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 ޖަލްސާ  ވަނަތިން ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19
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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآ ىعلو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީވ  2019ޖޫން  3ވަނަ ޖަލްސާ. 3ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ  19ވީ ހޯމަ ދުވަސް. މިއީ  2019ޖޫން  3މިއަދަކީ 

ަވޑަިއގެން ވެޒިރު ހާަވގުތު ަޖލްސާއަށް  ސާ. މިވަނަ ޖަލް 3ވަަނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  19މިީއ  .ދުވަސް ހޯމަ

 މެންބަރުން. 68ތިއްބެވީ 

 .ންރު ކުއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ވުން:ކެ އް ދެކަން ވާހަތުސަރިޔާ

 .2019/3އޖ/ އަކީއެޖެންޑާ މިއަދުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛ގެ ގޮތުަގއިައއިޓަމުވަނަ 4އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންގާ  ރިޔާސަތުން މިއަދު އިްއވާ
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 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މި ހުށަހަޅަނީވަނަ މަސަްއކަތެއް  4

 ،ގޮތުން ކުއްލި މައްސަލަެއއް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ދަށުންަގވާިއދުގެމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

 ، އެރުވޭނެ. އެއަށްފަހުަގިއ އެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެމިނެޓު 7އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ސްގެ ހުގަިޑއިުރގެ ބަ 1 ،ނަމަ އްޔަތު ލިބިވަަޑިއގެންފިގެންދަން ފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް އެހޭނެ. އެ ވޯުޓގެ އަްޣލަބިކުރިއަށް 

، އަުޅގަނުޑ ހެްނވީމާއެކު. އެމިނެޓާ 7މިދެންނެވި  ،ގަިޑއިރަކ1ީއެ  .ވަގުުތކޮެޅއް އެ މައްސަަލއަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

 ށް. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވުމަ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުމަށް:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،އުތުރާއި  ،ގެ ދެކުނާއި ރާއްޖޭ ،ފަހުން ރާއްޖެއަށް ބޯކޮށް ވާޭރވެހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި

ގައި ލުހާލަތު ދަށަށް ގޮސް ދަތިޙާހއްމުއާ އިލާތަުކގެ ޢާބައެއް  ،ގެއްލުން ލިބިބޮޑެތި  މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތަަކށް 

އް އެސެސްމެންޓެތަފްސީލު ގެއްލުންތަކުެގ ލިބުނު  ރަށަށްވިއްސާަރިއގައި ާރއްޖޭގެ ަރށްމިފަހުން ކުރި  ެވ،ޖެހިފައިވާތީ

 ލުގައި ޖެހުނު ހާ ،ެގްއލުން ލިބި ށްހަލާުކވެދިަޔ ހިފައިގެންއުޅޭ ސާމާނަ ،އަދި ިވއްސާަރއިަގއި ެގއްލުންވި ގެދޮާރއި ،ކޮށް

އެކަްނކަން ވީ އެންމެ ައވަހަކަްށ  ،ތަފްސީލު ހޯދައިމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ެގއްލުންތަކުެގ  އެ ،މީހުންނާއި

ސްަތއް ހުސާއިއި ކަްނބޮޑުވުންތަކާ  ގެގެ މަްއޗަށް ދައުލަތަށް ބާުރއެޅުމާެއކު ރައްޔިތުން ކަމު އްލުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުޙަ

 މި  މި ުކއްިލ މައްސަލަ ައޅުގަނޑުސަމާލުަކމަށް ގެނައުމަށް  ތުގެލަަދއު ވެރިކޮށްރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުން މެދު

 އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނީ.ހުށަހަޅަ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަ.  މިހާރު މަްއސަލަ ތި ؛ޗޭ އިނގޭތޯ. ެދން އަޅުގަނޑުމެން އަހާނީ ޯވޓަކަށް. އެ ވޯޓުއް ވައް މަޑުކުރަ

 އަނެއްކާ މަނިކުފާނަށް  ،ނަމަ ގެންދަްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާމައްސަލަ ކުރިއަށް

ރަނގަބީލު ވޯޓު ފަހު(ށް)ަވގުުތކޮޅަކަ .މިނެޓު 7ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް

މެންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ  71ބެވީ  ވަޑަިއގެން ތިއްވަގުތު މަޖިލީހަށް މި (ކަށްފަހުވަގުުތޮކޅަ)އެދެން.  ޖެއްސެވުން

ޖާބިރު هللا ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު 145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ާވ ބަހުސްކުެރްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަ ކުއްލި ަމއްސަލަިއގައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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ކަމަށް އަޅުގަނޑު  މައްސަަލއެއް އުޅޭ އި)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! ވޯޓު ސިސްޓަމުގަ  ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ގޮތަކަށް 

. އެހެންނަމަވެސް، މި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނޭނގޭ މިންވަރަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަަލއެއް ނޫޭޅ. މުސް އެބަ ބަލަިއގަންނަވެ

 އި،ފަހަރަކު މެންބަރަކު ތެދުވެވަަޑިއގަންނަވަ  ،ވޯޓުދިނުމުގައި މައްސަަލެއއް އުޅޭ ނަމަ ،ގޮުތން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ

އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިީއ  ،ނަމަ މެންބަރުންގެ އިޒުނަ އޮތްޖެހެނީ.  ވިދާުޅވާން މިއެ ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ގޮތެއް 

އަުޅގަނޑު ދެކެނީ ިމއީ  ،ރުން ދެކެވަަޑއިނުގަންަނވާ ަނމަނަތީޖާ ކަމަށް. އިތުރު ގޮތަކަށް މެްނބަ އްގެ އެޭކ ބުނި ވޯޓެ ނއާ

هللا ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ވަރަށްނަތީޖާ ކަމަށް.  އްގެއާނއެކޭ ބުނި ވޯޓެ 

ށިދޫ ދާއިާރގެ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ުކއްލި މައްސަލަ ބަލަިއގަތުމަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. ކާ

 ޖާބިރު. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދިޔައީ ފެނިގެން. ހުރިހާ  މިހާރު މި ންކަަވނަ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ފެންޓާސްޓިކް މަޖިލީހެއް 19އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަވނަ މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު ނެރުއްވަން ވިސްަނވާ ނަތީޖާ  19އަދި  .ުޝކުުރ ދަންނަވަންވެސް ބޭފުޅުންނަށް 

ގިނަގުަނ  ނިކަންރާއްޖޭގެ ކަންކޮުޅތަކުަގއި  .ނެތް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ެކއްޝައްހަމަ ކަމާ މެދު ނެނިކުންނާ

ތްގޮތުން ވެސް. ނިހެން ގޮއަދި އެހެއި ޔާ ގޮތެްއަގއި ިވއްސާރަތަުކގަ ޚާއްޞަގެއްލުންތައް ަރއްޔިތުންނަށް ވަމުންދަނީ. 

ދުރަތީ ގޮތުން ދިމާވާ ގެއްުލންތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދިމާވާ ގެއްލުންަތއް ަވރަށް ގިނައިން ތަކުރާރުވަމުްނ ގު

ން އެބަޖެހޭ. ވާހަކަދެެކވެ ގޮތްތަެކްއ ހޯދަން މި މަޖިލީހާއި ސަރުކާރާ ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންދެން މިކަން ކަމަށްދަނީ.  މި

އަދި ރައްޔިތުންގެ ވެއްޖެ.  ޤާއިމުވެަފއި އޮންނަތާ ވަރަށް ޒަމާންސަރުކާރުަތއް  އި، ރާއްޭޖގަްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ގެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަބަދުވެސް ިވސްނަމުންދަނީ ރައްޔިތުންމަޖިލީހަކީ ވަރަށް ދޮށީ މަޖިލީހެއް. 

 ޚާއްޞަ  ،ކަމުގައި މިފަދަ ކުއްލި މަްއސަލަތައް އަިއސްންންނާ ބެހޭ ކައަދި ރައްޔިތު ،ޙައްޤުތަުކގައި ަވކާލާތުކޮށް

ދަނީ ކުރަމުން. މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި  އަުޅގަނުޑމެން މިއަދި އެފަދަ ކަންތައްަތއް ރާރުަތކާިއ ގަގޮތެްއގަިއ 

 މީހުންނަކީ ރުތަކުަގއި ތިބޭއްޖޭގެ ސަރުކާމި ރާކުރަން. ލެްއވުން އެދި ދުޢާބަރަކާތްهللا ކުރާ މަސައްކަުތގައި މާތް 

ބޮޑެތި ވަޒީރުންަނށް ބޮޑެތި ކާރުކޮާޅއި ަގއި ތިބޭ ސަރުކާރުކަހަލަ ޒިންމާއެްއ އުފުލަންޖެހޭ ބައެއް ނޫން.  އެްއވެސް

އަނެްއ ރިއްޔާގެ މޭޒުގެ ހޫއޮންނަނީ ފުރިފަ. ރައީސުލްޖުމް ރިއްޔާގެ މޭުޒކޮޅުަމތިހޫރައީސުލްޖުމް ،އޮފީސްތައް ދީބަހައްޓާފައި 

ގޮނޑިޮކޅުަގއި އިންނަވާއިުރގަިއ ެއ ބޭފުޅާައކަށް  ،ތި އިންެނވިހެން އިންނަާވިއރުގައި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ؛ގައި ފަޅީ

 ،އްލަފުޅަށް ބައްަލވާފައި އެ ބޭފުާޅ އަމި ތައްންނަ ރައްޔިތުްނގެ ރިްކއެސްޓުހުުކރިމަތީގައި  ،ދެން ކުރިމައްޗެއް ނުފެނޭ

ބަލަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑު އެދެނީ ބަލާހެން ބަލަމުންއެަކއުންޓެންޓުން ެޗްކތައް އެްއކަލަ 

ވެްސ  ބިންތައްހުރި  ރިއްޔާ ފިޔަަވއި ެދން ހުރި ހުރިހާ ވުޒާރާތަކަށް ދީފައިހޫރަީއސުލްޖުމް ؛ރާއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ
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އެ ބޭފުޅުންގެ ގެއްލިަފއިާވ  ލުގައި ޖެހުނީމާރަްއޔިތުން ދަތިހާ ،އެބަ ަރއްޔިުތންނަށް ބޭނުންވޭއަތުލަން.  ރައްޔިތުން

 ޓާ ކުަލއިމެނެޗުރަލް އަދިވެސް އެހެން ގޮތްގޮތުން އެިކއެކި  ،ަގއި ލިބޭ ެގއްލުންތަކާއި އިޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް. ވިއްސާރަ 

 ،ން ބުނަނީމަ ޓޫރިޒަމުއިިރޒަމަށް ދިޔައަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުރާއްޖޭގެ . ހަމަޖެހިގެންދާންގުިޅގެން އެހުންނަ ކަންކަން 

ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހޫރަީއސުލްޖުމް ،މަ ބުނަނީއިމަްއަސލަ އޮތީ. ބަންޑާރަ ނައިބު ޮއފީހަށް ދިޔަ ަގއޭ ތިއޮފީހު ރައީސް

. އެހެންވީމާ، ހެން ބުނަނީއެހަމަ ވެސް މަ އިލީގަލް ޑިޕާޓްމެންޓުންނޭ ތިކަން ކުރަނީ. ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔަ

 ،ރިއްޔާ އެކަނި ހުރެފައިހޫރައީސުލްޖުމް ޓްރީތައް ހުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ. މިނިސް ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ސަރުކާރު ހިްނގުމުެގ  ވާނެ،ެވންކުރެ ެއކޮމަޑޭޓްއި ވަރަށް ބޮޑު ޖާގަ އެބައޮތް. އެ ޖާަގއިގަ  އި ރިއްޔާ އޮފީުހގަހޫރައީސުލްޖުމް

ނިޒާމެއް ނެ ދާން ހި ވާރޭ ވެހުނީަމ ފެންނެތް.  ލާރިއެއްތޮށިލާނެ އެއްކަލަ  ،ުއމުންދިމެޝިނަރީޒް އަގުބޮުޑެވގެން

 ކިަތއް ކާރު އެބަ ނުދުއްވާ  ރިއްޔާ ހޫރައީސުލްޖުމް ،ސަރުކާރުން ؛ރަދު ބޮޑުވެގެންޚަނުބޭއްވޭ. ސަުރކާރު ހިންގުމަށް 

. ކާރެއް ވެސް ނެތްއަންނަން ތަނަށް  ޖާބިރު މިهللا ދަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު އަުޅގަނޑުމެން މި ؟އޮތްތޯ

ކުރާ އިސްރާފުކުރުން ިމއަދު އިސްރާފު .ޖަހާފައި ހުރި ބައިސްކަލެއް ވެސް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދ.ރ 

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ކީ ޕްލޭނަ އެހަދަން. އް ޕްލޭނެދާ ސީލާފައި މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ އިހުއްޓަ

ވާ ގެއްލުންަތްއ ވާޭރވެހިގެން މި ،ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި  ރަންމެންޓާއި އަދި އެންަވޔަލައިމެޓާކްނެޗުރަލް 

ކޮްނމެ މީހަކު ފޭމަސްވާންވެގެްނ  .ގެންޙައްލުކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ކުެރވޭނީ ވާހަކަދަްއކައި 

 ،ދަނީ ދަންނަވަމުން މިުދެވސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑ އަބަ ކުރަްނވީސައްކަތްސީދާމަގަްށ މަ ؛ކުރާ ކަމަކުން

 ނޫޅެަފއި ،ެވސް އުޅެމުން އަންނަ މީހެއް. ދޭތެރެއަކު ުއޅެފައި . ކުރިންސުރެށީ މީހެއްމި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑަކީ ދޮ

ބޮޑުވެގެން، ސަުރކާރުން  ަރދުޚައެބަ އެނގޭ ސަރުކާރުން  ރަނގަޅަށްނަމަވެސް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް،  ދިޔަ ންމިހެ

ކޮބައިތޯ ެއ ރިއްޔާ ދުއްވަން ައޅާފައި ނުހިނގާ. ހޫރަީއސުލްޖުމް ބައޮތްތޯއެޔޮޓް  ކިތައް ؛ސަުރކާރުގެން ވެބޮޑު ރަދުޚަ

 ،ލާފަިއ ެއ ެއއްޗެހި ބޭނުންކުރަްނވީ ނޫްނތޯ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއިއިިވއްކާަލންވީ ނޫންތޯ. ވިްއކަ ؟ގެ ބޭނުމަކީއެްއޗެހީ

ހިންގަންވީ  ވެސް ހުރި ކަމެއް. ދެންޑް ޭއވިއޭަޝން ހިންގަންވީ ނޫންތޯއިލެންދޭން. އަރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް

ދަނީ. މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު  މި ގާތުްނ ބަލަމުން ،ނޫންތޯ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ މިތިބީ

 .م عليكم ورحمة هللا وبركاتهالوالس   ފަހަރު. މި ކުރުވާނެޖަވާބުދާރީ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ފުރުޞަތަށް ލަނީ. އިހުޅުވަިމ ބަހުސްގެ ވަގުތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަނގެތީ  ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ކަނޑަައޅަން. 1މީަގއި ައޅުގަނޑު  !އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

 މް.ޡިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ
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  ވާހަކަދެއްެކުވން:ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 

ގޮުތަގއި ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ބޫލުކުރާގަްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު އި

 ަގއިރިސާތަކު އެކި ކާންދާ އެކި ދިާމވަމު ަވރަށް މުހިއްމު މައްސަލަެއއް. ރާއްޖެއަށް މިޤީޤަތުަގއި ޙަމައްސަލައަީކ 

 ިޑޒާސްަޓރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގަިއ ޤީޤަތުަގއިޙަ ،ލެވި އިބެހޭ ޕްލޭންތަކެއް ެއކުލަވަ  ހަރަކާތްތެރިވާނެ ެއކިއެިކ ގޮްތތަކާ

އެްއގޮތަށް  ޕްލޭންތަކާ ބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގަިއ މިގަައޅުގަނޑަށް ވެސް  ،ނަމަވެސްހަމަޖެހިފައި އެބައޮތް. އެެހން

ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން.  ޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް މިޙަނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ކަތްމަސައް

ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް  ވުޒާރާތުގައި މިކަމާބެހޭ  ގޮތުަގއި ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބޫލުކުރާގަ އަުޅގަނޑު  ،ންކަމުންއެހެ

 ގޮތެްއގަިއ ދެ ޫމސުމުގަިއ ރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ޞައްރަން. ޚާބޫލުކުގަކުރަންޖެހޭ ކަމަްށ އަުޅގަނޑު މަސައްކަތް

 ޞަ ބޮޑެިތ ތަކުލީފުތަކެއް ރަްއޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޚާއްދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށްރައްޔިތުންނަށް 

 ކަމަށް ވަންޏާ އިރުަވއިެވއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ އެބަދިމާވޭ. ހުޅަނގުެވއްޖެގޮތެްއގައި 

ޑިޒާސްޓަރ  ގޮުތަގއި  ބޫުލކުރާގަޤީަޤތުގަިއ ވަރަށް ގިނަ ަމއްސަަލތައް ދިމާވޭ. އަުޅގަނުޑ ޙަވިއްސާަރިއގެ ސަބަބުން 

މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އިްސނަގަިއގެން މަސަްއކަތްކޮށް، ޮކންމެ ރަށެއްގަިއ ވެސް ރަުށ 

 ގަިއ ެއކިއެިކ ކަހަލަ ިޑޒާސްޓަރ ެމނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ތައްޔާުރކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ކައުންސިްލގެ ފެންވަރު 

ބޫލުކުރަން. ގަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނަކަން  މުންދާވެމަލީ ގޮތުން ކުރެޢަ މިހާރު އެކަންަކން ބޫލުކުރަން.ގަ

ޤީޤަތުަގއި ިޑޒާސްޓަރ ޙަވުރެ ޮބޑަށް ރުން މިހާރަށްބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ސަރުކާގައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑު 

 ގޮތެްއަގއި ޞަބޫުލކުރަން. ޚާއްގަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތް ގުޅޭ ކަންކަމުގަިއ އިތުރަށް މެނޭޖްމަންޓާ

ހޭ ކަމަށް ބެހޭ ގޮތުްނ ހޭލުންތެރިކުރަން ޖެ ރަށު ފެންވަުރގަިއ މީހުން ތަމްރީނުކޮށް، މި ކަންކަމާ ،ރަށްރަށުގައި

މެންބަުރ ބޫލުކުރަނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ގައަުޅގަނޑު  ،ބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުންގައަޅުގަނޑު 

ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލައކީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްަސލައެްއގެ ގޮުތގަިއ. އަދި މިަކމާ

ބެހޭ  ޮގތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ަވޑަިއގެންފައި މިކަމާވިސްނާރޭ ދޭތެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިކަމާ

އިތުރަްށ ފައިާދތައް ކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ކަުމގައި ަރއްޔިތުންނަށް ، މިކަންއިޅުއްވަ ވުޒާރާަތކުން އިތުރަށް ބާުރއަ 

ތަށް ޞަދެއްިވ ފުރުޔަ . ތިންމުން ަވކިވެލަ ދަންނަވަވާހަކަ  ބޫލުކުރާގަ ކަމަށް ންޖެހޭނެހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަްތކުރަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން:

 މަދު ސަލީމް.ޙްދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އޭޝުކުރިއްޔާ 



6 

 

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކުން:ޙްދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ އޭ

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްިވ هللا ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢބްދު !ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ

ައކީ ޤީޤަތުަގއި މިޙަެވސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ާތއީދުކުރަން. އާދެ! މި މަްއސަލައަކީ  ައޅުގަނޑު މައްސަލައަށް

ކޮންެމ  އަށް ވެސްހަމަ ިމއަދާ ރާއްޖެ ފެށުނީއްސުރެ ،ެވސް ަގއިއަހަެރއްމައްސަލައަކީ ކޮންމެ  ކާރިސާެއއް ނޫން. މި

ހަމަ ވަރަށް ގިަނ  ،ެވސް ދަނީ އިަގއި ހުރިހާ ރަށަކަށްމިއަންނަ ވިއްާސރަ އިވެސް ހުޅަނގު މޫސުމުގަ އަހަރެްއގައި

ގޮތަކީ ެއކަން މާ  ރަށްރަށަށް ދަނީ ގެއްލުން ލިބެމުން. މީގެ ކުރިންވެސް ހިނަގމުންދާ އުސޫލު ހަމަ. މީގެކުރިން މި ވާ

މެ ތަނެްއގަިއ މި ކަންަތއްތައް ހުންނަ ގޮތުން. މިހާރު ރާއްޖޭެގ ކޮން މުވާސަލާތީ ުގޅުމާ ،ނގެނީބޮޑަށް ރަްއޔިތުން ނޭ

ހިނގާ ކަންތައްަތއް ވެސް ަވގުތުން ަވގުތަށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް އެބަ ލިބެމުންދޭ. ެއހެންވީމާ، މި މައްސަލަތަްއ 

އޮތް. ެއކަން  މިހާރުވެސް ސަރުކާުރ ތެރޭގައި އެބަ ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލުދޭ އުސޫލުމިހިން ދަނީ.  އެނިގގެން މި

ގޮތަީކ އެކަން ކުރަން ތިބޭ މީހުންގެ އެންމެ އިޚްލާޞްތެިރކަން  ވާ މި ،ނަމަވެސްހިނގަމުން ވެސް އެބަދޭ. ެއހެން

 ،ޖެހެނީ ދަންނަވަން މިނުދަނީ. މިހެން ަކންކަން އެންމެ ރަނގަޅަްށ ހިނގަމުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި

ކުިރން ވެސް އެބަހުރި ޑިާޒސްަޓރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބައެއް ކަންކަމުަގއި އެްއ ންނަށް މީގެ އަޅުގަނޑުމެ

. މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބިލު ހަދައިގެން ފައިސާ ނަގާފަ 7 ،ބިލު 6ގަނަޑކަްށ މަސައްކަތަކަށް ގާތް 

 ރަނގަަޅށް އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ މި ނުދަނީ. ހީ ލިބިގެންށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެޤީޤަތުގައި މި ރަށްރަށަޙަ

މީދުކުރަން. އްރަނގަޅު މަަގކުން މިކަންކަން ގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު ،ސަރުކާރުން މިކަންކަން ހުއްޓުވައި 

ނގަޅަށް  ރަވުރެދާނެ އިންިތާޒމު ކުރިއަށްގެންވެސް ހަމަ މިކަންކަން ަރނގަޅަށް ބެލި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ ވީމާ،އެހެން

ގެއްލުންތަްއ ފޫބެއްދޭނެ ގޮަތކަށް ފައިާސެގ  އެ ށް،ން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުްނތަކަހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ މަތީ

 ގެންދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ. އެހީތެރިކަން ދެމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން: 

 ނަށް ޖިލީހުގެ ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަޅުގަނޑުމެންމަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އަުތގައި އެަބއޮތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

އިއްޔެ  މައްސަލަ ހަދާފައިވާ ކުޑަުކޑަ ކަރުދާހެްއ. އެއީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލު. އާދެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ދަކުރެްއވިްއާޔ ރާއި ންޑޮިކއުމަންޓް ސެްކޝަނު ފުޅުންގެެލވިފައި އޮތް ރިޕޯޓު ތިބޭއިގުިޅގެން އެކުަލވަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ

 އިސާހިތަކު ތިބޭފުޅުންނަށް ފެންނަން ހުންނާނެ. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ިވއްާސރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުެވގެން  ،ގެން ފެންބޮުޑވެ ބޫލުކުރާ ޮގތުގައިގަގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު 

އަދި ވަރަްށ ގިނައިން ރާއްޖޭަގއި ވެްސ  ،މި މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަަކއެއް ވަަރށް ގިނައިން މި ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ވާހަކަ 

ަބއެްއ ރެވޭ އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުމަ ތަކުރާރުކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަެއއް. ހުޅަނގު ޫމސުމުގެ ިވއްސާަރއިަގއި ރާއްޭޖގައި ހަ

ގެއްލުން ލިޭބ. ފާހަގަކުރެޭވ ބަެއއް ރަށްަރށަށް ގެއްލުން ލިބޭ. ރަށްރަްށ އުފެދިފައި ހުންނަ ގޮތުން ހަމަ ރަށްރަށަށް 

ށް އުފެދިފައި ރަ ،މިސާލަކަްށ ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫ އަދި އަޅުގަނޑު ދާއިާރގެ މާޅޭންދޫ ފަދަ ރަށްރަށަކީ ؛ބައެއް ރަށްރަށަށް

ވެސް ހުޅަނގުެގ  ންނަ ރަށްރަށް. ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުށުެގ މެދަށް އަޑިކޮށް އުފެދިފައި ހުއޮންނަ ގޮތުން ވެސް ރަ

ޑެިތ ްއޔާ މި ރަށްރަށަށް މި މައްަސލަ ދިމާވޭ. ޭގެގއަށް ބޮރަނަގޅު ިވއްސާރަ މޫސުމެްއގަިއ ެވއްޖެ ،ވިއްސާަރިއގައި 

އަުޅގަނުޑ  .އްލުން ލިބުްނ ފަދަ ކަންކަންކެްއޗަށް ގެގެންުގޅޭ ތަވަރަށް ައގުބޮޑެިތ ހިފާކޮްށ ޞަާޚއް ،ގެއްލުންތަްއ ލިބި

އްލެއް. ކޮންެމ ޙަކުރަންާވނީ ދާއިމީ މަސައްކަތްދޭން އިހޯދަމި މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިކަމަށްގަ

އި ދުރާލަިއ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަުލގަ އެ ނީމާަތކެްއޗަށް ެގއްުލން ލިބު ،ފެން ބޮޑުވެ ،ފަހަރަކު ވިއްސާަރވެހި

މަޝްވަރާކޮްށ  އަުޅގަނޑުމެން ގުޅޭގޮތުން  ކާ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުެގ ތެރެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައަޅުގަނޑުމެން

އް ފާހަގަކޮށް އެރަށްރަށުަގިއ ރަށްތަ  އެ ،ވާނަމަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހޯދަންޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް ދަންނަގަގޮތެއް އަުޅގަނޑު 

ފެން ހިއްކުމުގެ  ގައިކައުންސިލު ގެނުވަތަ  ރަށްރަށު ،ކުރަން މިމަޖިލީހުން އެހީތެރިވެދޭނީތޯއިމުޤާފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް 

ުކގެ ނުވަތަ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގަިއ ދައުލަތުެގ އެހީތެިރވާން ހުރި މުއަްއސަސާތަ ޤާބިލުކަން އަުޅގަނޑުމެން އިުތރުކޮށްދޭނީތޯ

މައްަސަލ  އެ ،ންމުއަްއސަސާތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށްގެމިސާލަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކަހަލަ  ؛ކެޕޭސިޓީ

ގޮެތއް  ،ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މަޝްވަާރކޮށްގައްަގިއ އަޅުގަނޑު ލެމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޓެކްނިކަލް ލެވަ ،އްލުކުރާނީތޯޙަ

ިވއްސާަރއިެގ  ؛ގަޅު ރަނ .ބޫލެއް ނުކުެރވޭގަގަނޑަކަށް  މި ދައްކަނީ. އަޅުޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނިންމަން

ތޫފާނެްއގެ ސަބަބުްނ  ޫނނިއްޔާ ،ފެންޮބޑުެވގެން ގެއްލުން ލިބުންސަބަބުން ގެއްލުންަތއް ލިބޭ ތަފާތު ގޮތްތައް ހުރޭ. 

ފަހަރަށް ގެއްުލން ލިބެނީ މި ދެންނެވިހެން ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ާރްއޖޭގައި ގިނަ ގަގެއްލުން ލިބުން. އަޅުގަނޑަްށ 

 ތެރޭގައި ފެން ބޮޑުވުާމއި މިރަށު ،ށްރަށުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންއުފެދިފައި ހުންނަ ރަ

އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ  ވީމާ،ބޫލުކުެރވެނީ ބޮޑީ. އެެހންގަކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން ލިޭބ ެގއްލުން ކަމަށް އަުޅގަނަޑށް 

މަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ށް ގޮތްތަކެއް ނިންގުޅޭގޮތުްނ ދިރާސާކޮ ލެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން މިކަމާލް ލެވަޓެކްނިކަ

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ުޝުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން:

  އިސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު.
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 ވާހަކަދެއްކުން:އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު 

ވެސް  އަުޅގަނޑު ،މަްއސަލައަކީ ަބރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މިރާގެ މެންކާށިދޫ ދާއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 މިހާރު  ،ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަަދއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ މައްސަލަެއއް.

 ންނަނޯ ޮގސް އޮބިޯގސްެވގެން ޞްލަޙަތުފެންނަނީ މަ މުކޮށް މި އްއާ  ،އިރުއޭޝަަނށް ބަލާޓުއަޅުގަނޑުމެންގެ ސި

 ޗު ުކރާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. މިދިޔަ މާރިމަ ދެން ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަން މަސައްކަތް އިހިސާބަށް ދިޔަ

 މައްސަލަަތއް ދިމާވި. ލ. ރަށުގެ ވެސް ފެން ޮބޑުވުުމގެ 4މަހު ވެސް ކުިރ ިވއްސާަރއިަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދާއިާރގެ 

ަގިއ ދަނބިދޫ، މާބައިދޫގައި ވެސް. މި މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން އަންނައިރު އަދި ާއއި އިދޫލަ ކަ ،ާއއިއަތޮޅު އިސްދޫ

ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ގެއްލުްނތައް ބަލަން ިޑޒާސްޓަރ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ަމއިގަނޑު މައްސަލަަތކަކީ

ބަެއއް  ،ން ަކވަރކޮށްއިއެއް ގެއްލުންތައް އެމު ރައްޔިތުްނގެ ގެދޮަރށް ލިބޭ ބައްއާ ،ނަމަވެސް މެނޭޖްމަންޓުން ދިޔަ

ތްތަކަްށ ޢަސިނާ ،ބޭފުޅުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަކާއި  އެ ،ސްނަމަވެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިން

 ؛ދޫކޮށް އިސްޞަމުކޮށް، ޚާއް އް . ލ. އަތޮުޅ ރަްއޔިތުންނަކީ އާ އް ޯނވޭެއއްވެްސ ބަދަލެ ގެއްލުންަތކަށް ލިބޭ ލިބޭ

ާއއި ކަަލއިދޫ ރަްއޔިުތންނަކީ ދަނޑުވެރިކަުމގެ ނިާޒމު، ދަނޑުވެިރކަމުގެ ލާަބިއން ދިރިއުޅޭ ބަަޔކަށް ވީ އިސްދޫ

އިނގޭތޯ.   އުސޫލެއް ނޯވޭ ބޭފުޅުންގެ ދަނޑު ބިންތަކަށް ލިބިދޭ ގެއްުލންތަކަށް ބަދަލު ލިބޭނެ އެއްެވސް އެ ،ހިނދުގައި

 . ައޅުގަނޑުމެން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާލީއިމިދަންނަވަން މިހެޅުނީމަ  އުވެސް ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު އެކަންކަުމގެ

ދަނޑުބިންތަކަށް ލިބިދޭ  ގައި ބޭފުޅުން ަބދަލުދޭ އޮނިގަނުޑގެ ތެރޭ  އެ ،ން ވިދާޅުވަނީ  ބޭފުޅުއެ  މާކީދެއް ވާހަކަ

ވެސް  އެ ބޭފުޅުން ދެއްކީމަަހކަ މިނިސްޓްރީާއ ވާޒް. އަިދ ފިޝަރީކުެރވޭނެ ެއއްވެްސ ނިޒާމެްއ ނޯެވއޭގެއްލުންތަްއ ަކވަރ

އެއް. ނެތޭ ހަމަޖެހިފަނެތް ނޫނީ ގޮތުްނ ގާދެވޭނެ ެއްއވެސް ގޮެތއް ތިމަންނަމެންނަކަށް އެއަށް ބަދަލު ،ވިދާޅުވަނީ 

އެްއވެސް ކަހަަލ އިންޝުއަރެންސް ކަވަރޭޖެްއ ވެސް މި ދަނޑުބިންތަކަްށ ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް ވެްސ  ވީމާ،އެހެން

ވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތުން އެކަން މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތކެއް ީމގައި އަދިެއއް ނެތް. 

ކުރުމަށްޓަކައި ެއކަށީގެްނާވ ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކަަވރުޅންނަށް ބޭފު މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވީމާ އެ ،ންނަވާއެބަހުރި. މިދަ

ްތތަކަށް ލިބިދޭ ގެއްލުންތަްއ ޢަސިނާ ސަރުކާރުން އެ ،ހިމަޖެހަ ެއއްޗެހި ރަނގަޅު އިންުޝއަރެންސް ނިޒާމުތަކާ

ދޭނެ ކަހަލަ އެކަށީގެްނވާ މަސަްއކަތް ކުރައްވާ ރަްއޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލުޔެއް ލިބި ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި އެ

އަުޅގަނުޑ ަގއި އެކީ އާއެދި އަ މަޖިލީހުން ހަމަޖައްސަން.  ބަދަލެއް ލިބިދޭނެ ކަހަލަ އުސޫލުތަެކއް އެބަޖެހޭ މި 

ުމކޮށް ދިމާވާ މައްސަަލއަކަށް އްއަުޅގަނޑުމެންނަށް އާ ަކކީ ފެން ބޮޑުވުމުެގ މައްސަލަތަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

އަބަދުވެސް ތަކުރާރުވަމުން އަންނަ އެްއޗަކަށް ވީމާ، އެ ލިބިޭދ ތައްތަުކން ލިބިދޭ ގެއްލުންތައް އެ ކަން ،ހިނދުގައި ވާ

 ޖެހޭޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެބަވުމަށްޓަކައި އަޅަން އެ ކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ބަރީޢަ ،ގެއްލުންތަްއ ދެނެގަނެވިަފއި

 ތަށް ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޞަ . ދެްއވި ފުރުންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެން ބަަލއިގެން އަޅަކަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން:

  މް ޝަރީފް.މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކުން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ަކއަކީ އެއް ގޮތަަކށްވެސް އާ ވާަހކަެއއް ނޫން. ދެކެވޭ ވާހަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު މިތާ މި

އާ  ، އުފާކުރަނީމުން ައއި ވާހަަކއެއް. އަުޅގަނޑުވެއަހަރު ވެްސ ދެކެ 20 ،އަހަރު 15 ،އަހަރު 10ވޭތުވެ ިދޔަ 

 ަގއި އެބައޮތް ާރއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި މިތަކު ސިޔާސަތު ،ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޯޓގައި އެބައޮތް

ކުރާއިރު އިމުޤާ. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު  ކަމަށްކުރާނެއިމުޤާދައުުރގައި ސާުފ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ސަރުކާރުގެ 

ިމ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ވެސް  ،ކުރާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަންއިމުޤާިސސްޓަމެއް ސްޓޯމް ވޯޓާ ޑްރައިނޭޖް 

ށްަޓކައި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އޮްތކަން. ެއއީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ކުރުމައިމުޤާވަރަށް ގިނަ ރަށްރަުށގައި މިެދންނެވި ނިޒާމު 

ޖެޭހ ނަމަ، މިއަށް ދޭން ދިޔަކަންކަން ކުރަމުން މިާރަވއިގެްނ  ،ވިސްނަިއގެން އިކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ދުރާލަ

ޯވޓާ ޑްރެއިނޭޖް  ސްޓޯމް ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި ،މިައދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ ބޯފެނާއި ،ދިޔަ ނަމަީދގެންއިސްކަން

އިުރަގއި ވެްސ ހިސާބަށް އައި އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިޔާހިތާމަ  ،ނަމަވެސްހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނީ. އެހެން ސިސްޓަމު

އޮންަނ ސަރުކާރަކުން އިސްކަންދޭ  ކު ކަން. ެއއީ އެަވގުތަނެތް  ކުރެވިފައިހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފުރިހަމަ އެ

ިރޒަމްެގ އަދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ޓުވަމުންްއގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަރުތީބުސިޔާސަތެ

ކުރާެނ ކަމަކަށް އިންވެސްޓު  ،ެއއްލަސްޕްރހިސާބުން ދައުލަތަށް ެއއްެވސް ކަހަލަ ސަރަން ފެށި ތް ކުރިއަޢަސިނާ

ީށގެްނވާ ބޭރުގެ އެހީ ެއްއވެސް ލިބެންފެށީ ވޭތުވެދިޔަ ވިްއސަކަްށ ރާއްޖެއަށް އެކަ ފައިސާެއއް ލިބެން ފެށީ. އަދި މި

ކުރެވިަފއި ރާއްޭޖގަިއ އިމުޤާ ،ކުރެވިފައިމެއް ފުރިހަމަވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން އެދޭ ހުިރހާ ކައެހެންތެޭރގައި.  ގެއަހަރު

ދޭތެރޭަގިއ  ތަާކއި މާލެއާ ރާއްޭޖގެ އަތޮޅު ،ނަމަވެސްޤީޤަތެއް. އެހެންޙަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަނެތްކަން ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން 

އަހަރު ކުރިން  ށްކަތިރީހަ އަުޅގަނޑުމެން މީގެ  ،ިދޔައިރުކެޕޭސިޓީ ފުިރގެން ންގމާޭލގެ ކެރީ ،އޮތް ފަރަގު ބޮުޑވެ

 ނުޖެހުނީސްވާަހކަ ތަުކރާރުކޮށް ދައްާކކަށް ގައި މިހުިމ މަޖިލީ މިއަދު ،ނަމަީޤޤީ ސިފަ ައއިޙައަށް ދައްކަން ފެށި ވާހަކަ

ކުރަން މިހާރު ބަޖެޓުގައި ހުރި މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މީދުއްތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އުއިްއޒަ

ވީހާވެސް ގިނަ ރަށެްއގަިއ  ރާއްޭޖގެ  ،ކަމަށް އިންވެސްޓުކޮށް  އާމްދަީނ ލިބޭ ނިސްބަތަކުން މިކަންލަުތގެދައު ،ފައިސާ

ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. އެކަމަށް އިމުޤާތައް ސިސްޓަމު ޖްޓޯމް ވޯޓާ ޑްރައިނޭ ސާފުބޯފެނާއި އަދި ސް ،އާއިނަރުދަމާ

ފަރާތުން ރައްޔިތުްނެގ މަންދޫބުގެ ހައިސިްއޔަތުން. ތުންގެ ަރއްޔި  ،އަޅުގަނޑު ސަރުކާުރަގއި އެޭދ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 ތަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޞަދެއްވި ފުރު
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 ވާހަކަދެްއކުން: ރިޔާސަތުން

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ޖު ވާހަކަދެއްކުން:ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާ

ލައަށް ވެސް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުށަހެޅި މައްސަ އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ފާހަގަކުރަން. މި ކުރަމުންދާ ވިއްސާަރިއގައި ލ. އަޮތޅަށް  ހަމަ ކަންކުރަން. އަދި ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް ތާއީދު

އަށް ވެސް ވަރަށް ކޮށް އަޅުގަނުޑ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ، މާމެންދޫޞަރުކޮށްފަިއޭވ. އަދި ހާއްވަރަށް ބޮޑަށް އަސަ

މިކަމަީކ  ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި ގޮސްފަިއވޭ. ވިްއސާރައިަގއި ވެގެން ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެއް މި

އްލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޙަދާއިމީ  ،ނަމަވެސްހެންރާއްޖޭަގއި އަބަދުވެސް ދިމާަވމުންދާ މައްސަލައެއް. އެ

ވާންޖެހޭކަން އިމުޤާދިނުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ލުމުގެ ބަދަލުމައްސަލަެއއް ނޫން. ވިއްސާަރއިަގއިވާ ގެއްލުންތަުކަގއި ެގއް 

ންދޫގައި ފެންބޮޑުެވ، ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާަގއި މާމެ ބޫލުކުަރން. މި ވިއްސާރަިއަގއިގަވެސް  އަޅުގަނޑު

ވެސް  ތުގައިޞަފުރު  ވެސް ހަމަ އަޅުގަނުޑ މިންކަޖެހުނު ކަނޑާލަންދުވަހަށް މެދު ދުމަތް އެއްޚިކަރަންޓުގެ 

މަުހގައި ަނޫގރޯޅިއެްއގެ ސަބަބުން ލިބުުނ  ޕްރީލުއެ ،މިދިޔަ މަހުގައި  ،ފާހަގަކުރަން. އަދި ފޮނަދޫަގިއ މީގެ ކުރިން

 ،ނަމަވެސްއެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންޔާނުވާކަން ހަމަ ހިތާމަކޮށް ހަމަޖެހިފައިވެސް ެއއްވެސް އަދި  ގެއްލުުމގެ ބަދަލު

ެގ ކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްޞައްޚާ  ،ަގކުރަން ބޭނުންޭވ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންތުގައި ފާހަޞަފުރު އަޅުގަނޑު ހަމަ މި

 ގެ ެގއްލުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ވާއަދި  ،ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެހީތެރިކަމެއް ިވއްސާރަިއގެ ސަަބބުން

ބެހޭ  އެކަމަށް ކަމާ ،އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހެމުންދާތީވެއި އެ ލ. އަތޮުޅގަހަމަ ކޮްށ ޞައްޚާ އަދި  ،ދާއިރާއަށް

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ކޮންމެ ގަެވްސ  އަުޅގަނޑު ،އްލަކީޙައިދާރާތަކަށް ހަމަ ޝުކުރު ައދާކުރަން. މި ވިއްސާަރއަށް ޮއތް 

ލާމަރުކަީޒ އުސޫުލެގ  އިެއއަތޮެޅއްގަ  ،އެބަޖެހޭ މިގޮތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެޓެްނޑުވާނެ އިންތިޒާމެއް ޅަކުން އަތޮ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ކޮްށ ައޅުގަނޑުމެން ޞައްޚާެކއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން. ން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަތެރެއިން އެ އަތޮަޅކު

އަންނާނީ. ލިބިގެން އްުލތަކެއް ޙަުކރެވިގެންނޭ ކަްނކަމަށް ަކޒީލާމަރު ،އްކުރާ ކަމެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވަކާާލތު

އިންތިޒާމުަތއް  ެއ އަތޮޅަކުން ،އްލަކަށް ވާނީޙަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގައަޅުގަނޑު ހަމަ 

ކޮންމެ އަހަރެއްގައި  ،މިކަހަލަ އިމާލެ އައިސް އެކަްނ ހަމަޖެއްސުމުގެ ބަދަލުގަ ކޮށްޞައް ޚާ ؛ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލުތައް

އްުލ ލިބޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޙަ އްލު ހޯދޭނީ ހަމަ އެއަތޮޅަކުންޙަމިކަމަށް  ،ކަށް ވާތީވެ ދިމާވާ މައްސަލައަ

ވެސް ބޮޑަށް މި ފާހަގަކުރީ  ތެރި މެންބަރުންބޫލުކުރަން. ދެން ހުރިހާ އިއްޒަތްގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ންކަހަމަޖެހިގެން
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 ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުންހަމަ ގަނޑު އަޅު ވީމާއްލެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދުން. އެހެންޙަމީ ދާއިމިކަމަށް 

 .ނިންމާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން:

 ންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. ލ.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެންނެވި ަމޢުލޫމާތު ޝީޓު އަދި ތިބޭފުޅު

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫގެ  ؛ންމާމެންދޫވަތް. ލ.  ވަތް. ލ. ފޮނަދޫން ދެ ގެއަކަށް ފެން ށް ފެންގެއަކަ 10ން ކުނަހަންދޫ

އާިއ ގަމަށް ވީ ވަތް. ިއސްދޫ ެގއަކަށް ފެން 30 ގެެގއަކަށް. ހައްދުންމަީތ ހިތަދޫ 3ވަތް. މާަވށުގެ  ގެއަށް ފެން 200

ނު ކުޅުުދއްފުށީ ދެކު ،އަރުވަނީ ން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު މިނުވޭ. ދެ އްއެމަޢުލޫމާތު އަދި މަޖިލީހަކަށް ލިބިފަގޮތެްއގެ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް. 

  

 މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކުން: ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ 

 ކުރެވެމުން މިބަހުސް ،ަލއެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅި. ުޝކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ުކއްލި މައްސަهلل الحمد` 

ގޮތުން  ގޮތުން ދިމާވާ ގެއްލުންތަކާ ބެހޭދުރަތީ ގުމުސީބާތްތައް ނުވަތަ ހާލަތްތައް ނުވަތަ ދުރަތީ ގު ،ދަނީ

ކަީކ ންތައްތަކަ ަގއި ުއޅެން ފެށި ހިސާބުން މިއުމުޤަ ން މިރާއްޖެއަށް ދިމާާވ ކަންަތއްތައް. ޒަމާނުއްސުރެ ިދވެހީދިވެހި

ރައްޔިތުންނަށް އަިއ ހޭލުންތެރިކަމުން އަވަހަށް  ،އިކަމަކު ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެ އުމުގައި އޮންނަ ކަމެްއ.ޤަ މި

ކަމެއް  މުއްމިއަދު ވަނީ މިއީ މުހިވާތީ،  ކަމަށް ބޫލުކުާރ ގޮތްގައަރަިއގަތުން އެީއ ރައްޔިތުން އެންމެ މިކަންކަމުން 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވޭ. ޮއވޭ. މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް  ؛ޤައުމުތައްދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަމުގައި ވެފަ. 

ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން  ،ކަންތައްތައް ަޙއްލުކޮްށދީ ގޮތުން ވަރަށް ައަވހަށް މި އޮންނަތަުކގެ ނިާޒމު އުމުއެ ޤަ  ،އެކަމަކު 

ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ  މިފޯރުކޮށްދޭނެ.  ލުއިފަސޭހަތައް ،އެކަުމގެ ތަކުލީފު ފިލައި ،އަރަިއގަނެވި 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ފުދުންތެރިވުން. އެެހންކަމުން، ބޮޑަށް ބާރުއަަޅއިދެނީ އެ ދަުއލަތްތައް ނިޒާމަކުން. އެކަމަށް އެންމެ

 އެކަން ކުރެވޭނީ  މެއެހެންހަމަ  އަދިމުަކމުގައި ެދކެން. އްދައުލަތަކީ ވެސް ފުދުންތެރި ދައުލަތަކަްށވުން މުހި

ކަންތައްތައް މި މި ހުރިހާ  ،މީދުކުރަނީއްތައް ކުޑަކުެރިވގެން. އަޅުގަނޑު އު ހޭދައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ޭބކާރު 

ދާދި  ގޮތުން ދަންނަވާނަން،ކަމަށް. އޭގެ މިސާލެއްގެ  ގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާނެ ލިޙް ސް ޞާސަރުކާރު، ރައީ

 ވަރަށް ައވަހަށް އެ މައްސަލަ ޙައްުލކޮށްދެއްވި. މާލޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ޑުވީ. މި ސަރުކާރުންދުވަހު މާލޭގެ ފެންބޮމިދާކަށް

ގެ ލިޙް. އެހެންކަމުން، ފެންނަނީ ރައީސް ޞާަވއިދެްއވިއްދަަވއިދެްއވި. އަިދ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯ އެކަން ފޫބައްދަ

ބާއްަޖވެރި ސަރުކާރެއް ކަމަށް.  ،ވަރަށް އުފާވެރި ،ވާ ލާމެހިފައިސަރުކާރަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅި
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ކަމަށް.  ވާނެއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އަހަރެމެންނަށް  ، މިހަރަ ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށްމީދުކުރަނީ މިހިރި ކަހަލަ ކަންތައްތައް އްއު

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙަސަން ޝިޔާމް.ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ތޮއްޑޫބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙަސަން ޝިޔާމް ދާއިާރގެ މެންބަރު ތޮއްޑޫ 

ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ެއއްެޗކޭ ދަންނަަވން ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފާއިުތވެދިޔަ ދިުގ ތާރީޚުގައި ިދވެހިރާއްޖެއަްށ އަބަދުވެސް ދިމާވަމުންާދ ވަނީ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން

އެގޮތުން ބަލާއިުރގައި . އި މޫސުުމގަޚާއްޞަކޮށް ިވއްސާރަ ؛ރަށްރަށަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަަލއަކީ  ،މައްސަލަެއއް

ޓަަކއި ެއކަމުން އަރަިއގަތުމަށްކަށް އިލާތަޢާތާގައި ާރއްޖޭަގިއ ކުރި ވިއްސާަރިއގައި ެގްއލުން ލިބުނު މިދިޔަ ހަފު

އެދުމެއް. އާދެ! ބޮުޑ  ދައުލަތުން ވީ އެންމެ ައވަަހކަށް އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ ވެސް ވަރަށް

ާރއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ފެނުގެ  ،ައޅުގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރު އޮތްއިުރަގއި ،ޑަށް ވެސް ފާަހގަކުެރވޭ ގޮުތގައި އަޅުގަނ

ޓަކައި އޭރުަގއި ރަުށ ގޮތެއްަގއި ފެން ބޮޑުވުމުން ދިމާވާ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް މުއާއް  ޙައްލުކުރުމަށް ކަންކަން

ވެިރކަްނ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ،ދިޔައީ. ނަމަވެސްން ފޯރުކޮށްދެމުންކައުންސިލުތަާކއި އަތޮޅު ކަުއންސިލުތަކާ އެހީތެރިކަ

ތަާކއި ސަރުކާރާ އޮންނަ ގުޅުްނ ން މިދިޔަ ކަންތައްތަކަީކ ަކއުންސިލުރަީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި ވެގެ ،ބަދަލުވެ

ބޭނުންވާ  ށްތުގައި ރަށްރަށަޙަީޤޤަ ،ދިއުުމގެ ސަބަބުންދިޔަީއ. ޙަީޤޤަތުގައި ރަށްރަުށގެ ބާރު ކެނޑިގެންއެްއކޮށް ކެނިޑގެން

ރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިޔައީ. ެއގޮތުން ބަލާއި ަޓކަިއ ވަރަށްބޮޑަށް ހުއްިޓގެްނ މިތަރައްޤީ ގެނައުމަށް

އިމުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ، ކުޑަމިނުްނ ޤާރަށްރަުށގައި ފެން ހިންދުމަށް ބޭނުންވާނެ ނިޒާމު  ،ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ

 ،ބޫލުކުރަނީގަޮގއްސަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ އެްއކޮްށ ނެތިގެންއެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު

ަކއުންސިލުތަކަށް ެމންގެ ސަރުކާރުން ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމަށް މިގެންނަ ފުރިހަމަ ބާރާ އެީކގަިއ އްޔާ އަުޅގަނޑުއިރާދަކުރެްއވި 

ސީދާ  ،ގޮތުން މިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް. ކައުންސިލުތަކުަގއި ފެން ހިންދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ސީދާ

ބޫލުކުރަން. ގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ދާނެއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ހަމަޖެހިގެންކައުންސިލުތަކުން ޚަރަދުކޮްށެގން ގަންނާނެ ގޮތްގޮތް 

 އިދުވަސް ތެރޭގައި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގަ އަހަރު 3އޮތް  ދެއް ެއއީ ކުރިއަށް މިޢު ސަރުާކރުގެ ވައެއާއެީކަގއިހަމަ އަދި

 ،އިމުވެގެން ޤާމު ބޫުލކުރަނީ މި ނިޒާގަދިއުން. އަޅުގަނޑު އިމުކޮށް ނިމިގެންޤާފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު 

ނިޒާމު، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު  ނިމިގެންދާއިރުަގއި މިގޮތަްށ ހުރި ފެން ބޮޑުވާ ރަށްރަށުގައި ފެން ހިންދޭނެ

ކުިރ އެންމެ ފަހުން  ،މަ އެގޮތަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭހަ ކަމަށް. އަދި ދާނެދާއިުރގައި ަޙއްލުެވގެންއިމުެވގެންޤާ
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ބޫލުކުރަން. ެއއީ ފެނަކަާއއި ގަ ްނ އަުޅގަނުޑ ެވސް މަށް ވަރަށް ައވަހަށް އެޓެްނޑުވިކަވިއްސާަރިއގަިއ ސަރުކާރުން ެއކަ

ފެން  ،ގޮތުން އެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ން.ޑީ.އެފާއި އަދި ިޑާޒސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ ފަރާތުން ސީދާއެމް.އެ

ކުިރއަްށ  ،މީދުކުރަނީއްހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އު ގޮތުން އެ ރަށުގެ ަކއުންސިލުތަކާ އެކީ ަބއިވެިރވި. އެ ހިންދުމުގައި ޢަމަލީ

ކަމަށް.  ލިބިގެންދާނެބޮޑަށް އެއްާބރުލުން ރުގެ ފަރާތުން ވަރަށްއޮތް ތާނގައި ވެސް މިހެން ހުރި ކަންކަމަށް ސަރުކާ

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނީފް.ސަهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެކުނު  ތިނަދޫބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނީފްސަهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ތިނަދޫ ދެކުނު 

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކީ ައޅުގަނޑުެގ هللا ކުއްލި މައްސަަލެއއްގެ ގޮތުަގއި ކާށިދޫ މެންބަރު ޢަބްދު`. 

ދަނީ މޫސުމީ  ތަކުރާުރކޮށް ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި .ން ހުރި ދާއިރާެއއް. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްދާއިރާއާ ވަރަށް ގުޅު

އެރުމުެގ ރެއިން މޫސުމީ ކަންތައްތަކެއް ރަށްތަކަށް ދިމާވަމުން. އެގޮތުން، ގދ. ތިނަދޫއަކީ އުދަބަދަލުތަކުގެ ތެ

އް ހޯދުމަށް އެތަެކއް މަސައްކަެތއް ކުެރވިފަިއ ޙައްލެ ދާއިމީ މުންވެހުމުގެ މަްއސަލައިަގއި، ފެންބޮުޑވުާއއި ވާރޭ މައްސަލަ

ލޮޕްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަނާ އެކީަގއި އެއްބަްސވުމެްއ ވަނަ އަހަުރގައި ރޯްޑ ޑިވެ 2016އޮތް ރަށެއް. މިގޮތުން، 

ދިޔައީ. އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ރޯޑް ކޯރޕަރޭޝަްނ ުއިވގެން ސް ގޮ އަހަރު ުމއްދަތަށް ދިގުދަމަިއގެން 1 .އެއްބަްސވި

 7އްދެްއގައި ހަސަރަ 7ފެންބޮޑުާވ  އިލުކުރެިވއްޖެ. ތިނަދޫގަތިިމ އެއްބަްސވުން ބާދިއުމާ ުގޅިގެން ގެންއުވި 

 ،ޓަަކއި. ެއގޮތުންފެން ބޮޑުވުމުގެ ކަންތައްަތކަށް ޙައްެލއް ގެނައުމަށް ގެތިނަދޫ ސްޓޭޝަން ހަރުކޮށް އަދިޕަމްޕް

އް ހޯދަން އިޢުލާނުކުރުމަށް ކޮންޓެކްޓަރެ  ،ވޭނޭ އިޢުލާނުކުރެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނި، ޖަނަވަރީ މަހުގައ2019ި

މިދިޔަ ހިނދު ވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ެވސް އޭގެ އެްއވެސް ތަފުޞީލީ ހިސާބެއް ނުލިބޭ.  ބުނެވިފައިވީ

އެޅިފައި  ލޮރީގެ ފަސް 2އަަކށް ގެ  130ެގއަކަށް ފެން ބޮޑުވުމާ ގުިޅގެން  37ތެރޭގައި ތިނަދޫގެ  ގެމަހު ބަރުންޑިސެ

ދިޔައީ. ދިަޔއިރުަގއި  ަމސް މި 4އޮތް ބާކީ  ޭއގެފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު މިން ވެސް ފާަހގަކޮށްލަން. ހުރިކަ

ދިޔައިުރަގއި ެވސް ދުރު މުސްތަޤުބަލަކަށް ޕްލޭނުކުރެިވގެން މިކަހަަލ އަނެއްާކ ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުެވގެން

މަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނެ ކަދާތުން ދާ ޚަރަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެގެން އްލިައކަށް ދައުލަކަންތައްތަެކއް ނުހިންގެންޏާ ކު

ލަތުގައި ދިމާވާ ހާއެީކަގއި ދައުލަތުގެ މިނިސްޓްރީތަުކން؛ ކުއްލި  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ވިސްނުންތެރިކަމާގަ

ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގި ން މިގޮތަށް ލެވިަފއި އެކަންެޏއް ނޫން، ދައުލަތުގެ މިނިސްޓްީރތަކު ގައިކަންތައްތަކު 

 ވިސްނުންތެރިކަމާކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ ެގއްލުން އިތުުރެވގެންދާނެ.  ދާއަހަރަށް ދިގު ދަންމައިގެން 6 ،އަހަރު 3މަޑުޖެހި 
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 ނުހަނު ާޚއްޞަކޮްށ ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ،މިސާލަކަށް .އެީކގައި ަރއްޔިތުން ވިސްަނއި ފިކުރުކުރަންޖެހޭ ކަެމއް

ތިނަދޫއަށް ހަމަގައިމު ވެްސ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ މޫސުމެއް، ދިަޔވަރު ބޮޑުވާ މޫސުުމގައި އް ހުރޭ. ކަންބޮޑުވުންތަކެ 

ެގ، އިންޗީ 6 ދެ މޫސުމެއް އަންނާނެދުވަހަށް ދިގުލައިގެންދާ މަސް ،ދެ ސީޒަނެއް އަްނނާނެ. އަންނައިރުކުރިމަތިވޭ. 

އުސްމިެނއްަކން އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި އިންީޗގެ  6ންަނނީ ހުވެލާ ދޭތެރޭގައި ތިނަދޫގެ ބިމުގެ ފަސްގަނާޑިއ ސީލެ

މުން ކުރަޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްލަތުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށްހާލަތެއް. މި ހާފާހަގަކޮށްލަން. މިއީ ނުރައްާކތެރި 

ވާ މުވަްއޒަފުންެގ  ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫުލން ނެގިފައިކަންތައް ޙައްލުކުރަމުންދާއިރުަގއިގެ ދަނީ. ތިނަދޫ ފަޔަރ ނިޒާމު މި

ކުރުުމެގ އަހަރު މަސައްކަތް 10މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި  ނަށްރުިފޔާ. މި މުވަްއޒަފުން 5000މުސާރައިގެ އަަގކީ 

މިއަދު  ންރޭމުވަްއޒަފުންގެ ތެ 16މުވައްޒަފުން  4ސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ޖުމުލަ ސަބަބުން މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓު އު

ކަމަށް  މުއަްއސަސާތަކުން މިަކންތައްތައް ކޮށްދޭނެ އިޓަކައި ސަުރކާރުެގ އެންެމހަލަތު ބަދަލުކުރުމަށްހާތިބީ. މި 

ބޮޑަށް  . ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްعليكم المالس  وއަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ިކބައިން.  ކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތު 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުށީތިމަރަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ތިމަރަފުށީ

ގައި އެބަ ވިދާުޅޭވ ވިއިރު ެގންދެއާދެ! ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވާހަކަަދއްަކވަމުން ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.`. 

ކަންކަން ނުވެ ހުރި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލަން ނެތިގެން، ސިސްޓަމެއް ނެތިެގން  އްނޫނެގާޕްލޭނެއް ނެތިގެން، 

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓު  ނޫނެއް އުަފއްދާފަ.ގާވަނަ ައހަރުގައި  2015އެބައޮތޭ  އި ބޭނުންވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހާމިގޮތަށް  ،ވަނަ މާްއދާގައި އެބަބުނޭ 28ނޫުނގެ ގާތް. އަދި އެ އޮތޯރިޓީެއއް އެަބއޮ

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކުރަންވީ ޓަަކއި ޓްރަސްްޓ ފަންޑެއް ވެސް އުަފއްދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހީތެރިވުމަށް

 5ރާތަުކގެ މަސްޫޢލިއްޔަތު އެބަ އަދާކުރޭތޯ. ދާއި ަސރުކާރުގެ ،ތަންފީޒުކުރޭތޯ ނޫނު ބަރާބަރަށްގާއެ  ،މަސައްކަތަކީ 

މި ދޭ. . އެ އޮޯތރިޓީއަށް ބަޖެޓު އެބަންކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީ ތެޭރގަިއ އެަބޮއތް ޕްލޭނެއް ހަދަންޖެހޭނެ ގެދުވަހުއަހަރު

ްއސަލަ ކަްނކަން އެބަ ހިްނގާ. ައޅުގަނޑު ހަމަ މި މަ މަޖިލީހުން ވެސް އަދި ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން އެ ަފއިސާ ދޭ. އެ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާައކީ ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވީތީ ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އި

، މި ދެ ރަށަށް ވެސް އަދި ވޭމަންޑޫ ތިމަރަފުށި ގެ، ައޅުގަނުޑމެންވިޔަސް ާފހަގަނުކުރެއް އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދަނޑުބިން އޮްތ ވޭމަންޑޫައކީ ސަބަބުން. ވެހުނު ވާޭރގެ ވަނަ ުދަވހު  27މަހުގެ  މޭ ވި ބޮޑެތި ގެއްލުންަތކެއް ވަރަށް
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އަދި ދިަޔއީ. އް. އެ ރަށުގެ ހުރިހާ ދަނޑުތަކަްށ ގެއްލުްނވެގެންރަށެއް. މީހުން ދަނޑުވެރިކަުމން ނަފާ ހޯދަމުންދާ ރަށެ

 ގެ އޮތް. އަުޅގަނުޑ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓުަވނަ އަހަރު ވެސް މިފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައި  2016މީގެކުރިން ވެްސ، 

އި ޑިާޒސްޓަރ ފަހުން ބައްދަލުކޮށްފިން. އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދެއްިކއިރުގަ  ، އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މި ބޭފުޅުންނާ

ން އެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ެއ ބޭފުޅުކަމަށް  ން ފެންނައިދޭ މެނޭޖްމެންޓު އޮތޯރިޓީގެ ފާހަގަކުެރވިގެން ބަދަލު ހޯދަ

ނުވާކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ޢަމަލުުކރައްވާަފއި ދިޔަ ސަރުކާރުންފޮނުވާ ރިޕޯޓަށް ވެސް މި ޭވތުވެ

ލިއްޔަތު އަާދކުރާ މީހުންެގ އޫ މަސް ތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެއެހެންވީމާ، ރަްއޔި

ެއއާެއއްކޮްށ  ންީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިަލން އޮތީ، ހަމަ ދަންނަވަން. އެހެކަުމގަިއ ައޅުގަނޑު ލިއްޔަެތއްއޫމަސް

 ؟ަމގުަތކަކަށްތޯ އިސްކަން ދޭްނވީހަދާއިރުަގއި ކޮންއެަބ ހަދާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރޭވ އެބަ ރަށްރަުށގެ މަގުަތއް 

އް އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ެއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި ޚަރަުދކުރަނީ. ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއެ 

ގިނަ ރަށް އެބަހުރި  ތިރީހަށްވުރެ ،ފައި ފާހަގަކުރަްއވާ އޮތްޑިޒާސްަޓރ މެނޭޖްމެންޓު އޮތޯރިޓީން އެބަ .ބައްލަވަން އެބަޖެހޭ

ްށ އެ ރަށްތަކަ ،މިގޮތަށް ހުޅަނގު މޫސުމުަގިއ ފެން ބޮޑުވާ ރަށްތައް. ެއ ރަށްތަކަކީ ކޮބަިއކަން ދެނެގަނެގެން

ގެން އެބަޖެހޭ އެ ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ތަރައްީޤކުުރމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން. އެ ރަށްތަކުގައި ތިމަރަފުށި ވެްސ އިސްކަންދީ 

ހިމެނޭަކން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނުޑ ސަރުކާރަްށ އަދި ވޭމަންޫޑ ވެސް 

ރާއްޭޖގެ އަދި  .މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގައި ވެސް މި ދެ ރަށް ހިަމނައިދެްއވުމަށް ؛އިލްތިމާސްކުރަން، އަދި ދަންނަވަން

ވެސް މަގުަތއް ހަދައިދެްއވުމަށް އިސްކަެމއް ދެއްވުމަްށ  އިމިގޮަތށް މީގެ އަސަރު ފޯރާ ރަށްތަކުގަ ،އެހެން ރަށްތައް ވެސް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 10އެްއ، ގުަރއިދޫގެ ގެ  7ތ. ތިމަރަފުށި، ތ. ވޭމަންޑޫ، ކިނބިދޫ، އަދި އޮމަދޫެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ވިލުފުށީވަީނ ފެން ވަދެފަ.  އެއްގެ  10ެއއް، މަޑުފުށި ގެ 15 ގިލީނެއއް، ދިޔަމިގެ

 ޙަސަން އަފީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފީފުޢަަޙސަން ދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލުފުށީ

ޖާބިރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ރާއްެޖއަށް އަބަދުވެސް ދިމާވާ އެިކއެިކ  ގެނީ، އަޅުގަނޑުމެންމައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވަ

ރިޕޯޓެއް  އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ތައްޔާރުވާ ތައް އެބަހުްއޓޭ. މިސާކާރި

، އި ފެން ބޮޑުވޭއިގަ ރަހުޅަނގުގެ ވިްއސާކަންތައްތައް ނިންމޭކަށް ނެތް.  ހަދައި މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާަލއިގެން މި
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ިމ  ގެމި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް އެަތއް ުދވަހެއް ވަންދެން އަުޅގަނޑުމެން .ފެނަށް ޖެހޭއިރުަވއިަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

ކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަިނ އަުޅގަނޑުމެން މިައށް ޙައްލެްއ ހޯދުމަށް މަސައްަކތްރާއްޖެއަށް ދިމާވެަފއި ހުރި ަކންތައްތައް. 

ން މިއަކަށް ޙައްލެއް ނާދޭ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނަމުގައި އޮފީހެއް އުފެއްދުމަކު  ގެރ މެނޭޖްމެންޓުސްޓަޑިޒާ

ކަންކަމަށް  އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ މިކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ބަލަިއ ދިރާސާކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި

ފައިސާ މި  އެކަްނކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭބަލައި ކޮބައިތޯ   ބަޖެޓަކީބޭނުންވާ ށްއެތަންތަނައަޅުގަނޑުމެން 

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ދޫކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް ޙައްލެްއ ގެނެވޭނީ މިދެންނެވިގޮތަށް 

އިސާ މިގޮތަށް ދެވެްނ އަދި މީގެއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ފަގެންގޮްސގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް 

ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ގޮތްތަކެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން. ބޭުރގެ އެހީތަްއ  ނެތް

ވަނަ އަހަރު  2004އަކީ ސާވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ާކރި

ގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބައްދައިދިީނ ސާއެ ކާރި. ސާމާވި ސުނާމީ ކާރިމި ރާއްޖެއަށް ދި

ތަކުަގއި ސާވާމީ މުޖުތަމަޢުން. އެހެންވީމާ، މިހެން ދިމާވާ ކާރިގު ބައިނަްލއަ ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޓެހި ައުޅގަނޑުމެން

ދިމާވާ ކަންތައްތަެކއް ނޫން.  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަކީ ހަމައެކަނި އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދިސާތަްއ ހާމިތަނުގައި ފެން ބޮުޑވާ ާވހަކަ. ެއކިއެިކ ންއަޅުގަނޑުމެނަށް ކޮންމެ ދުވަަހކު ައޑުިއިވގެންދޭ ދުނިޔޭެގ ެއތަ

ުލކޮށްގެްނ ބޫގަކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން  ވާނެ ،ވަމުންދާނެ ަކމެއް އީމިދިމާވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ިމކަންކަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންަތއްތައް ިއޞްލާޙުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ރަށްރަށުގެ ބިން 

 ންނަނީ. އޭގެ އޮ ހިްއކާ ބިން ކުރީގެ ރަުށގެ ބިމަށްވުެރ ުއސްކޮށް މިދާއިރުަގއި ަދނީ. ބޮޑުކުރުމަށް ބިން ހިއްކަމުން

ހުންނަ ހެން އެހެންވީމާ، މިމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވަމުން އެބަދޭ. ޑުެމންނަށް ފެން ބޮޑުވުސަބަބުން ވެސް އަޅުގަނ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ޒިންމާ ވެްސ  ،އިތުރަށް ބަލައި މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަންތައްތަކަީކ ައޅުގަނޑުމެން 

 ޒަްތތެރި ރައީސް. ކުރިްއޔާ ިއއްޫބލުކުރަން. ޝުގައަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ  އެަގއި 4.2 މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ ްސކްރީނުގަިއވާ ޑޮިކއުމެންޓުތަުކެގ ތެރެއިންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 .ޟާޢަލީ ރިއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މިލަންދޫ ދާޑޮިކއުމެންުޓ. އާ ުގޅޭ ސާމި ކާރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާޢަލީ ރިދާއިރާގެ މެންބަރު މިލަންދޫ 

ތަކާ ގުޭޅގޮތުން ަރއްޔިތުންެގ ސާ ގުދުރަތީ ކާރިުކއްލި މަްއސަލަިއގެ ގޮތުަގއި  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

. އާދެ! ހޭ މައްސަލަެއއްޝުކުުރވެިރވާންޖެ އީޓަކަިއ އަުޅަގނޑު ހިތުން މިކަމަށް މި މައްސަލަ ެގނެސްދެއްވިސަމާލުކަމަށް 
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ބޫލުފުޅުކުަރއްާވ، ގަމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވެސް މި  ،ހުރިހާ ރަްއިޔތުން ވެސް ގެއަޅުގަނޑުމެން

ދެއްެކވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކުގައި ވެސް ަމއްސަލަ ވެސް އެބަހުރި. ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅު

ގޮތެްއގަިއ އޮްތ ކަމެކޭ.  މީާދއި  އީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މިއި ެއ ދާއިާރގެ ޮކންމެވެސް ރަށްތަެކއްގަ ވެސް ުނވަތަ

ގޮުތަގއި ެވއްޖެއްާޔ ކޮންމެ ރަށެްއެގ  ބޫލުކުރާ ގަވަގުތުން ަވގުތަށް ފަރުވާދެވޭނެ އުސޫލެްއ އަުޅަގނޑު މިކަމަށް 

ލާފައި އަުޅގަނޑުމެން އިގޮތުަގއި ގެނެސް ދައްކަ  ގެއްސަލައެއް މިވާހަކަ ކުއްލި މަކައުންސިުލގައި އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. 

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކައުންސިުލގައި އެަބ ގޮތުަގއި  ނުލެވޭ. އަުޅގަނޑަށް ެފންނައަދި ނިންމައެއް ކަން ނިންމީމަމި

ޑުމެން ކަންތައް ހިސާބުން އަޅުގަނމިހާއިމުކުރެވިފަ. ޤާލަތް ސީހުންނަންޖެހޭ ފެން ބޮޑުވީމާ އެކަމަށް ޙައްލު ހޯދޭނެ ވަ

ްއ މު ކަމެއް. ަވކި ރަށެްއަގއެއް ހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަށް މުހި އެ .ކުރިމަތިލަނީމި ައޅުަގނޑުމެން  އ2020ާ ،އަިއއިރުަގއި

 އެކަންެޏއް ނޫން މި  ގޮުތން މިހެން ދިމާވާ ކުއްލި މައްސަލަ ދުރަތީގުހަމަ ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ ވެސް، އަދި  ،ނޫން

ގަނުޑ ގޮތެްއގައި ރަށް ގިރުުމގެ މައްސަލަައކީ ވެސް ައޅު ، ދާއިމީއި ބޮޑުވުމާިއ ފެންގޮތެއްގަ  އޮންނަނީ. ދާއިމީ

ފީަވުކގަިއ،  ؛ދެކޭގޮުތގައި ެވއްޖެްއޔާ މިއަދު މި ސަމާލުކަމަށް އަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގައި

އޮންނަނީ. ހުޅަނގު   މި ންނުވެހުނަސް. ދެ މޫސު  ،ވެހުަނސްފެން ބޮޑުވާ ރަށެއް. ވާރޭގޮެތއްަގއި  ދާއިމީފީވަކަކީ 

ލަތުގައި ވެސް ފެން ހާގެން. އިުރވައި ޫމސުމުގައި އުދަ އަަރއިގެން. ދެ މޫސުމުގައި ފެން ބޮޑުވަނީ ވާރޭ ވެހި

ނުދޭ. ަވރައިލަން ވެްސ ކަމަކުލަތެްއ ނެތް. ފެންހާަރއްޔިތުންނަށް އެ ފެން ބޭނުންކުރެވޭނެ ެއްއވެސް  ެވ،ތަޣައްޔަރު

 ؛މައެއާއެީކގައި މިލަންދޫއިމުކުެރވެން. ހަޢާވީހާ ައވަހަކަްށ އެތަނުގައި އެބަޖެހޭ ބޯފެނުގެ ނިޒާމެއް  މާ،ންވީއެހެ

ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް ޙައްލުވާންޖެހޭ ކަމެއް.  ،ގޮތެއްަގިއ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ދާއިމީމިލަންދޫގެ 

އެ އޮތޯރިޓީެގ ދައުރަކީ ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހުން  .ޯތރިޓީއެއް ޮއވޭޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓު އޮ

ލިއްޔަތެއްތޯ އޮީތ، ކިހައި އޫ މަސްކޮން ރެވެނީ،ންނަށް ކުފުޅުކިހާވަރަކަށް ފުޅާވެަފއި އޮތް ދައުރެއްތޯ، ީކއްތޯ އެ ބޭ

މާދަމާ ވެްސ  .ވެނީޓަަކއި ކިަހއި މަސަްއކަތެއްޯތ ކުރެފައިސާެއއްތޯ ހުރީ، މިކަްނކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް

މިސާލަކަށް  ،މާލޭގެ ަވރަށް ފަސޭހައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ދިމާވާނީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް. 

 127ރާްއޖެތެރޭގެ ރަށެއްަގއި  ،އެހެންނަމަވެސްދެްއވާނެ. ބޭފުޅުން ހަމަ ވަޑައިގެން ޚިދުމަތް ގެއެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ޑުން ޚިދުމަތް  ޮއންނަ ރަށަކަށް ކިހިނެއްތޯ ދަނީ ކޯސްޓްގާދުރުގައި މީޓަރުގެކިލޯ 150މީޓަރ ދުރުގައި، ކިލޯ

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ދާއިރު އޮންނަނީ ކަން ނިމިފަ. އެތަްއ ެގއްލުންތަެކއް ހުންނަނީ ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭން. ޚި

ގޮުތގަިއ ބަލަިއގެްނ  ގެ ސީިރއަސް މަަސއްަކތެއްމިއީ މި މަޖިލީހުން އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ  ވެފަ. އެހެންވީމާ،

ޖައްސައިދެވޭނެ ގޮެތއް، ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކަށް ންތިާޒމު ހަމަ  އިރަނގަޅަށް އެކައުންސިލުަތކަށް  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ދުރާލައި ތައްޔާުރވެ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ތިބެވޭނެ ގޮތަކަށް ަކންތައް ކުރެވޭތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަިދވެްސ 

ަގިއ ެތއްމި މަޖިލީހުން ސީރިއަސް ގޮ ިއގައިބިރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންަނވަން. މި މައްސަލަޖާهللا ޢަބްދުއެއްފަހަރު 
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ަވގުތުން ަވގުތަްށ ކޮމިޓީއެއް ހަދަިއގެން ނަމަވެސް މިކަން ޙައްުލކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ  ިއ،ވިސްނަ

 ތްތެރި ރައީސް. ޒައް އިކަުމގައި ދަންަނަވން. ޝުކުރިއްޔާ އެދުމެއް އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ހުށަހެޅުއްވި މި ޖާބިރު هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްއި ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިޝުކުރިއްޔާ 

މަނިކުފާނަށް އެ ވީަމ އަޅުގަނޑު  ކުއްލި މައްސަަލއަކީ އަުޅގަނޑާ ވެސް ސީދާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަެއއް ،ހުށަހެޅުމަކީ

ފެންބޮޑުވުމުން  ،މޫސުމީ ބަދަލުތަކުންތާނަގިއ ބޮޑަށް މި ދެެކވެނީ ޓަކައި ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަމަށް މި

އައި ބަދަލުގަިއ ފެންބޮޑުވުުމގެ  މޫސުމަށް މި ،ައޅުގަނޑުމެން ރަަށށް މިފަހަރުީމގެއިތުުރން ވެސް ލިބޭ ގެއްލުންތައް. 

ރަަށކީ ހަމައެކަނި ދަނުޑވެރިކަން  . އަުޅގަނޑުމެންއިތުރުން ަވއިގެ ސަބަބުން ަވރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެއް ަވނީ ވެފަ

ފަހަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި  ދަނޑުވެރިކަންތަެކްއ މި ތިބެނީ. މި އާއްމުޅޭ ރަށެއް. އުޅޭ ބަޔަކު އުންކޮ

ކައުންސިުލން އަޅުގަނޑާ ވެސް ދެތިން  އެންމެ އުނދަގޫ ކަަމކީ މިކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެން ދާނީ ޮކން ދިމާއަކަށްތޯ؟

ްއވެްސ އެ ހުރިމިކަމާ ގުޅުންެއ ބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގއި  ،ންުގޅި ށް އަޅުގަނޑު ޓަރ މެނޭޖްމަންޓަސްގުުޅއްވި. ިޑޒާ ކުފަހަރަ

މިނިސްޓްރީއާ ެވސް އަުޅގަނޑު ގުަޅއިގެްނ  މެން ިފނޭންސްއަުޅގަނޑު ވެސް؛ ކަމެއް ހުރިތޯ. މިނިސްޓްރީއާ 

އްެޖއަށް ދިާމވާ ކަެމއް ނޫން. އަދި މުިޅ ރާ ޙަީޤޤަތުގައި ިމއީ މިއަހަރަުކ ެއަކނި ވަިއކަރަދޫއަށް އި މަސައްކަތްކުރިން. ީމގަ

ވިފަިއ ޓަކައި ވެތައްޔާރު މި ކަމަށް ،ތައްާޔރުވާން ބަޔަކު ތިބޭނަމަ އިކުރިޔާލަ އިދުރާލަ ށްއަދިމާވާ ކަމެއް ނޫން. މި ވެސް 

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓަީކ . މި މުއައްަސސާތަކަށް ،އޮންނާނެ ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ  ށްސަރުކާރަ

ސުނާމީ  ހަނދާންވަނީއަުޅަގނޑު  އިކުީރގަނަން ނެތް މުއައްަސސާއެއް. ީމގެއަޅުގަނޑުމެން ހިސާބުގައި ައދި ފެން

ކުޅުދުއްފުށީ ކޮންމެވެސް ހިސާަބކުން ސްަޓރ މެނޭޖްމަންޓު ޑިޒާ އެހިސާބުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ދުވަސްވަރު 

ގެއްލުންތަކުެގ  މަށް ލިބުނުދަނޑުވެިރކަ ނަށްވަނަ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެން 2008 ފަހުންއޭގެދިޔަ. ގެންނިފެ ތައްމަސައްކަތް

ކަތް ވެސް ޢަމަލީ މަސައް  ުމގެއެކަ ،ވަރަކަށް ވާހަކަ ެދކެވި  ކޮންމެވެސް ޭއރުގެ ސަުރކާރުން ބަދަލު ދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ 

މުައއްސަސާތަާކ ގުޅުުމގެ ރަކު އަުޅގަނޑުމެން މާލޭަގއި ހަހީވަނީ ކޮންމެ ފަ އަޅުގަނޑަށް ،ފެށިގެން ައއި. އެހެްނވީމާ

ދާއިރާއިން މި ޚިދުމަތް  ގެައޅުގަނުޑމެންނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވިހެން، ފޮ ބަދަލުގައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕަންޕު  މާހަލަ ގޮތަކަށް ފުރުޞަތު އޮތުން ވަރަށް މުހިއްމުހެން. ދެން ފެންބޮޑުވީލިބޭނެ ކަ

ަވއިގެ ފެންބޮޑުވުުމެގ އިތުރުން މިއަންނަ  ،ންނަމަވެސްދާނެ. ެއހެއިމުކުރެވިޤާ ބަހައްޓަިއގެން ފެން ހިއްކޭެނ ނިޒާމު
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ގެއްލުންތަކުގެ ބަަދލު ލިބޭނެ ގޮތެއް އޮތުން  ލިބޭެވސް ގޮތަށް އުދަިއގެ ސަބަުބން އަދި އެނޫންސަބަބުންނާއި 

 ައވަސް ބަދަލުތަކާ  ނައަންމި ،ދޭތެރޭގައި މޫސުމީ ބަދަލާ ލަކޮށްޖުމުމުޅި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ުމހިއްމުހެން. ދެން 

ދެ! ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ްށ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އާކަމަވިސްނަވާނެ  ށްދޭތެރޭގައި މުޅި މަޖިލީހުން މިކަމަ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވިސާމް މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްެތރި އި ދާއިރާގެ ގަމުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ،ވާތީ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށްދަްއކާ ކައާދެ! އަުޅގަނޑު ަމޖިލީހުގައި ވާހަްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ކަމަށް ޝުކުރު  އެ، މި މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްދިނީތީއަޅުގަނުޑ ރައްޔިތުންނަށް  އިދާއިާރގެ އެންމެހަ އަޅުގަނޑުގެ 

 ސަލަައކީ ައުޅގަނޑާ ވެސް ވަރަށް ގުޅުންުހރި މައްސަލައެްއ. އާދެ! ލ.މި މައް .އީސްރަ ތެރި އްޒަތްއި  އަދާކޮށްލަން.

ހެންނަމަވެްސ، ވަނީ. އެތައް ކުރިމަތިެވފައިށް ގެއްލުންބޮޑަ އެންމެ އިގަ އިކުރި ވިއްސާރަ ދުވަހު  ނިމިދިޔަ ދެއަތޮޅަށް 

އަތޮޅަށް މި  ލ. ދެ ކަންތައް ައޅުަގނޑުމެންގެ މިފަދަ ،އިނގޭތޯ މި އަހަރުގައި ށްލަންެޖހެނީއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮ

ަނގޫޅޯރިެއއް އެރި މީގެ ދުވަްސކޮެޅއް ކުރިން. ައޅުގަނޑަށް ފެިނގެންދިޔަީއ މި ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ތުން، އެގޮކުރިމަތިވީ. 

 ން އިނގޭތޯ. ިޑޒާްސޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ އަވަްސކަވަރަށް  ވާެލއްކަންކަމަށް އެޓެންޑްމި ސަރުކާރުން އިނގޭތޯ 

ޓިނު  އިއެ ގެތަުކގަ ،ތޯ ަނގޫރޯޅި އެރިތާަގޑިއިރު ނުވަނީސް އިނގޭ 24 ގުިޅގެން އަދި އޭެގއިތުރުން އެމް.އެން.ީޑ.އެފާ

އެހެންވީމާ،  ގަިޑއިރު ނުވަނީސް. 24 އިަތކުގަ އިނގޭތޯ. ޓިނު ޖަހަން ފަށައިފި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ގެ ޖަހަން ފަށައިފި

އޭރު އަުޅގަނޑު ވެސް ހުީރ ދޭ. ފެނިގެން އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށްދާ ސްީޕޑުމި ކަންަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ެގއްލުންާވ ވާހަަކއަީކ ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުަގިއ ދައްާކ އާ ވާހަަކއެްއ ނޫން  އި ދޫގައި. ދެން ވިްއސާރަިއގަފޮނަ

ގުޅިގެން ުކއްިލ  އެްއ ދިމާވުމާސާ އެއް ުނވަތަ ކާރިސާަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހާދިއިނގޭތޯ. ކޮންމެ މަޖިލީހެއް

ން. އެހެންނަމަވެސް، މުނިންމާލަ ދަނީ މިމަށް ބަހުސްކޮށް ގޮުތަގއި ެއ ކަމަށް ހުށަހަޅާ އެ ކަ ގެމައްސަލަެއއް

 އެކަްނ ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލާ  އި އަދިއާގެއްލުުމގެ ބަދަލު ދޭތޯ މިއަދު މި ކަންކަމަށް އިދާރާތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ލ.ްއވި ފަދައިން، ގަކުރެމެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާަލން އެންމެ ރަނގަޅު. އިސްޫދ ދާއިރާގެ ޢަލީ ޙަމީދު އެ ފާހަ

 ،އް. އެގޮތުން ތަނެދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދަނުޑވެިރކަން ކޮށްގެން ނަފާ ހޯދަމުން މީހުންތަކެއް  ،އަތޮޅަކީ އިނގޭތޯ

މެދު އަޅގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި.  ދޭ އުސޫލާގެއްލުުމގެ ބަަދލު ދަނޑުވެރިންނަށް އިރުދޭދަލުުމގެ ބަގެއްލު

ެގއްލުން ލިބުނު  އިްއޔާ ޙައްލުކުރާނަން. އާދެ! ވިްއސާރައިގަ ޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިއެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންކަން އަ
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ގަިއ ސާ ގެއަްށ އިނގޭތޯ. މި ހާދި 50ވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ލިބިފައި ގެތަކަށް ބަލާއިުރ އެންމެ ޮބޑަށް ެގއްލުން

އަްށ މާމެންދޫ އިންޖީނުގެ ،ޓަުރ އިނގޭތޯ ނޭޖިންގ ޑިރެކްގުިޅގެން ފެނަކަިއގެ މެ  ގެއްލުން ލިުބމާ ންވިއްސާަރއި

ދު ވަނީ ފެނަކައިގެ އަ މިގަމުެގ ނަރުދަމާއަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިނގޭތޯ ވަަޑއިގެންެނވީ އިނގޭތޯ

ައޅުގަނޑުމެްނނަށް އިނގޭތޯ ޑިޒާސްޓަރ ނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ބެލުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ދާބޭފުޅަކު 

ވަގުުތ ހުރީ  އަދި ސަރުކާރުެގ އިްސވެރިން ެވސް ގުަޅިއގެން ކިހިނެއްޯތ ދާިއރާގެ ހާލަތު މި ނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރުންނާމެ

މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެްނ ކަމެްއ، ން ބެލެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އަދި ކުޑަކުޑަ ގާތުށް އެ ކަންކަން ވަރަ

ގޮތް ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ބަލައިލުން ވެސް ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި   ވާކަންކުރިއަށްދާއިރު އެ ކަން

 ،ރަނަގޅުކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ވާތީ ކަކީތައްތަގިނަ ކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ

އަދި  ،ގަނޑުމެންނަށް ތަންފީޒުކުރެވިއަޅު ޖަޒީރާ ާރްއޖޭގެ މެނިފެސްޓޯގައި މިހިަރ ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނުޑ އެކު އަުޅގަކުރިއަްށދާން ފެށުމާ ންބާުރވެރިކަްނ ދިނުމާއެކު ަކއުންސިލުެގ ބެލުމުގެ ދަށު ތަކަށްލުކައުންސި

 ްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  އިޝުކުރިއްޔާ  .ބޫލުކުރަނީ މި ކަންކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށްގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ،މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކޮށް ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ފެންބޮޑުވެިވގެން ލިބޭ ގެއްލުމާއި އާދ! ޝުކުރިްއޔާ

 އުމީ ޤަގޮުތގައި  ގަބޫލުކުރާެވސް ގެނައި މައްސަލައަކީ ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް މި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންއިތުގެ މައްސަލަތަކުަގއި ހަމަ ގިނަ . މި ބާވަ އްބޮޑު މައްސަލައެ

ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރުމަކުްނ ފުދޭކަށް ނެތް. ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެަބ  ލައިމައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާ

ަތކުން ސާކާރި ގެ ގަނޑުމެންނަްށ މި ބާވަތުރަށްތަކަށް އަޅު  އެ، ވާ ގޮތާއި ދިފައި އުފެ އްއިނގޭ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަ 

ނުވަތަ މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ބޫލުކުރެވޭ ކަންތައްތަަކކީ ކޮބައިަކން. އެހެންނަމަވެސްގަދިމާވެދާނެ ކަމަށް 

ހިސާބުްނ  ފެށިން ރަކުސަްއކަތްއައިްސ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކަންކަުމގެ ތެެރއަށް ވަދެ މަފަހަކަށް

މި ބާވަުތެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ އަޅުގަނޑުމެން  ،ދަނީ ރެިވގެން މިނަށް ފާހަގަކުއަޅުގަނޑުމެން

މި  ،ހަމަކޮށް ހެދިގެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭ ނަމައެންމެ ފުރިޙަޤީޤަތުގައި ީއ.ައއި.އޭ އެަސސްމަންޓު ހަދަންޖެހޭ 

ތެރޭަގިއ  ރަށްތަކުގެކުރެވިފަިއވާ ޓުލިސްޚާއްޞަކޮށް މިހާރު  އަދި ހަމަ .ސް ޙައްލުެވގެންދާނެ ވެއިމުގަ ހަމަކަންކަން

ނަވާނީ. ރަށެއް މަދުވާނޭ އަޅުގަނޑު ދަންހަމަ މައްސަލަ ދިމާނުވާ  މިނަމަވެސް، ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދު ރަށްތަކެއް 
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ވެސް ހަމަ މަގުތަްއ  ގައިލޭމާލެއަކީ ވެސް. މާުއޅޭ ތަނެއް މި ފުރަތަކެއް ެއއްތަނެްއގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގިނަ ރައްޔިުތން

 ،ދެ ރަށް ކަމުަގިއވާގެ އެއާެއކު އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާހަމަ އަދިކަމަކު މަްއސަލަތައް ކުރިމަތިވޭ.  އްހަދާފައި އޮތެ

ދެ ރަށް.  ވާލާންޖެހިފައިލުންތަާކއި ކުިރމަތިމި މަްއސަލަިއގެ ވަަރށް ބޮޑެތި ެގއް ވެސް ކީ އަާމއެނބޫދު އާއިކުޑަހުވަދޫ 

ވަްލ  އެްއވަރަށް މަުގގެ ލެޕްލޭންކުރެިވގެން ގޯތިަތކާ ތިތައްގޯ  ުކޑަހުވަދޫައކީ ،ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑު 

ަރ ވިއްސާކަށް ދެން ެއ ގޯތިތަ ،އެހެންވީމާ. ރު ފޫޓު އަީޑގައިހަތަދެތިން ހުރިއެބަ ގައި ަބއެއް ގޯިތތައްހަދާފައިވާއިރު 

 ދުަވސްތަކެއް އެަތއް އިުމ ވެސް ގަ ުގޅޭ ފަރާތްތަުކގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަތާ  ކަންަތއް ވާނީ ިކހިނެއްކަން ްއޔާޖެއްހިވެ

ެގ މާއެނބޫދޫއަކީ ވެސް ރަްށ ބަތްވާ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ައޅުގަނޑު އެ ދާއިާރއަކަށް ިނސް ،ވެއްޖެ. އަދި ހަމައެާއއެކު 

ން ބަނދަރު ހެދީމަ އަދި އިތުރަށް އޭގެ ެގއްލުންތަކަާކ ބުގެ ަސބަވެަފއި އޮތުމުގޮތުން ވަކި ފަާރތަކަށް އަރި އުފެދިފައިވާ

. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަުކގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ ގެނެިވފަ ،ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި އޮތް ރަެށއްކަން

ބިގެންދާ ޙައްލު ލި މީ ނަޒަރަކުންއުޤަ މަށްމި ބާވަތުގެ ކަންކަ ނަކަށްެވސް އަޅުގަނޑުމެން ަގއިރުއިޅުގަނޑުމެން އައި އަ

މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އޮތީ  ހިތްއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ގަބޫުލކުރާ، ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

ހުގެ ނިޒާމަކަށް މި މަޖިލީދެނެގަނެ އެއަށް ޙައްެލއް ހޯދޭނެ ކަހަލަ  އި،ހޯދަ އި،ބަލަ ރަށްތައްއެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ 

ދިެނއް ކަަމކު އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ވެްސ  ތަކެއްތަކަށް ބާރުކައުންިސލު ހަމައެކަނިއެބަ ކޮށްދޭންޖެހޭ.  މަސައްކަތް ތެރެއިން

 ުނވަތަ ެއ ކަންކަން  ލާވެހިކަ ތަނުގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށްެއ  ،މި ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެ ަވސީލަތްތަކައް ާޤއިމުކުެރވި

ން ކަމި ގޮތެްއގައި ރުދަނާ ހެނެއް. ހަ ހީުނވޭ ެއ ކަންކަން ކުެރވޭނެށް އަޅުގަނޑަކަ ފޯރުކޮށްދެވިގެން ނޫިނއްޔާ

އެ ވާހަަކ ވާތީ ަކމެއް ކަމަށް މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ  ވެގެންިދއުމަކީ

 ކުރިްއޔާ.ންނަވާލީ. ޝުދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ގެދާއިރާ  އިހަވަންދޫ މެންބަރު. ތްތެރިއްޒައި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

 ގެުކއްލި މައްސަލައެއް ުޅންހުރި ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް ގު ތުންނާއާދެ! ރައްޔި ރަީއސް.ްއޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ 

ޖާބިރަށް هللا ޢަބްދުއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އި ޓަކަިއ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ދެްއވި ކަމަށްހަމައަށް ގެނެސް މި މަޖިލީހާގޮތުަގއި 

، ބަހުސްކުެރވެމުންދާ ަސލައަކީފައިވާ ަމއްނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ާއދެ! ހުށަހެޅި

އަދިވެސް މި ކަމަްށ ޙައްލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،. އެހެންނަަމވެސްްއމު މައްސަލައެއްއާ ާރއްޖޭަގއި  މައްސަލައަކީ

ރޭިވގެން މި  ކުންސަރުކާރުތަކަ ،އްމު ކަމަކަށް ވީހިނދުއާ އީ މި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ހޯދިފައި ނެތް މައްސަލައެއް.



22 

 

 އޮންނާނީ މިކަން އަުޅގަނޑަށް ީހވަީނ މިހާރު ،ވިސްނާފަިއ އޮްތ ނަމަ މިއަާދ ހަމައަށް ުލކުރަންކަންކަން ޙައް

 ކަން ވެސް ދިމާވަނީ ކޮންކޮން ރަށްރަށެއް ، އަދިފައިހެން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަން ދިމާވާކަން ނޭނގިޙައްލުވެ

. ސަރުކާރުން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ ރަށްރަށް ދިމާވާ ނޭނގި ކުރިމަތިވާ ކަންތައްަތެކއް ނޫން. އާދެ! މި މައްސަލަތައް

މި ކަންތައްތަކަކީ ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ، ނަމަ މަސައްކަތްކޮފި ،ނަމަ އުޅެފިޙައްލުކުރަން މި ކަންކަން  އިދުރާލަ

ބްރާހީމް ރަީއސް އިގޮެތއްަގއި  ޚާއްޞަ ،އިނގޭ. ފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭ ކަމަކީކަންތައްކަން ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް 

ށް އަަހރު ރާއްޖޭެގ ގިނަ ކަންކަމަ ފަސް އޭެގކުރިން މިދިޔަ ނެިވއިރު،ހަވާލުެވވަަޑިއގެން ކަމާ ވެރިމުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ 

. ހަމައެކަނި ފެްނ ފައޮތީ ވަރަށް ބޮުޑ ބުރަެއްއ އަިއސް އެ މަނިކުފާނަށް މި ތަކެްއ ެވވިފަިއ ހުރީމާބޮޑެތި އިހުމާލު

ފެނުގެ  ޔަސް،އްތަށް ބެކުީނެގ ހާލަ ޔަސް،އްކަރަންުޓގެ ހާލަތަށް ބެޖޭގެ ށް ރާއްމިސާލަކަބޮޑުވުމުގެ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. 

އަހަރު އެ  ފަސް ޭވތުވެދިޔަ ،ވިަޔސް ކަމުގައިބެލި ށްއްޙީ ދާއިާރއަ ޞިވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ،ޔަސްއްހާލަތަށް ބެ

. އަުޅގަނޑަށް މިތަުނަގިއ ގޮްސފަލަިއގެންނުލެިވ ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި ކަންތައްތަްއ މިވަނީ ޮބއްސުންއިޅަ ކަންތައްތަކާ އަ

ވާ މިފަދަ މުހިއްމު ދަނީ މި ސަރުކާުރން ދިމާ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ވެސް އެނގިގެން މިރުން މެންބަ ްއޒަތްތެރިއި

ްނ މި ކަންތައްތަުކގަިއ ސަރުކާރުހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާވަހަްށ ވަރަށް އަ .ކުރުމުަގއި ވަަރށް ފާސްޓްކަމަށް އެޓެންޑު 

 ،ލިބޭ ޔަޤީންކަމަކީ ،ޖެހުމަކީބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމައިމު ވެސް އަުޅގަނޑަްށ ލިގަން ހަމައެބަދޭ. މި ކަމުގެ ސަބަބު

އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުަގއި މިގޮތަްށ  ފަސް ސަރުކާރުގެ ަރއީސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

އަުޅގަނޑަށް މެދު  މާކަނެށަށް ެވސް ދާއިމީ ަޙއްލެއް އެ މަނިކުފާނު ހޯއްަދަވއިދޭފާހަގަކުރެވިަފއި ހުރި ފެންބޮުޑވާ ރަށްރަ

ށް  ެގއްލުމަފަހަރަކު ލިބޭ އެއް ދިމާާވ ކޮްނމެސާިމފަދަ ހާދި .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިނޫފެދޭ.  އް ކުޑަކޮށް ވެްސ ޝަްއކެ

ދާނެ. އެތަެކއް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އެ ނުފައިސާއިން އެހީތެިރވެ ދިނަަކސް އެ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްދަތިަކމެއް ފިލައިގެން

ެއ  ފުނޑުވެގެންިދޔައިމާންނަ އުއްމީދު ކުޑަުކޑަ ހިނދުކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި ފުނޑުރިއުޅުމަށް ކުަރމުން އަރައްޔިތުން ދި

ތަްއ ލު ނަފްސާނީ ގެއްލުމަކީ ވެސް ކުަޑުކޑަ ެގއްލުމަކަށް ނުވާނެ. ެއހެންކަމުން، ކައުންސިރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ

އްލުކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް މި ޤައުމަްށ ޙަ އް ތަލާމަރުަކޒީ އުޫސލެއްގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ،ރުވެރިކޮށްބާ

 ކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެހަމަޖެހިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރާޢީ ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫޒަތްތެރި މެންބަރު. އްއި ޔާ ޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ
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ވަރަށް  ލޮުބވެިތ ރައްޔިތުންނަށް`. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ައުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ 

 ވެސް ޖާބިރު  އަޅުގަނޑަށް ން އަުޅގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ. އާދެ!އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ އަދާކުރަ

 2019 އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވީ. ސާމީ ހާދިގަިއ ސުނާ 2004 ން.ހުށަހެޅުއްވި ކަންަތކަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަ

ކުިރއަްށ . އަހަރު ފަނަރަ؛ އަހަރު ފުރުނީ. ެއހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ޑިާޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓެއް އުފެްއދީފަނަރަ އަށް 

ވީ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ދައުރުގައި ބޮޑު ކުއްަޖކަށް  ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓު ބޮޑު ކުއްޖަކަށް އަހަރު ފުރުނީމާތިން އޮތް 

އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ  .ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއަކީ ކޮަބއިތޯ ވުމުގެނީ. ވާ

. ވެހިލީމަ ރަށްތަކުަގއި ފެންބޮޑުެވގެން އުޅެނީ ހަމައެަކނި ވާރޭކުރޭތޯ. ސަަބބަކީ މި ދުވަްސކޮޅު ފުރިހަމައަށް އަދާ

މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްށތަކަށް. އޭގެތެޭރގައި ބޯފެން  ވޭ،އެބައޮ  އެއްމައްސަލައްމުކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ރަށްތަކަށް ދިމާވާ އާ

 .ޖެހެނީވޭ. ދެން މި ކަންތައްތަކުަގއި އުޅެންނެގޮތެއް ނޯ ބޯފެން ލިބޭ  .ދޭތެރެއަކުން އޮްނނަނީ ހުސްވެފަ .ނުލިބުން

 ވެސް މި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިގެންދާ ދައުރެއްގައިކޮންމެ ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ށް އަބަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ލަތަްއ މުޅި ރާއްޖެ އެލާޓަށް ައންނަނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މިކަހަލަ މައްސަ، ތަން. އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީ 

ވަނަ މަޖިލީހުން ނަވާރައެހެންވީމާ،  ؟ކިހާހިސާބަކުންތޯ އުފެދޭނީ ؟ގެ ޒިންމާހެޅިގެން. ކޮބައިތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންށަހު

ކުރުވަން. ހިނގާ ގޮތްަތއް ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮަބއިޯތ ބަލާފައި އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީއަޅު

 ގައި ކުމުންދޫ، ނޭކުރަންދޫ ،މަކުނުދޫ ؛ރަށް ތިންގެ  އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާރައްޔިތުންނަށް ބުނެދޭން. ދެން 

 ގެ އެއްވެސް ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އިންއޮންނަނީ. ސަބަބަކީ މި އަބަދުވެސް ިޑޒާސްޓަރ މަްއސަލަ ދިމާވެފައި މި

މުޅި ާރއްޖެ  އިލަިއގައްޙީ މައްސަޞިބޮނީ ނަޖިސް ފެން. އެހެންީވމާ، ދެން ދިމާވާ  ނިޒާމެއް ނެތް. ރަްއޔިތުން

ން ފެންނަ ދެން އަޅުގަނޑަށް މީގެއިތުރަށް ކުރައޮންނަނީ.  ބުނާ ކަހަލަ މައްސަލަތައް މި ނީ. އެއީ މިެވގެންދައެލާޓް

. އެބަ ހިންގަންޖެހޭވަރަށް ބޮޑަށް ތައް ޕްރޮގްރާމު .ޖެހޭންރަހޭލުންތެރިކު ވެސް އެބަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ރަްއިޔތުން

 ވަރަށް އީމި. ެއއްޗެހި ވެްސ ބުނެދޭން އެބަޖެހޭ ޅުތަކާ ވަރިން އަޅާނެ ިފޔަ ފެން ޮބޑުވުުމގެ ކު .ބަޖެހޭދޭން އެކިޔައި

މީގެ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ދެން މީގެއިތުރުން

 ުރވެރިކުުރވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ތައް ބާސިލުކޮށްފަިއ ަކއުންލާމަރުަކޒީ ވިދާޅުިވ ގޮތަށް އެންމެ ބޮޑު ަޙއްލަކީ ހަމަ ިސރާޖު

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލައަށް އަުޅގަނުޑ  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި ދޫ ދާއިާރގެ ކާށިޝުކުރިއްާޔ. 

 ،ކަމާއި ފެންބޮުޑވާ، ދިމާވަމުން އަްނނަކަމާއި  ަޒމާނުއްސުރެތާއީދުކުރަން. އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މި  މަްއސަލަ

ސުވާލަކީ މި ކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެންނަން މިހާތަނަށް ހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކުރެވޭ. އެރަށްތަކެއް އެބަހުރިކަން އެބަ 

އަދި  ،ލާއިރުގަނޑަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަޅުއަ އެބައޮތްތޯ؟ކުރެވިފައި އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ދަުއލަތުން 

ޙައްެލއް ގެެނވޭނީ ކީހިނެއްތޯ ވެސް މީ ދާއި އްލެއް ެގނައުމަށްޓަކައި މަަސއްކަެތއް ުކރެވިފަެއއް ނެތް.މިހާތަނަށް ދާއިމީ ޙަ

ތޯ މިކަން ށްކިަތއް ރަށަ އި،ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ދިރާާސއެއް ހަދަ

ން އިސްކަންދީގެ ބަލާފައި އެންމެ ބޮޑަށް މިކަން ދިމާވާ ރަށްރަށަށް. ދަނީ ެވސް ބަލަން އެބަޖެހޭދިމާވަމުން އްމުކޮށްއާ

އެއީކީ އެހާ ބޮޑު ތަކެއް ބެހެްއޓިދާނެ. މުޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަަކއި ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޑްަރިއނޭޖް ސިސްޓަދާއިމީ 

ވެްސ  ކޮންމެ ރަށެްއގައި ރުފިާޔއިން ން އަމިލި  ފަސްގާތްގަނަޑކަށް ހަތަރު އިންވެސްޓްމަންެޓއް ވެސް ނޫން

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަުޅަގނޑުމެން ކަމަކީ ެއއީއެ  ވާނަމަ،ށްކަމަން. އެހެންއިމުކުރެވޭެނކަން އަުޅގަނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީޤާ

ދި ހަމައެހެންމެ، ައޅުގަނޑު ވަުރ ކަމެްއ ަކމަކަށް އަުޅގަނުޑ ނުދެކެން. އަފާސްކުރާއިރު ބަޖެުޓގެ ތެެރިއން ނުކުރެވެްނވީ

އަހަރު  5މާލޭގައި މިދިޔަ  ،ދޭން ބޭނުންވޭމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހަދާންކޮށްލައްޒަްތތެރި އިމި ފުރުޞަތުގައި މި 

ުނވާނެ ކުރެިވގެންއިމުޤާ ކުރި ގޮތަށް މި ރަށްރަުށގައި އިމުޤާ ސިސްޓަމް ޖްނޭދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ސްޓޯމް ޯވޓަރ ޑްރެ

ބޮޑު  ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ނޫން. އެއީ ވަރަށްއިމުޤާކަމަށް. މާލޭގައި ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް 

 މަްއސަލަ އެބަ ދިމާޭވ. ދެން ވެސް މާލޭގަިއ އެ ން. މިހާރުއޮތް. އެކަމެްއ ރަނގަެޅއް ނޫޖަރީމާއެއް ހިންގާފަިއ 

 ،ރަށަށް. އެގޮތުންއެރުމުެގ މައްސަލަ ވެސް އެބަ ދިމާވޭ ރަށްގައި އުދަ ވުމުގެ އިތުރުން ހުޅަނގު މޫސުމުވިއްސާރަ 

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހުޅަނގު ވާ ރަށެއް. ބޮޑަށް ދިމާ ޓަީކ އުދައެރުމުގެ މައްސަލަ ވަަރށްށްރާގެ ދިއްފުތުލުސްދޫ ދާއި

 8އިްނޗި ނުވަަތ  6އްދުަތއް އޮންނަނީ އަީޑގައި. ގާްތަގނޑަކަށް ހަބަެއއް ދުަވސްވަރު ދިއްފުށީގެ ަބއެއް ސަރަ ގެމޫސުމު

މުެގ އުށް ދިަރްއޔިތުން ކަރުތާފެނަ ގެކުރަނީ ިދއްފުށީ، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުްއަގއި ހުރޭ. އެހެންވީމާެލވެލެއިންޗި މޫދާ އެއް 

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ކުރިން ދިވެހި ދައުލަތުން އެަކމަށް ވެސް އިސްކަންެދއްވާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުއްލި 

ކުރަމުން ސްއްސަލައަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަހުތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މަ ޖާބިރު މިهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 
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ތަކަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވޭެނ ސާދުރަތީ ކާރިގު ،މިދަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

. އްލުތަކެއް ހޯދަންޙަޖެހެނީ  ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މިތައްތަެކއް ނޫން. އެކަންަކން ދިމާވީމާ އެކަމުން އަރައިަގތުމަށްކަން

ދައުލަތުން ަވގަށް  ،ބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްގައަުޅގަނޑު  މަށްކަ ޖެހޭންއުލަތުގެ މުާދ ވިްއކައަޅުގަނޑުމެން ދަ

 ކޮްށފި އެުކގައި މަަސއްކަތް މަޖިލީހުން ވެގެން ސަރުކާރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ  ށްލަތަދައު ،އާއި ހުރި ފައިސާ  ނަގާފައި

ކުރަން މިީއ އްލުޙަމައްސަލަތައް އަުޅގަނޑުމެން ރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތައް  ނާބު ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި

އެބަ އަޑުއިވޭ ކޯުޓަގއި ފަނޑިޔާރަކު ވަކި ޙުކުެމްއ  އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ންކަން ވެސް ބަަލންވީ އަުޅގަނޑުމެން. ބަލާފައި އިްއވަން ބޭނުންވީމާ މިލިއަުނން މިލިއަނުން ޑޮލަރު ނަގާ ވާހަކަ. މިކަ

ރަށުެގ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައުލަތަށް ނަަގިއގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ރަށް ފައިސާ ވެސް ދައުލަތަްށ ނަގަންވީ. މި އެ

ކަންކަން. ައޅުގަނޑުމެން  ތަރައްޤީއަށް ަޓކައި އަުޅގަނުޑމެން ގެންގޮސް އަޅަްނވީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ މި 

 މި ،ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސްއަިދ ށް އަުޅގަނޑުމެން ކަިވއްކާ ހިސާބަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލޯންޗުދައުލަތުގެ އަދި ަރއީސުލް

 ވާ އި މަންފާޔާރާއްޖޭެގ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކުގެ ަރއްިޔތުންނަށް ލާބަދައުލަތުގަިއ، ަދއުލަތުން އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހި

ނުކުޅެދޭ ދައުލަތަކަށް ހަދާ  ،އުލަތަކީ ުކޅެދޭ ދަުއލަތެއް. މި ކުޅެދޭ ދައުލަތްމި ދަ ޓަަކއިތަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށްގޮ

ކުރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްބޭފުޅުން އަތުން މި ދައުލަތް ކުޅެދޭ ގޮތަށް  އެ އި،މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަ

ބޫލުކުާރ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަޑު ވަނަ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނނަވާރައެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރެވޭނެ. މި 

މަ ވެސް ައޅުގަނޑު އުފާކުރަްނ އިދިޔަމައްސަލަ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އެކަން ކުެރވޭނެ މަޖިލީހެއް. މިއަދު މި

 ދެއްވީީތވެ ޓަކައި ެއއްބާރުލުންމެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަކުން މިކަން ބަލައިގަނެ މިކަން ކުރުމަށް  ސުޕަރ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

މިއީ ައޅުގަނޑުމެން މިދައްކާ ތަފާތަކީ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ިމއަދު  އެމް.ޑީ.ޕީ މެްނބަރުން. ޝުކުރިއްޔާ 

ތަފާތުވާނެ. ދެއްިވ  ނަވާރަ ލުކުރާނެތީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެޖެންޑާ ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަ ކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެން މިއުއްމީދު

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު. 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޔިތުންނަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ ލޮުބވެތި ރައް  ،ވާީތވެ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނުޑ ވާހަަކދައްކާ ފުރަތަމަ ުދވަސް ކަަމށް

 ،ދަްނނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބޮޑަށް ޝުކުރު ވަރަށް

ށް އަލާފަިއ ކުރި އިވިސްނަ އިދާ މައްަސލައަކީ އަުޅގަނޑުމެން ދުރާލަ  ކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސް
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އްުލވެގެންާދނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް. ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޙައެކު ކަމާވާނަމަ ފަސޭހަށް ކަމަ ޮގއްސިގެން

. ނީ ދެްއވާފަވަ ކަުމެގ ޔަޤީންކަންކޮށްދޭނެއިމުޤާހުރިހާ ރަށެއްަގއި ގެ ވެިރކަމުަގއި ރާއްޭޖގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ލިޙްޞާ

ދިމާވެފަިއވާ ރަށްތަުކގައި ްސޓޯމް މައްސަލަ  މި އިއްޖޭގަ ގަނޑުމެންނަށް ރާގެ ތެރެއިން އަޅު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު

ކުރުުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އިމުޤާސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިްސޓަމް ކޮްށެގން މިކަން ކުރެވޭނެ. އިމުޤާވޯޓަރ ސިްސޓަމް 

 ތަުކގައި. އެއްދުހަސަރަ އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ަބއެްއ ރަށްރަށުގައި ދަނުޑވެރިކަްނ ކުރަނީ މީހުން ނޫޅޭ އެކަެހރި

އަޅުގަނޑުެމން  ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގައިތަންތަނު ދީގެން އެ   އިސްކަމެއްޞަ ތަކުަގއި ޚާއްއްދުހަސަރަ

ކުރެިވގެންދާނެ މައްަސލައެއް. ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި އްލުޙަމިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ނަމަ ެއކު ކޮށްފިކަމާވިސްނުންތެރި

އާއި އެކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއި ިވސްނުންތެރިކަމާއުސޫލުން މިކަން ކުރުމުގަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުޑަވާ 

ބެހޭ އިތުުރ މިނިސްޓްރީތައް މެދުވެރިކޮްށ މިކަހަަލ  އި އަިދވެސް ސަުރކާރުެގ ކަމާއާންޓް މިނިސްޓްރީމަންއެންަވޔަރަ

ކުރުުމގަިއ އްލުޙަ ޒާސްޓަރ ަމއްސަލަތައް ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މިގޮތަށް ދިމާވާ ޑި  ކަުމގައިމަސައްކަތްތަްއ ކޮށްފި

ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތްތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިފަދަ 

. ވަންދަންނަ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ަވއިކުއްލި މައްަސލައެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅުއް ،މައްސަލަެއއް

މަޖިލިސް  ކުރުމުަގއި މިއްލުޙަ ކުރަްނވާީނ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރަްއޔިުތންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ލުބޫގައަޅުގަނޑުމެން 

 ބޮޑަށް ޝުކުރު  ގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ވަރަށްށް އައަބަދުވެސް އެކަިތގަނޑަކަްށެވ މިކަން ކުރި

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މާނުއްސުރެ ިގނަ ރަށްރަށަށް ޒާ ތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވަރަށްސާ`. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިފަދަ ކާރި

ނީ ނުހަނު ބޮޑު ގެްއލުންތައް ވަމުން. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ހޮޅުދޫއަކީ ގާްތގަނޑަކަށް ަބއިަގޑިެއއްހާއިރު އަންނަ

 ،ކޮށްޞަ ޭއގެ ތަކުީލފު ރައްޔިތުން އުފުލަމުން ައންނަ ރަށެއް. ޚާއްފެންބޮޑުވެ  ،ވިަޔސް ށްވިއްސާަރ ވެހުނު ކަމަ

ފެންބޮުޑވުމަީކ  ބޮޑެތި ތަކުީލފުތައް އަންނަނީ އުފުލަމުން. ހޮޅުދޫގައި ވަރަށް މުގައިއު ކުދިން ސްކޫލަށް ދިސްކޫލް

އްެލއް ނުލިބި. ޙަވަނީ  މައްސަލައަށް މިހާތަނަށް މި ،ވާއިރު  ޒަމާނުއްސުރެ ދިމާވަމުން ައންނަ މައްސަލައަކަށް

އެބަޖެހޭ  މެންަޓަކއި ައޅުގަނޑުބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ގެއްލުންތަްއ އަަރއިގަތުމަށްގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު 

އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުިރ ކުރިން މިހާތަނަށް  ،ކުރެިވގެންދާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. ެއހެންނަމަވެސްރޭވިގެްނ، ތަރުތީބު
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ދާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަަލއަށް ދާއިމީ  ގިނަ ރަށްރަށަްށ ދިމާވަމުން މި ޖޭގެ ވަރަށްއަުޅގަނޑުމެން ރާއް  ،ފަދައިން

ގުޅިގެން ގިަނގުަނ  މަޖިލީހާ ޓަކައި ސަުރކާރާއި މިތަކުން އަރަިއގަތުމަށްމިގެއްލުން ވަނީ ނުލިބި. ލެއްއްޙަ

ްއލެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ ގިނަ ޙަކީ އަަވސް ކަންތައްތަކަ މިބޫލުކުރަން. ގަމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ ަކމަށް އަޅުގަނޑު 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  . ެދއްވި ފުރުަޞތަށް ޝުކުރުރާއްޖޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ރަށްތަކެއް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްިލ هللا ާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުރި ަރއީސް. ކާށިދޫ ދާއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ދަނީ. އެއީ   މައްސަލަައކަށް ވެގެން މިދަންނަވަން. ވަރަށް ރިލަވެންޓް ބޮޑަށް ޝުކުރު މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް 

މި  ވަނީ ެގއްލުން ލިބިފައި ގެައކަށް 43، ހިތަދޫގެ މާވަްށ، ކުނަަހންދޫ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން

ންނަްށ ދާ މައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެައއި ބަދަލުގައި. މިހާރު ދިވެހިރާްއޖެއިން ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ މޫސުމަށް ގައިހިނ

ން ހުރިހާ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އަުޅގަނަޑށް އަޅުގަނޑުމެ ަގއި ވަަރށްނތާ ށް އޮތްއަކުރި

ވަނަ އަހަރު ގްރީްނ 2014ދޭ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވާހަކަ ދެެކވެމުން އެބަ

 ެއކު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިއެއާ ރާއްޖެއަށް. ހަމަކުރެވިފަިއވާެނ ދިވެހިރުފުޢާޓެކްސް ތަ

ކުެރވޭ ބޫލުގަޖެޓުަގއި ފައިސާ ވެސް ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑަށް ބަ އެ ،ބަޖެޓެއް އެކުލެވި  ސީޖެންކޮންޓިން ،ފަދައިން

ޓަަކއި ވުމަށްަގއި ޖެޭހ މީހުންނަށް އެހީހާލު އިގޮތުަގއި ކްލައިމެޓް ވިކްޓިމްްސއަށް ނުވަަތ މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކުގަ 

އެާއއިެއކު ބޭރު ުކރެވޭ. ހަމަބޫލުގަޑަށް ައޅުގަނ ކަމުގައިމުއްހިފުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިގެ ބޭނުންމި ފަންޑު

ަމ އްަޒތްތެރި ރައީސް ވެސް ހައި ވާމީ ެއކިެއކި ޑޯާނރސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ ދާއިރާއެްއކަން ޚުދު ގު ބައިނަލްއަ

ނީ ިޑޒާސްޓަރ އާިއއެކު އަުޅގަނުޑގެ ާވހަކަ ކުރުކޮށްލާކުަރއްވާެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެެކން. މިބޫލުގަބޮޑަށް  ވަރަށް

 އާއެކްެސސް، މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ހަމައަށް ކޮށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއު ލުން ރިވިމެނޭޖްމެންޓްގެ ސިސްޓަމް އަ 

ކުރުމަށް.  ކަންލައިގެން ނަމަވެސް ތަންކޮޅެްއ އަވަހަށް މިއި ނެ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވަހަމައަށް އެކްސެސް ލިބޭ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިާރެގ  އަުރވަނީ މަަޑވެލީ މައްސަލަިއގެ ަފހު ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 .ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މައްސަލަިއގެ ފަހު ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ިމ އަުރވަނީ މަަޑވެލި ދާއިާރެގ  ރި މެންބަރު.އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން 

ސްކަމުން އަުޅގަނޑުމެންެގ ަދއްކާ ފުރަތަމަ ދުވަމަޖިލީހުގައި ވާހަކަައޅުގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، 

 ،އަދާކުރަން. އާދެ، މި މަްއސަލައަކީ  ުބވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދާއިރާގެ ލޮ

. ިމ އްދިމާވާ މައްސަލައެ  މިއަދު ންހެސަލައަކީ ާރއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްދާ މައް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި

ައޅުގަނޑުމެން  ،އަށްމަްއސަލަ ފެންބޮޑުވުމުގެނޫން.  ހުއްޓުވޭނެ މައްސަަލއެއް  ކަށްއަުޅގަނޑުމެންނަ ސަލައަކީމައް

އްެލއް ހޯދަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަންަތްއތަކަކަށް މަްޝވަރާކުެރވިދާނެ. ޙަ ލެއް ގޮތަށްއް ޙަ ދާއިމީ  ،އްލެއް ހޯދަންޙަ

ްއގައި މޫސުީމ އުމީ ލެވަލެޤަ ،އަދި ދިވެރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން އިށާއަޅުގަނޑު ެއގޮތުން މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަ

. އަިދ މަށްގެންދިއުތަްއ ކުރިއަށް ބަދަލުތަކާއި އަިދ މިކަހަލަ ކާރިސާތަކުން ސަލާމަްތވުމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލިސް

ގެެނވޭނެ  ށްާލމަރުކަޒީ ގާނޫނަ ،އިފި އިތުރުން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައޭގެ 

ނެ ކުރެވިދާ ތަްއ ބާރުވެރިކުރުމަށް އަދި ރަްއިޔތުން ބާރުވެރިކޮށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިކަންތަކުން ަކއުންސިލުޙުލާޞްއި

 ،ށްއިމުކޮޤާރަށްރަށުގައި  ރެސްޕޮންސް ޓީމު ނިީޓ އިމަޖެންސީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިއު ؛ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެއް

ހާލަތު ދިމާވުމުގެ ކުރިން ިމ ހަވާލުކޮްށގެން   ެއ ޓީމުތަކާދޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ެސންޓަރުން

މި ހާލަތު ދިމާވުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުަޑވާނެ.  ،ވާނަމަ އް އެިޅއްޖެކަުމގައިފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅިދާނެ. އެ ފިޔަވަޅުތަ 

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ދިމާވާ ގެއްލުމުްނ  ؛ދާއިރާ އެއް ލޭ އެހީ ލިބޭ ންމެ ބޮޑަށް ހިާރއްޖެިއން އެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްއޔާ ދާ ގޮތެްއގައި ފޮުނއްިވއްޖެށް ސީއެ ެއހީތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރަށްރަށަށް އަތޮޅުތަކަ އެއީ. ސަލާމަތްވުމަށް

  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ށްއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރައަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ ިމކަހަލަ ހާލަތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް. ދެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަިއޓަމުގަިއވާ މަސައްކަތް މި ނިމުނީ. އަޅުގަނޑު ދެން އޮްތ ވަނަ  4ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޖެންޑާގެ 

ޓަކައި ގައި. އަދި މަޢުލޫމާތަށް 3:00އައިޓަމަށް ިދއުމުގެ ކުރީަގިއ ވޯޓަށް ިމއަދު އަހަނީ ެމންދުރުން އަނބުރާ 
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ަގިއ ރޫމުސްުނކުންނަވާއިުރގަިއ ޢަމަލުކުރަްއވާނީ މަދަރުސާގެ ކްލާ އިދަންނަވަން. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ދޫކުރަްއވަ

 ވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.ުނކުމެލައް  އިޢަމަލުކުރައްވާ އުސޫލަށް. އަުޅަގނޑަށް އެނގިލާފަ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވަނީ ރައީ  ،ޖެންޑާ ައއިޓަމުެގ މަސައްކަތަކީ ަވނަ އެ 5ގެ އަޅުގަނޑުމެން -5.2

ވަަނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ  18 އިނާޔަތް ދިނުމާ ގުޭޅގޮތުން ނައިބުކަން ކުަރްއވާފަިއވާ ެމންބަރުންނަށް

 ،ވާފަ. އަުޅގަނޑު ރިޔާސަތުން މި އެދެނީއްހަށް ފޮނުއަނބުރާ މި ަމޖިލީ އިފާސްކޮށްފައިވާ ބިެލއް ތަސްީދގުނުކުރަްއވަ 

ފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީ ،އްމު އަރިހުން އެދެނީޢާޓުްނ އަމީންއަޅުގަނޑު ސެކްރެޓޭިރއެ

 ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް. 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ގަިއ  2019 ލުޕްރީއެ 18. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ ،ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް

ސިީޓއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާ ބިލުތައް ތަސްީދގުކުރުމަށް  ްއވިއަޅުގަނޑަށް ފިނު

މަލުކުރަން ގެންދަނީ އެ ބިުލ ތަސްދީގުކޮށް ޢައަުޅގަނޑު ބިލު ތަްސދީގުކުރަމުން ،ޓަކައި އަުޅގަނޑަށް ފޮނުްއުވމުން

ދީ މައްސަލަތަކަށާއި އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ދިމާވެދާެނ ތިޞާދާނެ ގާނޫނީ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްފެށުމުން ކުރިމަތިވެ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ދުވަހު ޮއތް ވީ ބުދަ 2019 އެޕްީރލު 17 ،ެއވެ. މިގޮތުން ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގަ

ޔާގެ ނައިބުކަްނ ރެްއވި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކު 13ފުރަަތމަ ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2019

ދަންނަވާ މައްސަލަތައް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަމުެގ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގަިއ މި

ދާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ވަނަ މާއް  128 ނޫނުއަސާސީގެޤާ -1. ވެއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ވާަހކަ ދަންނަވަނަމެ

ލަތުެގ އެންމެ މަީތ އުދަ ،ަނމަ މުން ަވިކވެއްޖެޤާން އެ މަެވރިނުވެ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީ ށްމުގައި ހުރި މީހަކު ކުޤާމަ

 އިނާޔަތާއި މާއި މާލީ ފަދަ ރައްާކތެރިކަ ީށގެންވާއެކަ ،ދަރާއި ޤަ ،ރިކަންކޮށްަފއިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އިއްޒަތާއިވެ

 އިނާޔަތްަތއް ގާނޫނުަގއި އިވޭ ރައްކާތެރިކަމާ މިގޮތުން ދެ ،ވާނެ ކަމާއިޤުއްޙަމީހަކަށް  އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް އެ

މުގަިއ ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިނުެވ ޤާރައިސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ މަ ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  ބަޔާންވާނެ

 ޔަތްތައް އެ ަރއްކާތެރިކަާމއި މާލީ އިނާޔަތާިއ އެހެނިހެން އިނާ ،ނަމަ މުން ވަކިވެއްޖެޤާން އެ މަގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބެގ  ،ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާކަން ފާހަގަކުެރވޭތީޤާކަމަށް ވާނެ ޤުއްޙަމީހަކަށް 

ނޫނުއަސާސީަގިއ ޤާނުމަކީ ާނޔަތާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ފޯރުޮކށްދިއަދާކުރި މީހަކަށް ރަްއކާތެރިކަމާއި މާލީ އި މުޤާމަ

 1ބިލުގެ  -2 އެވެ.ޞަދެއް ނޫންކަމަށް ފެނެނޫނުެގައސާސީގެ މަޤްޤާއެއީ  ،ނޫންކަމާއި ފަިއވާ ކަމެއްުރކޮށްތަޞައްވު

ކުށްވެރިނުވެ ގާނޫނީ ރި މީހަކު މުަގއި ހުޤާސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ަނއިބުގެ މަމިއީ ަރއީ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަާލއިރު

ތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ލައުދަ ،ނަމަ މުން ވަކިެވއްޖެޤާން އެ މަހަމަތަކުގެ މަތީ
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ކަމަށް  ފަދަ ަރއްާކތެރިކަމާއި މާލީ އިނާޔަތްތަްއ ބާޔާންކުރާ ގާނޫނު ގެްނވާެއކަށީ ،ގަދަާރއި  ،އްޒަާތއިއިދޭންޖެހޭ 

ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އީސުލްގަިއ ރަމު މި ގާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްާކތެރިކަމާއި އިާނޔައްަތއް ލިބު ،ށްފަިއވާތީބަޔާންކޮ

 ،ން ލާޒިމުކޮށްފައިނުވާީތވެމު ފުރަމުންދާ ދައުރުގެ މަދުވެގެން ަވކި މުއްދަތެއް ފުރިހަމަވުޤާނައިބުގެ މަ

 މުން ަވކިެވއްޖެޤާން އެ މަވެރިނުެވ ގާނޫނީ ހަމަތަުކގެ ަމތީމީހަކު ކުށް  މުަގއި ހުރިޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބގެ މަ

 ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،ންމަތީ ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮުތގެ ގައި ނެތި ބިލު ގާމުން އަދާކުރި މުއްދަތަށް ބެލުމެއްމަ އޭނާ ،ނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  3ބިލުގެ  -3. ޒިމުވާކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެލާއިތުރު ިއނާޔަތްތައް ދިނުން  ،މާލީ އިނާޔަތްތަކާއި

ލަތުން އުރުފިޔާ ދަ  35000ކަށް މާީލ އިނާޔަެތއްގެ ގޮުތގަިއ މަހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަ

މަލުކުރާ އުމުތަކުގައި ޢަޤަރާތީ ޤްއޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދަންނަވަމެވެ. މިނިވަން ދީމިދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް

 ކުރު ުމްއދަތަކަށް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ރެވު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ަވކި މުއްދަތަކަށް ،ތަކަށް ބަލާއިރު އުސޫލު

ވަކި އިންސައްަތއެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިބުކަުމގެ ދައުރެއް ުފރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭ ،ލިބިދެވޭނީ

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބަލާއިރު  3ބިލުގެ  -4އެެވ. ލާފައި ހުްނނަކަން ފާހަގަކުރެވެ ކަމަށް ކަނޑައަ

ލަތުގެ މުސާރަ ލިބޭ އެހެން އުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން އަދާކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް މާލީ އިނާޔަތް ލިބިދެވޭނީ ދަރަ

ލަތުން މުސާރަދޭ ވަޒީފާެއްއ އު ދަ  ،އި ވީނަަމވެސްނަމަ ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފަ މެއް އަދާނުކުރާޤާުނވަތަ މަ ވަޒީާފއެއް

 އެއް ކުރާ ނަމަވެސް، ނުވަތަ އާްމދަނީ ލިބޭ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ިވޔަފާރި ައދާކުރާ ފިޔަވައި އެހެން ވަޒީާފއެއް

 ރާތީމިޤްނިވަން ދީ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް މިެއވެލާޒިމުކޮށްފައި އޮްތކަން ފާހަގަކުެރވެ ން ނާޔަތް ލިބިދިނުއިނަމަވެސް 

 ކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކު މުސާރަ ލިބޭ އެްއވެސް ަވޒީފާެއއް އަދާކުރާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ،އުމުތަކަށް ބަލާއިރުޤަ

ނާަޔތް ނުލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް އި ކުރާނަމަ މާލީ ވާނަމަ ނުވަތަ އާމްދަނީ ލިބޭ އެހެންވެސް މަސަްއކަތެއް ކަމަށް

 ،ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު  6ވަނަ މާއްދާާއއި  4ބިލުގެ  -5. އެވެވެސް ފާހަގަކުެރވެ  ނަކަން ހުންލާފައިއިއެކުަލވަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބކަން އަދާކޮށްފަިއވާ މީހަކަްށ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތާއި ވެރިރަށް މާލޭގައި ެއްއގަމު 

ްއޗަށް ދަތެއް ނެތި ފޯރުކޮްށދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މަލަތްތަްއ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަގއި ވަިކ މުއްސީތުރުފަތުރުގެ ވަދަ

އުމުތަކުގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން ޤަ ރާތީޤްމިދީމިނިވަން ަބއެއް  ،ލާޒިމުކަމެއް ކަމަށް ބަޔާްނކޮްށފައިާވއިރު

ކަްނ ކަށްވާ ވަކި ުމއްދަތަމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ލާޒިމުކޮށްފައި ހުންނަނީ ކަނޑައެޅިަފއިކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ސަލާމަތީ ޚިދު

މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ެއކަށީގެްނާވ  ބިލުަގިއވާ ގޮުތގެ -6. އެވެ ފާހަގަކުރެވެ 

ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާެއްއ  ާނޔަތްތައް ިލބިނުދެވޭނީއިއެނޫން  ،އިނާަޔތާއިމާލީ  ،ރައްކާތެރިކަާމއި

 އީއޭާނގެ މައްޗަށް ނިހާ ،ށް ސާބިތުވެޢަތަރީޝަމެއް އަދާނުކުރާހާ ހިނދަކު ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ޤާތަ މަނުވަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ޙުކުމެއް އަންނަ ހިނދުން ފެށިގެން ކަމާއި

 ގޮތަށް ބިލު އޮތްކަންނާޔަތް ލިބިެދވޭ އި ވެސް މުން ވަކިކުރާ ހާލަތުގައިޤާރިއްޔާގެ ަނއިުބ މަރައީސުލްޖުމްހޫ
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އުމުތަުކަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ަނއިބުކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަުކ ޤަ ރާތީޤްމިަބއެްއ މިނިވަން ދީ ،ފާހަގަކުރެޭވއިރު

މުން ޤާމަ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެ މަލެއް ކުރުންޢަ ފަދަ ުނވާއެކަށީގެން މާޤާމުގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުުރން ނުވަތަ މަޤާމަ

ނާޔަތްަތްއ އިއެނޫން  ،ނާޔަްތތަކާއިއިމާލީ  ،މީހަަކށް ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ަރއްކާތެރިކަާމއި އެ ،ވަކިކުެރވޭ ހިނދު

ބިުލގެ  ،ބަލާއިރުލަ ގޮތެއްަގއި ހިމަނާފައިާވ ކަންކަމަށް އަދި މި ބިލުގައި ޖުމު -7. އެވެވެސް ފާަހގަކުެރވެ  ކަންނުދެވޭ

ނާތެއްގެ އިމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަން އަދާކޮށްަފއިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މާލީ  ދަުށން ރައީސުލްޖުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެތިން

ވަނަ މާއްދާގައި އެފަދަ  4ބިލުެގ  ،ހާސް ދައުލަތުން ދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާީތއާއި  35ގޮތުަގއި ކޮންމެ މަހަކު 

 ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީާއއި ތީ ސަލާމަ ރަކަށްީށގެންާވ ރަނގަޅު ފެްނވަފަރާތަކަށް އެކަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،މަތީން ރާއްޖެއިން ޭބރުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ އިރާއްޖެއިންނާ

ގަިއ މާއްދާ ވަނަ  5ވާނެ ކަމަށް އެ ބިުލގެ ކަން އަދާކޮށްަފއިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންނައިބު

ވެރިރަށް މާލޭަގއި ެއއްގަމު  ،ނަމަ ވަަނ މާއްދާަގއި ެއފަދަ ފަރާތެއް އެދިއްޖެ  6ބިލުގެ އަދި  ،ވާތީާއއިބަޔާންކޮށްފައި 

ނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްަތކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާ ،ލަްތތައް ދައުލަުތގެ ޚަރަުދގައި ސީކުރުމުގެ ވަދަތުރުފަތުރު

 ބޮޑެތި ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ ަފރާތުން ވަރަށް ،މަނަ ކޮށް ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެގުދީސްލު ތަމި ބި ،ވާތީބަޔާންކޮށްފައި 

މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ަލފާ ހޯއްދެވުން ރަނގަުޅވާެނ  ،ކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 

 އި  މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަރަްއޔިތުންގެ  ،އެކުން އެހެްނ ހުރުމާެދންނެވުނު ކަންކަ. އިސްވެއެވެކަމަށް ފެނެ

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެޭހ  ،ރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑަށް ފޮނުްއވިކުގުދީސްތަ

ރުމުަގއި ކުޒު ތަންފީ ،ތަކާއިގޮތުން ދައުލަތަްށ ބުރައެއް އުފުލަންޖެހޭ މާއްދާ ިބލުގައި މާލީ ުމގެނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކައި

 ރާތީ ޤްމިއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށާއި އަދި މިނިވަން ދީ ،ނާތީއް ދިމާވާނެ ކަންކަްނ ހުރިކަމަށް ފެންދަތިތަކެ

އެ ބިލާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ށްއުމުތަކުަގއި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަޤަ

 ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  91އަސާސީގެ ނޫނުޤާމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަކައި 

 23، 1440ޝަޢުބާން  18ގަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ.  . އިޙްތިާރމުވެއެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެ ،މަތީން

 ، ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 2019 ޕްރީލުއެ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

 ގަިޑއިރު ކަނަޑއަޅަން. އެހެންނަމަވެްސ، މި  އެއްކުރަނީ ތުޅުގަނޑު ަގސް މު. މި މައްސަލައަށް އަ ޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާއް

މިނެޓު  45މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު އޮންނާނެ. އެައށްފަހުގައި ބާކީވާ  15ދަންފަޅީގައި މިއަދު މި މައްސަލައިަގއި 

އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޭއދަފުށީެލވުނީ. އިހުޅުވަ ށްހެންވީމާ، ބަހުސްގެ ވަގުތަނީ ފަހުން. އެއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް

އޮތީ  ރާ މިބިލަީކ އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލެއް. ދެްނ މި ބިލު އަނބު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި

ޤަުތގަިއ ޙަޤީ ،ނޫނުއަާސސީގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރަގއިޤާ. ދެން ވާފައްވިސްނުމަށް ފޮނުމަޖިލީހަށް އިތުރަށް 

އަސާސީަގއި މަްއސަލަތަްއ ނޫނުޤާނޫން. މިހާރުވެްސ  ބޮޑެިތ ތަފްސީލުތަކަށް ދާންޖެހޭ އެްއޗެއް އެހާނޫނުއަސާސީައކީ ޤާ

ޤީޤަތުަގއި ަވރަށް ކުރުކުރުކޮށް މަިއގަނުޑ ޙަނުއަސާސީައކީ ނޫ ޤާފްސީލުތައް ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުން. އުޅެނީ ތަ ބޮޑުެވގެން މި

ވަރަށް  ،އޮތީ ނޫނުއަސާސީ މިޤާގެ މެން ާނކުރާ އެްއެޗއް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުއުސޫލުތަެކއްގެ މަްއޗަށް ބި

ސަބަބުން މި މައްސަލަތައް  އޭގެ  ފަ. ލިޔެވިގިަނ ކަންތައްތަކެއް ވަރަށް ަތފްސީލުކޮށް ވަރަށް ،ތަފްސީލުކޮށް

އުމުތަުކަގއި ނައިބު ޤަތި ސިޓީން އެބަ އެނގޭ ބައެއް  ަނށްއަުޅގަނޑުމެން .ސްމަތިވެގެންދަނީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީކުރި

 ހޫރިއްޔާައށް ކޮންމެ ހާލަތެއް ދިމާވާ ރައީސުންނަށް ހަމަ އެބަ އެހީތެރިވާކަން. ނައިބު ރައީުސންނަކީ ރައީސުލްޖުމް

 ބޭފުޅާ. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ނައިބު ރަީއސާިއ ވެސް އެކަމެްއގެ ޒިންމާ ނަގަން ހުންނަ ވަގުުތަގއި

ވެސް  ގައިމުހަމަ ސްނަންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑު އެ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅީކީވަރަށް ޮބޑަށް ވި މެން ގަނޑުދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް އަޅު 

މަކަށް އައުމުެގ ޤާމިކަހަލަ މަތާނގައި ވެސް  ޓެއްަސކު އަދި ކުރިއަށް އޮތްއް ރަ ،ކުތިާމގެ މީހަގާތް މީހަކު، ޅުގަނޑުގެ އަ

ދެއްަގއި މި ބިުލ ޤްޞަނެތް. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ މާތް މަތެރެައކު ެގ މެން މީހަުކ އަުޅގަނޑުވެސް ހުރި ވިސްނުން

ގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްތައް އެހެންވީމާ، ައޅު .ސްހުށަހަޅައިގެން މި ބިލު އޭރު ފާސްކުރީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީ

އެކަަމށް އެބަޖެހޭ  މެންޖެހުނަސް އަޅުަގނޑުމްހޫރިއްޔާ ހޭނައްތަންކުރާއިުރގައި މިސާަލކަށް ރައީސުލްޖު

 ގޮސް ބައެއް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތައްޔާުރވާން. ހޭނެއްތޭނީ ވެސް ނައިބު ރައީސާ ހަވާލުކޮށްފަ. އެހެންކަމުން

މިފަދަ ހާލަތެއްގަިއ ނައިުބ  ފާނެތީ. އެހެންވީމާ،އިވެސް އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ. ހޭނާރަ ހޭނުނައްަތން ރައީސުން އެބަތިބޭ

އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް ކަމާއި އެކަްނކަން މުއްނައިބު ރައީސުްނގެ މުހި ،އިުރގައި ނަރައީސެއް ހުން

ވެސް ަނއިބުރައީސް ފޮުރވާނެ. ނައިބު  ފުރަތަމަ އްޖެްއޔާ އެންމެހާލަތެއް ދިމާވެ ޚާއްޞަ  ،އެމެރިކާ ކަހަލަ ތަންތަނުގައި 

އޭނަ ފޮރުވާނެ. ެއހެންވީމާ، ނައިބު ރައީަސކީ  އިލަ ުމކަން މިއިްނ އެނގެނީ. ބިންގަާރސް ތެެރއަށްއްމުހިރައީސްގެ 

ާނޔަތެްއ އިވުރެ ުކޑަ ނާޔަތަށްއި އޮތް  އަދި މިހާރު މި ށްމު މީހެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ަނއިބު ރަީއސައްވަރަށް މުހި

މެއް ޤާދެން އެހެން މަ .މުކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްއްާނޔަތެއް ދިނުމަީކ މުހިއިވަެރްއގެ  ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް

ހާރު މިސް ޔަލެްއވިއިވާހަކަފުޅު ަދްއކަާވއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ބައްލަވަ  އެ ؛މެއްަގއިޤާވާހަކަާއއި އެހެން މަ އްވާފުރު

ނާޔަތްތަކެއް ލިބޭނެ. އިހަކަށް ލިބޭ ހުރިހާ ަކން ކޮށްފައިވާ މީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްަކމުގައި. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތިއިންނެވީ

އުމުގެ ަރއީސަކަްށ ެވވަަޑިއަގންނަވާނީ. އެހެންވީާމ، އެފަދަ ޤަ  ،ަރއީސަކަށް  މާދަމާ ކަންނޭނގެ މަނިކުފާނު އިްއޒަތްތެރި

ނާޔަތްތަާކިއ އިކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަކަްށ ލިބޭ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއކާވެްސ ރައީހާލަތެއްގަިއ ވެްސ އަނެ 
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ޑަބަލްެވގެން.  އި ިދޔައީ ޭއގަ މިދޭިތ ެއއްެވްއޖެއްޔާ އަނެއްާކވެްސ  ،ނާޔަތްތަާކއިއިއަްށ ދޭ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީ

ކަހަލަ ކަންތައްތަކަްށ މިހެންީވމާ، ކަމެްއ ނުކުރައްވާެނކަން. އެ ެއކަހަލަ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

އަުޅގަނޑު ވެްސ  ،އަުޅގަނޑަށް ވެްސ އެނގޭ ؛ނާޔަެތއް ދޭންއިހަލަ ކަ ސްނައިބު ރަީއސަށް ކޮންމެވެ ،ވިސްނާއިރު 

އެީކގައި ކުރަންޖެހޭނީ. ދައުލަތުެގ  ަދއުލަތުގެ ަފިއސާ ޚަރަދުކުރުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ ،ގަބޫލުކުރަން

މަރުގެފާނުގެ ޢުިއ މިސާލަކަށް ާލއިރުގަ އިވިސްނަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަޮގތަކަށް ދުކުޑަ ފައިސާ އެންމެ ޚަރަ

ެއއްވެސް އެްއޗެއް ނެިތގެްނ  އިއަތްޕުުޅގަ  ،ބަލިހާލަތު ދަށްވެގެން ،ގެފާނު ވަަރށް ހާލަތު ދަށްވެގެންކަލޭނޒަމާނުގައި އެ

މަޝްވަރާކުރަންޖެހުނު.  ބު ބޭކަލުންނާޙާޞްެވސް ހުރިހާ އަ ގެންދައުލަތުގެ މާލިއްާޔއިން މާމުިއކޮޅެއް ބޭނުންކުރަްނވެ

އެކަަމކު ކުރެްއވީ.  ހުއްދަ ހޯދައިގެންނޭ އެކަން އިޮކށްފަމަޝްވަރާކުރިޭއ. މަޝްވަރާ މާނަައކީ ރައްޔިތުންނާއޭގެ

  އެީކގައޭ މާމުިއކޮެޅއްކުރުމުގެ. އެހެންނަމަވެްސ، ރައްޔިތުްނގެ މަޝްވަާރއާއި ޚިޔާލާ ފާނަށް އޮތް އެބާރު ެއކަންމަރުގެޢު

ކޮންމެވެސް މަެގްއ  އިމީގަ ،ތީތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮ، އިއްޒައެހެންީވމާވެސް ބޭނުންކުރެްއވީ. 

 ެދއްވުަމކީ ރަނގަުޅަކމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށް. ހޯއްދަވައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 ވާވާފައި އްމަޖިލީހަށް ފޮނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ދާމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު ބަހުސްކުރެވެ 

ގޮތުްނ  ލުތައް ހުރިއަުޅގަނޑުެމންގެ ޢަމަ ،ބޭނުން ނަވާލަންދަން  ގައިދާއިރު  މެންބަހުސްކުރެވެމުން އަޅުގަނޑު ޅަށްސިޓީފު

އުމުތަކުގައި އުޅޭ ޤަގެ ދިރިއުޅުމާއި ިއންސާނުން ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތުެގ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދަނީ. ިއންސާނު

ނައިބު ަރއީސުންނަްށ  ޚަރަދު ބޮޑުެވގެންދޭ. ައޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ ތަކުން ނައްތާލީމާުއސޫލުތަކާިއ ހަމަ ،ގޮތާއި 

ލިބޭ ހުރީމަ މަތީން  އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ ނޫނުއަާސސީއާއި ގާނޫނުތަކާޤާ ނަމަވެސް،ދޭންވާނެ. އެހެންކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް 

އުުމގަިއ ަނއިބު ރައީްސކަން ކޮށްަފއި ޤަމި އަދު ނުެދކެން މިނީ. އަުޅގަނޑު ނޫނުއަާސސީަގއި އޮންނަޤާނާޔަތްތަެކއް އި

މަތީން ކޮށްފަިއ  އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެ  ނޫނުއަސާސީއާޤާލުކުަރމުންދާ މަޢަމި ކީ ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ތިއްބެވީ ތިބި ބޭފުޅުން 

ސާީސގަިއ ނޫނުއަޤާ ،ނުކުރަން. އެހެން މިދަންނަވަނީ ހުރި އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ހުރި ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް

ކޮްށ ގޮތް ވަރަށް ސާފު ހުރި ންކަންލިްއޔަތާއި ެއކައެކަމުގެ މަސްއޫ ނަށްަނއިބު ރައީސުން ،ގޮތާއި ވެރިކަންކުރާ

. ހިސާބަށް މިއަދާ ނީވަ މި އި ގޮސްފަ ނޫން އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ އުސޫެލއްގެ މަްއޗަކުން

 އުމުން ޤަމީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  4 ާވތަކަށްގައި ފެންނަންއަހަރުތެރޭ 10ނައިބު ރައީސުން ދެ 



34 

 

 އަބަދު އެއާ  ،މެްއ އަދާކުރީތީޤާެވސް ބޮޑު. އަުޅގަނޑުމެން މަ ގެ ޚަރަދުތު ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، ދައުލަފެނިގެން

ގެންުނވާނެ. ނައިބު ކޮށްތްދައުލަތުން އެއްެޗއް ހޯދާކަށް މަސައްކަ ށްއި މަންފާއަޔާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާލބަ އިވިއްދަ 

އިންަކމް ލިބޭ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ. އިރުަގއި އިންތިހާއަށް ލާ އިރު ބަލަ ރައީސްކަން ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަ

އެ ލިބިލިބި އޮްއވާ އަނެްއކާ ހައްަދަވއިގެން. ޓު ހިންާގ ބޭފުޅުންނާއި ކުންފުނި ސޯވިޔަފާރިކުާރ ބޭފުޅުން ތިއްެބީވ. ރި

ރާއްޭޖގެ  ،ރު ހުށަހެޅުއްވީރި މެްނބަދެންމެ މިތަނަށް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ޫނންތޯ ނަގޅެއްރަ އެއަްށވުރެ މާ

ރާއްޖޭގައި  ނޫންތޯ. މި ރަނގަޅެއް ރައްޔިތުން ފެންބޮޑުެވގެން ހާލުގައި ުއޅޭކަން. އެ ރައްޔިތުންަނށް އެއްެޗއް ދިނުން މާ 

ެގ ހާސް ރުފިޔާ ބޭކާރުކޮށްލުމު 30އެ  .ނުކުެރވިފައި ބޭސްފަރުވާއެބަތިބި ވަރަށް ބަިއވަރު ރަްއޔިތުން ހާލުގައި ޖެހިފަ

އަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ ތިއިން  ހެން.ގައި އެ ރައްޔިތުންނަްށ އެއްެޗއް ދިނުން އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ މާ ރަނގަޅުބަދަލު

 ކަެމއް ކުރާކަށް. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  އެްއވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ރާގެދާއި ތުލުސްދޫޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް

 އަުޅގަނޑަށް ގޮތަށް މި ބިލު ޮއްއވާ މި ިބލު ފާސްކުރަން އޮތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިހާރު މި

އިުރގަިއ ން ކަނޑައަޅާފައި އޮތްދޭ ނާޔަތްއިބިލުގައި ނައިބު ރައީސަކަށް ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. މި ތާއީދު

މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މި އިއްަޒތްތެރި  ،ލުކުރަންކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫ ނެ ރައީސެއް ަކމަށް ވާންޖެހޭނައިބު އިންތިޚާބީ 

ވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް  ވަކި މުއްދަތެއް އެހެންމެބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެްއގައި. އަދި ހަމަފާސްކުރަން މި ބިލު 

ނާަޔތް ދޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިމި  އުމެްއގައިޤައުފަންވާ  ންމަސް އުފަންވާހެން ނައިބުޕާނުގަބޫލުކުރަން. ޖަ

ފާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ އިތުން ބަލަދުއަރަދައުރެއްެގ ތެރެއިން ވިއްސަކަށް ނަިއބުންނަށް ދައުލަ ،ނަމަ ނިންމިއްޖެ

ދެްއވި ފުރުޞަތަށް  .ނޫން ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ކަމެއް ިމއީ ކުރަން ެހޔޮާވވަރު ،ކުެރވޭ. އެހެންކަމުންގަބޫލު

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ރުމެދުހެންވޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ންވޭރުހެމެދު
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ތަޅުމުން ގިނަ މި ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެން އަށާރަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާއްމުކޮށް 

ކި މީހަކަށް  ވަނޫނީ .ގޮތަށް ވަކި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވާ ފައި ހުރީމިންނޫނީ މައްސަލަތަެކއް ނި ،ބިލުތަކެއް

ވަިކ ބަަޔކަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޓާގެުޓކޮށްގެްނ  ،ވަިކކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ަވކި ީމހަކު ަވޒީފާއިން ،ގޮތަށް ކޮށްދޭ  ކަމެއް

ވަނީ  ހިސާބަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ގިނަ ަމއްސަލަަތކެއް މިއަދާ ކުރާކަން. ޭއގެ ސަަބބުން ވަރަށް ކަންކަން

ަލއިަގއި ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވާ މައްސަ. މި ހުށަހެޅިފައިތަފާތު ބިލުތަކުގައި ޖެހިފަގާނޫނުތަކުަގއި ނޫނީ 

ިތ ވަރަށް ބޮޑެ ،ގިނަ މައްސަލަަތކެއް ުހރި ކަމަށް ލާއިުރގަިއ ވަަރށްއިއޮފީހުން ފޮނުވާފައިާވ މައްަސލަތަކަށް ބަލަ

 ،ގިނަ ފުުށއެރުންތަކެއް  . އަދި ވަަރށްްއވާފަވަނީ ސިޓީފުޅުަގއި ފާހަގަކުރަ މައްސަލަތަކެްއ ހުރި ކަމަްށ މި

. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ ކަމަށް މި ގިަނ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ވަރަށް ނޫނުއަސާސީއާޤާ

މި ބިލު   މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމަށް މި އެދުނީ. އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަންވެގެން ޙަޤީޤަތުގައި

ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި  ންވީމާ، އެނުގަތުމަށް. އެހެއަޅުގަނޑުމެން މި ތަޅުމުން ބަލައި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި އޮތް ވަގުުތ ނިމުނީ. ދަންފަޅިއަށް މި ބިލަށް ކަނޑަައޅާފަ ިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މި އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ

ބަހުސްކުރެވޭނީ ފަހުން.  ،މަޝްވަރާކުެރވޭނީ  ،ގުޅޭގޮތުން ވާަހކަދެކެވޭނީ  މިނެޓު މި ބިލާ 45ދެން ބާކީ އޮތް 

 ،މި މަޖިލީހުން ން،ތަނު ވެސް މި ގުޅޭގޮތުން ނާޔަތް ިދނުމާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެަބވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް 

. ްއވާފަލައިވަ އްއަނބުރާ ފޮނު އި ުނކުރަްއވަގުދީސްފާސްކޮށްފައިވާ ިބލެއް ތަ ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުންށާރައަ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީފުުޅ އިއްވާލަދޭން. އްމު އަރިހުން ައޅުގަނޑު އެދެން އެ ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އާއަމީން

 ހުގެ ތަޅުމަށް އިއްވާލަެދްއވުމަށް. މަޖިލީ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 ޕްރީލު އެ 30ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވެދުން  ،ެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށްތުންރައްޔި

އްވާ ބިލުތަްއ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަ ަގއި އަުޅގަނޑަށް ފޮނުވި ސިޓީއ2019ާ

ކޮށް ގު ދީސްނީ އެ ބިލު ތަކުރަމުން ގެންދަގުދީސްގަނުޑ ބިލު ތަކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑަށް ފޮނުއްވުމުން އަޅުގުދީސްތަ

އެ ގާނޫނު  ،އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކަށާއި ،މަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ގާނޫނީޢަ

ދުވަހު  ވީ ހޯމަ 2019 ޕްީރލުއެ 29 ،. ިމގޮތުންވެތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެ ކުރުމުގަިއ ދިމާވެދާނެ ދަޒުތަންފީ

ގާނޫނު  ،ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި  17ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ  2019ިއ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަ ،އޮތް
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ުގޅޭގޮތުން ތިީރގަިއ  ގެނަުއމުގެ ބިލާއިޞްލާޙު ވަނަ ހަ ށް( އަިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާެގ  285 ނޫނުައާސސީގެޤާ -1ވެ. ޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ވާހަކަ ދަންނަވަމެމިދަންނަވާ މައްސަލަތަްއ އަުޅގަނ

 ފަނޑިޔާރު ފިޔަަވއި މަލުކުރަން ފަށާއިރުގައި ތިިބ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ުއއްތަމަޢަ އަށްނޫނުއަސާސީ ޤާ)ހ(ގައި 

މުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ޤާ މަ އެހެން ފަނޑިޔާރުން މި މާްއދާގެ ދަށުން ގޮތެއް ކަނަޑައޅަންދެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

 ަރކަށްނޫނުއަސާީސއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާޤާަގއި 2008ގަްސޓު އޮ  7ންކޮށްފަިއވާތީ، ބަޔާ

 ރާތް ުއއްތަމައަދި އެފަ ،ކަާމއިއިވަކިވެފަމުން ޤާމަތީން އެ މަ އިވާ ގޮތުގެދެންނެވި މާއްދާގަ ހުރި ފަރާތް ވަނީ އިސްވެ

ެއ  ،މުން ަވކިވާނެ ާޚއްޞަ ުއސޫލެއް ެއ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނަޑއަާޅ ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު ޤާކަމުގެ މަފަނޑިޔާރު

ނުވާތީ އެ މަށް ބަޔާންކޮށްފައިނާޔަތެއް ލިބިދެވޭނެ ކަ އިނާޔަތެއް ނުވަތަ އެނޫްނެވސް އިފަރާތަށް މާލީ  މާއްދާގައި އެ

އެފަރާތަށް  ،އިުތރަށް ފުޅާކޮށް ،އިކަންކަން ހިމަނަޚިާލފަށް  ދާޤްޞައްލުގެ ޙަޤީޤީ މަމާއްދާއިން ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ޙަ 

ނޫނުއަސާސީން ޤާގޮތަށް މާނަކުރުމަކީ  ނާޔަްތތައް ލިބިދެވޭނެއިނާޔަތާއި އެހެނިހެން އިމާލީ ރައްކާތެރިކަާމއި 

ވަނީ ލާފައި އިްނެގ ގާނޫނު އެކުލަވަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު -2. ވެނޫން ކަމަށް ފެނެއެ ފަިއވާ ކަމެއްތަޞައްވުުރކޮށް

އެ ގާނޫނަީކ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަާއިއ  ،ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ކަމާއި 149ނުއަސާީސގެ ގާނޫ

 ،ކަންަކން ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުކަމާއި  އިއެންމެހަގުޅޭ  ފަނޑިޔާރުންނާ ،ގޮތަށް ުގޅޭ އުސޫލުަތއް ހިމެނޭ ނާޔަތާއި

ކޯޓާިއ، ދަށު  ޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިސު ،ވަނީކޮށްފައި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ފަނިޑޔާރުްނ މާނަވަނަ 274ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

، ވާއިރު މަތީން ޢައްޔަންުކރާ މީހުން ކަމަށް ނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮުތގެޤާޓަކައި އެ ކުރުމަށް ރީޢަތްޝަކޯޓުތަުކގައި 

އޭރުެގ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރަީކ  ،ވުނުމު ނިމުމަކަށް ގެނެޤާވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މަ  285ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ނާޔަތާއި އެނޫްނވެްސ އިތެރެއިްނ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވޭ މާލީ  ގެ ތަރަހަިއގެވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންގެ ގާނޫނުދި

ާނޔަތްތައް ލިބިދެޭވ އިނާޔަތާއި އެނޫްނވެސް އިއެ ަފރާތަށް މާލީ  ،ފެންނާތީލިބިެދވޭނެ ފަރާތެއް ކަމަށް ނު ތްތައްނާޔައި

 ދާޤްޞަމަ އިގެނައުމަކީ އޭެގޒާުތގައި މުިޅ ގާނޫނުގެ ރޫހާގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނިޑޔާރުންގެ

ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ވަަނ މާއްދާ 285ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ އިބިުލގަ -3 ވެ.ވާނެ ކަމެއް ކަމަްށ ފެނެއެޟުތަޢާރު

 26ނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަ ށްޑިޔާރައްތަަމ ފަނކުީރގެ އު ،ނުމު ނިމުމަކަށް ގެެނވުޤާކަމުގެ މަފަނޑިޔާރު

ާނޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތއް ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ލިބިދޭންވާނެ އިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚާއްޞަ 

 ،ވަނަ ނަންބަރުަގއިހަތް)ށ(ގެ  ވަނަ މާއްާދގެ 26ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންގެ ާގނޫނުގެ  ،ކޮށްފަިއވާއިރު ކަމަށް ބަޔާން

ކަމަށް  ން ފެށިގެން އެ މީހަކަށް ލިބެންވާނެއި 2010ގަްސޓް އޮ  7ނާޔަތްތަްއ އިބުާނ މާލީ  މާއްދާަގއިާމއްދާއަދި އެ 

ކޮްށ ގާނޫނަކަްށ ެވއްޖެ ނަމަ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ ގުދީސްމި ބިުލ ތަގޮތުން  ވާތީ، މިހާރު ިމ ބިލު އޮތްބަޔާންކޮށްފައި 

ކުރީގެ އުއްތަަމ ، މު ނިމުމަކަށް ގެނަސްފައިވާޤާން ފެށިގެން މައި 2008ަގސްޓް އޮ 7ދަށުން ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(285

މާއްާދގެ )ށ( ަގިއ ވަނަ  26އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ގާނޫނުގެ  2010ގަސްޓް އޮ  7ފަނޑިޔާރަށް 
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އަދި  ވެ.ރަށް ދިނުމަށް ލާޒިމްވާނެ ކަމަށް ފެނެއެނާޔަތްތައް ކުރީގެ ުއއްަތމަ ފަނޑިޔާއިކަނޑައަޅާަފިއވާ އެންމެހައި ާމލީ 

ާލފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް ވާތީ، އެއީ ގާނޫނު ހެދުމުގެ އާއްުމ އިރަންޖެހޭ ގޮތަށް އެކުލަވަކުޠުބީޤު ތަ ރަޖުޢީކޮށް މި ބިލަކީ 

ދައުލަތުެގ  ،މަކޮށް ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަގުދީސް. ހަމައެާއއެުކ، މި ބިލު ތަވެ ޚިލާފު ކަމެއް ކަުމގައި ފެނެއެ އުސޫލުތަކާ

ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް މި ބިާލ ގުޅޭ  ،އެކަަށއެިޅގެންދާތީތަެކްއ ތިޒާމުލްއިމާލީ ބޮޑެތި ވާެނ ލާޒިމްފަރާތުން އުފުލަން 

ގޮތެއްަގއި  ލަޖުމުމި ބިލުގައި މީގެއިތުރުން  -4. ވެކަމަށް ވެސް ެފނެއެ ފިނޭންސްގެ ލަފާ ހޯއްދެވުން ރަނގަޅުވާނެ

މު ނިމުމަކަށް ޤާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަ 285މި ބިލަކީ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ،ިއރުށް ބަލާ ކަމަހިމަނާފައިވާ ކަން

ގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 26 ކުީރގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫުނގެ ،ގެނަސްފަިއވާ

ޓަކައި ެއކަށައަޅާަފއިވާ ބިެލއް ތުގެ ފަރާތުން ލިބިދިނުމަށްާނޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތއް ދަުއލައިޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޚާއްޞަ 

މީ ވާނީ ޤައުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވަނަ މާއްާދގައި  75ކަމުގައި ވާއިުރ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ކަމަށާއި އަދި އެްއވެސް ެމންބަރަކު އެ މީހަކާ ޚާއްޞަ  އިްސކަންދީެގންމަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ާލބަޔާއި މަންފާއަށް 

ނުވާނެ ކަމަްށ މުގެ ބޭނުންކޮށްގެންޤާގުޅުމެއް އޮތް އެހެން މީހެއްގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް ކުރިއެުރވުމަށް މަ

ޚިލާފަށް ވަކި  ރީ ާއްއމު އުސޫލާތޫގަިއވާ ދުސްވަަނ މާއްދާ 75ގެ ވާތީ، މި ބިލަީކ ޤާނޫނުއަސާސީށްފައި ބަޔާންކޮ

ދެންނެވުނު ކަންކަްނ އިސްވެ ެއވެ.ކަން ފާހަގަކުެރވެޓަކައި ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ބިލެއްފަރުދަކަށް ވަކި ކަމެއް ކޮށްިދނުމަށް

އި ައޅުގަނޑަށް ފޮނުްއވި ގާނޫނު ކުރުމަށް ޓަކަ ގުދީސްަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވިއ ތަ ،އެހެން ހުރުމާއެކު

ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުަގއި މާލީ ގޮތުން  6ށް ( އަދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދަގއިާވ  75އެ ބިަލކީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ،އާއިކަމަށް ފެންނާތީ ދައުލަތަށް ބުރައެްއ އުފުލަން ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ

ގޮުތގައި ބެުލމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ބިލާ މެދު  ގެލާ ޚިލާފަށް ފާސްކުރައްާވފައިވާ ބިލެއް އުސޫ

ވަަނ  91ގެ ރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުްނ ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކއި

 7ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ވީމެވެ. އިޙްތިރާމު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުއެ ބިލު ،މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. .. ޚާދިމުކުމ2019ްެމއި  12. 1440ރަމަޟާން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު ކަނޑައަޅަން. ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ވަ 1މި މައްސަލައާ ގުޭޅ ގޮތުން މު. ޢާއްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަމީން

ބަހުސްގެ  ވަނީ މިހާރު މިމިނެޓު.  10އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންކުރާނީ ޯވޓުގެ ކުީރަގއި  ،އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންފަޅީަގއި

އިހަވަންދޫ ދާއިާރެގ ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( )ހުްސވަގުުތކޮޅު ފެށޭނެ. ޖަހާއިރުަގއި  12މެންދުރު ވަގުުތ ހުޅުވިފަ. 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ރިއްޔާ ހޫރަީއސުލްޖުމް ްއވިއިދެިއްއވަ  އެއްމު ޢާއާދެ! ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންމެ އަމީންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ފޮނުވާފައި ފާސްކޮށް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  18 ،ން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީަގއި ވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައި

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  18ކޮށްދިނުމަށް ވަކި ކަންަތއްތަެކއް  ،ވަކި ކަމެއް ަވިކ ފަރުދަކަށް ސީދާ  ،އޮތް ބިލަކީ މި

 ހަމަ މުޅިން ވެސް ހާޤާނޫނުއަާސީސގެ ރޫމިއީ ހިތުން  ައޅުގަނޑުމަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލެއް. އާެދ، 

ައޅުގަނޑު މި ބިލަށް ހުށަހެޅުމެއް ލެއް. ރިއްޔާ ހަމައަށް ފޮނުއްވިފައި އޮތް ބިހޫރައީސުލްޖުމްށް ފާސްކޮޚިލާފަށް 

މި މަޖިލީހަށް އާދެ! ައޅުގަނުޑގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް ުނފެނޭ މި ބިލު އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އެބަ ބޭނުްނވޭ. ހުށަހަޅާލަން 

ބަލައިގަްނނަން ނުފެންނަ ބިލެއް ކަމަށް  އަށްގެންދާަކށް. އެހެންކަމުން، މި ބިލަކީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގެން ކުރިއަށް ބަލައިގަނެ 

ލިބިގެންދާ މިފަދަ ބުރަތަކެއް މާލީ ބޮޑެތި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދައުލަތަށް 

ޖެ ކަމަށް ގެ ިނޔަުތގަިއ މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތަްއ ހެދިގެން ދާންެވއްަވކި ކަމެްއ ކޮށްދިނުމު ،ކަމުަގއި ވަކި މީހަކަށްކަން

ވެސް ފެނިގެންދާނެހެނެއް.  ދުވަހަކު ިއންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާ އިވެއްެޖއްޔާ އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ މި ދިވެހިާރއްޖޭގަ 

ކަމެއް ިޔތުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ހުރިހާ ރައްމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަކީ ނުވަިކ ކަމެއް ކޮށްދި ،ވަކި މީހަކަށްއާދެ! 

 ކުރަްއވާ މަސައްކަތް ެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަހަލަ މަޖިލީހަކަށް ވަޑަިއގެން ދިކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި 

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބޫެލއް ނުކުަރން. އާދެ! ގަބޭފުޅަކު އެކަަމކަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމެއް ކަމަަކށް އަޅުގަނޑު  އެްއވެސް

ފަހުން  ދާދިކުރަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ދިގު ބަހުްސތަކެއް  މައްސަލައަކީ މާ

ގެންދާ މުން އްވައިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ކުރަ ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު ިދވެހިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިސްަނންގަަވއިގެން 

 ސްނަންަގަވއިގެން ތި އި ޤާއިމުުކރުމަށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ާރއްޖޭެގ ޢަދްލުއިންޞާފު ،މަސައްކަތްތަާކއި

ލާނަން. އިގެންދަވާ މަަސއްކަތްަތކަށް ައޅުގަނުޑ ނުހަނު އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ަދންނަވަމުން ނިންމަކުރިއަށް 

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ބައިގަިޑއިުރގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަކަށް މެދުކަނޑާލަނީ. މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެ ޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 {އަށް 12:30އިްނ  12:00 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރިއްޔާ ފަނޑިޔާރުންނާ ހޫެއއީ ަރއީުސލްޖުމް ؛ގެންދިަޔ މަސައްކަތް ކުރީަގއި ހިނގަމުން  އި ާޑގައެޖެން. الم عليكمالس  

އެހެންވީމާ، ފަ. ވާނުުކރައްަވއި ވަނީ އަލުން އަނބުރާ ފޮނުއްވަގުދީސްގޮތުން މި މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް ބިލު ތަގުޅޭ 

އަރުވަނީ މިތާ ނެތް ބޭފުޅަކަށް.   މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޅުަގނޑުމިނެޓު އެބައޮތް.  8އަނެއްާކވެސް ކޮމިޓީ ަވގުތުެގ 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ ނޫން. އެބަ އިންނެިވ. ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ 

އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރެގ  ދިއަ ،ޔިތުންނަށްމުބާރިކު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްއަދި ޢީދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ބޫލުކުރާގަޑު އަުޅގަނ ،ދާ ބިލަކީެއގޮުތަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ މިހާރު ދައްކަވަމުންރައްޔިތުންނަށް ވެސް. 

 ގޮުތން ގެ އާއްމު ުއސޫލެއް ވަނަ މަޖިލީހުން އެ ބިލަކާ މެދު އިތުރަށް ބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ ބިލެއް ނޫން.  19ގޮތުަގއި 

ނުކުެރވިފަިއވާ ބިލުތަްއ ގުދީސްވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފާސްނުކުރެވި ނުވަތަ ތަ 18ަވކި މަޖިލީހަކަށް ނުވަތަ  ،ބަލާއިރު

ބޫެލއް ނުކުރަން. ގަކަމަކަށް ައޅުގަނެޑއް  ަވނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ އުސޫލެއް އޮންނާނެ 19އަލުން މި މަޖިލީހަށް، 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ އެ ރައްޔިތުންެގ  ،ބިލު ވެސް ނިމިގެންދާނެ. އެހެން މިދެންނެވީއެކީގައި ެއ  ވަނަ މަޖިލީހާ 18

އް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަަކށް ކޮންމެހެން ނެސެސަރިލީ އިދުަތއް ައނެމަޖިލީހަކުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުތައް ނުވަތަ ަގވާ

ވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު  18ންވީމާ، ތަށް ހުންނަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެގޮ ކުރެވޭޤުބީޠުތަ ކޮންމެހެން

ލެވިަފއިާވ އިފޮނުވަ ނުކޮށް ގުދީ ސްނުވަތަ ފާސްކުރެވުނު ބިލުތައް ތަ ،ނަމަ ވާފައި ބިލުތައް އެ މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރެވި

އިތުރަށް ތުން ގޮ އައީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލާ ބެހޭ  ކަށްކަމަށް ވާނަމަ، އެހިސާބުން އެ ބިލު އެ ނިމުނީ. ނިމުމަ 

 ،ބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންގަބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ައޅުގަނެޑއް 

ަމއްސަލަ ބެއްެލވުމަށް  ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދައްކަން. ފަނޑިޔާަރކީ ޙަޤީަޤތުގައިގެ ވާ ފަނޑިޔާރު މި ބިލުގައި 

 ވާޤިޔާަތކާއަދި ކަންަތއްތައް ހިނގާފަިއވާ  ،ކުަރއްަވއިސުވާލު މީހުންނާ ،ނަންގަވައިހެކި ންަނާވ އި ގައިއްމަޖިލީހެޓަކައި 

ކިޔަނީ  މިމީހަކަށް ފައިވާ މެދު ބަސް ބުނެ ނުވަތަ ނަޒަރު ހިންގާފައިވާ މީހަކަށް މި ކިޔަނީ ފަނޑިޔާރޭ. މައްސަލަ ބަލާ

ބޭފުަޅކަްށ  އިގަިއ އިންނަަވއިގެން ަމއްސަލަެއއް ނުބައްަލވަވެސް ބެންެޗއް  އެހެންނަމަވެސް، ދުވަހަކު ކޭ.ފަނޑިޔާރެ

 ޖެހޭގޮުތގައި ާތކުންތާކު ޫބލުކުރާގަ ާވހަކަދެއްކުމަކީ އަުޅގަނޑު ަތނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ފަނޑިޔާރެކޭ ިކޔަިއގެން މި

ޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ އަުޅގަނޑުމެން މި މަ ،އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކަމެއް ނޫން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް 

ދާލަތު ނުަވތަ ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ އަގެ އިޞްލާޙުކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފަނޑިޔާރު ،މުހިއްމު ކަމަކީ

 ނޑުމެން ކޮންމެހެން ، އަޅުގަަވކި މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ ވުރެއިޞްލާޙުކުރުން. އެއަށް  އިއެުކގައެކީ 

ެއކަްށ ނުޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ެއކީނުޖެހޭ ބިލެއްގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާކަށްސްކުރަންހުބަ ،ނުޖެހޭފާސްކުރަން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްުލއިންޞާފުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުުމގެ  ،އަުޅގަނޑުެމން ފަށަންވީ މަސަްއކަތަކީ އިގުންފައި ޖަހާފަ

  ރައީސް. ިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރިމަސައްކަތް. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫން  ިނޒާމީ ނުކުތާެއއް ެވސް ސާުފވޭ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑަށް

 ޅުގަނޑު ކަމަށް އަ ނުދާޅިގެންރޮކަމަށް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ުބނާ މައްސަލަތައް އެއް މަޖިލީހުން އަނެއް މަޖިލީހަށް ފް

ހުރީ އެއް މަޖިލީހުން  ލުކުރަން. އެހެންނަަމވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިުމކުރާ ކަންކަން އަުޅގަނޑު ދެިކ މިބޫގަވެސް 

 ރޮޅިގެންދާނެ ކަމަށް. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް. ވެސް ފް މަޖިލީހަށް

 

 ދުލްޣަނީ އަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުެރންދޫ ދާއި ،ވާތީ  ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި ވާަހކަދައްކާ ުދވަހަށް

ރުޙަބާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަ ަރއީސް އަދި ަނއިބު ަރއީސަށްމަޖިލީހުގެ ވަނަ  19އަާދުކރަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު

 ްނ. ޝުކުރިއްާޔ. ލަވެސް ާތއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ ދަންނަވަން. ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަށް އަުޅގަނޑު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 . ޖާބިރުهللا ޢަބްދު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ފަރާތަކަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރާއްޖޭގެ އެހެން 

އެ މަނިކުފާނާއި އެ  ،ކަމަށް ދެކެވަޑަިއގެން ނުޖެހޭނެއޮންަނން މެއްރައްކާތެިރކަ ާކއިާނޔަތައި އެްއވެސް ކަހަލަ

ހަމައެކަނި ެއ ނުކޮްށ، ނޫނުތައް ރިވިއުގާބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހުރި  ތިބި ވަަށއިގެންގެ މަނިކުފާނު

އި، ަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފައިއެ މައްސަލަ  ؛ވާ އެްއޗެހި ރިވިުއއަށް ފޮނުވަމުްނދާ މައްސަލަބޭފުޅާއަށް ފެނިވަަޑއިގަންނަ 

އެބަޖެހޭ.  ކުރަންނިފޯމުޔުވެްސ  ޝަރީްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ޖުޑީކަންތައްަތއް ކުަރންވާނީ. އި އިވިސްނާފަ

 ،ވެ ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަދަލު ތް އޮ ށް މިތަރައްެވރިކަންކުރާ ވަ  ބަރުލަމާނީ ،ތް ރިޔާސީ ނިޒާމުއޮ މިމިހާރު ރާއްޖޭަގއި 

ަވކި ތަނެްއ ތައްތައް ކަންގެ ރާއްޖޭނެ ހިނގާނު އްޖެރާމި . ޖެހޭވެސް ބަދަލުވާން އެބަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް

 ވަރަށް ޗާލުކޮށް ،ކޮށްގެންސިްސޓަމް ޕްލޭންވާނީ.  ރިފޯްމކޮށްގެންިނޓު، ޔުނިޓު ބައި ޔުނިޓު ޔުރިފޯމުކޮށްގެންނެއް. މުޅި 

ންނަނީ. ާރއްޖޭެގ ހުިމއާ ުނގުޅި މި  މާއަނެއް ދި ޓޯޓަލް ރިފޯމަކަށް ދާން މި ޖެހެނީ. ދިމަދިމާލުން ރިފޯމްކުރީމާ އެއްދިމާ
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އޭނާ މަޤާމެްއ ލިބުމަށްފަހުގައި އޭާނއަކީ އަތުފަތުޖެހޭ މީހެއް ނޫން.  ،ލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ުހންނަ މީހާރައީސު

އިންތިހާއަށް ޮބޑު. އޭނާ ގެންުގޅޭ ވަޒީރުްނގެ  ން. އޭާނގެ ޚަަރދުތައް އެހާރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާީރވާންޖެހޭ މީހެއް ނޫ

ެގއަށް އެްއޗެއް ދޭންވީމަ ކަންބޮުޑވޭ. ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު އަށްރާ މީހާކު ޚަރަދުތައް އެހާ ބޮޑު. އޭނާެގ ނައިބުކަން

އެްއކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓުތަކެއް ޤާއިމުކުެރިވގެން.  ންއެްއޗެއް ދޭންވީމަ ކަންބޮުޑވޭ. ކަންބޮޑުވާްނވީ އެންމެ

ކަށް ކުރާ ޚަރަދު ދައުލަތުން. ހާދަ ރާއްޖޭގެ ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަ ،ބޮޑޭ ހާދަ ޚަރަދުޖެހޭ. ހަމަޖެހެން އެބަ ގޕްލޭނިން

ގެ ޕްރޮޑަކްޓިވިީޓއެއް މީހުން ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދު. އެ އެންމެންނަށްރާއްޖޭގެ ަވޒީުރންނަށް ތިއްބެވި  ،ދު ބޮޑޭރަޚަ

 ެވސް ނެތް. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ެއއް  ކަމެއް ވެގެންދިަޔއިރު މި ސަރުކާރުން ކުރި އެއްދުވަސް މަސް 7 މިދިޔަ ނުލިބޭ.

ޚަރަދުކުރަނީ. ސިޔާީސ  އިކިޔާފަ . ހަމަ ޚަރަދުތައް ދަނީ. ހަމަ ޚަރަދުތައް ދަނީ. އަންބާއްތަނެ ވެސް ކުރި ކަމެއް

ކަންކަން  ގެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭއުޅެނީ. އެހެންވީމާ ވެސް މި ޑުނޅުގަޝާމިލުެވގެން އަ އިކަންތަކުގަ 

ކި ބަޔަކު ރަނގަޅުކުާރކަށް ވާހަކަދެއްޭކކަށް ނެތް. ހުރިހާ ޓަަކއި ވަކި ބަޔަކު ގޯސްކޮށްަފއި ވަރަނގަޅުކުރުމަށް

 ؟ތިބިތޯނގާ. ިކތައް މީހުން އެތާ އެބަލަމާ ހިއިޔުނިޓުތަކެްއ މިހިރީ ގޯްސކޮށް. ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ބަލަ

ކޮބައިތޯ ުޓއަރިޒަްމ  ؟ކީކޮބައިޯތ ބަންޑާރަ ނައިުބގެ ޕްރޮަޑކްޓިިވީޓއަ ؟މީހުންގެ ޕްރޮަޑކްޓިވިީޓއަކީ އެކޮބައިތޯ 

ެއއް އެއްވެސް ޕްރޮަޑކްޓިިވޓީ ؟ކޮބައިތޯ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ޕްރޮޑަކްިޓވިީޓއަކީ ؟މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޑަކްޓިިވޓީައކީ

ކުރަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ގޮސްގެން ިއއްޒަތްތެިރ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް އަވަހަށް ބަރުތީލާ. ފެނޭނު

ތިބޭނެ އެންމެން  އިކަށް އެޅޭނީ. އޭރުން ދާންާވ ގޮތް އެނގޭނީ. އޭރުން މިތާނގަޔަ ރާއްޖެ ހަމަރައީސް މި

ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން.  ކަްށ މިކަން ކުރަންވީ. މިހާުރވެސް ބަރުލަމާނީ މޮޑެލަކަންވާހަކަދަްއކަން. މި މަޖިލީހުން 

ފެއިލްވެއްޖެ. ކޮންމެ ރިޔާީސ  އް. ރިޔާސީ ނިޒާމުބަރުލަމާނީއަކަށް ދިއުމަކީ މި ރާއްޖެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ

އެީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ  ؟އެބަ އުފަްނކުރަންޖެހޭ. އެއީ ީކްއވެގެންތޯ ންބާރަ ނައިުބ ރައީސުދިހަ އިނިޒާމެއްގަ 

 އިވަްނޏާ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގަ އެހެނެއް ނުވާނެ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް އިބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގަނުވަނީ. ހިތްޕުޅާ

ންގޮްސ ކުރިއަށްގެ ވަންވީ. ބާރަށް، ބާރަށް މި މަޖިލިސްގެންދަންކަންތައްތައް ކުރުުމގައި އަުޅަގނޑުމެން ބާރަށް ކުރިއަށް

 ...ބަރުލަމާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހެންވޭރުން އެބަ ނަްނަގވާ އިނގޭތޯއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހީއިން ޝަހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސަ
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ސްކުަރއްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ހުށަހެޅިފަިއާވ ހުބަަވގުތު  ޖާބިރު މިهللا ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ްށ ފާހަގަކުރެވޭތީ ދަންނަވާލީ. ކަމަށް އަޅުގަނޑަ މައްސަލައަށް ނޫން ،ކަމަށް ބިލަށް ނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ހެންވޭރުދަންނަވަންޖެހެނީ  ރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަރިހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ދައްކަވަން އޮތް ވާހަަކ ، ދެންކަމަށް. އެހެންވީމާ އިތުރުފުޅެްއ ނޫން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވީ

 އެދެން.  ންނިންމާލަދެއްވު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ެވސް ނޫން. ފޮނުވާފައި ހުރި  އާދެ! ެއއްވެސް ަމއްސަލަައކީ މި ޤައުމުގައި އަނެއްހެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއެއް

ޚިޔާލު. އަުޅގަނޑަށް ިމ  ގެއެކި ބޭބޭފުުޅން ؛ނީ އަޅުގަނޑުމެން. އެ ބޭބޭފުޅުންކުރަ މި ފިކުރު  ކުގެބައެއް މައްސަލަތަ 

 ކަށް ެއްއޗެއްތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮްތ މައްސަަލއަކީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަނެއްެހން އެހެން މީހަ ނީ މިފެންނަ

 .ެވސް ެއގޮތަށްގަިއ ރާ މައްަސލަތަކުނެގޯޝިއޭުޓކު. ހުރިަކން އިފަލިބެން އޮތް ހުރިހާ މައްަސލަތަކެއް ހިފަހައްޓާ

ހިފަހައްާޓ. އެހެން މީހަކަށް ޙައްޤެއް  އެކަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދައުލަތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެއްެޗއް ދޭންވީ

 ...ބަރުލަމާ ،ިވޔަސް  ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިޒާޖުއެބަ.  ދޭއިރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިފަހައްޓާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ށް  ައޅުގަނޑު ވަރަލު އެ ފޮނުއްވީނުކޮށް ބިގުރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތަސްދީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

ޮފނުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު. އަުޅގަނުޑ ފޮނުއްވަްނވެގެން. އެ ފޮުނއްވި ،ކެރިހުރެ މިދަންނަވަނީ

ޙަޤީޤަތަްށ ްސކޮށްލެވިދާނެ. އެއީ ހުބަ ،ން. އެހެންނަމަވެސްހުދާނީ މަޖިލީކަންލުވެގެންތިއެ ބިލު ދެން ބާ ކުރަންބޫލުގަ

ވެސް އޮންނާނެ  ކޮްނމެ ކަމަކަށް ،ވެސްކަމަށް ިވޔަސް  ނަ މަޖިލީހުން އެ ބިލު ފާްސކުރެްއވިވަ 18 ބަލާއިރު

ނީ އެ ބިލު ވާ ހަމައެއް. އެ ހަމަިއން ބޭރުން ބިލުތައް ފާސްކުރީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްސޢޫލިއްޔަތަކަށް، އުސޫލެއް 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ދަންނަވަނީ.  ؛އްވީ ރަނގަޅަށޭ އަުޅގަނޑުފޮނު ފޮނުއްވުން. ވިސްނުމަށް އަނބުރާ ހަމަ މަޖިލީހަށް 

ެއއީ ހަމަ  .އޮީތކީވެސް ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަކަށެއް ނޫްނ އެކަން އެްއގޮތަކަށް 
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އެހެންވީމާ، ނެ. ނަވާ މިންވަރެއް ެވސް އޮންނާކުޅަދާ އި،ލަތަށް ކެރިފޯރައުފޮނުއްވަންެވގެން ފޮނުއްވި ިބލެއް. ދަ

އެހެނިހެން ފަރާތްފަރާތަށް އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދިނުމުގައި ވެްސ އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ވެސް 

ގަނޑުމެން ގެ މަްއޗަށް ބިާނވެެގން މެނުވީ ައޅުކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި ިމންވަރެއް  އި ދަޢުލަތުގެ މާލީ ކުޅަދާނަކަމާ

ދެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ރައްޔިތުންގެ  ،ނަމަ ތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންކަން ފާސްކުރަންެވއްޖެމިތަނުން ހަމަ ހި

ންވީމާ، އެއީ ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ނޯްނނާނެ. އެހެރިސޯްސއެއް  ،ކަންކަން ކުރަން އެްއވެސް ަފއިސާެއއް

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ަދންނަވަން. މި ބިލު ވަރަށް ސާބަސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަ. އަުޅގަނޑު އަްއސަިރބަހާއި ކަމެއް

އަނބުރާ ފޮނުވުން. އެއީ  އި އެއީ ތަސްީދގުނުކުރަްއވަ  ؛ޢަމަލުކުރައްވަންވީ ގޮތް  ފަހު،ފުންކޮށް ވިސްނާވަަޑިއގަތުމަށް

 ގެތެރި ރައްޔިތުން ނަވަނީ. އިްއޒަތްވަރަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އެ ވާހަަކ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަން

ލުކުރުމަށް. މި ގާނޫނަކަށް ނުހެދުމަށް. ތިުކރަނީ މި ބިލު ބާވެސް އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސް ނަށްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އެ މެންބަރަކަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަްށ  ،ނަމަ އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އެހެންވީމާ، ކުީރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު

ވާހަކަ  ގެއި ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ކަ ވެސް ދަންަނވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަ ތާއީދުކުރާ ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ.ދަންނަވަން.  ދު މުބާރިކުޢީލޮބުވެތި ރައްޔިތުންަނށް އެންމެހައި ނިންމާލަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

މިނެޓު އެހެން ދަންފަޅިަޔކަށް ެއ ަވގުތު ހޭދަކުރުމަްށ  45ވާ ިއ ބާކީ ގައި މައްސަލަ ދެން މިއަޅުގަނުޑ މިހާރު  -{5.3}

 ނޫނުއަސާސީ އެަބ ބަޔާންކުރޭ ޤާ  .ވާ މަްއސަލައަށް ަގިއ މި 5.3ދޫކުރުމަށްފަހުގައި މި އެނުބރެނީ އެޖެންޑާެގ 

 5ކަނޑައެޅުމަށް. އެ މެންބަރަކު  5ލެހެއްޓުމަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ބެ

 ނޫން. އެންމެ ގިނަ  އެންމެ ދޮށީއެއް ،އަޅުގަނޑު  ؛ދުވަހު މެންބަރުން ވާން މި ޖެހެނީ މި މަޖިލީހުގައި ތިބި އެންމެ ގިނަ

ކަނަޑއެިޅގެން މި މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި  5 ބޭފުޅުންގެ އެ .ބޭފުޅުންނަށްދުމަތްކުރައްވާަފއި ތިއްބެވި ދުވަހު މިތަނުގައި ޚި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ފުށީމިހާރުގެ ިވލު ،ބޭފުޅުންނަކީ 5ގޮުތގައި އެ  ވާދަނީ. މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް ފާހަގަ

  އަހަރު. ޙަސަން ޢަފީފުަވނަ 1990މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ެފއްެޓވީ  . ޙަސަން ޢަފީފުމެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

ވަނަ  24މަހުގެ ތެރޭގައި ީރ ވަރުފެބުކުރެްއވީ އިހުވަވަނަ ައހަރު.  89ހަރުގައި އިންތިޚާުބގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގަތީ އެފަ

 27ހުގަިއ ދައުަރކަށް އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގަތުމަށްފަ 3ކުެރްއވުމަށްފަހުގަިއ އިތުރު އިހުވަަފހަރު  އެ ދުވަހު. ޙަސަން ޢަފީފު

ވެސް މިހާރު ޙަސަން އި އިންނެވުމަށްފަހުގައި މަޖިލިސް ދޫކުރެއްވީ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާ އަހަރު މަޖިލީހުގަ 19 އި،މެއިގަ 

ވަނަ  2ޑަިއގެންފަ. ވަ ވެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އިންިތޚާބު އެ ޢަފީފު

ވަަނ  1990 ،. ޝަރީފް ވެސް ހޮވިވަަޑިއގަތީްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ އި ،ންބަރަކީމެ
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ހަމައަްށ  އ95ާރީ ވަރުފެބު 23އަހަރުގެ މަޖިލީހަށް. ައޅުގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ ތޮށިގަނޑު ފަޅާލި މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ. 

ިއގަތީ ން އަނބުރާ ޝަރީފް އިންތިޚާބުވެަވޑަެވސް އަލުވި. މެދުކެނޑުމަށްފަހުގައި ައނެއްކާނެޝަރީފް އެ މަޖިލީހުގައި އިން 

ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް މަރަދޫ ދާއިާރގެ  19ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. މިހާރު އެ އިންނަވަނީ  18

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ  ކޮޅުމަޑުުލގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ ޮގތުގައި. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

ެގ އަޮތޅުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ވެސް އައްޑުމަރަދޫ ދާއި .ގޮތުަގއި އިންނެވީ

 އްދުވަސްތަކެޔާމް ސިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އަްޙމަދު  ނިލަންދެ ގޮތުަގއި އިންނެވީ.

ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން.  ައންނަނީޔާމް ސިހުގައި އަޙްމަދު ނެތި އެ މަޖިލީހުަގއި. މި ަމޖިލީ މެދުކަނޑުމެއް  ،ހޭދަކުރައްަވއިފި

އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އިންނެވުމަށްފަހުގަިއ  ނިލަންދެ ،މެންބަރަކަށް އިންނެވުމަށްފަހުގައި ނިލަންދޫ

އިއްޒަތްތެިރ  ދޫ ދާއިރާގެމިހާރު ފުރުއްވަމުން އެ ގެންދަވަީނ މީ ބެހުމުންއަާސސީގެ ދަށުން ނޫނުޤާ ދާއިރާތައް ައއު

ިއއްޒަތްތެިރ އަތޮޅުެގ  ެއއީ އަްއޑު ،މެންބަރުކަން. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނޫނުއަސާީސާއ ޤާނެތި އައު  ވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތްކުރައްަވން ފެއްޓެވީ. މެދުކެނޑުމެއް 2005މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި 

ދަނީ މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވަމުން.  އެއި ނުހުއްޓި އަްސލަމް ވެސް އެުކގަ 

ރަކަށް ިމ މިންވަ އްއެ އަޮތޅުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ތެރި މެންބަރާއި ައއްޑުިއއްޒަތް މީދޫ ދާއިރާގެ ،ޔާމްސިއަޙްމަދު 

ގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވެްސ ނތްކުަރއްވާަފއި ެއބަވޭ. މާމިެނތި މަސައްކަ މަޖިލީހުގައި މެދުކެނޑުމެއް

އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅެއް. ިއއްޒަްތތެރި ގެންނެވި ވަނަ އަހަުރގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވެަވޑައި  1990

އަތޮޅުެގ  މެންބަރެްއެގ ގޮތުަގއި. އަރި ިއއްޒަތްތެރި ގެއަޮތޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރެއް. އެއަށްފަހުަގއި ެއއީ އަރި

އަތޮުޅ  އަރި ،ބުރިއަށް ބެހި 2އަތޮޅު  ވަނަ އަހަރު އަރި 87ފަހުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި. ޭއގެ

ައއު  ،ެގންދެވީ. ެއއަށްފަހުގައި ތުގައި ދެން އޮނަރަބަލް ޤާިސމް އިބްރާހީމް އިންނަވަމުންދެކުނުބުރީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮ 

. މި ކަންފަހުގައި މިހާރު ފުރުއްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުއަސާީސއަށްގާނޫ

ންބަރު ޙަސަން ޢަފީފާއި އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ދާއިރާގެ ފުށީވިލު ،ޑު ަގްސތުކުރަނީނނަންބަރުގައި އަުޅގަ

 މިނެުޓގެ ފުރުޞަތެއް 3ންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވުުމގެ ބޭފުޅު 2މި  ޔާމާސިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް. ފުށީ ވިލު އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ފުށީވިލު

ރި ރަީއސް. އާދެ، މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަނިކުފާނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ިއ،މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާމި އިްއޒަްތތެރި  ،އަޅުގަނޑުެގ ކޮނުޑަގއި ތި ެއޅުއްީވ. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަްނ އޮތް ވާަހކަައކީ

ކުރެްއވި މަސްއޫލިްއޔަތު ެއ ލުއަުޅގަނޑާ ތި ހަވާ  ،އަޅުގަނޑުސާސްތަކަށް ބަލަިއގެން ހުއަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އި
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ިއއްޒަތްތެިރ  .އަުޅގަނޑު ތި ގޮނޑީަގއި އިންނަ ަވގުތުަގއި ކުިރއަށްެގންދާނެ ވާހަކަ ހަވާލުވާ ވަގުަތކުން ފެށިގެން 

ވަންޏާ ެއ  ށްކަމަ އަުޅގަނޑަށް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިައށްގެންދާ ،މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަުޅަގނޑު އެދެނީ

ރީ ތިޔަ ކުެރއްިވއްާޔ އަޅުގަނޑު މިހިއަުޅަގނޑަށް އެ ކަންތައް އަންަގާވލަދެއްވުން. އިރާދަ ިއ،މައްސަލަ ނަންގަވަ

ގެންދިއުމުަގިއ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް  ގެއެކު މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުެމންބޭފުޅުންނާ

ގޮެތއްަގއި ިމީއ  ޚާއްޞަ  ؛ން. ެއކަމުގަިއ ތަްއޔާރަށް. ައޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ތިބޭފުޅުންކެރިހުރެގެން ކުިރއަށްދާ

އެާއއެކު އަުޅގަނޑު ިތ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ދަންނަވަން. ހަމަ ރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުމިހާ

 . ޝުކުރިއްާޔ.ައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން ،އެއްބާރުލުމަށް އެދެމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި އެއަށްފަހު ައއު  ިއ،ތޮޅުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަން ކުރަްއވައަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އައްޑު

އިރާެގ މަރަދޫ ދާ ،ގެ ގޮތުަގއި މިހާރު އިންނެވިނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޤާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ކޮނޑުަގއި ތި އެޅުްއވީ.  ންގެއަޅުގަނޑުމެމަނިކުފާނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާެއއް 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ައމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަުޅގަނާޑ  ،ނޑު އިންނަ ހިނދުގަޅު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތި ޮގނޑީަގއި އަ

ލާނަން. އި. މިއީ ވާހަަކ ދެންނެވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު އެްއޗެއް ދަންަނވަ ވާަހކަހަވާލުކުރެްއވި މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާނެ

 2ކުރެްއވި އެކު މަަސއްކަތް ުޅގަނޑާއާދަޔާ ޚިލާފު އަހަެރއް. އެ އަހަރު ޮހވިގެން އަ ވަނަ އަހަރު ެއއީ ަވރަށް 1990

ފަުހގަިއ ނުކުތީ. އޭގެ އިލާފައިތޮށިގަނޑު ފަޅަ  އި ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އޭރުބޭފުޅެއްގެ ނަން ތިޔަ ވިދާުޅވީ. ޙަސަން ޢަފީފާ

 ފަހަރު  2ކާ ބެހިގެން ޖަުލގައި. އޭގެ ފަހުން ހުރީ ސިޔާސީ ކަމަ ިއރުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުނުއަޅުގަނޑު އެ އަހަރު ހޮވު

ގޮނޑީަގއި އިންނާކަށް ނުލިބުނު.  ،. އެހެންނަމަވެސްވެތި ރައްޔިތުން ައޅުގަނޑު އިންތިާޚބުކުރިއަތޮޅު ލޮބު  ވެސް ައއްޑު

 ހޮވުނީަވނަ އަހަރު ައޅުގަނުޑ  2004ފަހުަގއި . އޭގެވަނަ ައހަރު 2000ަވނަ އަހަރާއި  1995އެއީ ޖަލު ލިބުނީ. 

ރަީސގެ މަގަްށ ދިވެިހ ރައްޔިތުން ކުރި ދަތުރުެގ ޑިމޮކް ،ބަދަލުައއި  އުމަށްޤައެހިސާބުން ފެށިެގން މި އިނގޭތޯ. 

ލަކަށް ދާކަށް ނެތިން. މި ފަޚުރުވެރި ސީއޭގެ ވަރަށް އިސް ބަިއވެިރއެއް. ައޅުގަނޑު އެ ތަފުމަނިކުފާނަކީ  ؛ދިގުމިން

އިތުބާާރއި، ެދއްިވ  ގަނަޑށް ކުރިއަޮތޅުގެ ލޮބުވެރި ތަްއޔިތުން އަޅު  ވާސިލުެވވުނީ އަްއޑު މަޤާމާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑަށް 

ދަންނަވަން. އަދި  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އިއަތޮޅުގެ އެންމެހަ އަްއޑު ،ޓަކައި. އެހެންކަމުންތާއީދަށް



46 

 

ގަނޑު ދާއިާރގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް ައޅު އެ ،ގެ މެންބަރަކަށް ާވތީވެރީ ަމރަދޫ ދާއިރާމިވަގުތު އަުޅގަނޑު މިހި

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢީދު މުބާރިކުދަންނަވަން. އެބޭފުޅުންނަށް  ފަށްފަށުން ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މީދޫ ދާއިރާެގ ށްޔާމަސި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އަޙްމަދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން މި

 ޔާމް. ސިމެންބަރު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ޔާމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސިމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އާދެ! މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަުތ  ؛ަހވާލުވި  ލަިއކުމް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑާޢަ `. ައއްސަލާމް

އަށް ޙަމްދުކުރަން. هللا ޅުގަނޑު މެންބަރަކަްށ އަުޅގަނޑު ވީތީެވ އަ  1މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ހެއްޓުމުގެ ބެލެ

މުޅި  ަހާވލުކުރެވުނު ކަންަތއްތަްއ އެްނމެ ޒިންމާދާރު ގޮތުަގއި ޭއެގ އެންމެ ރަްއޔިތުންނާއި ހަމައެއާިއއެކު އަުޅގަނޑާ

ބޫލުކުރެވޭ. އަދި އެގޮތަްށ ގަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ގެންަދން ހުރިށްއަކުރި ޤައުމަށް ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑު 

ޯއގާތެރިކަމާިއ  ގެސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا މަޖިލީހަށް  ަދއުރުަގއި މި 4ގަނޑު ގެންދާނަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު މިދިޔަ އަޅު

، މީދޫ ދާއިރާގެ އަދި ކު. އެެހންވީމާއެ ބާތްއަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯ .ވެސް ދ ގައިމުވަދެވުނީ ހަމައެކު މަތްފުޅާރަޙް

ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހިުތގެ އެންމެ  އިއަތޮުޅެގ އެންމެހަ .ކޮށް މުޅި ދޞަޚާއް

އި ސަވާާބއި ދަރުމަ ބާދީ ދަންނަވަން. އަދި މި ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެހަެއކު ޝުކުާރއި މުބާރިކުކަމާތެރިޞްއިޚުލާ

 އިހުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވަމީ އަދި އެ އިސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވަ هللا ަރއްޔިތުންނަށް  އިމެންގެ އެންމެހައަޅުގަނޑު

މުސްލިމުންގެ  އިއަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެހަ .ންކުރަގެ ހަޟުރަތުަގިއ ދުޢާهللاސުވަުރގޭގެ މަތިވެރި ދަރަޖަ ދެއްވުމަށް 

ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑ ދެޭކގޮތުަގިއ ޢާހެޔޮ ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށް ވެސް ދު  ިއ،ފާފަތައް ފުއްަސވަ

ތަޖުރިބާ ހުރި ވަރަށް ގިނަ މަޖިލިސް ހިންގުމަށް ވަރަށް ކުޅަާދނަ ބޭފުޅެއް. ެއއީ މިކަމުަގއި  ކީ މި ރައީސަ އިްއޒަތްތެރި

ްއޔިތުންނަށް ތަުނގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަ ށް އޮތްއަމަޖިލީހުަގއި ކުރި  ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ

މީހަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  އެ  ،ރުންާނއި، އާަދއިގެ މީހުންނާގީއި، ފައެްއވެސް  ތަފާތުތަކެއް ނެތި މުއްސަދިންނާ

ބޮޑު ޒިންމާއެްއ  ަޓކައި ހަަދންޖެހޭ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ހެދުމުގެ އެންމެމަށްއުއެކު ގެންދިކަންތައްތަެކއް ޭއގެ ޯއގާތެރިަކމާ

، އަުޅގަނޑު ފުުޅަގއި. އެހެންވީމާޮއތީ އަުޅގަނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮނޑު ެއޅިފައި މިވަގުުތ  މި

ވުމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަކަށްދެކޭގޮުތގައި މަނިކުފާނަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ 

 މި  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ،ވާތީ ތަެކއް ކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅަކަށްގިނަ މަސައްކަތް ޑިމޮކްރެސީ ގެަނއުމަށް ވަރަށް 

ތަުނގައި ހަމަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ށް އޮތްއަމަޖިލިސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުރި 
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އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ަވގުތަށް  އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލީ. ން މުކަމުގެ ުއއްމީދު އަުޅަގނޑު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަހިންގޭނެ

 . ހޫވަބަރަކާތުهللا މަތުދަންނަވަން. ަވއްަސލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙް ރުބޮޑަްށ ޝުކު ށް ވަރަށްޓަކައި ަރއީސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ވަރަށް

 ،މަަސއްކަްތ ހިންގުމަށް. މިދެންނެވި މަސަްއކަތަކީގަިއވާ  5.4އަޅުގަނޑުމެން މި އެނބުރެނީ އެޖެންާޑގެ  -{5.4}

 2ލުމަށްފަހުގައި އިއަލަށް އެކުލަވަ  ސްވަނަ މާއްދާަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 111ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ރައްޔިތު

ން އެބަޖެހޭ. ދެްއވައިނިންމަވަ އި މަޖިލީހުެގ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ތިބޭފުުޅން މެންބަރުން ހަމަޖައްސަވަ ތާ ތެރޭގައި މިހަފު

ަގޑިއިރު މިކަމަށް އެބަ ކަނަޑއަޅަން. ބަހުސްގެ  1 . ަވގުތު ހުޅުވާލުްނ އޮތީގުޭޅގޮތުްނ ބަހުސްގެ ، މިކަމާއެހެންވީމާ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ ހުށަހެޅުމާއި އަދި  ،ނެވާެގންދަށްއަކުރި ވަގުުތަގއި އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީްނ ތިބޭފުޅުން މިކަން

. ނީ ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވިފަވަ . މިހާރު މިމިކަން ނިންމޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ،ޓަށް އެހިވޯ ،އޭގެ ާތއީދު ލިބި

މީގައި އެަބއުޅޭ އިނގޭތޯ.  ކަމެއް  2 .ޓަކައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަންމެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އެްއ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އް ކަނޑައެޅުން. ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުން. ައނެއް ކަމަކީ ކޮމިޓީތަ ،ކަމަކީ  އެއް

ދަނީ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން  މިހާރު ހިނގަމުން މިކުީރ ދުވަހު ކޮމިޓީތައް ކަނޑަެއުޅމަށް.  ،ެލވިފައި އޮތީއިއެކުަލވަ

އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލާނަން  ؛މަރަދޫ ާދއިރާގެ އަރުވަނީ  ކަނޑައެޅުުމގެ މަަސއްކަތް. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

ކުީރ ދުވަހު އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނިންމުނީ ގަވާއިުދގެ  !ފުކުަރްއވާ. މާމަނެވީަވޑަިއގެންއިއޮޅުމެއް އަރަ ތިބޭފުޅުންނަށް 

އަރުވަނީ  . މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި މަށްމަސައްކަތް ކުރު

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން.:  ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ޮކމިޓީއަށް ދެއްވި މެންޭޑޓުެގ  2އާދެ! މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދަށް 

ތަކުން މިހާރު ެއ ކުރަީނ ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުއަރިހަށް ފޮނުވާފަ ގެ ރައީސްހުދަށުން އޮންނާނެ މަޖިލީ

ރިޕޯޓް  ،އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑު ނީްއވާނަން. ގަާވއިދު ފެނިވަޑަިއގަންަނވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ގެ ހުއޮތީ. އެްއ ނުކުތާައކީ މަޖިލީ ކުތާެއއް މިމައިގަނޑު ނު  2ހުށަހެޅުނީ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! އޭަގއި 

 ން.ތް ކަނޑައެޅުވަގުތު ކަނޑަައޅާނެ ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަކޮށް ޮއުޅމެއް އެބަ އަރާހެން އިނގޭޯތ. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ތިޔަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ިއގެންފައި ތި އޭގެ ރިޕޯޓް ލިބިވަޑަ ،ުގޅޭގޮތުން. ވަގުތީ ކޮމިޓީެއއް ނެގި އެޅުމާދައްކަވަނީ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ކަނޑަ

ކޮމިޓީތަކާ ގުޭޅގޮތުން. ައނެއް މައްސަލަ އަދި ފަހުން  ނީވަދައްކަ ުގޅޭގޮތުން. މިހާރު ވާހަކަ ތި ވަނީ ަގވާއިދާ

 އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ހޮވުމަްށ  މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީ 11ޕާީޓގެ މެދުަގއި  ށް ކޮމިޓީތައް ކަނޑައެޅުމަށް ިސޔާސީހައާދެ! މަޖިލީ

ސިޔާީސ  ކޮމިޓީތައް ފާްސީވމާ އެ ކޮމިޓީތަކަށް ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެީއ މީގެކުރިންވެސް ޢަމަލުކުާރ ގޮތަކީ

ވިގެްނ ރުންގެ އަަދދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މެދުގައި މަްޝވަރާކުރެ މެންބަ އި،ޕާޓީތަކުން ކަނޑަައޅާ މެންބަރުންނާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން އެކަްނ  ، މި މަޖިލީހުންއެއްބަްސވުމަކަށް އާދެިވގެން އެކަން ކުރުން. އެހެންވީމާ

ީޓއެއް އޮތުމަށް ައޅުގަނޑަށް މެންބަރުންގެ ކޮމި 11ަޓކައި ކުރުމަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެ މަސައްކަތްކުރިއަށް 

 ކުރިއްޔާ. ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މެްނބަރުންގެ ކޮމިޓީެއއް ނަަގއި،  11ޓީތައް ނެގުމަށް ަޓކައި އަެނއްާކވެސް . ކޮމިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދެން ކޮމިޓީން  ،ގެނއަޅުގަނޑަަކށް ނޭ ؛މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީއެއް ަނގައި  12ގަާވއިދު ހެދުމަށްޓަކަިއ އަެންއކާވެސް 

ން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންާވ ނޫނުއަސާސީ ޤާ ؟ ކީއްކުރަންތޯނީއުފައްދަން ޤާނޫނުއަސާސީ ވާއިދުންގަ  ،ކޮމިޓީ އުފެދި

، ދެން ަގވާއިެދއް ހަދަނީ މިނިސްޓަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ ފާސްކުރަނީ.ނޫނެއް ގާސިލުކުރަން ދެން ހާކަންކަން 

  ަނގައި ކޮމިޓީ ތާމި . މިހާރު މިދާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާނުމިކަން ނިމެންޖެހޭނެ ންނުިމއީ ެއއްދޮން މި ގަާވއިދު އެކުަލވައިލު

، ުފރަތަމަ ކަމަކީ މިއަދުން މިއަދަށް ހަމަ މިހާރު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ވެސް. އެހެންވީމާ ނުނިމޭނެތާ މި ދައުރު ނިމޭއިރު ވެސް

ތިބި މީހުްނ ކޮޅަާކއި ދެން އެމް.ޑީ.ޕީ   އިށް ޮހވިފަތާ ތިބީ އަިމއްލައަެވސް ނޫންތާ. މި ންތަކެއް މިތާ ތިބީކީ ޑަރުލީ

 އި ންމެން އިށީނދެލަިއގެން ނިންމަންވީނޫންތޯ މިއަދު. ކޮބައިތޯ، ކޮމިޓީތަުކގަ މީހުންކޮޅެއްތާ. އެޓެގްޖަހައިގެން ތިބި

 އި މިޓީތަުކގަކޮ ކުރާރީއެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާ އިނީ. ދެން، މުހިއްމު ކޮމިޓީތަކުގަ ކޮންބައެއްތޯ ތިބެންޖެހެ

، އެހެންވީމާންނާނެ. ބިިލޓީއެއް ނޯން ެއކައުންޓައޭރު ،ދާރީވެމީހުންގެ ސަރުކާރެއް. އެ މީހުން ޖަވާބު  ނުތިއްބަވާނެތާ. އެ
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ަގާވއިދުން  ،މާ ަގާވއިުދ ބޮޑުކޮށްގެން  ،ވަރަށް ސިމްޕަލްކޮށް މިކަން ނިންމާލަންވީ. މާ ކަންތައްގަނޑު ބޮޑުކޮްށގެން

ހޫރިއްާޔއަށް ރައީސުލްޖުމްަދނީ.  މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ މި ރާއްޖެ ހިނގަމުން މި ިއ،ަގާވއިދު ފަޅަ ނޫނުންގާ އި،ގަާވއިދު ފަޅަ 

 ވެސް ޕްރޮޖެކްޓު ،ބަންޑާރަ ނައިބު އޭނައަށް ފޮނުވައި ،އަނެއްކާ ބަންޑާރަ ނައިބުލިޔާ ސިޓީ އަނެއްކާ އޭާނގެ ޮއފީހުން 

 ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ؟ުއެޅނީ ސް އެހެންވާންތޯ މިވެ ހަމަ މި މަޖިލިސް  އުޅެނީ ެއހެންވެގެން. ނުހިނގައިގެން މި

 ކީ ައބަދުވެސް މީހުން ވާހަކަދައްާކިއރު ބައިވެިރވާ...ންބަރަމެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަަވއިފި. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ންބަރުން ނެގުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަެދއްކުމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައެްއ ކަށް މެއާދެ! ކޮމިޓީއަ

ން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެ ފުރުޞަތު ވިދާުޅވާ ،ކިުޔއްވަންދަނީ. ސަރުކާރަށް ފާޑު ސްުކރަމުން މިހުމަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ބަ

އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަްށ ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އެކަން ނާނެ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އޮން

ކުރުމަކީ ނިޒާމު ގެއްލޭ ަމްއސަލައެއް. މިތާނގަިއ ކާށިޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތަށް 

ޒަރެއް ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ. ރި މަންލުކުރައްވަން ފަށްޓަވައިިފްއޔާ ކުރީގެ މަޖިލިސްތަކުން ފެނުނު ކަހަލަ ހިތާމަވެޢަމަ

 ކާ.މާ ކަންތައްފަލަވަންޏަން ނުތިބޭނަން އަޅުގަނޑުމެން މަޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނަޑށް ޔަޤީންޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ،ބޮޑަށް ޔަޤީން ނޑަށް މާކަންކަން ގެންަދާވނީ. އަދި އަޅުގަ އިގަ އެކީ ރިަކމާބައްލަަވއިގެން ވިސްނުންތެ

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ވެްސ މިކަން ބައްލަވަިއގެން މިޮގތަށް ކަން ގެންދަވާނެކަން. ކާށިދޫ ދާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ސިކުންތު.  30މެންބަރަށް އަދި އެބައޮތް މަނިކުފާނުގެ 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ގެ މެންބަރު އަްބދުކާށިދޫ ދާއިރާ
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ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ  މެންބަރުގެ ަބލާވެރިކަން ތަންކޮެޅއް ބޮުޑވެއްޖެރައީސް. މަަރދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ގޭތޯ. ފާހަގަކުރެވެނީ. ސޮރީ އިނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ތިޔަ ވިދާޅުވި ކަމަކީ.  ،ދިމާވާ ކަމެއް ގައިލަތެއްހާއެހެން  އިްއޒަތްތެރި. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެއީ ވަރަށް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްބދު

ެގ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަނދާންކޮށްދެނީ މި. މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތު ނެތީމަފައިގެންގިަވޑައި އެނއޭނާއަށް  ބެވިވަރު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މަސައްކަތަްށ ހުރަސްނޭޅުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް، މަރަޫދ  ށާއި،ކަމަ މަޖިލިސް

ދެއްކުމަކީ ެއއް މެންބަރު ގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި މި މަޖިލީހުގައި ބިރުތްތެރިވުމަށް އަޅު ސޭހަދާއިރާގެ މެންބަރަށް ނަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  ކަމަށްކަމަށް. އެީއ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް  ކަމެއް ނޫން އަނެއް މެންބަރު ކޮށްގެންވާނެ 

ބޮލުރޮދި . އަދި އެ ބޭފުާޅގެ ޖެހޭތްތެރިވާން އެބަހަސޭމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރަށް ނަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް

ރައްޔިތުްނގެ ންދިއުމަށް ގެކޮށްގެން ކުރިައށްމުޚާޠަބުސީދާ ހޮްސޕިޓަލާ  ބޮލުރޮދީެގ މައްސަލައިަގއި ހުރިްއޔާކެނޑިފައި 

ރެވޭނެ. މި މަޖިލީހުން ވަިކ މީހަކަށް ތަފާތުކޮށް ޢަމަލެއް ނުކު ގައިއަދި މި މަޖިލީހުމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދަންނަވަން. 

ބްރާހީމް ، އިސަރުކާރެއް ނުހިނގާ. އެހެންވީމާ .ނެކޮމިީޓ ނެެގންޖެހޭުމގެ ވާހަކަ ދެްއކޭނެ. ކުރުސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ

ނުވާނެ. މި މަޖިލިސް ހިންގަންޖެހޭނީ މި ތަރަށް މި މަޖިލިސް ހިނގަިއގެންއްމުޙައްމަދު ޞާލިޙް ސަރުކާރު ހިނގާ ވަ

ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ  އަުޅގަނޑަކީއެަކކު އަނެަކކަށް.  ވެސް ދެްއކޭނެ ެއކަކަށް ނުމަޖިލިސް ހިންގާ ގޮތަށް. މިާތނގައި ބިރު

 . ހޫވަބަރަކާތުهللا ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު ނެ ވައްސަލާމްއަބަރެއް. މަޖިލީހަށް ހޮވިފައި ހުރި މެން

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ހެންވޭުރ . އާދެ! މެދުފީފުޢަމެންބަރު ޙަސަްނ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް. 

 

 އްސަލަ()ނިޒާމީ މަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ
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ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ާދިއމީ  ،އޮތް ކަމަކީ ގައި މ5.4ިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެޖެންޑާ 

ން ކޮން ކޮމިޓީތަކެއްޯތ ޅެނީ އަުޅގަނޑުމެއު މި ،އޮންނާތީވެ އިަގވާއިުދގައި އެހެން ބުނެފަ ށްވާނޭ ކަމަންއިންތިޚާބުކުރަ

ކަމަށް  ސްކުރުމުގެ އެޖެންޑާހު އެކަމާ އެކަނި ބަ .އެ ކޮމިޓީތަކަށް ކިތައް މެންބަރުންތޯ ލަނީ އި،ފުރަތައިނުން ބަލާފަ

ެވގެން  ކިހިނެއްތޯ  ،ވެުމންދާތީވެބޫލުކުރަނީ. އެހެްނނަމަވެސް، މި ކޮމިީޓއެްއ ނަާގ ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮށް ދެކެ ގައަޅުގަނޑު 

 ލަންެވގެން. އިބަލަތޯ ނީއެހެން މެންބަރުންނަށް އޮޅިވަޑަިއގެން އުޅެޔާ ނޫނިއްތޯ އަުޅގަނޑަށް ޮއޅިެގން އުޅެނީ ؟ނީއުޅެ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން ކޮމިޓީަތކުަގއި ތިއްބަވާނެ މެ ،އޮތް މައްސަލައަކީ  މި  އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ހުށަހެޅިފަ

މިކަމާ ގުޅިގެްނ  ،. ީމގެކުީރގައި ައޅުގަނޑު މަޖިލިސް އަުޑއަހަން އިންނައިރުަގއި ފާހަގަވެަފިއ އޮންނަނީކަނޑައެޅުން

ޓަކައި. މިތަނުން ފާސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ ބަރުން ކަނޑައެޅުމަށްކޮމިޓީަތކަށް މެން ކޮމިޓީއެއް ނަންަގވާ

ނި ނިސްބަތަކުންނޭ. ކޮމިޓީތަކުަގއި މެންބަރުން ތިއްބަވާނީ މިވެިނ ިމވެބަވާނީ މިވެނިކޮމިޓީތަކުަގއި މެންބަރުން ތިއް

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ަގވާއިދާ  ،ދާނެބޭބޭފުޅުންނޭ. ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަދި ހަމަ ނިންމެވިމިވެނި ޕާޓީއަކުން 

ަވގުތު ދާނީ  ށް ވެސް. މިަކމަ ކަތް ހިންގާނީމަޖިލީހުގެ ގަާވިއދާ ގުޭޅގޮތުން ނެގުނު ކޮމިޓީްނ މި މަސައް ،ގުޭޅގޮތުން

 ވެންޖެހޭ.ފެނުމުގައި ކޮމިޓީއެއް އެބަ ެއކުލެނަމަ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަކުރާ ވެްސ މަސައްކަތެއްއް އެ ނެތުނީމާ އްކޮމިޓީއެ

 ފީފަށް. ޢައަރުަވނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފީފުޢަސަން ރާގެ މެންބަރު ޙަ ވިލުފުށީ ދާއި

ޝުކުރިއްމާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ިއްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްތައް އެދެވޭ ގޮުތގަިއ 

ވާނެ ަގާވއިދުަގއި ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކެއް ވަނީ ހިމަނުްއވާފަ. އެ ކޮމިޓީތަުކަގއި ތިއްބަ  ގެންދިއުމަށް މި މަޖިލީހުގެކުރިއަށް 

ހިނގަމުން  ތް އުޅެނީ. އަދި މީެގކުރީަގއި ެވސް މަސައްކަ  ނަގާނެ ގޮތެްއ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން ނިންމަން މިމެންބަރުން

ޕާޓީއަކުން ކިތައް ކޮން ، ނެގުމުަގއި އެ ޮކމިޓީތަކުގައި ިތއްަބވާ މެންބަރުންދާއިމީ ޮކމިޓީތައް ،އަންނަ ގޮތުން

މިގޮތަށް ކަނަޑއަޅަީނ  ،ގެ ތެރެއިން ކިތައް މެންބަރުންތޯތްނުވާ މެންބަރުންޓީައކަްށ ނިސްބަމެންބަރުންތޯ، ވަކި ޕާ

ށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއއް ކަމަ 11އަކީ ަވުގތު އެ ކޮމިޓީ  މިދަންނަވާ ކޮމިޓީން. މި

ގޮުތގަިއ ަރން. އަުޅގަނޑު ެދކޭެއ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކު ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާީތވެ

ގެންދިއުން ވާލުކޮްށގެން އެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ހަ ކޮމިޓީއަކާ  ،އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވުރެ 

ުޤވެރިކަްނ ހުރީ އުބަލަންޖެހޭ އެކި ބޭފުުޅންގެ ޝަ ބަނޑުމެންނަށް މާ ބުއްިދވެރި. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އެއަޅުގަ

ޤުވެިރކަން ެއންމެ ބޮޑަށް ހުރި ކޮމިޓީއަކަްށ އެ ބޭފުޅަކަށް ޖާގަެދވޭތޯ އުޅެއްގެ ޝަ އެ ބޭފު ިއ،ބަލާފަ ތޯކަށްކޮންގޮތަ
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ވެސް ހެދުމަށް  އޮތީ އިތުުރ ކޮމިޓީތަކެއް ހާރު ގަާވއިދަށް އަނެއްކާ މިބަލަންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަޅުގަނޑުމެން 

ދާނީ. ދެން މިވަގުތު ުލ މި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްކެއް ނިމިގެން އަސްހުރިހާ ކޮމިޓީތަ، ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ

ވާ ގަާވއިުދގަިއ  ގެްނފައި މިމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި ،އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ

ެއއް ތް ކުރުމަށް ކޮމިޓީ، އެ މަަސއްކަކަނޑައެޅިަފިއވާ ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކަށް މެންބަރުން ނެގުމަށް. އެހެންވީމާ

 ލަ މި މައްސަ ރިޔާސަތުން ަގއި ބޫުލކުރާ ގޮތުގަމައްސަލަައކީ ައޅުގަނޑު  އޮތްއެކުަލވައިލުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި 

 ައއްޑު ،ބެލުމަށް. އެގޮތުންޯތ ކޮންގޮަތކަށްގެންދާނީ މިހާރު މި މަސައްކަތް ުކރިއަށްމިގޮތަށް.  ވަނީފައި ހުށަހަޅުއްވާ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުާރ ރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަްއޑޫ ސިީޓެގ މަރަދޫ ދާއި !ސޮރީ ،އަތޮޅު

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސެއިން ރަޝީދު މުޙައްމަދުއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވެގެން. ނިޒާމީ  ން ފާހަގަވި ކަމެއް ދަންނަވާލަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑަށް މި ސިސްޓަމު

، ހިތަށްއެރީ. މިީއ ްސކްރީނުން. އެހެންވީމާޞަތު ެގއްލިގެންދޭ އެބަ އޮންނަ ފުރު އިއެދިފަ މައްސަލައަކަށް އެދި އޮބާލީމާ

 ލާނަމޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮށްސާކަމެއް ނޫނޭ. ހިއް މީގެކުރިން ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީ ހެންނަމަވެސް، އެހެންާވކަދެން އެވެގެންުނވާނެ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެންެގވުން އެއީ. ށް ކަލަތަހާފުރުޞަތު ގެއްލޭ 

އަުރވާ  ،ިތ ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ށްން ތިގޮތައާ ސިސްޓަމުވަރަށް ބޮޑު އަޖައިބެއް ެދއްތޯ. 

 ޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ.ފުރުޞަތެއް ހިފެހެއްޓޭތޯ. ކެނދިކު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާމަދު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

 ،އެކު ގޮތުންނާ އަުޅގަނޑަށް ވެސް ޮބަޑށް ފެންނަނީ މަސައްކަތް ައވަސްކުރުުމގެއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ގެންދިުއން އެއީ ބުއްިދވެރި ގޮެތއް ކުިރއަށް މިހާރު ނެގިފައި އޮތް ަގާވިއދު ކޮމިޓީއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން 
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އި އަދި ކޮމިޓީތަކަްށ ޔާކޮމިޓީތަކުގެ އަދަދު ކަނަޑއަާޅއިރުގަ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަުޅގަނޑު ހަމަެއއާެއކު  ކަމަށް. ދެން

 ގެންދެވުން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ،ންބޮޑަށް ބެލިގެ ހާވެސް އިންސާފުވެިރކޮށް މިކަން ވަރަށްވީ ، މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިރު

ކޮމިޓީތަުކގެ  ވެސް. އެަބހުރި ކޮމިޓީތަކުގެ އަދަދު އިުތރުކުރަން ިވސްނުންގެ ަބއެއް ބޭފުޅުން  ،ބޮޑަށް އެދެން. މިދެންނެވީ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  .ބޫލުކުަރނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނޭގައަުޅގަނޑު ވެސް އަދަދު އިތުރުކުރާއިުރަގއި 

 ނުކުރެވުނީމާ ތްތައް ތަރުތީބުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސަްއކަ ،ކޮމިޓީތައް ގިނަވެ ތިބީ. ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަްތކުަރން

ގާްތގަނޑަކަށް ވަރަށް ގުޅުން ބޮުޑ މިހާރު އެބަހުރި ންނާނެ. އެހެންވީާމ، މަސައްކަުތގެ ސްޕީޑަށް ބަަދލު އަ

ކުރުމާއި ުގޅުންހުރި މަސައްކަތްަތއް ކޮމްބައިން ، މަސައްކަތްތަްއ ކުރާ އެއް ޮކމިޓީއަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމިޓީ. އެހެން ހުރި

 ؛ދެން ިމ މަސައްކަތް ހަވާލުކުެރވޭބޮޑަށް އެ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ވުންހަރުދަނާކޮށް ގެންދެތަންކޮެޅއް މިކަންތައްތައް 

ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް މިހާރު ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން މިހާރު ނެގިފައި އޮތް  ،ގަާވއިދާ ގުޭޅގޮތުން

މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިާވ  ،އަުޅގަނޑުމެންނަށްނގަޅުކޮށް ރަ ގެންދަވާއިރު މިދެންނެިވހެން މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑުކުރިއަށް 

ކޮށްދެްއވުން އެ ަމސައްކަތް ތަރުތީބުގެްނދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވީާހވެސް ރަނގަޅަށް ބަިއވެރިވެ ކުރިއަށް  އިތަކުގަ ކޮމިޓީ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަަރށް ން.ބޮޑަށް އެދޭީތ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ކަމަްށ ގެ ބަހުސެއްަގއި ަބއިވެިރވާ ފުރަތަމަ ދުވަްސ ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! . الم عليكمالس  

ވާތީ އަުޅގަނޑު އަަވސްެވގަްނނާނީ އަޅުގަނޑު ާދއިރާގެ ޮލބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި 

 ،ބޭނުންވީ ން އަުޅގަނޑު ހަމަމިއާއެކު އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮްށލަ ދެންކޮްށލަން. އަދާ ކަމަށް ޓަކަިއ ޝުކުރު 

އާދެ! ވަގުީތ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަަލ  ؛ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރިކެނދިކުޅުދޫ ދާ

ގަާވއިދު ހަދަންވެގެްނ ނެގިފައި އޮތް ވަގުތީ ކޮމިީޓއަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިގެން  ؛މިހާރު ހެދިފައި އޮތް، ފޮނުވަިއގެން

 .ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސްދުގެންިދއުމަށް ތާއީމިކަން ކުރިއަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ދާިއރުގައި ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ލަމުންއިއެކުަލވަގަާވއިދު  ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްެތރި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 ހެންއަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސަްއކަތުގެ ތެރޭަގއި އިތުރު ޮކމިޓީތަކަކަށް މިއަދު ވޯޓަށްެއހުން ވެސް އެބަ އޮތް

 ފާްސވެ، އެ ކޮމިޓީަތކަށް މީހުން ނީ އެ ކޮމިޓީތައްބޫލުކުެރވެގައަުޅގަނޑަށް ، ާދއިރުކުެރވިގެން .އެޖެންޑާކުެރވިފަ

ިއޞްލާޙުކުރާ ކޮމިޓީ ފިަޔަވިއ ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ާތއީދު ަގާވއިދު މިހާރު  ،ނެގުމުގެ މަަސއްކަތްކުރަމުން ދާއިރު

. އަިދ ނޭލިބިގެންދިޔަ ގޮތަށް އެ މަަސއްކަތް ކުެރިވއްޖެއްާޔ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް ބާރުކޮށްލެވޭ

ވެސް ލިބގެންދާ ބާރަކަށް ވާނެހެން.  މަށްކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަްތ ފަށައިގަތު ،ައވަހަށް ނިންމާލައި އްކޮމިޓީތަ

މިހާރު  ،ެލވިއިގޮުތަގއި ކޮމިޓީަތއް އަަވހަށް އެކުަލވަ ބޫުލކުރާގައަުޅގަނޑު  ،ކޮށް އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ެއ މަަސއްކަތް

ިމ ނޫނީ  ،ދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަުތގައި ގަ ލިިބގެންރި ަމސައްކަތްތަކަްށ ޖާހު ކޮމިޓީތަކުަގއި ކުރަން

ގޮތުަގިއ މިހާރުވެސް އެ މަސަްއކަތް  ބޫލުކުެރވޭގަދާނެ. ައުޅގަނޑަށް ެވގެން ބޭނުމަކަށްެއްއ ޮބޑު  އެންމެ އިމަޖިލީހުގަ

ބަންދަށް ފަހު ފަށައިގަނެޭވއިރުަގއި ިމ ޢީދު  މެންނަށްނޑުދެން އަުޅގަ ،ފެށެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެކަން ނިމި

ރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަަގއި ގެންދެވޭ ގޮތަށް ފަށަިއަގނެގެންމަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑު

ރުަގއި އެންމެހަިއ ދާއިމަސް ނިމިގެން އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ރަމަޟާންއެހެންވީމާ، ކަމެއް. 

ބޮޑަްށ  ލާނަން. ވަރަށްއިއަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ިނންމަ ،ދަންނަަވމުން ބާދީމުބާރަކު ާއއިނިޔާހުރައްޔިތުންނަށް ޢީދުގެ ތަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ވަނަ މަޖިލީހުގެ ވެްސ  3ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން އެކުަލވާލެިވގެްނދާ  އުއަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 ކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް އޮތީ ހަމަ ާފއިތުިވ މަޖިލިސްތަކުަގއި ވެްސ އެކަން  ބޫލުކުރާހިތްގަޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނީ އަޅުގަނުޑ 

 އު އަ  ،ހިމެނޭ ދެމަޖިލީހުގައި ވެސް ކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ،ކަމަށް. އެގޮތުގެ މަތީން

އިްއޒަތްތެިރ ލުމުގެ މަސައްކަތް އިހަފްތާ ތެރޭގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ެއކުލަވަ  2މަށްފަހު ފުރަތަމަ ލުއިމަޖިލީހެއް އެކުލަވަ 

އަދި  ވަނީ. މި ފައިބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގައި މި ވާހަކަ  111ގަާވއިދުގެ  ،އްވަންޖެހޭ. ެއޮގތުގެ މަތީންރައީސް، ކުރަ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ދަނޑިވަޅުަގއި ވެސް ހަނދާންކޮށްދޭން މި ހަމަ ނޑު އަޅުގަ ،ހިނދު ވީއެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި  ހަމަ

ދެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދަކީ. އެ ަގވާއިުދގަިއ ހަމަ ަގާވއި އިން ހިތްވަުރ ލިބިގެން ހަދާވަނަ ާމއްދާ 88
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ގައި ވަރަށް ސާފުބަހުްނ ވަނަ ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  88ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ވަރަށް ސާފުބަހުން އެބަ ބުނޭ

. އާދެ!  ވާންޖެހޭނޭެލވިފަިއވާ ަގާވއިދަކަށްއިވާނޭ ގޮތަަކށް އެކުަލވަ ބުނޭ ރަްއޔިތުން ފުރިހަމައަށް ތަމްސީލުއެބަ

ކުރުމަށް ލިބުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ތަމްސީލު ހަމަހަމަ ،އުޭޅ ވާހަަކއަކީ ދަންނަވަން މިއަޅުގަނޑު 

ީކ ހަަމއިގަނޑު ރޫ ވޭ. ގަާވއިދުގެއެބަ ޖެހިފައި ވެސް ފާއިތުވި މަޖިލިސްތަކުަގއި ުކރިމަތިލާން ގައިމުދަތިތަކެއް ހަމަ

ލުގައި ހާން ލާޒިމްކުރާ ނަދާއިމީ އެއް ކޮމިީޓަގއި ހިމަ ،ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ގައިއެއް ކޮންމެ ކޮމިޓީ

ވާހަކަ ވެސް ހުރެޭވނެ ކަމަށް ބުނާ ެއއްވެސް މެންބަރަކަށް ނުވިދިވިިދގެން ދެ ކޮމިޓީައކަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމިީޓގައި އަދި 

 ކަމުގެމެންބަރު ،ންބަރަކު ދާިއމީ ކޮމިޓީއެްއގައި ހިމެނިއްެޖ ހިނދުއަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް މެވޭ. ބަޔާންކޮށްފައި 

 އެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެްއގެ ންއްޔަުތ އެ މީހެްއގެ ިކބައިަގއި ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގެ އުމުރު ނިމެންދެސިހައި

 ޭވ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިނު ފުރަތަމަ ގަވާއިުދގައި ވުިއލެމެންބަރަކު ހުންނާނެކަން ވެސް މި އެކުލަވައެ ގޮތުަގއި 

އޮްތ  ލާފައިއިއައު ޤާނޫނުައސާީސެގ ދަށުން އެކުލަވަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 88ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ،އުޅޭ ވާަހކަައކީ

މެންބަރުން މި ކޮމިޓީތަކަށް ގަާވއިދުގެ ތެޭރގައި މަިއގަނުޑ ގޮތެްއގައި އޮތް ވާހަކަތަެކްއގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، 

ކަންކަން ފެނިގެނެއް ނުދޭ. އަދި ފާިއތުވެދިޔަ މަޖިލީހުގައި މިއަްށ  ާދއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިެރވިގެންޢައްޔަންކު

ިމޮގތަށް ފުރޮޅިގެންގޮްއސަާވކަން ސްެގން ގޮސް އަނެއް ކޮމިޓީތަުކގެ ކަންތައް ހަމަ އެގޮތްތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެ

ދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެުކ ެލިވގެން، ައއު މަޖިލީހެއް އެކުފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ

ތަކަށް ކޮމިޓީ ،އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތީން ހާވަަނ މާއްދާގެ ރޫ 80މިދެންނެިވ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ، ދަންނަވަން އޮތީ

ވެސް ކޮއްެދއްވަންޖެހޭ ހެންކޮށްދިނުަމކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކޮްނމެކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަަސއްކަތްއްޔަންޢަމެންބަރުން 

ކުރަްނ. ތާއީދުވެސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު  11 ލެވުނުއިމިކަމަށްޓަކައި ެއކުލަވަ  ވީމާ،ކަމެކޭ. އެހެން

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން  ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަކީ މި ، ތެރޭގައި މިކަންހަފުތާ 2ވެސް އަވަހަކަށް ވީހާ

 ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ންވެސް ެއއްބާރުލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން:

ވެގެން. މި ގަވާއިުދަގއި މި އޮންނަނީ ދިގު ގައޭހަފުތާ ތެރޭ 2 ؟ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދަންނަވަންތޯއާދެ! 

 ަކތް ތިބޭފުޅުން ނިންމަވައިދެްއވާނެ ކަމަށް. ފުރުސަތު މިމަސައް ކުރަނީ މިއަދު މިމީދުއްެވގެން. ައޅުގަނޑު އު ގިނަ

 .ށްއަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު
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ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން  އޮތްއި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގަ ބަހުސް އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މި

ަގއި އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ  7.1ބޫުލކުރަނީ. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ގަގޮތަކުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ބެހޭ ނަގާނެ ގޮތަކާ

ތަކަށް ޙުލާޞް. މި އިން ހުށަހަޅުއްވާފަލި ކޮމެޓީއިކުރަްނ އެކުލަވަ ވެސް ގަާވއިދު ރިވިއު ަތއް ޙުލާޞްށް ބައެއް އިގަާވއިދަ

ފެންނަނީ ކުރިން މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ހިމެނިފައިވާ ކޮމެޓީަތކުގެ އިތުރުން ވެސް ބަެއްއ  ބަލާއިރު އަުޅގަނޑަށް މި

 ޙު ލާޞްއި އެ ،. އެހެންވީމާކޮށްފަން ޕްރޮޕޯސްކުރަމުްނދާ ކޮމެޓީއިދު ރިިވއުކޮމެޓީތައް ވެސް މިހާރު އެބަހުރި ގަވާ

ވެސް ައޅުގަނޑު  އުސޫލެއް ،މި ކޮމެޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާނޭ ޕްރޮޕޯޝަނެއްމެންބަރުން  ،ންތީފާސްވެގެންދާ ގޮެތއްގެ މަ

މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށް  ،. ެއއީގައި އެަބއޮތް ބަޔާންކޮށްފަ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ހިތުން މި 

ކޮމެޓީަތކަށް  ސްބަތަކުން އެބަރުން ހޮވިފައިވާ ނި މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިުރަގިއ މަޖިލީހަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މެން

ނުާވ ވަކި ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ،އަދި އެގޮތަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިރު  .ވެސް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް

ވަަނ  107 ގެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމަށްމިނިވަން މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ަގއި  (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ބުނެދޭ. އެހެންކަމުން ދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަމާއް

ފާސްވާ  ، ފާސްެވގެްނދާ ގޮތުގެ މަތީންޙުލާޞްހުށަހެޅިފައިވާ އި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ،ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮތަށް 

މް ޝަރީފް ެއ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީއި، ައއްޫޑ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަ ކޮމެޓީތަކަކަށް މެންބަރުން 

ެގންދިއުން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެީޓއެއް ނަަގއިގެން މަސައްކަތް ކުިރއަށް  11ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

ލެވޭނެ ގޮަތކީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ އިކަތް ނިންމަމަސައް މިގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ފެންނަނީ އެންމެ ބާރަށް 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

އަޅުަގނޑަށް އޮޅުނީއޭ އިނގޭތޯ.  ؛ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެދު

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިރާދާ އަލިފުށީ ،ތު އަުޅގަނޑު އަރުަވން ޖެހިފައި އޮތީޞަފުރު

 ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ށް. ެއއަށްފަހު މެދުޙުސައިނަ

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދައްކަްނ ގައި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަށް ވާަހކަތު އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ރިޔާސަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވެގެން އަިއސް ބު ޚާފުރުސަތު ލިބުނީމާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެާއއެުކ އަުޅގަނޑު އިންތި

ދޫ، ަކމަށްޓަކައި އަލިފުށި، ވާކޮށްދެއްވި ބުޚާހުރި ދާއިރާއިން އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަތީޖާއަކުން އިންތި

ދެެކވެމުންދާ ދާއިމީ ވާހަކައަނގޮޅިތީމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާދެ! މިއަދު  ،ތީމުރަސްގަ
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ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި މިކަން ކުރަން އޮްތ  ،ދުަވހުގެ ތެރޭގައި  14 ،މައްސަލަިއަގއި ނެގުމުގެތަކަށް މެންބަރުން ކޮމެޓީ

ގެންދަވާތީ ދެމުންވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ކުރެްއވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދުިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ވެސްނަމަ

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަން  ،ނަމަވެސްއެކަމަށްޓަަކއި ުޝކުރު އަާދުކރަން. އެހެން

އެ ޕާޓީތަކަށް  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްގެ އިތަކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޕާޓީކުމި މަޖިލިސް ތަމްސީލު ،ދާއިރުކުރެވެމުން

ބޭފުޅުންަނށް ވެސް ލިބިދިނުން. ހަމަ  އެ އެ ބޭނުންވާ ަވގުތު ،މަޝްވަރާކޮށް  ފުޅުންބޭ މެންބަރުން ކަނޑައެޅުުމގައި އެ 

ތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮ ،ދާތީކުރާ ޕާޓީގައި މި މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރެވެމުންއެގޮތުން އަުޅގަނޑު މި ތަމްސީލު

އަުޅގަނޑު ދެެކނީ  ،ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާގަމަަސއްކަތް ކުެރވިފަިއކަން ވެްސ އަުޅގަނޑު އެ ށް ކަރު ވަރަޔޮވަހެ

އިރާދަކުރެްއވިާޔ އަުޅގަނުޑ މިކުރާ މަސައްކަުތގަިއ މިއަުދ ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ގޮތުްނ މިހާރު އޮތް ކޮމެޓީތަުކގެ 

އަދި އެ  ،ތަުޅމުން ގޮތެއް ނިމި ިމއަދު  އްތުރުން އިތުރުުކރެވޭ ކޮމެޓީތައިއަދި ޭއގެ  ،ދަލުތަކާއި ނަންތަކަށް އަންނަ ބަ

ޖީ ލީޑަރުްނ ނުވަތަ އެންމެ އިސްކޮްށ .ެއއް ަތމްސީލުކުރައްާވ ޕީކަނަޑއެިޅގެންދާނެ މެންބަރުން އެ ޕާޓީކޮމެޓީތަކަށް 

 ރާއްޖޭގައި މި  ؛ވަަރށް ފުރިހަމަ ،ގޮސް ރެވޭނެ ޮގތަށް މަގުފަހިވެގެންއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކު ށްތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަ

ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް  ނީނޫ ،ކުރުެވވޭނެއޮތް ހުރިހާ މުއައްަސސާއެއް ކަންތައްަތކަށް ޖަވާބުދާރީވަގުތު 

 މަޖިލިސް މި އްގެ ގޮތުަގއިލީހެޖިދާނެ މައެދޭ ނަީތޖާ ނެރެވިގެން ގޮސް އަޅުގަނޑުމެން މިކޮމެޓީތައް ެއކުލެިވގެން 

 ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  .ވެގެންދާނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެހންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ މެދުތުޞައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 ޢަލީ ޢާޡިމަށް. މެންބަރު 

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި ޢަލީ މެދު ހެ

މެންބަރުންެގ  11ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި 

އަވަހަށް ކުރިއަްށ  ނޫނީ ،ަމސައްކަތް ފަސޭހަކޮށްލުމަށްޓަަކއި ،ެވގެންކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު ނަންަތކެއް ހުށަހަޅާލަން

އިްއޒަތްތެރި ޔާމް މުޙައްމަދު. ސިއިނުން އަޙްމަދު ފުރަތަމަ ،އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ،ެއގޮތުންަކއި. ގެންދިއުމަށްޓަ

ގުަރއިދޫ  ،މޫންއުމުޙައްމަދު ޣައްސާން މަ ؛މީދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޔާމް މުޙައްމަދުސިމެންބަރު ޢަޙްމަދު 

 ،ޙުސައިން މުޙައްމަދު ؛މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ދުމުޙައްމަދު ސަޢީ ؛ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޖީހާން  ؛ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޢަލީ ޙުސައިން ؛ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ށީމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ައލިފު ؛މޫދު، ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަޙް
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ހޯރަފުށީ ދާއިާރެގ  ،އަޙްމަދު ސަލީމް ؛ޝަފީޤް، ވެލިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު ؛މެންބަރު

ޢަލީ ޢާޡިމް،  ،ދެން އަޅުގަނޑު ؛ދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުހާ ނިމުޙަްއމަދު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

   ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މެދުހެންވޭރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ ކަނޑިތީުމ  ތު މިޞަފުރު އަުޅގަނޑު ދެން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަމިއްލަފުޅަށް ހުށަހެޅުްއވެވޭނެ.

 . ށްޢަބްދުލްޙަކީމަ ޝަމީމްهللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުންهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާ

 ުނވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުގެ ނަން އަދި ރަނަގޅުހެންނެއް ހިއެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا ޢަބްދު

 

 : ވާހަކަދެއްެކވުންޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނަގަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް މި ބޭނުންވަީނ  ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުންއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ބޫލުކުރަނީ. ގައި ުއސޫލު މިތާ ެތރޭގަިއ ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ގޮތުން ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ޔާހަމަ

ަކން ވެސް އަުޅގަނޑު ހަަމ ބޭފުެޅއް ނޫން ނެައކީ މަޖިލީހުގެ ކޮމެީޓތައް ނަގާލްޖުމްހޫރިއްޔާހަމައެއާެއކުަގއި ަރއީސު

ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެން މި  ވީމާ،އިނޭގތޯ. އެހެން ފާހަގަކޮށް ދަންނަވަން

ދިއުަމކީ ވެގެންމި ކޮމިޓީތައް ައވަސް  ވީމާ،އެހެން ބަލަނީ. ެގންދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިމަޖިލިސް ތެރޭގައި ކުރިއަށް 

ކަމެއް. އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ ރިޔާސަތުން މި ކަން ބާރަށް  އަްށގެންދެވޭނެ ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރި ޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައަ

ފާހަގަކުރާ ކަމެއް.  ހަމަ  އެއްޮކށް ގެންދިއުމުަގއި ތިދެއްާވ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަީކ އަޅުގަނޑުމެން އުފަލާކުރިއަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެޓީ ެއގޮތަްށ  އެ  މް ޝަރީފްރަޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމަ ވެސް އަުޅގަނޑުދެން 

އަޅުގަނޑު ޢަލީ ޢާޡިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ނަންތަކަށް ވެސް  އަދި އެުކގައިކުރަން. އެއާ ތާއީދު ހަމަ އޮތުމަށް އަުޅގަނޑު

 ތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ދެއްވި ފުރުސައަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަުޅގަނޑު ުފރަތަމަ ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ދެްނމެ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަދި އާދެ! ޝުކު

އިތުރުން ދަންނަވަން އޮތް ކުާރ ކަމުގައި ދަންަނވަން. ޭއގެ އަުޅގަނޑު ާތއީދު މަށްޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވު

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެންމެ ގަައޅުގަނުޑ  ޤީޤަތުަގއިޙަށް އެންމެން އެއްވަނީ ދިދަ ބުޑަ އިދިދަެއއް ކޮޅަށް ަޖހަ ،ވާހަކަައކީ

ންކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ޤީކަން ޔަ ފު ލިބޭނެޞާއިންދުލުޢަތަނެއްަގއި  އުެމއްަގއި ނުވަތަ އެޤަ ކަމެއް ކުރަން. އެއީ އެ

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެންމެ މުހިއްމު ގަ ެލިވގެންދާިއރު އަޅުގަނޑުއިޮކމެޓީތައް އެކުަލވަ ވީމާ،މީދުަގއި. އެހެން އްއު

ވެސް ގެންނަންޖެހޭ ކޮމެޓީއެއް އެއީ ޖުޑީޝަލް ކޮމެޓީެއއް. މި  މެޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ކޮ

ިލއްޔަުތ އޫދާއިމީ ކޮމެޓީތައް އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުގެ މަސް ތައް،މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ،މިދެންނެވީ

އެިކއެިކ  ،ހަމަ އެގޮތަށް އެަބއޮވޭ އިޤްތިޞާީދ ކޮމެޓީއެއް އެބަޮއވޭ.  ،. އިޖްތިމާޢީއަދާކުރާ ވަކި ކޮމެީޓއެއް އެަބއޮވޭ

ވެސް  ބެހޭ ކޮމެޓީއެއް އަދި  މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކާ .ެއކި ފާޑުފާުޑގެ ނަންނަން ކިޔާފައި އެބަޮއވޭކަންތައްތަކަށް ެއކި

ހުރިހާ މިނިވަން  ންމެ ކޮމެޓީައކުން އެ އިރުގަިއ އެއްސަސާ ޮއންނައަ މިނިވަން މު 7ޖޭަގއި ރާއްިދވެހިއެބަޮއވޭ. 

 ،ނަމަވެސް. އެހެންއޮންނަނީ މަތިވެފަ މުޢައްސަސާތަކުން ކުރާ ކަްނތައްތަކާއި ުނކުރާ ކަންތައް ބެލުމުގެ ޒިންމާ މި

ލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ވަިކ އޫސަރުކާރު މަސް ،ބާރު އޮންނައިުރަގއި 3ބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ ގައަޅުގަނޑު 

 މީހުން ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮާތއި  ކުރާ ބާރުން އެއިމުޤާފު ޞާއިން ދުލުޢަޖުޑީޝިއަރީ ނުވަތަ ، އް އޮންނައިުރގައި ކޮމެޓީއެ

ންތައްތަކަކާއި ކަ އަދި ިއހުމާލުވެފައިވާ ކަމަާކއި އަދި ިއތުރަށް ކުރާ ،ކުރި ކަމަކާއި ުނކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއް ؛ނުކުރާ ގޮތް

އެްއޗިހި  ހުރިހާ ކަމަކާ މި ،ހުށަހެޅުނު ރިޝްވަަތކާއި  އިނުނަގަ  ،ްޝވަތަާކއިއަދި ނެިގ ކަމަށް ބުނަންޏާ ެއ ނެގި ރި

ދާއިމީ ކޮމެީޓތަްއ ވީމާ، ޖެހޭ. އެހެންލް ކޮމެޓީއެްއ އެބަ އޮންނަންޝަ ޖުޑީޞަ އްޚާބަލާނެ ވަކިން 

ައޅުގަނޑު  ،ހަމަ މިކަްނ ފާހަގަކޮށް، މިކަްނ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ ެވސް އަުޅގަނޑު ަގއިާދއިރުެލވިގެންއިއެކުަލވަ

 އެންމެ އަވަހަކަށް  ؛ވީހާވެސް  ،ވެސް ދާއިރުާދއިމީ ކޮެމޓީތަކަށް ެވގެން އީބޭނުމެއް ނުވޭ މިހާރު މިހުރި ކޮމިޓީތަކަކީ މި

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ން އިުރަގއި ޖުީޑޝަލް ކޮމެޓީެއއް އޮންނަެލވޭއިކޮމިޓީތަްއ އެކުަލވަ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

މަލުކުރާ ގަާވއިދަކު ޯނޭވ ޢަރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ކުރާ ަގވާިއދަކުލުމަޢަމިހާރު  ،މިދެންނެވީއެހެން . ބޫލުކުރަނީހަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް ގައަޅުގަނުޑ  ،ނަމަވެސް. އެހެންލް ކޮމެޓީެއއްގެ ވާހަކަ ޝަޖުޑީ

ޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޖެހޭ ަކމަށް އަޮކމެޓީގެ ނަން އަންނަން އިުރގަިއ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ދީގެން އެެލވޭއިއެކުަލވަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ަގއިވާ މަސަްއކަތުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ. ވޯޓަށް އަހާ ވަގުތު 5.4ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ގެންދާނީ. ކުިރއަށް އިވޯޓަށް އަހަލިބިފައިވާ ގޮތަށް ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ނޑުމެން މި މައްސަލައާއަޅުގަ

 ގުޭޅ ޑިޓާގަިއވާ މަސައްކަތަށް. ެއއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮ 5.5އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި އެނބުރެނީ  -{5.5}

މި  ،ނަމަވެސް ގަިޑއިރު އަުރވަން. އެހެން 3 ުކރެއްވުމަށްސްބަހު މަށްގުޭޅގޮތުން ތިބޭފުޅުްނ މަޝްވަރާކުރު ރިޕޯޓާ

މިނެޓު. އޭެގ ބާކީ ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެން  10ގަޑިއިުރގެ ތެރެއިން  ބޭނުންކުރާނީ  3އަުޅގަނޑުމެން ެއ  ދަންފަޅީގައި

ިއގެ ކޮމެޓީ ަވގުުތ މައްސަލަ ވަނީ މި  ގެންދާނީ. މިހާރު މިކުރަމުން ލިޢާޠާމި މައްސަލަ މު ،އި އެހެން ދުވަހަކަށް ބާްއވަ

 هللا. އިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާ ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ). ހުޅުވިފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ،ވްސްީކ ބުނީޑޮސްޓޮ ީކޭކތޯ؟  ނީބުވްސްީކ ޑޮސްޓޮ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

މީހުންގެ ހާލަތަކުން ނޫނޭ. މުޖުތަމަޢެއްގެ  ޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ ފުދުންތެރިޙަ ކުރާނީމުޖުތަމަޢެއްގެ ހާލަތު ޖަޖު

 ،ވްސްީކ އެހެން ވިދާޅުވީ ލީމައޭ. ޑޮްސޓޮއިމުޖުތަމަޢެއްެގ ޖަލުތައް ބަލަ އެ ،ކުރެވޭނީހާލަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ަޖޖު

ހޭދަކޮށް، އެަތއް ތަކުލީފެއް ޖަލުތަކުަގިއ  ހުރެ އެހެން އަހަރުތަކެއް ސައިބީރިާއގެ ޖަލެއްަގއި ލިޔުންތަކަކާ

ލަން ވެސް ހަމަ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލަ މަކުހޭދަކުރުމަށްފަހު. އެކަ

ކުށްކުރާ ކުމްތައް ނާންނާށެކޭ ނޫން. ޙު މިދަންނަވަނީކީ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ހެން. އަުޅގަނޑުމެންރަނގަޅު ވާހަަކއެއް

. ެއވަރު ފުދެއޭ ؛ކުމްޙުމީހުން ޖަލަށް ލީމާ، އެ ައންނަ  މީހުންނަށް އަދަބު ނުލިބޭށެކޭ ނޫން. އެކަމަކު ކުށްކޮށްގެން އެ 

 ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މުޅި ދައުލަތުގެ މީހުންގެ ޤަދަރާއި ަކރާމާތް ނުގެއްލޭނޭ އެ ،މީހުން ޖަލަށް ލާފައި ދެން އެ

ވެސް އަުޅގަނޑަްށ  ވާހަކަ ދައްކަން ސް. މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުަގިއ އިންނަވަނިކޮށް މިޒިންމާއެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 އެއީ، މަނިކުފާނަށް ުވރެން ވަކި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަޖލުތަކުގައި އަނިާޔއާ ކުރިމަތިީލ މީހަކު ވަކި ނުހުންނާނެ. .ދަތި

 ؛ކުރުމަށް ޮއތް ފުރުސަތު. ޖަލު ރިޕޯޓެއް ނގަޅު މިއަދަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ރަ ؛އެކަމަުކ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

 ން،ލަހައްޓައިންސާނުން ބަ ލީމާ އިނގިއްޖެ ެއއީކީއިޖަލުގެ ހާލަތު ބަލަ އިއާ ސަރުކާރުން ޖަލުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަ މި

ށް ވުރެ ގިނަ އަ 1000މީހުން ބައިތިއްބަންވާ ޖަލަކަށް  300ތަން ނޫންކަން. ންވާވަުރގެ ތައިންސާނުން ބައިތިއްބަން 

 ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ންގޮސް ހުރީކީމިހެ ،ންގޮސްމިހެ ، ހާލަތުޙީއްޞި ،ލާފައި އެބަތިބި. ކާންބޯންޅައިން އަމީހު

ގަނޑުމެން އެބަ އް އަޅުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަ ވީމާއިންސާނުން ބައިތިއްބަންާވ ހާލަތެއްގައެއް ނޫން. އެހެން

ވަނަ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  17ުޅގަނޑަކީ ވެސް ޒިންމާ. އަ  ލަތުގެއުރަންޖެހޭ. ެއއީ މުޅި ދަކުރަނގަޅު

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކެނިޒަމެއް  ހުށަހެޅި މީހާ. އޭގައި އެންޓިޓޯޗަރ ބިލު
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 ،ނަމަވެސް. އެހެންގެންދަން ހުށަހެޅިންޝަަނށް ދީގެން އަުޅގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްޓްސް ކޮމިހިއުމަން ރައި

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވިިދިވދިގެން އައި ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންތަކުން ވަނީ އެ މަސައްކަތް ނުހިންގިފަ

އެބައުޅޭ ކުަޑކުަޑ  ރި. މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި މިހާރުބަހުހުރި އެތައް ކަންތައްތަެކއް އެ ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު

އަހަރު ވަންދެން  15ވެސް މުޅި އުމުރަްށ ޖަލަށް ލާފައި ތިބޭ މީހުން އެބަތިބި.  ދި ކުށްތައް ޮކށްލައިގެންކުކުށްތައް، ކުދި 

ވެސް  ގައިމުުޑގެ ހަމަނައޅުގަ ،ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި ތިބޭ މީހުން އެބަތިބި. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑގެ

އެީކަގއި ދިރިއުެޅވޭ  އިލާތަކާޢާމީހުންގެ  ވަުރ ކުރުވުން. އެބޭނުމަކީ އަލުން އަނބުރާ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވޭ

 ކުދިކުދި ކުށްކުރާ މީހުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަިއގެން  ،ނަށް ހެދުން. ތާއަބަދުންަވރުގެ މީހުރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ުއޅެވޭ 

ދުމެއް ނޫން މީހުން އަރަިއަގންނަ ގޮތެއް ހެއެ  ކުށް މައްޗަށް ބޮޑު ،ކުށް މައްޗަށް ބޮޑު ،ޗަށްއްކުށް މަ ބޮޑު

. އޮތީ ވަަރށް ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް ލިބިފަ ޖަލުގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިއަދު މި ީވމާ،އެހެންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކޮށްގެން ރަނގަުޅ ށް ގެންޮގސްގެްނ، ރަނގަަޅށް ދިރާސާމެޓީއަބެހޭ ކޮ ކަމާ ،ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ،ނަމަވެސްއެހެން

ޖަލުތަުކަގއި  ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން. އެީއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަްއ ވާންޖެހޭނީ އެ އަުޅގަނޑުމެން މެންޑޭޝަންތަކެއް ރެކަ

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ވަރުގެ ތަންތަނަށް. ޝުކުިރއް ތިބޭ މީހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި އިންސާނީ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އާ ދަންނަވަން. މި މައްސަލަމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ،ސަލާމަތަށްޓަކައި ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރުންނަށް

މި މީަގއި ޑުމެން ގަނގަޑި އެބައޮތް. މިއަުދ އަޅުވަރަށް ިއތުރަށް  ،ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ުފރުސަތު އިތުރަށް

ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އަރުވަނީތުޞަނޑު މި ފުރުމިނެޓު. މިހާރު އަޅުގަ 10ހޭދަކުރަނީ 

 ޒާހިރަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު

ކުެގ ޖަލުތަ ،ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީންމެ ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު އެ

އެކަން ރަނގަުޅުކރަން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި  ،ވެސް މަސައްކަތްކޮށް  ވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން 16މައްސަލައަކީ 

 19މި  ،ހަމައަށް ނަމަެވސް މިއަދާންބެހޭ ރިޕޯޓުތަކެއް ތައްޔާުރކުރި. އެހެ ޖަލުތަކާމައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި. އޭރުވެސް 

ކަން ައޅުގަނޑު ނެތް އިއްެލއް ެގނެވިފަޙަވެސް ޖަލުތަުކގެ މަްއސަލައަށް އެެދވޭ  ހަމައަށް އަިއއިރު ވަނަ މަޖިލީހާ

 ނުވާނެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރެވޭ ތަނަކަށް ެވގެންޗެމްބަރެ ޓޯޗަރ ބޫލުކުރަނީ ޖަލުތަކަކީގަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަނޑު 

 ރަނގަަޅްށ އްކަންތައްތަބޭފުޅުންގެ  އެ .ހުންގެ ޙައްޤުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްތިބޭ މީ އިޖަލުތަކުގަ ކަމަށް.

ދާންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޖަލުތަކުގެ ކަންަތއްތައް ަބއްޓަންެވގެން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް އާދެވޭ .ބެލެހެއްޓެންޖެހޭ ކަމަށް
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 ވަކި މުއްދަތަކަށް ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުނަކީ ޖަލުތަކަށް ޖަލުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުން ،ބޫެލއް ނުކުރަންގަ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު

ދަބު ކަނޑަެއޅިގެން އެ ދިަޔއީ. އިތުރަށް ޖަލުަގއި ތިބެގެްނ ކޮންމެ ދުވަހަކު އިތުރު އަަދބުތަކެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަކަށް އަ

ހުރި މައްސަލަތަްއ  ފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައިވަރަކަށް  ބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެެވސްގައަޅުގަނޑު 

ވެސް ކުްށވެރިން އަދަބު ތަންފީޒުކުރަން ބައިިތއްބާވަުރެގ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަަކކީ ެއްއގޮތަަކށްޙަޤީޤަތުގަިއ ބަލައިލިން. 

ވެސް ބައިތިއްބަން ކަމުދާވަރުގެ ތަނެއް ނޫންކަްނ ލަތު އިންސާނުން އެއްގޮތަަކށްހާ  އެތާނގެތަނެއް ނޫން. 

ބޫލުކުރަްނ ގައަޅުގަނޑު  ،ގޮތުން އެސް ފާހަގަކޮށްފި. ވާހަަކދެއްކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެ ންއަޅުގަނޑަށްވުރެ ކުރި

ކަމަށް، ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް.  ޖެހޭނެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޙައްލުކުރެވެން 19ޖަލުތަކުގެ ކަންތައް މި 

ހޭ ކަމަކީ، ފާހަގަކޮށްލަންޖެ ، ކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ވާެނ. އަުޅގަނޑުމެން އެ މަސަްއަކތް

އިމުކުެރވިދާނެ. ގަާވއިދުތަކެއް ކަނަޑއެޅިދާނެ. ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެއްސިދާނެ. ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އުސޫލުތަކެއް 

ނީ އެ އުސޫލުަތްއ ކަން ކުރަން ތިބެނީ ހަމަ މި ގަާވއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަން، އުސޫލުތައް ަތންފީޒުކުރާ ،އެހެންނަމަވެސް

 ،ވާތީެވ، ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި ކަމަށް ތިބެނީ އިންާސނުން ަކން ކުރަން މިއޭގެ ޒާުތގަެއއް ނޫން. ެއކަން

ނީ. ދާއަމާނާތްތެރިަކން ހުރި މިންވަރަކުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ަޙއްުލވެގެން ،ތެދުވެރިކަމާއި 

ވާން. ަރއްޔިތުންނަްށ ން. ެތދުވެރިވާ. އަމާނާތްތެރިވާންމިއަށްވުރެ އިޚްލާޞްެތރިުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ، އައެގޮތުން

ބައިތިއްބާފަިއ  ންައހަރު ވަންދެ 8 ،އަހަރު 7ތެދުވެރިވާން އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުިދން ޖަލަށް 

 ވެްސ ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންކަށް އެްއގޮތަކަށް ން ހަނދާން ނައްތާލާކުދިންގެ މަތީ އަޅުގަނޑުމެން އެ

ންގެ މުޅި ގެ ސަބަބުން އެ ކުދީކުރި ކުށުއެ ކުދިން  ،ށް ނެރެކުރަންޖެހޭނީ އެ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަމަސައްކަތް

ރިން. ތިއްެބވީ ދިވެހި ދައުަލތުގެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަދާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން. ޖަލުގައި ޔާތް ބަރުބާދުވެގެންހަ

 ގޮތަށް މި ަމޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ ދަރިންނާ  ގަނޑުމެންެގ ދަރިންނާ ދޭތެރޭގައި އަަޅއިލާައޅު ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

 ައޅާލަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ދޭތެރޭގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި ވާހަކަދައްަކން އެދިވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ގައި އަދި މި މަސައްކަތުޢު. މި މައުޟޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ތިއްެބވި އަޅުަގނޑު އެބަ ބަލަން އުސޫލެއް ގެންގުެޅވޭތޯ. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންގިނަ.  ބޭފުޅުން ވަރަށް

އަރުވަން. ތުބޭުފޅުންނަށް ފުރުޞަ އެ ،ނަމަ ޅުންސްޕީޗެއް ދެއްވާ ބޭފު މޭބިންނަމަ، ފުރަަތމަ ފަހަރަށް  ބޭފުޅުން ތިއްބެވި

 هللا.ޤޫުބ ޢަބްދުޢުއަރުވަނީ. ޔަށް މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ދާންދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޤޫބު ޢަބްދުޢުޔަދާއިރާގެ މެންބަރު ދާންދޫ 
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ގޮެތއްަގއި  މައިގަނޑު ލައިފިން. މީގައި އަުޅަގނޑަށްއިލައަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރަޕްޝަނާިއ ކޮ، ދެން ބޮޑެތި އި ތަކާިއ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްކަމެއް. އެއީ ހިުއމަން ރައިޓްސް ވައިލޭޝަނާ  3ފާހަގަވީ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެިވެގންދާނީ  ވަްއކަން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ަޔޤީން އަޅުގަނޑަށް މި ރިޕޯޓަށް އެންމެ

ރަޕްޝަނާއި ވިސްނާފައި މިހިރީ މީގެ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމާއި، ކޮބޮޑަށް  ދެން އަޅުގަނުޑ އެހެންވީމަ ގޮތުން. ބެހޭ

ރިޕޯުޓގަިއ މި ކަމަކީ،  ެރވުނުފާހަަގކު މީގެ ށްވަރަކަށް އަލިއަުޅަވއިލެވޭޯތ. އަުޅގަނޑަ ގޮތުން ކޮންމެެވސް ބެހޭ ވަްއކަމާ

ޕްރެސްޯކ ކިާޔ ކުންފުންޏަކަށް ފެނުގެ ބޮޑު  ؛ސްޯކ ކިާޔ ކުންފުންޏެއްއޭުރެގ ސަރުކާރުން ޕްރެ، ތް ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮ

ޑްކޮށްފައި އޭގެެތރެއިން އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު އިދީންނަށް ފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭން ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް އެވޯ ގަ ،މަޝްރޫޢެއް

ން ާބވީހަކަށް މިލިއަން ރުިފޔާ އެ އޭރުެގ ސަރުާކރުން، އޭުރގެ ސަުރކާރުހަކަށް ިމލިއަން ރުފިޔާ ގޮތުަގއި ާބވީ ލިބުނު

އަމިއްލަ ޕްރެްސކޯ ކިޔާ ކުންފުންޏަކީ  ވާލުކުރި ވާހަކަ.ހަ ގޮަތކަށް، ނުޙައްޤުން އެ ކުންފުްނޏާ ކުންފުންޏަށް ކޮންމެވެސް

ޕްރެސްޯކ  . އެހެންވީމާ،ތީއަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮކަމަށް  ޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީެއއްއެ ކޯބަޔަކާއި އަދި 

. ތްކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ެވސް ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮ ބޮޑެތި ަވއްކަން ކުަރމުންދާނުންކޮށްގެން ޖަލުގެ އެތައް ބައިވަރު ބޭ

ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އަދި އޮޑިކޮ -ގޮުތގައި އެންޓި ބޫލުކުރާގަައޅުގަނޑު  އީއެހެންވީމާ، މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް މި މައްސަލަ އެބަޖެހޭ ދިރާާސކޮށްފަިއ މި  ،އިގޮތަށް ބަލަ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަްއސަލަެއއް

މީަގިއ ފެނުގެ ބިޑު ހުށަހެޅިއިރު  މީގެއިތުރަށް ައޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު އަނެއް ކަަމކީ،ގެންނަން. 

ސެސްއެއް. ފުރަތަމަ ޕްރޮ 2ންނަނީ އޮ މިފެން ސަބްސިޑަިއްޒކުރެވޭ.  ން ނުީސދާކޮށް މިކަމަށްއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

ލިބޭ ފެން  ރުފިާޔއަށް މި 130ރުފިާޔގެ ަމގުން. އެ  130 ޓަނަކަށް ންއެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީ ،ންނަނީއޮ ޕްރޮސެސް މި

ލިބެނީ ހިލޭ. އެ ބޭނުންކޮށްގެން  ހުންނަށް ރޯމެޓީރިއަލްސް މިމީ ކުރަނީ ހިލޭ. އެ ބޭނުން މި އިން ޕްރެސްކޯޓަނު

ްއ ގަަނއިްޒޑް ބޮޑު ކްރައިމެ އޯ އީިއދީންނަށް. އެހެންވީމާ، މިގަށްގެން ދެން މި ވިއްކަނީ އެތަނުން އެ ފެން ބޭނުންކޮ

. ދެން ީމގެއިތުރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ، ިމއީ ހަމަ ަވރަށްބޫލުކުރަީނ. އެހެންވީމާގަކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީ އުފައްަދިއގެން ކަހަލަ ހަމަ ކޯމިނޫން އިދާރާތަކުެގ ވެސް މިއަދި  ،ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން

މި އެްއޗެްއސަކީ ިމީއ  ްޓ، ސިފްކޯ،ޕޮލްކެ ޕޮްލކޯ، ޕްރޮލެކް،ދާކަން. ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި ަވއްކަން ކުރަމުން

 ން ގެންދެވޭނެ ތަންތަގެން ނޫނީ ކުރިއަށް ކުެރވި ބޮޑަްށ ސްޕަރވަިއޒް ޮބޑަށް ގާތުން ބަލައި ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް

ރަޕްޝަނާއި ވަްއކަން ހަމަ . އެހެންނޫނީ ކުރިއަށް އޮތްތާ ވެސް މިކަހަލަ ހަމަ ކޮންބޫެލއް ނުކުރަގަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި  ވާތީ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް  ަކމަށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދުވަސް އީން މިދާނީ ކުރިއަށް. ދެ

 ހަމައެއާއެކު ދާންދޫ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް...ދެން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ހަމައަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީަސށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  ހިސާބުން އިހަށް މެދުކަނޑައިލީ. ޖަލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެން މިރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ޖެހޭ ބިލު ރުފުކުރަން މަޖިލީހަށް ތަޢާ. 6

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަނަ އައިޓަމަށް. ެއއީ ދެ ބިލެްއގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން.  6އެޖެންޑާގެ އަޅުގަނޑު ދެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ  އަލިފުށީ ،އަޅުގަނުޑ ފުރަތަމަ މި އިްއވަނީ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން -{6.1}

ގެ ބިލު. ރިޔާީސ ކޮމިޝަންތަުކގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ިރޔާސީ ކޮމިޝަންތަކު  ،ޅުްއާވފައިވާހުށަހަ ޙުސައިން ރަޝީދު

 އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިނމުނީ. 

މާފަްނނު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،ނީ ިއއްވަދެން އަޅުގަނޑު ުފރަތަމަ ކިޔުން މި  -{6.2}

ނޫީނ ގާފުރަތަމަ ކިޔުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނޫީނ ފަންނުގެ ބިލުގެ ގާިދވެހިރާއްޭޖގެ  ،ާވފައިވާހުށަހަޅުއްއިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

  މިދެންނެވި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ނިމުނީ. ންނުގެ ބިލު.ފަ

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މަސައްކަތަކީ، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ މަސަްއަކތަށް.  ވަނަ 7އެނބުރެނީ އެޖެންޑާގެ  އަޅުގަނޑު ދެން މި

ވަނަ  93ިއ، އަދި )ނ( އާ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ާއއި 92ވަނަ މާއްދާއާިއ،  88އަދި  ،)ނ( އާއި ވަނަ މާއްދާގެ  77

ނިންމަވަިއ  ިއ،ރާސާކުރަްއވަމާއްދާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ދިރާސާކުެރއްވުަމށް ހޮއްވެވި ަވގުތީ ކޮމިޓީން ދި

ރުވާނަން. ަގާވއިުދ އަސާފުކޮށްއެ ރިޕޯޓު އިއްަވއިދެްއވުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންމެ މި ކީހާ އަކުރުތަކުގެ ބަދަލުަގއި 

ކުރީ ޖަލްސާަގއި ކަނޑައެުޅއްވި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތ ނިންމަވައި، އެ ކޮމިީޓެގ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިތަނުން 

ގެންދިއުމަށް. ތަނަށް ގެނެސް އެކަްނކަން ނިންމަމުން ނަޑއެޅިފަިއ އޮތީ ނިމުނު މިންވަރަކުްނ މިމަސައްކަުތގައި ކަ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝަރީފަށް، މުޤައްރިރުކަން އަދާކުެރްއވި އެހެންވީމާ، މިހާރު އެ ކޮމިޓީގެ 

  ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް.އަރުަވނީ ނިމުނު މިންވަރުގެ ކޮމިޓީެގ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ 
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ބަެއއް ައޅުގަނޑުމެން މި ނިންމީ. އެއީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ  2އާދެ!  ސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

އޮންނާނީ ރިޕޯޓު ފޮނުވާފަ. ރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން . މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަބޭނުންވާ މިންވަރުޓަަކއި އަވަްސކުރުމަށް

 . އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނީ އިގައެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ރިޕޯުޓ ތަކުރާރެއް ނުކުރާނަން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

އޮތީ   މިކުޑަ ތަފުޞީލެއް ދަންނަވަިއލާނަން. ފުރަތަމަކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަނޑު 

 ަގޑިއިރު  4ަގޑިިއރުގެ ބަދަލުަގއި  3ދޭނެ ގޮތް ަބޔާންކުރާ މާއްދާއަށް ގެަނއި ިއޞްލާޙު. ކުރިން އޮތް  މަޖިލީހުގެ ވަގުތު

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ  25%ަބއިކުޅަ އެއްަބއި ނުވަތަ  ހަތަރުގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި  4އެ  ،ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި

ގޮތުަގއި ބެހުން. އެގޮތުން،  ހަމަހަމަކަމަށް ބަލައިގެން  އެއް ޕާޓީވެސް  މެންބަރުންނަކީ އަިމއްލަ ؛ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ގެ ދަށުން އަމިއްލަ މިއުލާގޮތުން އެގޮތަށް އެ ފޯ އޮތް ޓު. އަދި މިހާރު މިމިނެ 10ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 

ބެހޭީނ ަގޑިއިރު  3ަގޑިިއރު. އެ  3 އީ އެ ؛ޓު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ާބކީ އޮްތ ބައި ިމނެ 10މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ނަ އެބައި ެއގޮތަށް ގެންއެ މެންބަރުން ތިބި އަދަދެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. އެހެންީވމާ، މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތުން 

ންެގ މެންބަރު ދެން މި ނިމުނީ ކޮމިޓީގެ ތިބޭ .އިމަތީގަ މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު ެއ އިޞްލާޙު އޮްނނާނެ .އިޞްލާޙު

މިހާރުގެ ގަވާއިދުަގއި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ އަދަދުތައް އިނގޭތޯ. އެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  މިހާރުއަދަދު. 

މިހާރު ވާނީ ބަދަލުކުރެވިފަ.  އަށް ކޮމިޓީ  3ކޮމިޓީ. އޭގެެތރޭން ދެ ކޮމިޓީެއއް ެއއް ކޮމިޓީއަކަށް ހަދަިއ،  4ބެހޭ  ކަންކަމާ

ވި ިޚޔާލުެގ އަލީަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ އެިކއެކި ސިާޔީސ ން މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުެރއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގޮތުން ކަންކަން  ބެހޭ އިދާރީ ކަންކަމާ ދައުލަތުގެ ންގޮތުެގ މަތި ެއްއގޮތްވާ ކާޕާޓީތަކުން ލިބުނު މަޝްވަރާާއއި ޚިޔާލުތަ

ިއތުރުކުރެވުނު ކޮމިޓީތަކަީކ،  ކޮމިޓީ. ޭއގެތެރޭަގއި 17މުލަ ކޮމިޓީ. މުޅި ޖު 14ބެލުމަށް ކޮމިޓީތަކެއް ހަދާފަ. އެއީ 

ޤަުއމީ އަދި ނަން ބަދަލުކުރެވުނު ކޮމިީޓއަީކ،  ،ން އެންޓަރޕްަރއިސަްސ ކޮމިޓީސްޓޭްޓ އޯ ،ޝަރީ ކޮމިޓީޖުޑީ

ސް އެ ކޮމިީޓެގ ވެމިހާރު .ބެހޭ ކޮމިޓީ. ެއއީ ަޤއުމީ ސަާލމަތު ކޮމިޓީގެ ނަން ބަދަލުކުަރނީ ސަލާމަތާއި ބޭރުެގ ުގޅުންތަކާ

، މި ކޮމިޓީތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ދެން އިތުރުކުރެވުނީ މެންޑޭޓަކަށް

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުންނަށް އެ ރިޕޯޓު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އިްއޔެ ފާސްކުިރ  އިތުރުކުެރވިފައި މި

ދެންނެވިފަ. ވާނީ ތްެތރި ރައީސް އަރިހަށް މިހާރު ސިޓީފުޅަކުން ެގނެވިފައި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަ ފަހުން އިޞްލާޙު ،އެްއޗަށް

 އިމަޖިލީހުގަ އަދި  އި ކޮމިީޓއާ 17މި  ،އެދެނީ އެހެންވީމާ، އެ ގެނުވުނު ިއޞްލާޙާއެކު އަުޅގަނޑު ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން މި

ން ކޮންމެހެން ވެސް ަގވާިއދު ނިމޭވަރަކުމެން ދެންވަގުތު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައި ފާސްކޮށްދެއްވުން. ައުޅގަނޑު

ދެން އަންނަ ، ގެންދާނަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެގޮތުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ބައިތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެންނަމުން

 އެޑޭޓު. މި ކޮމިޓީތަކުގެ މެން ،ވަނީ އަށް ގެނައުމަށް މިހާރު ނިންމާފައި މި ދުވަހަކު އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

 ،އޮފީސްތަާކއި އިދާރާަތއް ލިޔެފަ. އެހެންނަމަވެސްވެސް އޮީތ ހުރިހާ މެންޑޭޓަށް ކޮންމެވެްސ ބަދަލެއް އަންނާނެ. މިހާރު 

މިނިވަން މަޢުލޫމާތު ނެތީމަ މިހާރުގެ  ގެނުމަނިކުފާ އެ ،ތެިރ މެންބަރު އެދިވަޑައިގަތީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް
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ހިއުމަން ަރއިޓްްސ ކޮމިޓީާއ އަދި ދެން ާބީކ  ،އާއި ޝަރީ ކޮމިޓީޔަކަށް ބަަހއި، ުޖޑީބަ 3މުއައްސަާސއާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 

ެވސް ބާއްވާަފއި އޮންނާނީ. މިނިވަން  ކޮމިޓީ ތަކުގެޓަކައި މިނިވަން މުއަްއސަސާހުރި މުއައްސަސާތައް ބެލެހެްއޓުމަށް

 ޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މި ޖުޑީ ،އިއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ ،ދަށަށް އަންނާނީގެ ކޮމިޓީ  ަތކުގެމުއައްސަސާ

ގްރިޓީ ޮކމިޝަނާއި، އިެލކްޝަންސް ނޭޝަނަލް އިންޓެ ،ޕްޝަން ކޮމިޝަނާއިރަކޮ-ތަންތަން ފިޔަވަިއ، އެންޓި

. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ާބވަުތގެ ތަންތަން މި އި،ނާކޮމިޝަ

 ،ކޮމިޓީ. ެއއަށްވުެރ ިގނަ ކޮމިޓީ ކުެރވެން ނެތީ 17ރަށް މިާހރު ސާފުކޮށްދެިވއްޖެހެން. ޖުމުލަ ބޭނުންފުޅުވާ މިންވަ

ރެޭވކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ މެންބަރުން ތިބި އަދަދުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަްށވުރެ ކޮިމޓީގެ އަދަދު ގިަނކު

މިހާރު ކޮމިީޓގެ ައދަދު ކޮމިޓީން ކަނަޑއަޅާަފިއ ޢާަޔތްކޮށްފައި ވެސް ދަންނަަވއިލީ. އެ ހުރިހާ ކަންކަމެްއގެ މަްއޗަށް ރި

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ަޓކައިއޮތީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮށްދޭނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ދެ ނުކުތާ އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ިއތުރަށް ހެއްދެވި ކޮމިޓީތަަކކީ، ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ،  ކޮމިޓީ. 17ވަނީ  ިމހާރު މިކޮމިޓީ.  13ކުރީަގއި އޮތީ 

 ،ދެން އޭެގއިތުރުންއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ ޮކމިޓީއެއް. ހިކޮމިޓީ، ސަރުކާރު އެންޓަރޕްރަިއސަސް  ންސްޓޭޓް އޯ

އެ ލިސްުޓގެ )ވ( އަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ،އް ކޮމިީޓއަކަށް ބަދަލުކޮށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ. ެއ އެ

އް ގަާވއިދު އިޞްލާުޙކުރުމަށް ތަމި ކޮމިޓީ ،މި ނަމުގައި ކޮމިީޓއެއް ހިމެނުނުކަމުަގއި ވިަޔސް ؛ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީ

ޓީައކުްނ ދަންނަވާފަ. އަުޅގަނޑަށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް، އަުޅގަނޑަްށ ސިއެކުަލވައިެލވުނު ކޮމިޓީން ެއބައޮތް 

އަދި ވަގުތު ކަނަޑއެޅުމަށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޭއ.  17ގެ ބަދަލުގައި 13ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވޭނެ ވާހަކައަކީ، 

 ވަނީ އިޞްލާޙެއް ގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަަދއްަކވާއިުރގައި ލިބިަވޑަިއގަންަނވާނެ ވަގުތު ކަނަޑއެޅުމަށް ވެސް މިމަޖިލީހު

ވަީނ ވަގުތު ަބއިުކރެވިގެްނވަނީ، އެއީ ަތޅުމުެގ ވަގުތު ަބއިކުެރިވގެން ،ވަނީ ގެންނަވާފަ. އެ އިޞްލާުޙގަިއ މި

ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންަބރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށް ، އިމަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުވެގެްނވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާ 

ބައި ބަހާލުމަށް. ބާކީ ވަުގތު މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ ނިސްބަތުން ބައިކުރެވޭ ބައިކުަޅ އެއް ހަތަރުޖުމުލަ ވަގުތުގެ 

 ަބއިކުޅަ ެއއްބައި ބަހައިލަނީ ެއންމެނަށް. ދެން ބާކީ ހުރި ބައި ރައްޔިތުން ނިންމާފައި އޮތް ހަތަރުގޮތަށް. ސާފުދެއްތޯ؟ 

މި މައްސަލަިއގެ ބަުހސްގެ ވަގުތު ހުުޅަވއިލެވިފަ. ވަނީ  . މިހާރު މި ންޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުގޮތަށް. 

 ޖާބިރު.هللا ޢަބްދުދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ދޫ ކާށި
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. އެެހންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދާއިާރެގ ދެން ޢީދު ުދވަްސ ވެްސ އަންނަނީ މާދަމާ ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ!

ފައި ވާއަރިްސކުރަން. ދެން ރައްޔިތުން ނިންމަ  އަޅުގަނޑުކުބާދުހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޢީދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރި

 ން އެބައި މުޅި ؟ތޯގޮތަށް ބައިން ކުޑަ އެިތކޮޅެއް އަނެއް ަބޔަަކށް ދީފައި އަނެއް ބަަޔކަށް ދޭގޮތަީކ، ބަިއކުޅަ އޮތް

އޭތި ޖައްަސވާލަްއވަިއގެން ވިދާޅުވީމަ ކަންނޭނގެ ކިތަްއ  އިބޯޑެްއގަ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސާފެއް ުނވި.އަޅުގަނޑަކަށް 

އަށް ލިބެނީ. ދެން ބޮޑުކޮށް ލިބެނީ ކިހާވަރެއްތޯ. އޭރުންތާ އެނގޭީނ ހުންނަ މީހާ އިމިނެޓުތޯ މިނިވަންކޮށް ހޮވިފަ

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާލަން. ދެްނ  ގޮތުން ަވގުތުޮކޅު ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭއެ  ،ކިހާވަރެްއގެ ވަގުުތކޮޅެއްތޯ ލިޭބނީ

ތަނަށް  ވެސް މި ކޮމިޓީ އޮތުމަކީ ެއއީކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. ދެން ރައްޔިތުން ނިންމައިގެން ހުރިހާ މީހުން  17

ާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް އި ުކރީގަ އި މިތާނގަ ިނންމި މީހަކު؛ ަވކި އެހެން ބަޔަކު  ތަަނކަށް މި މިތިބީ. އިއައިސްފަ 

، ައޅުގަނޑުމެން ަދއްކާނެ. އެހެންވީމާނުއެއް މިތާކު އްޔަންކުރާ މެންބަރުންނެއް މިހާރަކު ނުތިބޭނެ. އެކަހަލަ ވާހަކަެއއްޢަ

ްނ އަމިއްަލ ގޮތު ދަުއރު އޮންނަން ރުމުގެސީލުކުމްތަައޅުގަނޑުމެން  އި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ ،އަބަދުވެސް ބޭނުްނވާނެ

ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުުމގައި.  މި ،ބަިއ ވަރަށް ސާުފވާންޖެހޭނެ އެ ، އެހެންވީމާ ވެސް.  އަިއސް ތިބޭއިުރަގއި  ހޮވިގެން

ކާށިޫދ ދާއިާރގެ މެންބަރު ވާހަކަދަްއކަން ފަށާއިަރްށ  އި،ދެން ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ މިތާ އޮޭތ ކިާޔފަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،ސާފުކޮށް  ރަނގަޅަށް ،އެހެން ހަދަމުންދާތީވެ އި،ދައްކަމެ ބިރުމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނިކު 

ދައްކަނީ މަރަދޫ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުތާ އެ ބޭފުޅާއަީކ. މި ވާހަކަ .ކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަެއއްމި ،ބޭނުންވޭ ންދަންނަވަ އަރިހު

 ، އެ ބޭފުާޅއަށްޖާބިރުކަން. އެހެންވީމާهللا  ބާޤިރުގެ ޢަބްދުއިންފުޅުގެ ޙަސަންދާއިރާގެ މީހެއްކަން. އަުޅގަނޑަކީ ޙުސަ 

ތަން  ކުެޅން އަންނަ ތަނަކަށް މިޑްރާމާ އިސާފުެވވަަޑިއގަންނަވާނެ. ދެން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މިތާނގަ ރަނގަޅަށް

 ،ސިޓީއެއް ިޑވެލޮޕްކުރަންމަސައްކަތްކުރަން ބޮޑު  ނަށް ތަ ހޮވިގެން މި އިންވަންޏާ އަޅުގަނަޑީކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ކަމަށް ވާ

ކާރު މިތާ ކޭބަލް ނެތް. ހުރި މީހެއް. ދެން، ޮކންމެހެން ހިނިފުޅުވަޑުވާނެ ަކމެއް  ައިއސްމިތަނަށް އިކާރުގަ ކޭބަލް

އައީ. އަޅުގަނޑުމެން  ތަނަށް މި ޖެހޭ ފުރުޞަތު ދޭން. އަުޅގަނޑުމެން ސިޓީައޅަން މިަގވާއިދުން އެބަމި އެޅުމަށްޓަަކއި 

. އަުޅގަނޑުމެން ބާރަށް ދާއިރުގަިއ އިއިގެން ކޮމިޓީ ހަދައިގެން މަސައްކަްތކުރަނީ ނިކަން ބާރަށް މިތަނުގަގަާވއިދު ހަދަ

ކުރަންޖެހޭ މިންނގަނޑު ނޑު. އެަކކު އަެނކަކަށް އިޙްތިރާމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރގައި ުހންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަ

އެ ބޭފުޅާެގ  ،ސް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަންނޭނގެވެ  އޮންނަންޖެހޭނެ. މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ފުރަތަމަ

ްނ އައި ބަދަލު އަދި ރަނަގޅުނުވެ ހުރެއްޖެއްޔާ އެކަބޮލަށް ނުން ޗޭ ޖެހި އިއިރުގަ  އިސްތަށިފުޅުަގއި އިްލޔާސް

  ގޮތެްއަގއި ޞަޓަަކއި ާއސަންދައިން މި ސަރުކާރުން އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަރަށް ޚާއްރަނގަޅުކުރުމަށް

ދޭންވާނެ ލާރި. އަޅުގަނޑު ޮކންމެހެން ނޫޅެން މެންބަރަކާ ޖައްސާލަިއގެންނެއް. ެއކަމަކު، ބައެއް މެންބަރުން އަޅުގަނޑާ 

މި މަޖިލީހުގައި އެްއވެސް މެންބަރަކު ކުޑަެއއް ނުވާނެކަން.  !ހައްޓަވަްއޗޭބަވަންޏާ ހަނދުމަފުޅު ކަމަށް ފިަލއިޖައްސައި

ވެސް އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި އޮންނާނެ. އަިދ އި . މި މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގަމިއީ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލިްސކަން
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ޔިތުްނެގ ދަގޫކުޭރ އަބަދުވެސް ރައްނއޮންނާނެ. ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް އު އިވެސް އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ވަނީ ކުރިމަތިނުލާތީ ކަންބޮޑު އަށް އަުޅގަނޑު ދާއިރާ ގެމެންބަރު. އެ ބޭފުޅާމަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ށްަގވާއިދަ މެންވާ މީހުން މަޖިލީހުގައި ނުބައިތިއްބާ ގޮަތށް އަޅުގަނޑުއަހަރު  65ކަންނޭނގެ. މިހާރު އުމުރުން ދުވަސްވެ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޭހުން ކަޓައިެގންދާނެ. ރާއްޖޭގެ ކަންކަްނ ްއޔާ އެހެންވެއްޖެއުޅެނީ.  ހުށަހަޅަން މި

ވާހަަކ އަުޅގަނޑު މި ަދއްކަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މިހިރީ. އެ ތަނަށް އައިސް ޓަަކއި ައޅުގަނޑު މިރުމަށްރަނގަޅުކު

 ދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރަށް ވާހަކަދައްކަްނ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. ޓަަކއި ކާށި، ކަށިދޫ ދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރުމަށްއެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްޔިތުން ނިންމާފައި ވަނީ  ،ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ަރއްޔިތުން ނިންމި ގޮތް ކަމަށް ދެންނެވީޝުކުރިއް

 ،ޕާީޓގެ މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކު  75މި މަޖިލީހުގެ %

ބައިކުަޅ ެއއްބަިއ ަވގުތު ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ހަމަހަމައަށް  ގަީޑގެ ހަަތރު މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ގޮަތކީ

 ،އެއީ  ބައިާބކީ އޮތް  .އެްއގައިވަގުތު ލިބޭނީ ެއއް ހަމަ ވެސް އެ  ލާށޭ. އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރަކަށް ވިޔަސްއިބަހަ

އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ލިބޭ ވަގުުތގެ ގޮުތަގިއ ކަނޑަެއޅުމަށް.  މެންބަރުން އިންތިޚާބުވީ ނިސްބަތުން

 ލްޔާސް ލަބީބަށް. އިހުޅުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބު އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ށަހެޅުއްވި ހުމި  ންްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގަާވއިދު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ނެންގެވި ަވުގތީ ކޮމިޓީއި`. ޝުކުރިްއޔާ 

ފާސްކުރަން ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. މި ކޮމިޓީަގއި  އްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު ެއ ހުށަހެޅުްއވި ގޮަތށްއި  ގައި ރިޕޯޓު

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް  ،ވާނެއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފައިރި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކު

ަމއިނޯރިޓީ ޕާޓީތަުކގައި މެންބަރުންނަށް ަވގުުތ  ،އެގޮތުން ށް މިކަން ކުރެވޭތޯ.ތަވީހާވެސް ގިނަ ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮ

 .ގަިޑއިރު ައޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި ބަހާލަން އެއް ގަޑިއިރުން ހަތަރު ދިނުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ 

ގެން ތިއްބެވި ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ަޑއި ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިވަ ޕާޓީތަކުގެ ގޮުތަގއި ބަލާިއރު އަމިއްލަ އަދި

ވާނެ. އެެހންވީމާ، އަިމއްލަ ގޮތުން ަމޖިލީހަށް ވާދަކުރައްަވިއގެން ލާފައި އިޕާޓީތައް ބެިހއިރު ެއގޮތަށް ބަހަ އިއޭގަ 

ބާީކ އިތުރަށް  އަދި .ތެެރއިން ބަހާލީމަ ލިބޭ ަވގުތު ިލބޭނެ ގެގަިޑއިރު  އްހޮވިވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުންނަްށ ވެްސ އެ 

ލާއިރު ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަގުތުތަްއ އިެތރެއިން މެންބަރުންގެ ނިސްބަތުން ބަހަ ގެގަޑިއިރު ތިން ންނައޮ

 ؛ސަރުކާރު ހިންާގ ޕާޓީ ،ގަިއ ބިލަކާ ދޭތެރޭ ބަހުސްކުރަްއވާިއރުފްލޯ އިމަޖިލީހުގަމި އިތުރުެވގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، 

ފުޅުންނަށް ވެސް އެކަީށގެްނވާ ަވގުތު ލިބޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ދެން ތިއްބެވި ބޭއެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުްނގެ އިތުަރށް
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އިދިޮކުޅ  ،ވޭނޫސްތަކުން ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެހެންވީމާ، ބަެއއް ވަނީ. ވަގުތު ކަނޑަެއޅުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީ ނިންމާފައި

ވާނީ ވެސް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ދީފައި ވުރެންވަރަށްއެދުނު މިކާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަ. ނުކުރާ ކަމަށްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ

މި ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާނީ. އެހެންވީާމ، ެއކަްނ  ،ގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ތު ިލބޭއެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަ

ން ކޮމިޓީްނ އިތުރު ކޮމީޓީތައް އުެފއްދުމަށް އަޅުގަނޑުމެ އި މަޖިލިހުގަ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއއާެއކީ

ހިންަގވާއިރު  ކާިއ، ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުތައްސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުތަ ،ންމާފައިވާއިރު އަުޅގަނޑުެމން ބަލާފައިވާނެނި

ްނ އަދި ސްޓޭޓް އޯ .ކޮމިޓީަތކެއް އަުޅގަނޑުމެން އިތުރަށް އުފައްދާފަިއވާނެ ވަކިއެ ކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަްށ 

ަވރަށް ގިނަ މިނިސްޓްރީތަްއ  އެ  ،ންމި ސަބަބަކީ ެވސްނި ނޑުމެން އުފައްދަން އަުޅގަްސ ކޮމިޓީެއްއ ސައެންޓަރޕްރައި

 އަދި އޭގެ ސަބްސިޑަރީ  .އައިސް އުފެދިފައި އެަބހުރިއިތުރުވެަފއި އެބަހުރި. ސަރުާކރު ހިއްސާ ކުންފުނިތައް މި ފަހަކަށް

އެބަހުރި ފުނިޖެހިފައި ނުނިމި  ަތއްއެކި ރިޕޯޓުއެކި  ،މި ކަންތައްތަކުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓާއި. ކުންފުނިތައް ވެސް އެބަހުރި

ގިނަވެަފއިވާތީ ވަރަށް މަސައްކަތް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގައި  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން. އެހެންވީާމ،

ވާީތ ިއގަންނަކުރަން ކޮމިީޓގެ ގިނަ ބޭުފޅުންނަށް ފެނިވަޑަކުންފުނިތަކުގެ ަބއި ަވކި ހިްއސާވާސަުރކާރު  ންކޮމިޓީ އެ

ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ކަންތަްއތައް އިޞްލާޙުކުރަން ވަިކ . ވަނީއެގޮތަށް ނިންމަވާފައި ވަކި ކޮމިޓީއެއް އުފައްަދވާފައި 

އަދި އެއީ ވަރަށް ގިަނ ރައްޔިތުން ވެސް ޝަރުޢީ  .ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިއްތިފާޤުވޭ

ްނ އެ ކޮމީޓީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެ ،ވާތީ ށްކަކަމަށް އެދިއެިދ އޮތް ކަމަނުންފުޅުވާތީ އެދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރަން ބޭ

މަންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު ނަމުގައި ެވސް ކޮމިޓީެއއް ންއެންވަޔަރަ ،އިތުރުކޮށްފަިއވަނީ. އަދި ެއއާެއކު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރަކީ އަދި މެއް. ވަރަށް ުކރިއަރާފަިއވާ ޤައުމި ކަމުަގއި  ެއއީ ރާއްެޖއަކީ .ވާނެއުފައްދާފައި 

ވާީތ.  ޖުެގ ވަރަށް ކުީރ ސަފުގަިއ މަސަްއކަތްކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާަރކަށްމަންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންންއެންަވޔަރަ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި އިރާގެދާ ހަނިމާދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަްށ  ،ނަމަ ދަށް ެވއްޖެއީގޮތުން މާދަމާއަކީ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިސާބު ދަްއކާއި ޝުކުރިއްާޔ 

ހެޮޔއެދުންތަްއ ދުގެ އީއްޞަކޮށް އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާގެ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ފިޠުރު އަދި ވަކިްނ ޚާ ،ދުގެ ތަހުނިޔާ އީ

ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ބޭފުޅުން  ،ނިންމުމަކީއަޅުގަނޑު އަރިްސކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ 

ކަށް ހެދިގެން ައއި ނިންމުމެއް ކަމަްށ އެންމެ ބޭފުޅުްނ ވެސް ރުހޭ ގޮތަ  ،ނުކުރެވި ވެސް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ާބކީ
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ނެތި އަޅުގަނޑުމެން މި  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ހަމަ އިންކާރުކުރުމެއް އިއެއީ ކޮމިޓީގަ  .ންއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަ

ކަްށ ކުން ސުމަޔަ ދިހަ ،ކަށްޔަކުން ދިހަ ސުމަ .ޖެހިންދެން އަޅުގަނޑު ވެްސ ހަމަ ހިސާބު .ނިންމާފައިވަނީ ތައްނިންމުން

ޞަތު ލިބިގެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މެންަބރުންނަށް ފުރު ންވަކި ވުރެެވސް މިއަށް  ހިސާބު ޖެހިއިރުގައިހަމަ

. ހަމަ މިހާރު ވަގުތު ނުދައްކާ ކަށްނުކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ އިތުރު އެހެން ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެންނައެްއވެސް ބޭފުޅަކު ާބކީ

ލިބިވަޑިއގަންނަާވ މެންބަރަކަށް ވެސް އެބަ ހަމަ އެންމެ މަދުން މިނެޓު ްނ ހަތަރު ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް ގޮތު

ހަމަ  އަުޅގަނޑުމެން ކަމަށްއެހެްނވީމާ، ހަމަ ވަރަށް އިންސާުފވެރިކަާމއެކު ނިންމިފަިއވާ ނިންމުމެއް . ިއގަންަނވާޑަލިބިވަ

މި ފާސްކުރުމުން ހަމަ  ައޅުގަނޑުމެން އިނުދައްކަ ބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން، މިއަށް މާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަގަ

ެގ އަުޅގަނޑުމެން އިތުުރ ބޭފުޅުން ،ށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ހަމައެާއއެކުއަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށްދާން ފަސޭހަވާނެ ކަމަ

ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެއިޞްލާޙު ެވސް މިހާރު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕޯޓަލްއިން ގެނެވިަފއިވާ  ،ންމަޝްވަރާގެ މަތީ

ށް ރަނގަޅު ުހށަހެޅުމެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އެހެންީވމާ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ ވަރަ .ންނަވާނެފެނިވަޑަިއގަ

 ގަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިާރގެ ގުހުަޅނ ހެންވޭރުއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ށް.ލަޠީފަ ޙަސަން އަލްއުސްތާޛް  މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރު

 ގޮތުން ކޮމިޓީގައި ެދކެވުނު ވާހަަކއާ ގުޅޭ  އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލާއި ޝުކުރިއްޔާ 

ހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ީޓގެ މުޤައްރިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރިއެީކގައި ކޮމި

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ  ،މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ

 އަމިއްލަ  .ޑީ.ޕީ ިފޔަަވއި އެހެން ޕާޓީތަކަށް އަދިއެމް؛ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމީޓީަގިއ ހިމެނޭ އެހެން ޕާޓީތައް

ެއ  ،ތެރެއިން ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިމެންބަރުންގެ 

ޕޭނުގަިއ ކެމް ،ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުަގއި ،ންނަވާނެ އިޞްލާޙުތަްއ ގެެނވޭކަން. އެނިގަވޑަިއގަގެ ކޮމިޓީ

އެދުމަކީ އެއް މެން ކައިރި ރަްއޔިތުން އެޭދ އެންމެ ބޮޑު އަުޅގަނޑު ،ދޮރުްނ ދޮރަށް ހިނގިއިރުޭގގެއަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ެއކަން ުކރުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިއްމު  ދެްއޗޭ.ވެއިމުކޮށްދެއްޗޭ. އަދި މެންބަރުން ނަޒާހަތްތެރިޤާނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީހެއް 

ސް ން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިްނގެ މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދު. މި ގަާވއިދަްށ ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުވަސީލަތަކީ ަރއްޔިތު

އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި މެންބަރުން ވެސް ނަޒާހަތްތެިރ  .އަދި ނަޒާހަތްތެރިެވގެންދަނީ .ވެސް އިޞްލާޙުެވގެންދަނީ
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އެޖެންޑާ  ލިއިއެކުލަވަ ން އެމް.ޑީ.ޕީ މުން އަޅުގަނޑުމެންމިދެންނެވި ގޮތަށް ެއދު އިވެގެންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ަކއިރީގަ 

ލާނެކަުމގެ ވާަހކަ. އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ އި ވަނީ ނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީހެއް އެކުލަވަަގއި 4.3 ނަވާރަިއގެ

ރުމުގެ މަސައްކަްތ. އެ ދާ މަސައްކަތަކަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިްޞލާޙުކު މި މިހާރު ފަށައިގެން ކުރަމުން

ެރއްިވއްާޔ ުކރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތް. އިރާދަކުލުމަށް އިތްތެރި މަޖިލީހެއް އެކުަލވަމަސައްކަތްތަކީ ަނޒާހަ

ެއއީ . އޭގެތެެރއިން އެންމެ މުހިއްމު ދެ އިޞްލާޙު ،ވަނީ މި ފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ކަނަޑއެިޅެގން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އެކީަގއި ވާދަވެިރ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ތަމްސީުލާވނެ ގޮތަށް ވަގުުތ  ކަމާހަމަހަމަ

 ގޮތަށް  ހުށަހެޅި ންއިޞްާލޙު ކޮމީޓީ ނަށް އެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން .ލުންއިބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ްއވުމަށް. އަދި އަުޅގަނޑު އެދެން ގިނަ ބޭފުޅުން އެއަށް ާތއީދުކޮށްދެ . ބޮޑުށްވަރަައޅުަގނޑަށް ކަމުގެ އުއްމީދު ފާސްވާނެ

ގޮތުން އިތުރު ރައްޔިތުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދިއެދި ތިބި ކަންކަމާ ގުޅޭ  ،ފާހަގަވި މެްނނަށްހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު

  ކޮމިޓީއެއް ލާމަރުކަޒީ. ޓީން އެ ވަނީ ހުށަހަޅާފަކޮމީޓީތަކެއް ހެދުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި މިދެންނެވި ގަާވއިދު ކޮމި

ުޖޑީޝަރީ ކޮމިީޓއެްއ ެއ ވަީނ  ،ބެހޭ ކޮމިޓީެއއް ަކންކަމާ ޖުޑީޝަރީ. ހެޅިފަނޑުމެންނަށް ހުށައެ ވަނީ ައޅުގަ

 ކޮމީޓީެއއް މަންޓް އެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުންއަިދ ހަމައެާއއެކީ އެންަވޔަރަ .ލެވިފައި އެކުަލވަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސްޭޓޓް އަދި  .ލެވިފައިޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަވަ . ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންވަނީ ުހށަހެޅިފައެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ގެ އަދި ފޮރިންގ ރިލޭޝަންސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތު އި،ގުޭޅ ކޮމިޓީއަކާ  ޕްރައިަސސްއެންޓަރ ންއޯ

 ދު މުބާރިކުއީއި. . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުުރޞަތަށްޓަކަނީ ހުށަހެޅިފަވަ ކޮމީޓީގެ ތެރެއިން އެކަން ކުުރމަށް

 ޢަލައިކުމް. ަވއްސަލާމް .ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަމުން ވަކިވެލާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ރިއްޒަތްތެއި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ީމެގ  ،ތަފާުތވާ ސަބަބަކީ 19ސް ތަފާތު. މަޖިލި 19ސް މަޖިލިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

ތަކުގެ އަދު ކަނޑާލުމުެގ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑުމެން ތްވާަދވެރި ފަރާ އަުޅގަނޑުމެންނާ ،އަުޅގަނޑުމެން   ޚިލާފަށްޔާކުރި

މައިނޯރިޓީ ، ރައްޔިތުން .ހިނެއްތޯބޮޑަށް އުފުލޭނީ ކި ުވރެއަޑު ކުރިއަށް ފަރާތްތަކުގެ އެ  ،ވެސް މި ނިންމަނީމިހާރު

މުގެ ފުރުޞަތު ީކ ކޮބައިތޯ ބެލުތަކުގެ ކޮންސަރނައެ ފަރާތް ،ދިންކަމުގައި ވިަޔސް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަަޑކީރައްޔިތުން 

ނިންމުން. އެހެން ފަރާތްަތކަށް ދޭން ނިންމި ދެއްެގ ވަގުތުަތކެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޓީން ވަރަށް ރަނަގޅު އަދަ

ކަ ކޮިމޓީތަކަކީ ކޮަބއިތޯ އެ ވާހަގެ އަދަދާިއ، ކޮމިޓީ، އިލަ އިއެކުަލވަ ކޮމިޓީ ައޅުަގނޑުމެން  .ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި
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ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ެވސް  ގޮތާ ކަންކަން ހިނގާ އިކޮމިޓީަތކުގަ  ؛ނުޑގެ ވެސް ކަންބޮުޑވާރުަގއި އަޅުގަދައްކަމުންދާއި

ީމގެކުިރން ކޮމީޓީތަކުގައި ކަންހިނގާ  .އްޒަތްތެރި ރައީސްއި  އަރާ.މޭ ހިތަށްލާނައިވާަހކަ ދަންނަވަބަެއއް ކަންބޮޑުވާ 

ތަން ފެނިގެންދަނީ.  ަވގުތަށް ނިންމަމުންދާވަގުތުން  ގާނޫނުތައް ،ތައްލާަފއި ބިލުއިގޮތަކީ ައވަސް އަުރވަ

ހިނގާ މަޖިލީހުގައި  ހާރު މިކުިރއަށް މި  ،ހިތް އޮތީބޫލުކުރާގަ އަުޅގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ

 ،ނީ ލުކުރަްނ އަޅުގަނޑު ގަބޫހިނގާ ގޮތް ވަރަށް ޮބޑަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ެއގޮތު ،ކޮމިޓީތައް ހިނގާ އުސޫލު 

 ގެ ރިސޯސް މީހުން، އިޕާޓުންގެ ބޭނުން ހިފަސްއެކް  ުކގައިކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަ 

 ،ހަރުދަނާ ވުރެލާ ބިލުތަކަކީ މިހާރާށްއިއަުޅގަނޑުމެން އެކުަލވަ އި،ބޭނުން ހިފަ ގެރިސަރޗްކުރާ މީހުން، އިބޭނުން ހިފަ

އަބަދުެވސް ރައްޔިތުންގެ ކޮންސަރންަތްއ  ،ރަނީބޫލުކުގަދިއުން. އަުޅގަނުޑ ންގެގެ ކަމުަގއި ވެ ރަނގަޅު ބިލުތަކެއް 

ހަމަ ނިންމޭނެތީވެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނު އި ލައިއަޑުއެހުމަްށފަހު މެނުވީ ރަނގަޅު ގާނޫެނއް ެއކުލަވަ  .އަުޑއަހަންޖެހޭނޭ

މްގެ ގާނޫނަށް ބަދަލެްއ ނީ ކަްސޓަކަސްޓަާމ ގުޅޭ ބިެލއް ނޫމިސާލަކަްށ  ،ކުޑަުކޑަ މިސާލަކަށް ބަަލއިާލއިރު

. ދެެކވެންޖެހޭނޭގެންނައިުރގައި އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ކަސްޓަމްގެ ެއކަާމ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ެގނެސް ވާހަކަ

ކުރަން ތިބި އެ މީހުންނަށް މިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދެެކވެންޖެހޭނެ. ތަންފީޒު ،ވިޔަފާުރވެރިން ގެެނވި

ގޮތުން ކޮމިޓީތަކުގަިއ  އެފަދަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ  އި،ބަލަ ތޯތަންފީޒުުކރަން ކޮންކަހަލަ އުނދަގޫތަކެއް  ،ގެނެވި ފަރާތްތައް

 ،އަުޅގަނުޑގެ ހުރިހާ ެވސް ުއއްމީދަކީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލީހަކީ ތަފާތު، އެހެންީވމާދެެކވެންޖެހޭނެ. ވާހަކަ

ލެިވގެން ނިކުންނާނެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ވާނެ ކަމަށް. އިކެއް ެއކުލަވަ ތަޔިތުން ބޭނުންާވ ކަހަލަ ގާނޫނުރަނގަޅު ރައް

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދުދީދީ ޙުަސއިން މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު އްމުލަކުފުވަ

ން ސްޓޭޓް އޯރިޕޯޓަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  އާދެ! ހުށަހެޅިފައިވާ، ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް

. އެއީ ަގއި ވެސް ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގޮތު ދުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެކޭޚާްއޞަ ކޮމިޓީއެއް ހެ ޕްރައިސަސްަތކަށްއެންޓަރ

. ވަނީ އެ ތަންތަނުންތެރޭަގިއ ދައުލަތުން ހިނގާފަިއވާ އެންމެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތައް ިހނގާފައި  ގެ އަހަރު ފަސް މިދިޔަ

ނޫން.  އްނީ ސަރުކާުރގެ ުމއައްަސސާތަކަކުންނެ ވަފައި ގާހިނ ގެ ކަންތައްަތއް ރަޕްޝަންކޮއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ފަދަ ބޮެޑތި 

މި އެްއޗެހިތައް  ،ގޮތާއި  މި ކުންފުނިތައް ހިނގާ ،ތަކާއިިމ ކުންފުނިތަކުެގ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު . ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަކުން

ރުން ވެސް ތަނަށް މެންބަ ދާނެ. ހަދާފައި އެ ކައިރިން އެބަޖެހޭ ބެލެން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީތައް ަބއިވަރު ހެދި
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ރައްޔިތުންގެ ލާރިތައް ެގއްލިގެންާދއިރު ވެސް މި ކޮމިޓީތަކުަގއި  ،ެމންނަށް މި ފެނިގެންދަނީއަުޅގަނޑުެއކަމަކު  ލެވޭ.އެބަ

 ،ތަން. މުިޅ ނިޒާމު ެއއްކޮށް ެފއިލްވެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ަކންތައް ނުކުރެވިދާ ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

. އެހެްނވީމާ، ންނަށް މިވަނީ ނުވެފަޑުމެގޮތްތަކެއް ައޅުގަނ އެ ލާރި ހޯދޭނެ ،ލި ރައްޔިތުންގެ ލާރިަތއް ެގއް

ބޮޑަށް  އަުޅަގނޑުމެން މިއަށްވުރެ ،ވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މި އުއްމީދުކުރަނީތަފާތު 19ސް މަޖިލިނޑުމެންގެ އަޅުގަ

 ،އެކްިޓވްކޮށް މަސައްކަްތކޮށް އަްށވުރެޅުން ކޮމިޓީތަކުގައި މިގައި މި ތިއްބެވި ބޭފު 19ސް މަޖިލި ،ޒިންމާދާރުވެ

 ކޮށްދޭނެ ކަަމށް. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.ތު ސަލާމަތްރަްއިޔތުންގެ ފައިސާ ރަްއޔިތުންގެ ާމލިއްޔާ ،އްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ދާ ގޮތްވަމުން އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު މިއިސާފުކޮށްލަޭދނަން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިޝުކުރިއްޔާ 

 ެއއީ މަޖިލީހާ ؛ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް، މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާ އިޝާރާތްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ 92މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  މި

އާިއ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ އޮތް. އެއީ އާްއމު ކޮމިޓީ  ހަަތރުއެ ާބވަތުގެ އިީމގެކުީރގަ .ކަށްގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަ

 ތެރެއިން ސުލޫކާއި . މި ފަހަރު ގެނެވުނު އިްޞލާޙަކީ މީގެއަކާކޮމިޓީ  ލޫކުސު ،އިކާ އައިމްިތޔާމް ކޮމިޓީ ،އަާކއިކޮމިޓީ

 ،އޮންނަނީ ގައި މި 93އިތުުރން ކޮމިޓީ. ދެން އޭގެ  3ަވނީ  ގުޅޭ މި ، މަޖިލީހާއެްއކޮށްލެވުނީ. އެހެންވީމާ އިމްތިޔާޒު

 ،ގުޭޅ ކޮމިީޓއަކީ އާ މަ ޤައުީމ ތަރައްޤީފުރަތަ ،ުގޅޭ ކޮމިޓީތަކަްށ ގެެނވުނު ބަދަލަކީ ުގޅޭ ކޮމިޓީަތއް. ަސރުކާރާ ސަރުކާރާ

ުގޅޭ ކަންކަްނ  އާ ފީ ކަންަކން، ތަރިކަގާ. ސަ ކުރެވުނީބަދަލުެގ ގޮުތގަިއ ގުޅޭ ކޮމިޓީ އާއާއި އަދި ތަިރކަޤައުމީ ތަރައްޤީ 

 ޖީ ކަންކަމާ ޤައުީމ ސަލާމަތާއި ޚާރި ،ޓަކައި. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރެވުނީ ޭއގެ ނަންތެެރއަށް ެވއްދުމަށްއޭގެ

އަކާިއ، އަާކއި، ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއައީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ގޮތުަގއި. ދެން އިތުރު ވެގެން މި

ެއއް. އަުޅގަނުޑ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓީ އަާކއި، ިހއުމަންކޮމިޓީ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުންޓް އެންޑް ންމައެންަވޔަރަ

ަޤއުމީ  ،. އެއީ ުގޅޭ ކޮމިޓީައކާ ސަރުާކރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކާ ؛އަުރވަނީ ހިތުން މިހާރު ސާފު. ފުރުޞަތު މި

 އާިއ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ށް. ފޮރިން ރިލޭޝަން ކޮމިޓީބެހޭ ކޮމިޓީ ބަދަލުީވ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީެގ ތެރެއަ ސަލާމަތާ

ގުޭޅ  ކާުރ ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކާ ެލވުނީ ސަރު އިއެްއ ކޮމިޓީެއްއގެ ތެރެއަްށ ދިޔައީ. އެންމެ ފަހަތަށް މި އެކުަލވަ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ، ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ،  ؛އަލަށް ވުޖޫދަށް މިވަންނަ ކޮމިޓީތަކަކީ އެހެންވީމާ،. އާދެ! އެއްކޮމިޓީ

 (އެސް.އޯ.އީ)ކޮމިީޓ، ހިުއމަން ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީ އަދި  ންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖުންމަންަވޔަރައެ

ުގޅޭ ކޮމިޓީ. ައޅުގަނޑު  ގުޅޭ ކޮމިޓީ. ދެން އެީއ ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކާ އާޕްަރއިަސސްްނ އެންޓަރސްޓޭޓް އޯ

 އަށް. هللاއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއަރުވަނީ ބާރަށު ދާމިހާރު މި ފުރުޞަތު
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74 

 

ން މިއަދު މި ލުމަށް ޓަކައި ކަނަޑއެޅުނު ކޮމިޓީއިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުަލވަ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިޝުކުރިއް

. ކަންކުރާ ކަން ކަންތަކަކީ ައޅުގަނޑު ވެސް އެއަށް ފުރިަހމައަށް ތާއީދު 2 ނުވަތަ މަްއސަލަ 2ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ދަނީ ހާަމވަމުން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންތައްަތއް  ވެސް މި ހިާގކަން މިހާރުމަިޖލިސް ތަފާތުކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

އަދި  ،ގެނެސްމަޖިލީހުގެ ގަާވިއދަށް ބަދަލުމި، ޓަކައިޓަކައި އަދި ބާރަށް ކަންތައްތައް ގެންދިޔުމަށް ހިންގުމަށް

ެއ ކޮމިޓީތަކަށް  ިއ،ްއ އުފައްދަޓަަކއި އިުތރު ދާއިރާތަކުން ކޮމިޓީތަމަށްއުމަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދި

ރަނގަޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތަްއ  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިހާރަށްވުރެގަމެންޑޭޓު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު 

ހެއްޓިގެންދާނެ ކަމެއް. ަސރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަުކގައި ިމއަދު ހިނގަމުންދާ ކަްނތައްތަކާިއ، އަދި މީގެ ކުރިން ބެލެ

މަޖިލީހުން އެއްވެްސ  ހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތެޭރގައި ހިނގާފައި ގެއްކަ އަހަރުހައެދިޔަ މި

ނެތުމުގެ ނޫނީ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅިފައި ،ހުން ބަލަންވާ މިންވަރަށްމަޖިލީ ނޫނީ މި ،ދައުރެއް އަދާކުރުމެއް ނެތި

 ،ނަމަވެސްއެހެންއެއީ ގޯހެއް ނޫން. ފު ގޮްތޮގތަށޭ ދެންނެވުމަކީ ޚިލާ ސަބަބުން ހިނގަމުންދިޔައީ ވަރަށް އާދަޔާ

އަިދ  ،ބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެދި އްސާވާ ކުންފުނިތަކާމިދެންނެވި ގޮތަށް އަލަށް މިދެންނެވި ސަރުކާރު ހި

ށް ކޮމިޓީެއއް ެބހޭ ކަންތައްތަކަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ،ުއފެދި  ކޮމިޓީއެއްންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖުންމައެންަވޔަރަ

 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު  ،ކުރަމުންދާ އެއް ކަންތައް ކަމުގަިއވާން ވަކާލާތުބޮޑަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ،އުފެދި

ކޮމިޓީއެއް އުފެދި މަސައްކަތްަތއް ކުރެވެން ފެށީމާ އަޅުގަނުޑ  އިމަޖިލީހުގަ ޓަކައި މިމަށްއުރަނގަޅު ގޮުތގައި ގެންދި 

ދިޔައިުރގައި ވަމުންޔާނާތްތެރިޚިާއއި މުދަލަށް ުތގައި ހެޔޮ ަބދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ސަރުާކރުގެ ފައިސާބޫލުކުރާ ގޮގަ

 ގެ ގޮތުގައި ޮއވެގެން ދިަޔއީ އެއީ ދިވެހި ހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 18މަޖިލިސް  ނުލާ މިއިޅައަޅުގަނޑުމެން އަ

ހުރި ކަމެއް. ެގއްލިެގންދިޔަ ފައިސާތަުކގެ އަދަުދ  މެ ެގއްލުންއެހާބޮޑު އަިދ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިަޔ ަވރަށް

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގައަދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު ދޭތެރޭ މި އެކަމާއެންމެން ބޮޑު ކަމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުެމން 

ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަން  އާއިއަދި މިމަޖިލީހުން، މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ،ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްަތްއ ފަށައިގަނެވި މި

ފެށީމާ މިދެންނެވި މަސައްަކތްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާ ރަނގަޅަށް ކުެރިވގެންދާނެ. އަދި މާ ފުރިހަމައަށް 

މެދު އަޅަންޖެހޭ  ޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ ކަންތައްތަކާޚިފަާރތްތަކުން  އެ އި،ކުރުވަ ބެލިގެންދާނެ. މިފަދަ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު

ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެކަަމށް ބާރު އަދިދީ ޖާގަބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނޫނީ ފަރާތްތަކުން އެޅުމަށް  ކަމާ އްތަ ފިޔަވަޅު

، ެއކަމަށް ބޮޑަށް އެދޭ ެއއް ކަްނތައް. އެހެްނވީމާ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިއަދު ެއންމެގަ

މައަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެްއ. މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ހަމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިއުދި މަގުފަހިވެގެން

 ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށްެވސް ތާއީދު އަޅުގަނޑު
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 ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުމާލޭ

 

 މާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަެދއްެކވުން:ޅުހު

އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު  ،ވާީތވެ ކަމަށްއާދެ! ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަަދއްކާ ފުރަތަމަ ުދވަސް 

ން. އަދި ރައަދާކު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އިކޮށްދެްއވި އެންމެހަެދއްވި އަދި މަސައްކަތް މިދާއިރާއަށް ހޮވުމަށް ވޯޓު

ޑީަގއި އަުޅގަނުޑ ނމަޖިލީހުގައި މި ގޮ ތިބޭފުޅުންގެ ޙައްުޤގަިއ މި ،ނުދެްއވާ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ދަންނަވަން ބޭނުންވޯޓު

މަރަދޫ  ،. އާދެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައަށް ބަލާއިރުަގއި ކަމަށްށްދޭނެކޮއެކު މަސަްއކަތްކަމާ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި

ހުށަހެޅި ބަދަލަކީ އަުޅގަނޑު  ގެންނަ ހުށަހެޅި ،ގެންނަން ފެްނނަ ކަމަށްތްތެރި މެންބަުރ މި ަގވާއިދަްށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

މު ކަމެއް. އަިދ އްކުުރމަކީ މުހިއަްށ ބަދަލު 17އިން  13ކޮމިޓީތަުކގެ އަދަދު  ،ކުރާ ބަދަލެއް. ެއގޮތުން ތާއީދު

މު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ އް ކުރުމަކީ ެވސް މުހި ބަދަލުރަށް ގަިޑއި 4ގަިޑއިރުން  3އެހެންމެ ބަހުސްގެ ަވގުުތ ހަމަ

ކުރެވެމުންދާ މަލުޢަ ،ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވި  2010ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަނމުގައި  ،އޮތީ ކުރިމަތީގައި މި

ްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ރަވަނަ 18އަދި  .ކުރި ގަާވއިދުމަލުޢަ ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ވެސް  17ގަާވއިދެއް. މިއީ 

ވާހަކަދެެކވޭ މި އެބަ ފަހަރު  މާއްދާ މީަގއި ހިމެނޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަބެއއް 219ކުރި ަގާވއިދު. މަލުޢަވެސް 

 އި،ކުރެވެންވާނީ. ނޫން. ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެްނ ކަންކަން ކުރަން ރާވަ މަލުޢަގަާވއިދަށް ކަމަށް ދެން ވެސް 

ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަްއޗަށް ޮގސް މަޖިލީހަށް އައުމަށް  ވެސް ބަަދލުވެއްޖެ. ައޅުގަނޑުމެން މިަތއްވިސްނާ ގޮތް

ދެންމެ ހެންވޭުރ  ،ވާހަކަެއއް ެއއީ މު އެއްއްތެޭރގައި ވަރަށް މުހިއް އެބަހުރި. އޭގެކެނަ ވާހަކަތަ ގި ދެއްކި ވަރަށް

އް އުފެއްދުމުގެ ވާަހކަ. ހެނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީ ،ްއވި ފަދައިންގަކުރެހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވެސް ފާހަ

އެއް ކަމެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިުތންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ިވއްިކ  ،އެއީ ހަމަ ބޮޑު ެއއް ބަެއްއެގ ގޮތުަގއި

ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް.  ށްިއދަގަވާ  މި ާވހަކަ ފެތެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، އެވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ

ކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި ން މަަސއްކަތް ވާ ކޮމިޓީެލިވފައިއިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑމެން މިހާރު އެކުލަވަ

 އަދާކުރަން. އެ  ބޮޑަށް އެކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަދަލު ގެނެވޭނެ. ައޅުގަނޑު ވަރަށް

ފެނިގެންދާނެ. އަދި  ދު ވެސް ރަނގަުޅ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަނަގުޅ ނަތީޖާޤްޞައަދި މަ . ސްޕީޑް ރަނަގޅުންގެބޭފުޅު

ލާފައިވާތީ. އިބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަ ކުރެވޭ ރައްޔިތުންނަށް މި ގަވާއިދާބޮޑަށް ފާހަގަ ވަރަށް

ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ.  އަާދކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ނަށް ޝުކުރުންއެކަމަށް ަޓކަިއ ވެްސ ކޮމިީޓެގ މެންބަރު

 ލަިއކުމް.ޢަވައްސަލާމް 
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. އަޅުގަނުޑެގ ޖަހާއިރުއޭ ދަންނަވާފަ 3ވާނެ ވޯޓަށް އަހާނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު 

، ކުރި ސްޕީޑަށްވުރެ ތަންޮކޅެއް ބާރަށް މައްސަލަތައް ނިމެމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާޅުގަނޑު ނޯޓުފޮތުގައި އަ ކުޑަުކޑަ 

ވަގުތު ނެތް  ގައި ވޯޓަށް ެއހޭނެ. ދެން މިތާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި 2:30އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ 

 ،އެކީ ދަންނަވަން ވޯޓަށް އެހޭނެ. ައދި ހަމައެއާަގއި 2:30 .ންޓަކައި ވެސް ދަންނަވަލޫމާތަށްޢުމެންބަރުންގެ މަ

މަލުކުރަްއވާ ޢަކުލާހުަގއި  ،މަލުކުރައްވާނީ މަދަރުސާަގއި ޢަިމ ތަޅުން ދޫކުރަްއވާއިުރގަިއ  .ވެސް ަތކުރާރުކޮށްއަނެއްކާ 

ނުކުންަނވާނީ.  ދެން ރުވީމާއެ ،ކޮށްަލއްވާީނ. އަުޅގަނޑު އިޒުނަދިނީމާގޮތަށް. ތެދުވަންަނވާފައި އަުޅގަނޑަށް އިޝާރާތް

 ށް. ން ޤާސިމަސަޙަކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަރުވަނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަން ޤާސިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ހުަސއިން ޤާސިމް ިއނގޭތޯ.  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ރައީސް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ން ޤާސިމް. އިކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސަ

 

 ން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ

ަދއްކާލަން ލިބުނު ވާހަކަ އިމަޖިލީހުގަ ކުޑަ އޮޅުެމއް އެރީ ދެއްތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފުރަތަމަ މި

ެދއްިވ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް އަދި އަުޅގަނޑަްށ ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާއިން އަުޅަގނޑަށް ވޯޓު ،ވާީތވެ ކަމަށްރުޞަތު ފު

ދަންނަވަން.  ޑަށް ޝުކުރުބޮ އެކު ވަރަށް ނުދެއްވުނު ބޭފުޅުންނަށާހުރެ ވޯޓު ބަކާކޮންެމވެސް ސަބަ ،ދެްއވަން ބޭނުންވެވޯޓު

 ކަމަށް ަޓކައި ަމއިނޯރިޓީ އަދި ކުދި އާބާދީތަކަށް ތިެދްއވާ އަހަމިއްޔަތުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރިާޔަސތުން ތިބަހައްޓަވާ

އަށް ޓަަކއި މި ކުރާ ޤީޖޭގެ ަތރައްއްރާ  ،އުފާކުރަން. ައުޅގަނޑު އެދެނީ އާބާދީތަކުން ވަރަށްއަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ 

ކަށާއި އަދި ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް ތި ތަކުދި އާބާދީ، މި ގޮތަށް މި ފެންނަ ؛މަނިކުފާނު ތި ދައްކަވާ މަސައްކަުތގައި ެވސް

ގައި ެވސް ފެނިގެންދިއުމަކީ މުޅި ތަކު ކުރާ މަސައްކަތްއަްށ ޤީއެްއގޮަތކަށް ސަރުކާރުގެ ތަަރއް މިއްޔަތާއްދެއްވާ އަހަ 

 19 ސްމަޖިލި .ުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްކަމުގައި އަ ވަރަށް އުފާުކރާނެ ކަމެއް ޖެ ވެސްއްރާ

ސަރުކާރު  ،ފެށީ. މީގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފެންނަންމި ވެސް ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ންދާތަފާތުވަމު

 ަގއިރޭމިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް.  .ިދއުންއިުމވެގެންޤާ ކުންފުނިތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ޮކމިޓީއެއް މަޖިލީހުގައި 

 މިއީ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަެއްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ެވސްޤަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ހުިރ އި ޭބނުންކޮށްގެން ހިންގާފަ ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ކުންފުނިތައް ،ދިަޔއީ. އަދި ޭވތިވެދިޔަ ތާނަގއިފާހަގަކުރެިވގެން
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ަތއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޮމިޓީެއއް ސަރުކާރު ކުންފުނި ،ން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިއްމު ޭބނުމަކީބެލު ތައްކަންތައަ

 ...ނީހަދައިގެން މަޖިލީހުގައި. ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އަުރވަނީ އަިލފުށީމި  މިހާރު އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތުއާދެ، ިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ށް.ނަމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙއްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތް ކޮމިޓީތަްއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިއް 

 3މަޖިލީހާ ގުޅޭ  ،އޮތީ އިުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފަބެހިގެންދާ ގޮތަށް އެއީ އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. ދެން މީގައި އަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރުން އިތުރު ކޮިމޓީއެއް އި ގެައދި އޭ ،ކޮމިޓީ 14ލަތުގެ އިދާރާ ގުޅޭ އުކޮމިޓީއަާކއި އަދި ދަ

އަުޅގަނޑަްށ ރައިޒަސް. ޕްރއިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެއްޖެ ިއތުރުކުރަްއވާފަ. އެސް.އޯ.ީއގެ ގޮތުަގއި ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަ 

ސް ކީމަ ސަރައިން އެންޓަޕްގޮަތކީ ސްޓޭޓް އޯ  އުފެދޭ ިއނގޭތޯ. ވާކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މި ނަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލު 

އަުޅގަނޑަްށ  ގައިފަހަރު ެދންއަޅުގަނޑަށް މާނަކުެރވެނީ.  ކަމަށް ކަށްކުންފުނިތަަސރުކާރު ވާ ސާ އްހި 100އެވަނީ %

 ވެސް ޮއވެދާނެ.ފައި އޮޅި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ވާހަކަަދއްަކާވނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް. ރިޔާސަތާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙއްމަދު އަލިފުށީ

އަުޅގަނޑަށް  ،ންނަމަވެސްއަޅުގަނޑަށް ފަހަރެއްަގއި ވެާދނެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ނެތީ ކަމަށް ވެސް. ެއހެ

ވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ ކޮމިީޓއެއް އޮންނަން އަުޅގަނުޑ ސާ އްހިސަރުކާރު  ،މާނަކުރެވުނީ އެގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް

 ،ވެސް. އެހެންނަމަވެސް  ނީ ިކަޔސްހޯލްޑިންގ ކޮންޕެއިނގޭތޯ. އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ސްޓޭޓް ެޝއަރ ތާއީދުކުރަން

ރަނގަުޅ ނު ެއއީައޅުގަނޑަށް  ،ތީ ހިތަށްއެރީއުފެދޭ އް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ސުވާލުަތކެފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަށް ެވސް

ިރޔާސަތުން އޭތި ރަނގަުޅކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅޭ. ނޫނީ ެއ އިޞްލާޙު ގެނެސްދެްއިވއްާޔ  ސުވާލުތަެކއް ކަމަށް ވަންޏާ

ަވގުތަުކ  އެ ،ނގަމުން މީގެ ކުރިން ގޮއްސަ އޮތީރަނގަޅޭ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމައެާއއެކު މި ކޮމިޓީތައް މަޖިލީހުގައި ހި

މަޖިލީހުގެ  ،ށް އެްއ ބޭފުޅަުކ ހުށަހަޅުއްވާނެ ކޮމިޓީއަ. ތާރު ގޮެތއްަގއިދުމުޚްޚުމަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ަބޔަކު ވަރަށް 
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 ތް ގޮތަށް ައއިްއސަ އޮ އަށްގޮތުން މި ކޮމިޓީ  ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިގެން ކޮމިޓީއަށް ޮގއްސަ އޮންނަ ބިލުތަކާ ބެހޭ

އަށް ައޅުގަނޑު އެ  ،ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވާނެ  ންގެބޭފުޅު ތްމޭ. އަނެއް ބޭފުޅަކު އެ މެޖޯރިޓީ އޮފާސްކޮށްލަން ހުށަހަޅަ

ގަބޫުލކުރަނީ  ،ައުޅގަނޑު އެދެނީ ،ތާއީދުކުރަމޭ ހުށަހެޅީމަ އިނޭގތޯ. އެހިސާބުން އޭތި ފާްސވެެގންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް

ން އައިސް ތިބި ބަޔަކު ވަރަށް ހަމަހަމަ ތްތެރި ރައްޔިތުން މަޖިލީހެއް މިތަނުގައި އުފައްދަހަމެން ނަޒާމިފަހަރު އަޅުގަނޑު

 ،ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި އޮންނަ ބިލަކާ ބެހޭ  އިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ ،އެ ތަނަށް އިންސާފުވެިރކަމާެއކު ،ގޮތެްއގައި 

ގޮތުްނ ނޫނީ އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޅޭއެ ބިލަކާ ގު ،ވި ފަދައިންމް އެ ފާހަގަކުރެއް ޡިޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

އޮންނަންވާ ހަމަތަާކއި އުސޫލުަތކުގެ ތެެރއިްނ  ިއ،އެ ހޯްއދަވަވެސް އެކަމެްއގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ތަޖުރިބާ 

ގޮްތ ރަްއޔިތުންނަށް  ޔޮހެނަށް އެންމެ ަފއިދާހުރި ގޮތަށް އެ ބިލުތަްއ ކޮމިޓީަތކުގެ ތެެރއިން ނުކުެމގެން ޭއެގ ރައްޔިތުން

އިތުރަށް ގެ ދި އޭ އަިމއްލަ މެންބަރުންނާއި އަ ،ޮގތަށް ބަލާއިރު ދާލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާެއކު މި ކޮމިޓީތައް ބެހިގެން

ތަމްސީލުކުރާ ބޭފުޅުން  އެ ،ނީ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ވެސް މި ކޮމިޓީތަކަށް ބެހިގެންދާންވާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން

ދެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށް. އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެ ވާޖިބު އަދާކޮށް ،ގޮތެްއގައި ބޭނުންކުެރވިގެން   ފުރިހަމަޤުއްޙަންގެ ރައްޔިތު

އް ޅެ ދެކޮކާގޮތުަގއި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަމަ ނޑަށް ފެންނައާދެ، އަުޅގަ

ތި ވި ގޮތަށް މީއިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްހައްދަވާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ ނަ

 ިދއުން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ފާސްވެގެން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހުށަހަޅުއްވާަފއި ދޭނަން އިނގޭތޯ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް ލައިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ސާފުޮކށް އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ

އްާސވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ. ހި ތި ވިދާޅުވި ސީދާ ޮގތަށް. އެއީ ސަުރކާރުދެންމެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އޮތީ

ުޅވަނީ ކޮމިޓީގެ ނަން ވިދާއެ ފަހަރަށް  ބޭފުޅުން އިނގިރޭސި ބަހުން ބައެއް އެހެން އެ ކޮމިޓީއަށް ކިޔަނީ. ދެން އެ

އުީމ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ. އެހެންވީމާ، ތި ޤަ ،. އަިދ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

އަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ތުގައި އެ ކޮމިޓީެގ ނަން އޮތީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޙަޤީޤަބޭފުޅާ ތިޔަ ފާހަގަކުރެއްވި ޮގތަށް 

 ށް.ެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢައިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޮޑުތަނުން  މާ 19އިނގޭތޯ. މަޖިލިސް  19މަޖިލިސް  އީމި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މެ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ އިންތިޚާބުެވަވޑަިއގެން ިތއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި އެން އި. މި މަޖިލީހުގަތުވާނެވެސް ތަފާ

ޖިލީހުގެ އޮތް މަ އިެލވިފައިވަނަ އަހަރު އެކުަލވަ 2010. އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ތެއް އެބައޮތްޙަޤީޤައެއް 
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މި ގަާވއިދަށް ބޮޑެތި މުހިއްމު  ،ނުކުރާނެ. އެހެންކަމުން ޝަނެއްކްފުރިހަމައަކަށް ފަން 19ގަާވއިދަކަށް މަޖިލިސް 

 ހުރި  އިދާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފަމިއަދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ރިިވއުކުރަމުން ،އޮތް ހިނދު އިޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހިފައިޞްލާ

ވަނަ  18ާޚއްޞަކޮްށ ނިމިގެންދިޔަ  .ުމ އިޞްލާޙުތަެކއްއްމިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެންވެސް މުހި އިޞްލާޙުތަކަކީ

ފުރިހަމަ  ްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެްއގެ އަޑު އެންމެވަނަ ރަ 19 ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

ައޅުގަނޑު  ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޓަކައިދިނުމަށްއިހަމައަށް އިްއވަ  އާދެ! ރައްޔިތުންނާ ؛ގޮތަކަށް މަޖިލީހަށް

އެކު ަވޑަިއގެންނެިވ ށް ސިޔާސަތުތަކާމަޖިލީހަ ެއުކ ހަމައެކަނިެއއާވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް. އަދި ހަމަ

ުތގަިއ ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޓަަކއި ޮކންމެހެންވެސް މި މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ ގޮ ޭއގެ އެންމެ 19އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެޖެންޑާ 

ރުމުެގ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކު ،ވާތީމު ކޮމިޓީތަކެްއ އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅިފައިއްތުރުކުރަންޖެހޭ މުހިމަޖިލީހަށް އި ،ގަާވއިދަށް

 އަށް ކުާރ ކޮމިީޓގެ އެްނމެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ހަމައެހެންމެ އެ ކޮމިޓީމަސައްކަތް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ވަރަށް  36ޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އިއް  . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު

ގިަނ  . އެއީ ވަރަށްލެވިފައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެކުލަވަ ންނަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްބޮޑަށް އޮ

ސް މަޖިލި  ،ވެސް ނިމި ޟާން މަސްރަމަދެކެިވފައި އޮތީ. މިހާރު  ގައިމާއްދާ މިވެސް  ހުސްވަގުތުަތކެްއގެ ވާހަކަ މުިޅން

ވަރަށް  ،އިގެން ދާްނ ބޭނުންވާ ހިނދުސްޕީޑެއްަގއި މަސައްކަތަ  ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ބާރު އޭގެ އެންމެ

ބޮޑު އެދުމެއް.  ހަމަައށް ގެނެސްދެްއވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް އަވަހަށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނާ

ުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަިޖލީހުގައި އަ ،ކޮމިީޓގެ އެންެމ ބޭފުޅުން ވީހާވެސް ައވަހަަކށް މި މާއްދާއަށް ،ންއެހެންކަމު

 އިޟާން މަސް ނިންމައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް ިއޞްލާޙުކޮށްގެން ގެނެސްދެްއވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. އާދެ، ރަމަމަސަ

ނިާޔ ދަންނަވަން. ހަމައެހެންމެ ހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަްށ ީއދު ،އަޅުގަނޑުމެން އީދަށް ާދއިރު 

، ންއިހަވަ ؛ރަށް ކަމުގަިއވާ ތިން  ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެަވކިން ،ުތންނަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ރައްޔި

 ިއއްޒަތްތެިރ ރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާޠު އޮތް ފި މުޅަދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް ،ރަންމާ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ދެކުނު ވައްމުލަކުފުމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ވަނީޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 ށްއޮޮޕޒިޝަނަ އިއަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީެއއްގަ  ،ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ބޮޑު އެއް ދާ ބިލުގެ އެންމެ ރަމުން މިބަހުސްކު
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ކުރު އަޅުގަނުޑގެ ކިަބއިަގއި ހުރިކަން އެއީ ައޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ތަޞައްރަުފ ފިވިސްނުމާއި ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި 

ކަންަތއްތަްއ  އެސް.އޯ.އީ ،ރަން. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއަޅުަގނޑު ފާހަގަކު ށްކަމެއް ކަމަ ފުދިގެންދާ

ކަްނ އެޮގތުގައި ކޮންމެހެންވެސް  ުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ މިއީ އަ ؛އަުޅގަނޑުމެން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކޮމިޓީ ށްބެލެހެއްޓުމަ

 ނާތްތަުކގައި ޔާޚިފަިއވާ ަވރަށް ބޮޑެތި ސަރުކާރުތައް ހިްނގާކަެމއް. މީެގކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފަިއ އޮތް

ޓަަކިއ ހުއްޓުވުމަށް ވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިކަންތައްއެއްޗެހި ބޭނުންކުރެިވގެން ކުރެވިފައި  ކުންފުނިތަކުގެ ެއކައުންޓުތަކާ 

ގަނުޑ ކޮމިޓީ ހެދުމަކީ އަޅުއެ  ޓަކައި ވެސްދަށުން މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބެލުމުގެ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަމެްއ. ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ދުވާފަރުއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.  އަޙްމަދަ އިސްމާޢީލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

ުނވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ނައްތާލައިގެންރައީްސ. ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެްސވަރަކަށް ހަނދާން` ޝުކުރިއްޔާ 

 ބޮޑު މައެެހންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށްތިބީ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދެްއަގއި. ހަ ކޮށްފަިއ މިމަށް އިންތިޚާބުޤާމި މަ

. އެޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކި ާވހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަދެއް އަުޅގަނޑުމެން  ،ޮއތީ އަޣުލަބިއްޔަެތއް ދީފައި މި

ކަްނ ތުިމއްޔައްފެންނަ ގޮތަށް ކަންަކން ހިންގުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އަހަ މި މަޖިލީހުން ދެފުށް ،ހިންގާއިރުަގއި

ކޮމެޓީަތކުން އެ  ،ނީބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވު އަހަރު އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެންމެ ފަސް ނިމިދިޔަކަމެއް.  ދޭންޖެހޭނެ

 ،ބޮޑު މަޖިލީހުގައި ބޮޑެތި ތަޅު އެުޅވި  އޮތް ކޮމިޓީތަކުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވިދިޔަ މަންޒަރު. މި

ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ަހނުތިބިްސ މި މަދިަޔއިުރގައި ވެގެންިޓނު ނެގި ންޕްރީމް ކޯޓުެގ ފުރާޅުސު

ކަންކަްނ  ގެހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އެިކއެކި ކޮރަޕްޝަން ހަމައެއާެއކުަގއި ަދއުލަތުގެ ކަމެއް. މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާކަމީ ެއކުަގއި މި މުޖުތަމަޢުގައި ުއެޅމުން ވެސް މިނިވަްނކަމާ ހިންގާފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުން މިއަދު

ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އްެލއް ެގނައުމަށްޙަސް ކަމެއް. މިކަްނކަމަށް އަވަ އާއްމު ރައްޔިތުން ނިޙާޔަތަްށ ކަންބޮޑުވާ

މަށް ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އުގެ ކަންކަން ބާރު ސްޕީޑުަގއި ގެންދ19ިއެންމެ ައވަހަަކށް އެޖެންޑާ  ލަސްނުކޮށް ވީ

ދޭ ބަދަލު ކުރާ މަސައްކަތުން އަޅުަގނޑުމެން މި އެމިދެން. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެކު އެނުހަނު އާދޭހާ

ިއންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް ވާޖިބު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑ ުދވާަފރު ރައްޔިތުން ައޅުގަނޑު  ،އަޅުގަނޑުމެން .ހޯދޭނެ
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 ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ކުރާނެ ކަުމގެއެކު އަދާތްތެރިކަމާހަރަްއޔިތުންނަށް ނަޒާއެ 

 .  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ިވލުފުށީއަުރވަނީ  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢަފީފަ ޙަސަން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު އިރާގެދާ ވިލުފުށީ

ލެވޭ އިޓަކައި އެކުަލވަ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިްނގުމަށް މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން

ގަނޑުމެްނ އަޅު ށްއައެ ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން މިހާރުން މިހާރަށް ގަވާއިދަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރެ ،ގަާވއިދު

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ރު އައްޑޫ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުގެ ހުށަހެޅުމެއް މިހާ

އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން.  ޙުވަނީ. އާދެ، އެ އިޞްލާ މިހުށަހަޅުއްވާފައި 

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި.  ހޭ ވަރަށްުރަގއި އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެމިޓީތަކުގެ ާވހަކަ ދައްކާއިއަޅުގަނޑުމެން ކޮ

ެއކު އަުޅގަނޑު ޚާއްަޞ އެއާއަދި ހަމަ މުން.ނިންތެރޭގައި ގެ އޮންނަ މުއްދަތުހަވާލުކުެރވިފަިއވާ މަސައްކަތް އެ  ކޮމިޓީތަކާ

އިާވ ކުންފުނިތަކުން ގެއްލިފަ  އި،ަކ ދައްކަ ެއކިެއކި ކޮރަްޕޝަނުގެ ވާހަ ައޅުގަނޑުމެން ،ގޮތެްއގައި ފާަހގަކޮށްލަން

ރަނގަޅު ގޮުތގައި  މަތިކުރެވިފަިއވާ ޒިންާމ އެންމެ ފައިސާގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިުރ އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހާ

ހޭ ސުވާލެއް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އަމިއްަލއަށް ކުރަންޖެ ؟އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާކުރެުވނުތޯ

އައީ ބުނެފައި ކީްއވެގެންޯތއޭ ތިބެންޖެހުނީ؟  އޭފަހަރާ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް އެއް ފަސް ން އަޅުގަނޑުމެ

ކުންފުނިތަކުެގ  އޭއަޅުގަނޑުމެން ތިބެންވީތޯ ؟އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންވީތޯއޭ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މިކޮޅަށް އަންނަންދެން

މި  ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ؟ބޭރުކޮްށގެން ދަންދެންމިއްލަ ބޭނުމުަގއި ފައިސާތައް އަ ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންަތއްތައް 

އެްކޓިވްކޮްށ މަސައްކަްތކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. ދައުލަތުން ހިންާގ ކޮމިޓީތައް އެބަޖެހޭ ޕްރޯ

 ކަމެއް  ަރޕްޝަނުގެ ެއްއވެސްއޭަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ ކޮ ؟އެްއގޮތަށްތޯ އޮްނނަ ަގވާއިދާހިންގަނީ  ޝްރޫޢުތައްމަ

ހަވާލުކުރީމަ  އް ހިންގަން ބަޔަކާއަޅުގަނުޑމެން މިސާލަކަށް މަޝްރޫޢެ ،އެކުެލވިގެްނވޭތޯ؟ އާދެ، އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ

 ށް އެނަނަަމެވސް އަުޅގަނޑުމެން ން. އަުޅގަނޑުމެން ެއ މަޝްރޫޢު ނުހުއްޓުވިނޫ އެ މަޝްރޫޢު ހުއްުޓވާ ވާހަަކއެއް

ނގަޅު ގޮުތގައިތޯ؟ ރަ ހަވާލުކުރެވިފައި ވަނީ ޭއގެ އެންމެ ވާލުކުރެވިފަިއވާ ަފރާތާހަ އެ މަޝްރޫޢު ،ކޮމިޓީތަކުން ބެލިދާނެ

 ،މުއްދަތަށްއެބަ ބަލަން  ،ރާއިރުަގއި އެބަ ބަލަން އަގަށްމަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައަޅާަފއި ހަވާލުކު އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން 

ގަނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ތައްތަކަށް އެބަ ބަލަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގިނަ ކަން  މިހެންގޮސް ވަރަށް
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ތްތެރި ހަނަޒާ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީތައް ހަމަޖެހުނީމާ އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާށޭ އަުޅގަނޑުމެން ،ބޭނުންވަނީ

ތައްތައް ވްކޮްށ ކުރަން. ަސރުކާރުން ހިންގާ ކަންއެކްޓި ވަްނޏާ މި ކޮމިޓީތަކުެގ މަސަްއކަްތ ޕްރޯ ކަމަށް މަޖިލީހަކަށް ހަދާ

އަހަރު ފަހުން ސަރުކާރު ވެރިކަން  ފަސް ދިޔައިމާކުރިން ބަލަން. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތައް ނިމިގެން 

ކަންތައްަތއް  ކުރާން އެ މައްސަލަތައް ަބލަންވީ. ސަރުކާރު ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެ ެއއްނިމިގެންދިޔައިމަ

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިނގާށޭ. ޝުކުރިއްޔާގަނޑުމެން ބަލަންއަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މަުޑްއވަރީ ،އަރުވަނީ އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 ށް.ޝަރީފަ އާދަމް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 މު އެްއ ގުަނވަނަކަށް އްގޮތުން މަޖިލީހުގަިއ އެންމެ މުހި  ރަީއސް. އަުޅގަނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވޭ ޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ވާނީ މަޖިލީހުގައި މި އުފެދޭ ކޮމިޓީތައް. ކޮމިޓީތަަކކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނާ 

ަކތްތައް ކުެރވޭނެ ގުަނވަންތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަްށ މަސައް މުއްޓަކަިއ އެންމެ މުހިކޮށްދިނުމަށްހަމައަށް ފޯރު

ރަނގަޅު ބަޔަުކ  ،ހަރުދަނާ ،ގޮތުން މި ކޮމިޓީތައް އުފެދިގެންދާއިުރަގއި ކޮމިޓީތަކަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގަބޫލުކުެރވޭ

 މިތަނުގައި ދެންމެ ވިލުފުށީގަނޑުމެްނ ކަމެއް. އަޅު  މުއްގައި ވަރަށް މުހިކުރުމަކީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތު ތިބެގެން މަސައްކަތް 

މި  ؛ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ،ފަދައިން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފީފުޢަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 އި ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުރާލަވުރެ ބޮޑަ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ޓަކައި މިހާރު މިނަތީޖާ ނެރުމަށްރަނގަޅު  ން މަޖިލީހު

ެވސް  ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާތަާކއި އަދި އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްވިސްނަިއގެން 

 ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުެރވޭ  ކަމަށް ިވސްނައިގެން ކުރާ އި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދުރާލަ

ިމ  ،ތީޖާ ތަފާތުވެގެންދާނެ. އަުޅގަނަޑށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުންމެންނަށް މި ނެރެވޭ ނަހާރަށްވުރެ އަުޅގަނޑުގޮތުން މި

އަމިއްަލއަްށ  ،ސް މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކެއްމަސައްކަތްތައް ރަނަގޅަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުުމގައި ައޅުގަނުޑމެން މަޖިލި

 ވެސް   ިވޔަސްކަމުަގއިލިއި ފޯރަމަށް ބަލަ ގަނޑުމެން މިއަދު މިނަގަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް އެބަހުރި. ައޅު

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ  3ވަނަ ޖަލްސާ.  3އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިޮގތަށް ބާއްވާ 

ނުޑ އަުޅގަ .ގޮނޑިަތއް ވަަރކަށް ހުސް ފެނޭ މި މާލަމުން ކޮންމެވެސްވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދާއިރު މިހާހިސާބަށް

ކޮށްގެން ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މުސާަރއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަރަދުއަުޅގަ ،ކަމަކީ ރަން ބޭނުންވާ އެއްޔަޤީންކު

މަސަްއކަތްކުރާ ވަގުތުަތއް ފިަޔވައި އެހެން  އިައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގަ  ފައިސާ ދެމުންދާއިރުގައި
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ސަށް ވެްސ މެން އަމިއްލަ ނަފުމުކަން އަޅުގަނޑުއްއްެބވުމުެގ މުހިނުގައި ތިސް މެންބަރުން މިތަވަގުތުަތކުަގއި މަޖިލި

 ،ކުރުމަށްފަހުނުކަމެއް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ޖާމި  ތިބެނީ އެހުރިހާ ގަބޫލުކުރުން. ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުމެން ހޮވާފައި މި

ށްގެންދާއިރު ހަމައެކަނި ވަިކ  ކުރިއަ ތައްެއކީަގއި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކާވަރަށް ބޮޑަށް އިތުބާރަ 

އެކީަގއި މި  ތަނުގަިއ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވުުމގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ޒިންމާދާރުކަމާ ވަގުތުަތކެްއގައި މި

ވާތީ އަުޅގަނޑު އެކަްނ  ކަމެްއ ކަަމށް މުއްކުރެވޭނެ ަބޔަކަްށ ހެދުމަކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭޮގތުގަިއ މުހި މަސައްކަތް

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް  ،ެވސް ގަޫބލުކުރަން . އަުޅގަނޑު އުފާުކރަން. އަޅުގަނޑުކޮށްލީގަފާހަ

ވެގެންދާނެ. ވަރަށް  ަވނަ މަޖިލީހަކީ ހަމަ ތަފާތު މަޖިލީހަކަށްނަވާރަ ކުރެިވްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް 

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން: ވާރިޔާސަތުން

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި

 ށް. ރަޝީދަ ފަޟުލް އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

މަލުކުރަމުން ޢަމީގެކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ަގބޫލުކުރަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، 

އަދި މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން  ،ފަރުމާކުރެވި  އަދި މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ،އައި ަގވާއިދަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅި

 ،ވެްސ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންިއ އަުޅގަނުޑ އި ގަާވއިުދގެ ތެޭރގައި ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައަ  ގެންފަރުމާކޮށް

އަޅުގަނޑުމެން ކުދި އާބާދީަތކަށް ވާހަކަެދއްކުުމގެ ފުރުަޞތު ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއަގއި މި ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން 

 ކުީރގެ ޖިލީހަށް ހުވާކުރުުމެގ ކުރިން އަުޅގަނޑު ފަހިވެގެން އެބަދޭ. މާނައަކީ މީގެކުރިން ގާތްގަނަޑކަށް އަުޅގަނޑު މަ

ސިުކންތު ވާހަކަދައްކަން. އެހެންީވމާ، މިއަދު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ތިރީސް ިލއިރު އަުޅަގނޑަށް ލިބެނީ އިއިދަށް ބަލަގަވާ 

ވަރަކަށް މިނެޓުގެ ތެޭރ ފަސްމިނެޓާއި  ހަތަރުއަޅުގަނޑަށް ގާްތގަނަޑކަށް މި ގަާވއިދުގެ ދަށުން ގާްތަގނޑަކަށް 

ދާއިރާގެ ރަްއޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަނޑަށް  މިއީ މިގެން އެބަދޭ. ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑަށް ފަހިވެ ވާހަކަ

ޔަތަށް މި ހާޓަކައި ނިކަން މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. މިކަމަށްވަކާލާތުކުރަން ލިބޭ ވަރަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

ިއ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ ގަގެ މެންބަރުންނަށާއި އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއް މަސައްކަތް ކޮށްެދއްިވ ހުރިހާ ކޮމިޓީ

 .އެީކގައި ހަަމ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއެީކގައި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މިއާ ރައީސަށް ވަރަށް ނުހަނު އިްޚލާޞްތެރިކަމާ

ދާރާގަިއ  އިދާރާގެ ހެޑް އޮފް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން. މިކުރިން މަޖިލީހުގެ އިމިއީ ައޅުަގނޑަކީ  ؛މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

އަޅުގަނޑު މަސައްކަްތކުރަމުން އޭރުގައި ގެންދިޔައިުރގައި މި އިދާރާގެ ވަރަށް ޚާއްަޞ އޮނިގަނޑެއް އަޅުގަނޑު 
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ކުރާއިުރަގއި މަސައްކަތްމި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަްށ ުގޅިގެން.  މު ކޮމިޓީއާއްތައްޔާރުކޮށްަފއިވާނެ މި އިދާާރގެ އޭުރގެ އާ 

އަިދ ޭއގެއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން  ،ރެވެން އެބަޖެހޭ. ރިސަރްޗުކރުމުގެ މަސަްއކަތްތަާކއިޓަްނކުެވސް މިގޮތަްށ ބައް އިދާރާ

އުލުތަކަށް ޙަބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ. ބޭރުދުނިޔޭގެ މާ މި ގޮތުން އިދާރީ

ށް ކަްނކަން ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ެއްއގޮތަ އުލާޙަ މާ ކައި އަދި އެ ޓަފެއްތުމަށްސް ގެ މަޖިލިރައްޔިތުން

ރަނގަޅަށް  ތަން މުވައްޒަފުންނަށް. އޭރުން މި ޖެހެނީ އިދާރީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދެވެން މި

 ހަރުދަނާ ދި ޭއެގއިތުރުން ތުރަށް ބައްޓަންކުރެވޭީނ ވެްސ އޭރުން. އަކުރިއަރަިއގެންދާނީ. އަޅުގަނުޑމެން މަސައްކަތްތައް އި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި  ކުންގޮތެްއގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ީމަގއި ބޭރުދުނިޭޔގެ ގާނޫނުތަާކިއ އަދި ގަާވއިދުތަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ިމ  އް ކަމުގަިއ ވާނެއަޅުގަނޑުމެންގެ ަގާވއިދުތަކާިއ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ރަނުގެ ފުރުޞަތެ

 ޭބނުންވޭ. މިއީ އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ އެހާ ދިގުކުާރކަށް ނެތިން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވަނީ ރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަންފު

ބުީރގެ އިމާރާތެއް ލިބިގެންާދއިރުަގިއ  14ބުރީެގ އިމާރާތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު  14 ރިން އޭުރގައިކު

ބޭނެ ޖާގަ އެބައޮތޭ. ިމ ލިކައި މުަވްއޒަފުން ޓައް ތަނަވަްސކުރުމަށްހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަ

ަޓަކއި އަުތކުރި އޮޅާަލިއގެންނޭ. އެީކގައި ހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޅުގަނުޑ މިހިރީ ހަމަ ތިބޭފުޅުންނާ 

މި  ތި މުސްތަޤުބަލެއްގަށް ފާމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން އެދެނީ ހަ

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ންގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ލިއްަބއިދިނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައު އިމާރާތަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ،ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު 

ލުވާއިރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މޭޒަކާއި ގޮނިޑއަާކިއ ރަށް ައވަހަށް. އަދި ބަދައަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުވާނެ ވަ

އްރިރުންނަށާިއ ޤަޮކމިޓީތަކުގެ މު ؛ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ،މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ ލިިބަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި އޭެގއިުތރުން

ޔާ ފަހިެވގެންދާނެ. އަދި ގޮތް އިރާަދކުރެްއވިއް  އެީކގައި މަަސްއކަތްކުރެވޭނެ ރީންނާރެޓައްރިރުންނަށް ެސކްޤަމު އަދި އެ

ހިންގޭ މަސައްކަތްަތއް ވެސް  މަންުޓގައި ޓްމަންާޓއި ެލޖިސްލޭޓިވް ޑިޕާޓްމަޖިލީހުގެ ރިސަރޗް އެންޑް އެނަލިސިސް ޑިޕާ

މި ފުރުޞަތު  އިތުރުެވގެންދާނެ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު މިހާރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަލުިއވެގެްނ އަދި

 ށް.ޙަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ތްދޫބިލެއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް

 ވަަރކަށް އަހަރުތޭރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުގަނޑަްށ ގަބޫލުކުެރެވނީ މީގެ 

ފު ނެތް ސާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިން ،އިސް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަުމން އައި ވާހަކަތަެކއް މިއީން އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް އަކުރި
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ވާހަކަ. އޮތް އަިނޔާވެިރކަން ހަްއދުފަހަނައަޅާފައި  ،ތިޔާޒު އޮތް ވާަހކަާއއިވާހަކަާއއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަނސްލީ އިމް

އަދި އޭރުަގިއ  .ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިފައި އޮތީރައްޔިތުްނގެ ތެރެިއން ދިެވހިރާއްޖޭގެ އޭުރގައި އެހެންނަމަވެސް، 

 އަުޅގަނޑުމެންނާ ،ތުންަތކަކަށް އޮޅި ގިނަ ރައްޔި ވަރަށް ،ވީ ސަބަބަކަށް ލަމުން. ޭއގެއިއޮތް ސަރުކާރުން ދިޔައީ ޮއުޅވަ

ގަނޑުމެްނގެ ވާހަަކ އްޔިތުންަނށް އަޅުވެސް ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ރަ ދެކުން ވަރަްށ ގޯސްކޮށްދޭތެރޭގައި ދެކުނު

ދާން  ހަވާލުވެވި ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ރަނަގޅު މަގުން ވެރިަކމާ ށްނަވަނަ ައހަރު އަޅުގަނޑުމެން 2008 ،ގަބޫލުކުެރވި

އަހަރު  ފަސް އަނެްއކާ ޭއގެ ،ގެނެސް  އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ނިމުމަކަށް ،މާ ބައެއްގެ ހަސަަދވެރިަކން ވަދެފެށީ

ގިނަ ކޮރަޕްޝަނާއި އަިދ  އަހަރު ތެރޭ އުފެދިގެންދިޔަ ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގއި ވަަރށް ހަތް ނޫނީ ،ދިގެންދިޔަފަހުން އުފެ

ވަަނ އަހަރު ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ  2019އޮތީ  އްޭޖގެ ަރއްޔިތުން މިގޮތުން ރާ ޝަީރގެ ޢަމަލުތައް ހުރިޖުޑީ ޚާއްޞަކޮށް

ރާއްޖެ އިޞްލާޙުކުރުމަްށ  މި ،ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް   ތެދުހަކަކުރިން ދައްކަމުންދިޔަ ވާ އަަހރު ތޭރަ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ

. މި މަޖިލީހުގައި އަލަްށ ހަވާލުކޮށްފަ. އަުޅގަނޑަށް މިއަދު ުއއްމީދީ މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަނީ ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންނާ

ތަުކެގ އި ވާހަކަދައްަކމުން އަޝަރީ ކޮމިޓީއަކީ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ކައިީރަގއި ދާ ޖުޑީއުފެދިގެން

މު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ަވރަށް މުހި

ފު ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ސާއިން އި ރާއްޖޭގަ ެއކީަގއި މި ޝަރީ ކޮމިީޓއާއައު ުޖޑީ ގޮތުަގއި ގަބޫލުކުރާ

ާވކަން މިހާރު ތެދު ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތައް ގ19ެންޑާ މެން އެޖެޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުގަނޑު

ބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީާމ، ވީހާ ައވަހަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަތއް ގައަުޅގަނޑަށް ކަމަށް  ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ

މު އްެއއީ ވަރަށް މުހި އުންގެްނދިކުރިއަށް ގަނޑުމެންނަށް ބާރަށް އަޅުމަަސއްކަްތ ޖުޑީޝަރީގެ  ާޚއްޞަކޮށް  ،ަލއިއިއެކުަލވަ

މު ކަންތައްަތކެްއ އްބެހޭ މުހި ހެޑްލައިންތަކުން ުޖޑީޝަރީއާ ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ. މިހާރުެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަބއެްއ 

މޫނުމަތިން މިހާރު އެބަ  ދިމާވާ ރައްޔިތުްނގެ އުފާވެރިަކން ދޭ. އަުޅގަނޑުމެންނާއެބަުމން ރައްޔިތުންނަށް އެނގި ހާމަވަ

ަލއި އިއެކުލަވަ ތައްމި ކޮމިޓީ ގެ އަވަހަކށް އަުޅގަނޑުމެން ގޮތުަގއި ީވހާ ބޫލުކުރާގަފެންނަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ޝުކުރިްއާޔ  މަކަށް ފެނޭ.ކަ މުއްއެއީ ވަރަށް މުހި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަްތ ފެށުން ތެރިކަާމއެކުައވަހަކަށް ޒިންމާ ވީހާ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރެގ  އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއާދެ! 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އުތުރު ދާއިާރގެ މައްޗަންޮގޅީ
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 ،ވެފަހަރު ކަމަށް ވާތީ  ެވސް ފުަރތަމަ ގެ ައޅުގަނޑުިމއީ އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

މި ޮބޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން އަުޅގަނޑަްށ  އަޅުގަނޑު ާދއިރާެގ ހުރިހާ ލޮބުވެތި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 އަދި ީއވާހޯއްދަަވއި މު ބޮޑު އަޣްލަބިްއަޔތަކުން ޤާނަޝީދަްށ ތި މަ ކު ަރއީސް ހަމައެއާއެ ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ. އަދި

. އާދެ! މަރަދޫ ދާއިރާގެ އްޔާމު ހޯއްދެވީތީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިޤާ  ކަމަނާ މަހޯއްދެވި ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތުްނ އެ

ގެނެވޭ ކޮމިޓީތަކަށް ގެެނޭވ  މި  ސް ތެރޭގައިމަޖިލިން ެގންނައިޞްލާޙު ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި އެމް.ޕީ 

ވާ ސާއްހިވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން، ސަރުކާރު  ،ކުރަންފާހަގައިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ައުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް 

މިޓީއެއް ކުރުވޭނެ ކޮވާ ކުންފުނިތައް ަޖވާބުދާރީސާއްހިސަުރކާުރ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ކުންފުނިތައް އިނގޭތޯ 

 ެގ ތެރޭަގއި އެންމެސަރުކާރު، ހުްސވި ސަރުކާރު ވޭތުވެިދޔަ  ،ޭއގަިއ ައުޅގަނޑަށް ފާހަަގެވގެންދިޔައީ އައުން. ގައި ނމިތާ

 އެންމެ  ،ހަމަހިނގާފަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް  ކަންތައްަތއް ޮއތީ ވަރަށް ހެންކޮރަޕްޝަންެގ ކަންތަްއތަކާއި މިބޮޑަށް 

ަރއްޔިތުންެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑަށް  ވަރަށްހުރީ ކުންފުނިތަކުން  ން ހުރިއެހެއާރް.ސީ ަފދަ މިފަދަ އެމް.އެމް.ޕީ.ބޮޑަށް 

ގާނޫނު ވެސް ަހމަ ލާމަރުކަޒީ  ،އިނގޭތޯ. އެގޮތުން ވިފައިބޮޑަށް ނިގުޅަިއގަނެ  ވަރަށް އިނަގަ އަނެއްހެން ލާރިތައް ހަމަ 

ކޮމިޓީތަެކއް ހެދުމަކީ  ކަންތަްއތަކަށް ހަމަ މި ،ފަ. ހަަމ އެފަދައިންބޮޑަްށ އޭުރގެ ސަުރކާުރން ވަނީ ިނގުޅަިއގަނެ ވަރަށް

ހަމަ ުޝކުރު  ،ޓަކައިމަށްޮކށްލުމިކަން ހަމަ ފާހަގަ  ،ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ ކަމަކަްށ ވާތީވެ  ސް ހަމަ ވަރަށް އަޅުގަނޑު ވެ

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ވަރަށް ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންޝިޔާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތޮއްޑޫ ދާޝުކުރި  1އާދެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ންތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ

`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ 

 އެާއއެީކގައި ދަންނަވާލަންޅޭގޮތުން އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީއާ ގު 

ޖުޑީޝަރީ  ،ކޮމިޓީތަކަކީ ބޮޑަށް ފެިނެގންދާ އަލަށް މި އުފެދޭ ކޮިމޓީތަކުެގ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެންމެ ،އޮތީ

ޓަކައި ކުންފުނިތަކުން އިޞްލާުޙކުރުމަށްވާ ކުންފުނިތައް ސާއް ހިރު ސަރުކާކޮމިޓީއާއި އަދި  ދޭއިޞްލާޙުކުރުމަށް އުފެ

 ަރއްޔިތުންަނށް އެނގި ހާމަެވގެންދާ ގޮތަްށ އެކުެލވިފަިއވާ ކޮމިޓީތަކާއެިކއެކި ޖަރީމާަތކާއި ވަްއކަންތައް ފައިވާ ހިންގާ

މި ކޮމިޓީގެ ތެރެއަށް ސް ސަރޕްރައިއެންޓައޯން ސްޓޭޓް  ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭެއގޮތުން ގުޅޭ ކަންކަން. 

މަސައްކަތްތަާކއި ެއ  ހިނގާ ގައިކު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަވާ ސާ އްހިސަރުކާރު 

 ،ގެންދިއުން. ސަބަބަކީކުރުުމގެ ެއންމެހައި ކަންކަން ވެސް މި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ތަންތަނުގެ އޮޑިޓު
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ވަނީ ގާފައި ރުން އެންމެ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހިންރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާ  ،ނޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެންިދޔައަޅުގަ

ވާ ކުންފުނިަތކާއި އެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެެރިއން އުފެދިފައިވާ ސަބްިސޑަރީ ކުންފުނިތަކުން. އެހެންވީމާ، ސާ އްހިސަރުކާރު 

ގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ކަން ކަމުރައްޔިތުންނަށް ެއނގި ހާމަވެގެންދާނެ ކަން ،ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބެލިގެންއެކަން

ހުށަހެޅުއްވި ޮކމިޓީއާއި އަދި މި ރިޕޯޓަށް ުފރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ޝަރީފް އެއެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ވެްސ 

ޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން، މަޖިލީހުގެ ައޅުގަނޑު ވާަހކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާއެކީ

ާސން ޙުސައިން ިމއަދު ވަީނ ޙިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ޢަްއޔަންުކރެއްިވ އަްލއުސްތާާޛ ފަރާތުން ޖުޑީ

ކުބާދު އަރިްސކުރަން. އަދި ނިާޔއާިއ މުބާރިހުބޮޑަށް ތަ ކުަރްއވައިފަ. އެހެންކަުމން، ެއ ކަމަނާއަްށ ވަރަށް އިހުވަ

އަދި  ،ލޮބުވެތި އެްނމެހައި ރައްޔިތުންނާއި ނިާޔ އަުޅަގނޑު ދާއިރާެގ ހުއެދުމާއި ތަ ދުެގ ހެޔޮއީޠުރު ބަރަކާތްތެރި ފި

 ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި އެންެމހައި ރައްޔިތުންނަށް އަރިްސުކރަން. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތުނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ލަޠީފަށް.އްޔާސިރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފްއްއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށީ

 ވާހަކަދައްކާ އެންމެ ފުރަތަމަ  ަގއިހުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުޅުުދއްފުށީގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުން އަުޅގަނޑާ ދޭތެރޭަގއި ޔަޤީންކަްނ  ،ފުރުޞަތު ކަމަށް ވެފައި 

އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންެގ  .އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން  މު ހަވާލުކުރެްއވީމާޤާބަހައްޓަަވއި މި މަ

ކުރެވޭ ކަންތަކަްށ ކަމުގެ ަޔޤީންކަން އަރުވަން. އާދެ! މި ބަހުސްެއކީަގއި މަސައްކަތްކުރާނެ  މާަގއި ތެދުވެރިކަޙައްޤު

އިންސާފުގެ  ،ތަން މީގެ މަސްތަކެްއ ކުރިން ފާރުތަކުގައި ިލޔެފަިއ ހުރި ،ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެންނަނީ

ޤީޤަތުގަިއ ޙަބޫލެއް ނުކުޭރ މި ވާހަކައެއް ގައޭރުަގއި ބަަޔކު  ްއވެސްއެކުރާނެ ވާހަކަ. މަގަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރު 

 ށް ބަޔަކަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑުެމންނަށް ވެސް އެތައް ަހމަ،. ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށްވި. ދުވަްސވަރަކީ ދަންނަވަންޏާ

އިންސާުފެގ  ،މުންދިޔަ ވާހަކަައކީބޫލުކުރަން ދަތިވެފައި އޮތް ދުވަސްވަެރއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަގަ

 އިކުރާނެ ވާހަކަ. އަދި ހަމައެއާެއީކގައި އިންސާަފކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައަުޅގަނޑުމެން ދަތުރު ށްމަގަ

އާދެ!  ؛ކުންފުނިތަުކގެ ތެޭރގަިއ ވެސް އިންސާފުކަން ،އިންސާުފކަންތެރެއިްނ ވެްސ ސަރުާކރުގެ  ،ވެސް އިންސާފުކަން

އިލާގެ ތެރޭަގއި ވެސް އިންސާފުކަން. އަދި ހަމަެއހެންމެ ޖުޑީޝަރީގައި ވެްސ އިންސާފުކަން. މިއަދު ޢާ

ކުރިންވެްސ  ންބަރުން މީގެގައި ިތއްބަވާނެ ަބއިވަރު މެނއާދެ! މިތާ ؛ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވެ ެފންނަމުން މި
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ދަނީ  ބޭުފޅުން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހާމަވަމުން މި ވިމި މަޖިލީހުގައި ަވގުތުަތއް ހޭދަކުރައްވާަފއި ތިއްބެ 

ކަން. ވާހަކަތަެކއް ނޫންދެއްކި ހޯދަން  ހަމައެކަނި ވޯޓުަކން. އައި ވާހަކަައކީ ތެދު ވާހަކަތަކެއް  އެމް.ޑީ.ޕީން ދައްކަމުން

 އާދެ!އަދާކުރަން.  ީކ ޝުކުރުއެކަމާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިން ައޅުގަނޑު ހަމަ އެހެންވެގެ

ިމއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް.  ،އަުޅގަނޑު ވަރަށް އުފަާލއެކީ ބަަލއިގަންނަން ުރގައިއިވާހަަކ ދައްކާ ކޮމިޓީތަކުެގ 

 ބެހޭ އާސް އަޅުގަނުޑމެންގެ އެސް.އޯ.އީ ހެން ހަމަ ންެވސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާ ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު

 ؛ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ މިދިޔަ ކޮމިޓީއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ަވރަށް ތުން މި އުފައްދާގޮ

ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި ރައްިޔތުންގެ ފައިސާ ނުޙައްޤުން  ތަނުަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވަރަށް ފާއިތުވި

ކެމްޕޭންތަކަށް ދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ލާރި ެއކި ގޮތްގޮތަށް ށް ފެންނަމުންޑުމެންނަތަން އަޅުގަނ ބޭނުންކުރެވެމުންދާ

އާދެ! ވަގުތު ހަމަވާީތެވ  .ރީފައި މިހިހުރިހާ ތަނެއް ބަނގުރޫޓުވެ މި ،އެސް.ޓީ.އޯާއއި މިފްކޯއާ  .ތަން ބޭނުންކުރެވެމުންދާ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ިދ އަ ،ނަށާއި ޔިތުންނިޔާ އަޅުގަނުޑގެ ދާިއރާގެ ރައްހުދުެގ ތައީއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ 

 ބޮޑަށް  ވަރަށްއަޚުންނަށް ައރިސްކުރަން. އަދި އެންމެހަިއ އަުޅގަނުޑގެ ، އަދި ނައިުބ ރައީސަށާއި  ،ރައީސަށާއި 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުީރަގއި އަުޅގަނޑު އަުރވާ ފަހު ވޯޓަށް ދިއުމުގެމިއީ މިއަދުގެ އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތު. އަުޅގަނޑަށް މި ލިބެނީ ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ ުފރުޞަތު އެުރވުމުގެ ނަސީބު. ފުރުޞަ

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު  މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް އިތުރު ކޮމިޓީތަެކްއ  ،ލެވި އިރަީއސް. އާދެ! ައއު މަޖިލީހެއް ެއކުލަވަ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

 ހުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،އޮތީ ބޫލުކުރާހިތްހަޓަަކއި މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް ގެނައުމަށް

. އިެގންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރެިވގެންާދ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގަކަން ކުރިއަށް އެކަންމަސައްކަތް ކުރިއަްށވުރެ ހަރުދަނާކޮށް 

ތަްއ ކޮމިޓީތައް އުފެދި، ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓު ؛އަދި ހަމައެއާެއކު، މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

އައު  ަހނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭބަ މެން އެތްކުެރިވގެންދާ ަވގުުތގައި އަުޅގަނޑުކަނޑައެިޅގެން ކޮމިޓީތަުކގައި މަސައްކަ

 ދައުލަތުގެ ުމއައްސަާސއަކާޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން އުފެިދފައިވާ ަގވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން އުފެދޭ ކޮމިޓީތަކަީކ 

މާ ލުކުރެވެނީ. އެހެންކަމުން، މި ކޮމިޓީތަކުން ނިންބޫގައެްއވަރުގެ ބާރު ލިިބގެންވާ ޮކމިޓީތަކެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަްށ 

ކޮންމެ ސަުރކާރަކުން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ  ކުރުމަކީ އަަބދުވެސް އޮންނަމަސައްކަތްތަްއ ެއއަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމު
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ުޅގަނޑުމެންނަށް ބޫުލކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވޭުތވެދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެްއަގއި ވެސް އަގަކަމެއް ކަން އަުޅގަނޑު 

އޮތް. އެހެން މަަސއްކަްތ ކުރެވިަފއި އެބަ  ުގޅުން ނެތް ގޮތަށްެއކަމާ ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ހުރި ބަެއއް  ކުރެވިަފއިފާހަގަ

ޖަދުވަލުަގއި ހިމެނޭ އެއްވެްސ  ބަޔާންކުރޭ އިއާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގަ ންގަާވއިދު ކޮމިޓީ ،ކަމަކީ މިދެންނެވި

ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ން ގޮތަކަށް އިޞްލާޙު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ނޫގަާވއިދެއް

ދާއިުރގަިއ ބެހޭ ވަކި ކޮިމޓީއެއް އުފެއްިދގެން ކުންފުނިތަކާއަުޅގަނޑުމެން ، މިއަދު ދައުލަތުގެ ބަެއއް ކުންފުނިަތއް

ރެއިން އެ ްނ ކޮމިޓީތަކަށް ލިބޭ ބާރު ނުވަތަ ގާނޫުނގެ ތެކުންފުނިތަކަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެެރއި

ބާވަުތގެ  މެދުގައި ެވސް މި ބޭފުޅުންނަށް ނެތް ބާރު އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ބޭުނންކުރެިވގެންދާ ކުންފުނިތަކާ

ރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އިއްޒަްތތެމި ވާހަކަ ހަމަ . ބޫލުުކރަނީގައެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގއި ފިޔަވަޅު ކަމުކަން

ން ވަނީ އެޗް.ޑީ.ސީ މިދިޔަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިީޓެގ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގަިއވާ މަްއސަލައެއްނިމިގެން ،ގެންނަނީ މި

ލާ އެަކކު ވެސް ނެތް. އިގެންދަނީ. މި ޤައުމުަގިއ އަޅަ ކުރަމުން އެޒުއަމިއްލައަށް ަގވާއިދު ހަދަިއެގން މިހާރުވެސް ތަންފީ

ގޮތުްނ ެއކަމާ ގުޅޭ  ،ސްސަމާލުކަމަށް ގެނެމި މަޖިލީހުގެ ައދި  ދައްކަނީ. އެނގޭ ަކމެއްގެ ވާހަަކ މި ފުކަާމއެކުވަރަށް ސާ

ދެކެވެނީ. އެހެންވީާމ،  ނުޮކށް އޮތް މަްއސަލަެއއްެގ ވާހަަކ މިެގޒެޓު ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކޮށްފަިއ ެގޒެޓުކުރަން ފޮނުވީމާ 

ޏާ ކޮމިޓީތަުކގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް ވަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރަން ކޮމިޓީތައް އުަފއްދާމިކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ކުޅޭުކޅޭ ތަނަކަށް ވެގެްނނެއް ނުވާނެ. މިތަން ތަމްީސލުކުރަން ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން  ނެ.ނޯންނާ

 ވިއްަކިއގެން ކަމަށް ވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަްށ ހުޓީގެ ރޫތިބީ މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ޕާ ވެސް މެންބަރުން އައިސް މި

 ހާރޫ ވަނަ މާއްާދގެ 75ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑު ަތކުރާރުކޮްށ މިދަންނަވަނީޚިދުމަތް

މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުެރވޭ މަސައްކަތަށް އަބަުދވެސް އޮންަނ  ވަންޏާ ކަމަށް މަތީން ކުރާ  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ

ވެސް އެކަްނކަމަށް  ސަރުކާރަުކންހިތަންޖެހޭނެ. އަދި ރުމަތްތެރިކޮށްިއ ޙުދައުލަތަކުން އެކަުމގަ

ހިތަންޖެހޭނެ. އިތުރު ކޮމިޓީތަްއ އުެފއްދިޔަަކސް ކަމަކުނުދާނެ. ެއ ކޮމިޓީަތކުން ކުެރވޭ މަސަްއކަތްތަްއ ރުމަތްތެރިކޮށްޙު

 ޔާ. ޒުވެގެންދާނެ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަސަްއކަތްޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކަންކަާމ  ފަހު މަސައްކަތް ދެން އޮތީ. އެއީ މިއަދު ވޯޓާ ހަމައަށް ގެންދެވިފައި ހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ އެްނމެ

އަުޅގަނޑުެމން އަހާނެ ކަމަށް. ފުރަތަމަ  ވޯަޓކަށް 3ގުޭޅގޮތުން ވޯޓަށް އެހުން. ައޅުގަނޑަށް އަންާދޒާކުރަނީ މިއަދު 

ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއި ؛ވޯޓަކީ 

ެމންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއއް. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން  11މައްސަލަެއއް. އެީއ  ،ވޯެޓއް  ،ތާއީދުކުރަްއވާފައި އޮތް

 ،ނަމަ މެންބަރުންގެ ކޮިމޓީއެއް އެކުލަަވއިލުމުގެ ވޯޓު. އެ ވޯޓު ލިބިއްޖެ 11ޓަކައި އެުކއެަލަވއިލެވޭ ޖެއްސުމަށްހަމަ

ވަނީ މެދުހެންވޭރު  ންޖެހޭ. އެ ކޮމިޓީމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ެއކުލަަވއިލާ 11ނަމަ ދެން  އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ

މް ހުށަހަޅުއްވައި، އަދި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޡިޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަްށ  ،ވަނީ ތާއީދުކުރަްއވާފަ. އެ ވޯޓު އެީއ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދެވަނަ ވޯުޓ. ތިންވަނަ ވޯޓަކަށް މި

ތާއީދު ލިބިފަ.  ،ަވނީ ހުށަހެޅި ފާސްކުރުމަށް މި ރިޕޯޓުަގިއވާ ގޮތަށްށް އެކުަލވައިެލވުނު ކޮމިޓީން ގެަނއި ރިޕޯޓާ އެްއގޮތަ

އާދެ! މެންބަރުން  (ގުުތކޮޅަަކށްފަހު)ވަރަނގަބީލު ޖަްއސަަވިއދެއްވުން އެދެން. ޯވޓު. ވޯޓު ، ެއގޮތަށް އަހާއެހެންވީމާ

އި ހެއްެދވުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ކޮށް އޮޅުންފިލުވަޢާމުޠާލި ިއ،ވަމުންދާ ގޮތް ބައްަލވަ ،ޖަްއސަވައި  ރަނގަޅަށް ަތއްކާޑުކޮޅު

، ދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު އެދެން. މިއީ ފޯކޭެގ ވަރަށް މޮޅު ސިސްޓަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން މި 

މި ނިޒާމު ބޭނުންކުރަމުންދާއިރުގަިއ އަބަުދވެސް ތި ބޭފުުޅން މި ނިޒާމާ ުގޅޭގޮތުން ސަމާލުވެލެްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ 

ިނޒާމު އިމްތިހާނުކޮށްލަދެއްވުމަށް  ޑުކޮޅުަތއް ޖައްސަަވއިމެންބަރުންގެ ކާ  ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ތަކުރާރުކޮށް

 އަުޅގަނޑު އެެދން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ދާއި ފުށީވިލު ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްަވއި އަްއޑޫ ؛ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި އަހަނީ

މެންބަރުންެގ  11ޓަކައި ުލމަށްއިއިމީ ކޮމިޓީތަްއ ެއކުލަވަ ދާމަޖިލީހުގެ  ،ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ މެންބަރު ޢަފީފުއިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ  11 ،ތާއީދުކުަރއްވާަފިއވާ ޮގތަށް. ވީމާ އިބޭފުޅުން ހުަށހަޅަ ޓަކައި އެލުމަށްއި ކޮމިޓީއެއް މިތަނުން ެއކުލަވަ 

 ންބަރުން ވޯޓުދެްއުވން އެދެން. ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ މެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޝަރީފް މް ބްރާހީއިމެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަފީފު ސަން ޙަ މެންބަރު ރާގެ ދާއި ފުށީވިލު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 77    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކީ. ހާޒިުރވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ ކީލަ އަދަދަޖިލީހުގެ ޖުމު މަޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އާދެ! 

. ވޯެޓއް ނުދެްއވާމެންބަރަކު ެއއްވެްސ . ނުފެންނަ ކަމަށް 77 ކީ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދ78ަ

 77 ިއގެން އުުޅއްވީަވޑަވޯޓުަގއި ބައިެވރިވެ ންނަވާ.މެންބަރަކު ނީ ްއވާ ވެސް ެއއްެވސްދެނުވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުއަދި 

ޯވޓު. އެހެންވީމާ،  39ވަނީ ޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި މައްސަލަ ފާސްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުން ިއއް 77ބޭފުޅުން، 

 ކުުރމަށް ފާސްވެއްޖެ.  އްޔަންކުރުުމގެ މަސައްކަތްޢަކޮމިޓީތަކަށް ބޭފުޅުން ކޮމިީޓއަކުން ދާއިމީ  މެންބަރުންގެ 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ރުެހންވޭމެދު ،މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީގައި ިތއްބެވުމަށް 11 ،ދެން އަޅުގަނުޑ ވޯޓަށް މި އަހަނީ

 ޝަހީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ކަނޑިތީމު ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ހުށަހަޅުއްަވއި ޡިމްޢާ ލީމެންބަރު ޢަ

ފަހަރުގަިއ ެމންބަރުންގެ ނަން ކިުޔއްވާލަެދއްވުން އަުޅގަނޑު ހިތުން ޭބނުންތެރި ކަމަކަށް  11މަށް. ެއ އްވުހުށަހެޅު

  !ވެދާނެ. އަމީންޢާއްމު ކިުޔްއވާލަދެއްވާ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ކަނޑިތީމު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަށަޅުއްަވއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގަިއ  11ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ހުށަހެޅުން.  މް ޢަބްދުލްޙަކީމްހީޝަهللا ދުޢަބް
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 ތ. -2މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު.  -1 ؛ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މާވަށު ދާއ3ިމޫން. އުއްސާން މަޣަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ

ކެންދޫ ދާއިރާގެ  -5ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް.  . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގ4ެމުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 އަލިފުށީ  -7މޫދު. ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް -6އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

ވެލިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  -8ސަިއން. ޙުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ރާގެދާއި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  -10 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. ހޯރަފުށީ -9. ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު

 ންވޭރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.މެދުހެ -11އަދި  ؛މަދު ނިހާދުމެންބަރު މުޙައް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަގއިާވ ބޭފުޅުން ކުީރަގއި ފާްސވެފަިއވާ ކޮމިީޓގަިއ ޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާއްމު. ައމީންޢާއްމު އެ ވިާދޅުިވ ލިސްޓު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  މަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އްބެވުތި

ޓުދެްއާވ ވެްސ ނުގުާޑ އިނގޭތޯ. ވޯތިއްބަވާީނ ެއއްގޮަތކަށްހަމަ މެންބަރުން. ވޯޓުލާ ަގޑީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ގަީޑގައި.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަލީ ޢާޡިމް މެންބަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމްހީޝަهللا ދުމެންބަރު ޢަބްކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   76     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 76        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 78 ކީހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ. ންއެއީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ބުނާ ގޮތު. 87 ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނެތް. ަވކި  ؛ ޭއގެ ބޭފުޅަކުންގެ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ76ުއެއީ  ؛ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުން

. 76 ކީމެންބަރުންގެ އަދަދަ ިއގެންނެވިަވޑަވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެ ކު އެބަ އިންނެވި.ރަމެންބަ ވާ ެއއްނުެދއްގޮތަކަށް ވޯޓު

ންނާ އެކުަގއި ކޮމިީޓ މެންބަރު 11 މި ދެންނެވި  ،ވީމާއެެހން .76ލަ؛ . ޖުމ39ު ކީމިްނވަރަ ބޭނުންވާ  ންވާފާސް

 ލުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ޝުކުރިއްާޔ. އިއެކުަލވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލުމަށް ކަނަޑެއޅުނު ކޮމިޓީން މިއަދަށް މި އިަގާވއިދު ެއކުލަވަ  ،ވަނަ ވޯެޓއްގެ ގޮުތގައި މި އޮތީ 3އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަހާ ަގއިާވ ގޮތަށް ކަްނކަން ފާސްކުރުމަްށ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަމަޖިލީހަށް ގެނައި ރިޕޯޓު

މި ޖަލްސާއަށް މިއަުދ  ،މި މަޖިލީހަށް ،ކތަނަށް ލުމަށް ކަނަޑއެޅުނު ޮކމިޓީން މިއިވޯޓު. އެހެންވީމާ، ަގވާއިދު ެއކުލަވަ 

 ގެންނެވި ރިޕޯުޓގަިއވާ ގޮތަށް ވޯޓުދެްއވަން ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެެދން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 77    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 77        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ިތއްބެިވ  ވަަޑއިގެން. ހާޒިރުވެ 87 ކީލަ އަދަދަމަިޖލީހުގެ ޖުމުތުންގެ ޔިރައް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން

އް ވޯޓެ މެންބަރަކު  އެްއވެސް . ނުފެންނަ ކަމަށްމެންބަރުން 77 . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވީ 78 ކީމެންބަރުންގެ އަދަދަ

 77 ަވޑަިއގެންނެވީ. ވޯޓުަގިއ ބައިވެިރވެވާނީންނަމެންބަރަކު  ނުދެްއވާ ވެސް އެްއވެސްވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުއަދި  .ދެއްވާނު

 އެހެްނވީމާ، މި މައްސަލަ ފާސްވެއްޖެ. ލިބިފައިވޭ. ވޯޓު 77ލަ؛ ޖުމު ވޯޓު. 39ނީ މަށް ބޭނުންވަވުފާސް މި  .މެންބަރުން

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ނިންމުން 
 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

ިމ އަުޅގަނޑުމެން  ަބއްދަލުވުން މިހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން.

ގޮތުގައި  މި ރެޔަކީ ޝަްއވާލު ަމހުގެ ހަނދު ބަލާނެ ރޭ. އަދި ފަލަކީ ޢިލްމު ބުނާ ،ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ނިންމާލަނީ. 

ވަނަ ދުވަސް. އެހެންވީމާ، ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މާދަމާ ވެގެންދާނީ ކުޑަ އީދު  1މަހުން  މާދަމާއަކީ ޝައްވާލް

އަދި  ޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއިއްމެ މެންބަރުންނަށާއި މި ރާއަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި އެންދުވަހަށް. 

ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ކަންކޮޅުަތުކގަިއ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެްނމެހައި އިސްލާމުންނަށާއި އަދި އިސްލާމުންނަށް މަދަދުވެރިވެ 

  ޔާ.އެންމެހައި ތަހުނި ދު ދުވަހުގެ އީދަރުކޮށް ހައްދަވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ކުޑަ ޤަ

 

 .މުނީނި ަމޖިލިސް .ينالمالع رب   هلل حمدوال

__________________ 

 




