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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 26ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/23އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ލިއްޔަުތ ަގިއ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫ 9:30ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ބޭްއވުމަށް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  -4.1

ޤައުމީ ަގއި  11:15 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  އާއްމުަގއި  9:30. 2ޓަރި އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮ

 . 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:00. 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ސަލާމަތުގެ
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ގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނާވ މާފަންނު މެދު ދާއިރާކަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް. ކޮމިޓީތަ -4.2

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްާމ ރަޝީދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ޮކމިޓީއަށް މަޑަވެލީ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާުޒ 

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ގަާވއިދުގެ  ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ

ގައި އަންގާފަ.  2015ޮއަގސްޓު  11ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް ަވނަ މާއްދާ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އިޢުލާނުކުރަން. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ެދއްވުްނ ގެ ބަދަލުަގއި އެ ޮކމިޓީއަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިهللاޢަބްދު

އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ  107

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ  2015ޮއަގސްޓް  11އެމް.އެްސއަކުން ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.

  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 ސުވާލު.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ުސވާލު. ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންްޑ  މަރަދޫ -5.1

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. ުމޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރަްއވާ ުސވާލު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން 

އްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުުރ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިްނ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙަ

ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

 ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް ތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

އަސްލު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ، މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްކޮްށގެން މަރަދޫގެ 



3 

 

އިުރ، އެ މަސަްއކަތް ނުފެިށ ލަސްވަނީ ކީްއެވގެންތޯާއއި މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފަިއވާ 3ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް 

 ދެން މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްޯތއާއި ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިާހތާކުތޯ ވިދާުޅވެދެްއވިދާނެތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިން އެންޑް އިންފްރާ

`. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުެގ ޖަވާބުގައި ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން. މަރަދޫ ބަނދަރު 

ން ކުރަން ަގސްތުކުރާ ވަރަށް ވުރެ ެއ މަރާމާތުކުރުމަށް ހިމެނިފައި ވަނީ، އެ ބަނދަރުގެ މަސައްަކތް އަޅުަގނޑުމެ

މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަޅުަގނޑުމެން އެސްޓިމޭޓުކޮށްފަިއވާ  3މަސައްކަތް ނިންމެން ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ މަދު ފައިސާ 

ނޑުމެންގެ  ނުޑމެންނަށް ނުފެށި ލަސްވެގެން މި ދަނީ. އަުޅގަ ގޮތުން ނިންމޭނެ. އެހެންވީާމ، އަދި މަަސއްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޑެިޕއުީޓ  އިސް ެލވަލްގެ ވަފުދެއް މިިދޔަ ހަފުތާގަިއ ވެްސ ވަނީ ޮގސް ބަނދަރުގެ ހާލަތު ބަލާފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ  މިނިސްޓަރުންނާއި އެިކ ލެަވލްގެ ިއސްވެރިން ހިމެނޭ ޮގތަށް ގޮސް ވާނީ ބަލާފަ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށް ިއސްކަންދެން. އެހެންނަމަ ވެްސ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވާ ވަރުން އަުޅގަ

މިހާރު މަސައްކަތް ފަށައިފި ނަމަ، މަސައްކަތް ކޮންޓިނިުއުކރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިާސ ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ 

ނޑުމެން ގަސްުތކުރަނީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ބަނދަރުގެ ފުލް ސަރވޭެއްއ  އަދި މަސައްކަތް ނުފެށި ލަްސވަނީ. އަުޅގަ

ހަދައި، ިޑޒައިެނއްކޮށް ނިންމައި، އީ.ައއި.އޭ ހަދައި، މި ުހރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމާ އަަހރުގެ ފަހުކޮޅު މަަސއްކަތްކުެރޭވ 

ވަރަށް ތަްއޔާރުވުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއ ގޮތަށް އެ މަސަްއަކތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންެދވޭ. ަޙޤީޤަތުގައި ބަޖެުޓގައި ވަރަށް 

ޢުތައް ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެްސ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަްށ ފަިއސާ ހިމެނިފައިވާ ވަރަކީ އެ ގިނަ މަޝްރޫ

މަޝްރޫޢު އެއްކޮްށ ފަށައި ނިންމޭވަރުގެ އަދަދުތަކަށް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، އަހަރުެގ ެއކި ހިސާބަށް ބަހާލަިއގެން 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްތައް މި ފެށޭވަރު ވަނީ. މިހާރުވެސް މި އަހަުރ ތެ ރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ަމޝްރޫޢުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ގޮތުން ވާނީ ތަރުތީބުކޮށްގެްނ، ބަހާލައިގެން މަސައްކަްތ ފަށާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތުން އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަނީ. މި ދެންނެވި ފަދައިން ކުރަންޖެހޭ އިނީޝިއަލް މަސަްއކަތްތައް ކަމުަގއިވާ ޑިަޒއިނިންާއިއ 

ވޭއިންާނއި މި ހުރިހާ؛ އީ.އައި.ޭއއާއި މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށް، އަަހރުގެ ފަހުކޮޅަށް ދާންވާއިރަްށ ސާރ

މަސައްކަތްކުރަން ަތއްޔާުރކުެރވޭވަުރ ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތުަގއި މި ކަމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވާހަކަ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ.
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މަިއަގނޑު މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު ސުވާލުގެ ފުރުޞަތު 

 އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑަށް މާނަ ިމ  އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ދެްއވި ޖަވާބަށް. ަވޒީރު ެދއްިވ ޖަވާުބން އަުޅގަ

ކުރެވެނީ ރަނގަޅަށްތޯ އަދި ިއތުރަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވަނީ މި އަހަރު ޢަމަލީ ގޮތުން 

ސަްއކަތެއް ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް. އެހެން މި ދެންނެވީ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ސަރުކާރުްނ އެްއވެސް މަ

ނޑު ހުށަހެޅި ަމޝްރޫޢެއް މި މަޝްރޫޢަކީ.  1މެންބަރަށް ޚާއްޞަ  މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

މެ މަސްވެރިކަންކުރާ އެންމެ ބޮޑު ރަށް. ދައުލަތަށް ވަރަްށ އެހެންވީމާ، މަރަދޫައކީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ވެސް އޮތް އެން

 ބޮޑެތި ފައިދާ ޭއގެ ސަބަބުން ވާ ރަށެއް. އެހެންވީމާ، މަނިުކފާނު ވިދާޅުވި ެއްއޗެްއގެ މާނައަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިން އެންޑް އިންފްރާ

ނޑުމެން މި ދަނީ އެ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑު ަޖވާބުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންނެވިން އަުޅގަ

އިނީޝިއަލް މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުންނޭ. މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މަސައްކަތްކުރުމަށް ތަްއޔާރުވުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއ 

ނޑުމެންގެ ޓީމުން ގޮސް ބެލިބެލުމުން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށް އަ ނޑު މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އަުޅގަ ުޅގަ

 ބަނދަރަށް އިތުރު ޖާގަ ވެސް ބޭނުންވާކަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ވިލިފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގެން މި ސުވާލުަތކަްށ 

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މި އަހަރުގެ ބަޖެ ޓުގެ ތެރެއިން ކިަތއް ރަށުެގ ޖަވާބުދެއްވަމުްނގެންދާތީ. އަުޅގަ

 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދޭތޯ؟ އަދި މި އަހަރު ތެރޭގައި ކިަތއް ރަށުގެ ބަނަދރުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު.

 

 މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިން އެންޑް އިންފްރާ

ޔާމީްނ هللا އާދެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ރާއްޖޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނުވަަތ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިމިުނގަިއ 

ދެވުމަށް ވަރަށް އިސްކަމެއް ެދްއވާ. އެ ޮގތުން މި އަހަރު ތެރޭގަިއ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަްށގެން

ރަށެްއގައި ކޮށް، ެއއްކޮށް ނިންމާލެވިފަ. އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން އަދި މަސައްކަްތ  19އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަނީ މިހާރު 

އީ.އަިއ.ޭއގެ މަސައްކަތް އެިކއެކި މަރުޙަލާތަކުަގއި އޮތުމުެގ ރަށަކާިއ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ޮސއިކުެރވި،  28ކުރިއަށްދާ 

ރަށަކާ  28ރަެށއް ވެސް ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ުޖމުލަ ގޮތެްއގައި  12ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާުރވެފަިއވާ 

ކުެރވި، މަަސއްކަުތެގ ރަށެްއގެ މަސަްއކަތް މި ައހަރު ތެރޭގައި މިހާރު މި ވަނީ ސޮއި 40ރަަށކާިއ، ޖުމުލަ  12އެްއކޮށް 

ރަެށއްެގ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށ މި ދަނީ  40ރަށެްއގެ މަަސއްަކތް ނިމި،  19އެކި މަރުޙަލާތަުކަގއި. އެހެންވީމާ، 

 17ސޮއިކުެރވިގެން. އަދި މިހާރު ކުރުމަށް ނިންމައި، ޓެންާޑކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުަގއި މި އަހަރު ފެށުމަށް އިތުރު 

ރަށުގެ މަަސއްކަްތ  57 ؛ަރށް 17ރަށާ އެްއކޮށް  40 ދާބައޮތް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކުރިއަށް ރަށެއްގެ މަަސއްކަތް އެ

 ރަށުގެ މަަސްއކަތުގެ އިތުރަށް. ުޝކުރިްއޔާ. 19ެއއީ މިދެންނެވި ނިމިފައިވާ  ކުރިއަށްދާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަދާއިރާގެ އިއް އަރުވަނީ ކެލާ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެ

ނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ަމރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅގަ

 ރަށެްއގެ މަަސއްކަތް އެބަ 28ްއޒަތްެތރި ވަޒީރު ފާަހގަކުަރއްަވއިފި ގުިޅގެން ދެންމެއަކު އި ންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލާމެ

ވިދާުޅވި ގޮތަްށ  އެ ކުަގއި ހުރި ވާހަކަ. ހަމަ ޝަރީފްރަށެްއގެ ަމސައްކަތް އެިކއެކި މަރުޙަލާތަ 12ދެއޭ. އަދި 
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ވަނީ އަދި ނުފެށި.  ތް މިރަށުގެ ފިއްލަޫދގެ މަސައްކަ 1ވެސް ހިމެނޭ  އިރާަގއިމަރަދޫއެކޭ ެއއްފަދައިން އަުޅަގނޑުގެ ދާ 

ނޑަްށ ލިބުނު ތަސައްލީއަކީ މަނިކުފާނު ދެންމެ ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި އަހަރުގެ ެއކިެއކި  ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ.. .ެގންދަވަނީހިސާބުތަކަށް ބަހާލައިގެންނޭ   .އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު.

 

 ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިން

ނޑަށް މުޅިން ސުވާލު ެއއްކޮށް ނުނިމު ނޑަށް ސުވާލާ އާދެ! އަުޅގަ ގޮތުން ދަންނަވާެލވިދާނެ ގުޅޭ ނު ނަމަވެސް އަުޅގަ

ން އެއަށް ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެއަަހރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށުމަށް  ފިއްލަޫދގެ މަސައްކަތް ވެސް މި ،ބޫލުކުެރވޭކަމަށް ގަ

 އި އީ.ައއި.ޭއގެ މަސަްއކަތަށް ތައްޔާުރވަމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޑިަޒއިނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޝުކުރިއްާޔ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހި

 މި  ،ލަްއކަ ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާ ހިނދު 3މިލިއަން  16އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  އަްއޑޫ ސިޓީގެ މަގުަތއް ހެދުމަށް މި

ނޑު މަނިކުފާނާއަހަރު ޖެނު އް މެއިލްކޮށްެދއްވާެނ ާދޅުވި ޝެޑިއުލެ ެދއްކީމަ ވި ވާހަކަެއ ބައްދަލުކޮށް  އަރީ މަހު އަުޅގަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާއިން ައއްޑޫ ސިީޓގެ  16އަހަރު އެްއެވސް ވަރަކަށް މި  ވާހަކަ. މަނިކުފާނު ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ މި

 ރައްޔިތުން މިކަން ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ؟މަގުތަކަށް ެއއްެވސް ވަެރއް ުކރެވޭނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު.ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ނޑު ކުރިންއާދެ! އަ .އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގިއ އަޅުގަ ވެްސ ޅުގަ

ވުރެ ާމ ބާރު މިނުގައި ގެންދިޔުމަށް  ށްސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަދެންނެވިފަދައިން މި ސަރުކާރުން އިންފްރާ
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ބިލިއަްނ  1.1ގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ރާއްޭޖގެ އެކި ަކންކޮޅުތަކު ދަނީ. މަގު މަސައްކަތް ކުރަމުން މި

 މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި، ސް އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އެހެންވީމާމަސައްަކތް މިހާރުވެހެދުމުގެ ރުފިޔާގެ މަގު

ކުރަނީ ކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަ. އަޅުަގނޑުމެން ގަސްތު  ވަނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑިޒައިްނގެ މަސައްކަތްަތއް މި

، ކުރުމަށް. އެހެންކަމުންގެ މަސައްކަތް ތާވަލުހިސާބަށް މަގުހެދުމު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަްތ އައްޑޫ ިސޓީަގއި ނިމޭ

. ށް ސަރުާކރުން މަސައްކަތް ރާވާނެހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭވަރަފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓު ނިމޭއިރަށް މަގު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އްމަދު ފަލާޙަރި މެންބަރު މުޙަޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

ލަކީ މާޭލގެ މަގުަތއް ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުވާ ރައީސް. ައޅުަގނޑު މިިނސްޓަރާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އޮޅުންފިލުވަިއގެންތޯ އެކަްނ  އަހައި ، ސް ވަރަކަށް ހިއްސާކުެރވި ކުރަމުންދާއިރު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެއއްވެސުންނާފަތި

މާލޭގެ ަމގުތަެކްއ  ،ދަނީ އެގޮތްިމގޮތަށް ބަދަލުެވެގންދާއިރު ދަނީ. އެީއ މާލޭގެ މަގުަތއް މިހާރު މި ކުރަމުން މި

 ގޮތަށް. އެހެްނވީމަ. ރަނގަޅަކަށް ނުހެދޭ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވާލަން ނަޑއެިޅގެްނ ސުވާ .އާދެ! އަުޅގަ ލުަގއި ކަ

ވަނީ ކުީރަގއި އޮްތ  ނޑު ހިތާމަކުރަްނ. މާލޭގެ މަގުަތއް ސުންނާފަތިކޮށްފައިޚިލާފު ވާހަަކއެއް ދެްނނެވީތީ ައޅުގަ  ޙަޤީޤަތާ

 ސަރުކާރުން މި  . މިވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފަ ސިޓީ ކައުންސިުލން މުޅި މަގުތައް .އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގެ ދުަވސްވަުރގައި

މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮްތއިރުަގއި މާޭލ ދަނީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަޅުަގނޑުެމން މިދަނީ މިހާރު އެ

ެރއް ވެްސ ގޮތްގޮތަށް. ދުއްވޭ ވަރަށްވަ ތަާކއި ހުރިހާ ެއއްޗެހި ހުރީ އެކިަތއް ކާނުތަާކއި، މަގުތަކުގެ ގާސިޓީގެ މަގު

ކުރަމުން. ދަނީ އެކަންކަން ރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެން މި، ނުވޭ. މީހުނަށް ބޭނުމެއް ވެސް ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ

. ދުރު ރާސްތާއަށް ވިސްނަިއގެން މާލޭގެ ަމގުތަްއ ކޮންސަލްޓެންެޓއް ެވސް ހޯދާފަ ވަނީ މިހާުރ ބޭރުގެ މެން މިއަޅުަގނޑު
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ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން.  ެއތުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ެވްސ މިޅުާމިއ، އަލުން މަގުތަުކގައި ގާއެއެކި މަގުަތކުަގއި ތާރު

ަގނޑުމެން އެީކަގއި ކަންތަްއތައް ކުރާނީ. ައޅުތުންނަށް އޯގާތެިރކަމާ ކާރުން ރައްޔިސަރު އަޅުަގނޑުމެން މި ، އެހެންވީމާ

 ކަށް އަުޅވާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.މާލޭގެ މަގުތައް ހަމަޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަ ޝުކުރިއްާޔ. ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލި

ޢުލޫމާތު ހުންނާނެ މަނިކުފާނު އަތްޕުޅުގައި މަ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ދަންނަވާލަން

ާއ ހަމައަށް ކިަތްއ 2012އިްނ  8 ންނަވާފާނަންތޯއަހަރުެގ ބައި. ދަ މި ،ގުޭޅގޮތުން. ދަންނަވައިފި ބަނދަރުތަކާ

ހިސާބަށް ކިހާ ބަނދަރުތަކެއްތޯ. ިމ  އިން މި 2013ައދި  އަށް ކިތައް ބަނދަރުތޯ؟ 13އިން  12އަދި  ބަނދަރުތޯ؟

 ށް އެދޭތީ ބޮޑަ ޓަކަިއ ހިއްސާކޮށްލަދެްއވުން ައޅުަގނޑު ވަރަށް ރައްޔިތުންެގ މަޢުލޫމާތަށް، ނަމަ މަޢުލޫމާތު ހުރެއްޖެ

 ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މި 2012އާދެ!  ލަ ދެ! ޖުމު ދަނީ މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އާ ވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން އަޅުގަ

ވަނީ  މި ރަެށއްެގ ބަނދަރު ހަދައި 52ުރގައި ހަމައަށް އައިއި ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން މިއަދާ 2012އި ގޮތެްއގަ

އަހަރަށް  3ަގނޑު މިދެންނެވި ލަ ގޮތެއްަގއި އަޅު ނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން. އެހެންީވމާ، ޖުމުނިންމާފައި ހައުސިންގ މި

ރަށެްއގެ  40ށްދަނީ އިތުރު މިހާރު މި ކުރިއަ، ްއކަތް ނިމިރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސަ  52ލަ ގޮތެއްގައި ބަހައިނުލާ ޖުމު

ރަެށއް ހިމެނޭ.  17ރަާށއި އަދި ސޮިއކުރަން ތައްޔާުރވަމުންދާ  12އަހަުރ ސޮއިކުެރވިފަިއވާ  މަސައްކަތް. އަދި މި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މިރަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގުޅޭގޮތުން  މަރަދޫގެ ބަނދަރާ، ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ަވޒީރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ވަކި ރަށެްއގެ ބަނދަުރ ، ގުޅިގެން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ރައްވާފަިއވާ ުސވާލާމަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކު

  ަވޒީރު ގެްނގުުޅއްވާަފއިވާނެތޯ؟ ަވކި ރަށެްއގެ ބަނދަރު ނުހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް ެއއްެވސް އިރެްއގައި ހަދައި،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޙައްމަދު މުޢިއްޒު ާވހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މު

ނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަކުންނެއް ރައްިޔތުންނަކަށް ތަފާތެއް ނުކުރާނެ. ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި

. ފައިސާ ލިބޭ ވަރަކުން ،އަހަރުެގ ތެރެއަށް ތަރުތީބުކޮށްލެވިގެން  ،ްށގެންދާނީ މިދެންނެވި ފަދައިންސަރުކާރުން ކުރިއަ

ތަރުތީބުކޮށްގެން.  ،ތިސާދީ ގޮތުން ވިސްނައިގެން ސަރުކާރުން އިޤް، ކޮށްގެންއަށް ބަލަިއގެން ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖުއެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

ދަނީ  . އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާހަގަވެގެން މިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު

އެކީަގއި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތއް ވަރަށް ހަލުއި ސްޕީޑެްއަގއި  ޓަރ ދެންމެ ތި ދިން މަޢުލޫމާތާ މިނިސް

އެީކގައި އަާދކުަރން. އަދި ހަމަ އެއާ ބޮޑަށް ޝުކުރު ން. އެކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށްގެ ޒަޢާމަތުަގއި ކުެރވެމުންދާކަޓަރުމިނިސް

ނޑުމެްނގެ  ،މާފަންނުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚާއްސަކޮށް އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 ްއދެއް ހަދައިދޭން މިނިސްޓަރު ބަތްާވ ގޮތަށް މޫދަށް އެރޭ ސަރަހަނިސް ދާއިރާއަށް ނިސްބަްތވާ ގޮތަށް ނުވަތަ މާފަންނަށް

؛ އެީކގަިއ މާލޭގެ މަގުތަކުަގއި ިތ ގެްނގުުޅއްވާ ދަންނަަވން. ހަމަ އެއާ  ކޮށްދެްއވާ މަސަްއކަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ތި

 ...މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަްށ ޓަކައި ތި ގެްނގުުޅއްވާ 
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 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ށް ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަ ުނވޭ. ގެަމނަފުށީ ދާއިރާ މެންބަރު ސުވާެލއް ކުަރއްވާަފއެއް އިްއޒަތްތެރި

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

ދަލުވުން ބައް 15ހިސާބަށް ވަގުަތކު ބައްދަލުކުރުމާ، އަދި މިހާ ނުންވާ ކޮންމެ ތިން ރިންގުން ފޯން ނެންގެވުމާއި، ބޭ

ގެންަދވާއިުރގަިއ މަރަދޫ ރަށުގެ ބަނދަރު ެއއްފަހަރާ ުކރިއަށް 4ާދއިރާގެ  މަނިކުފާނު އަޅުަގނޑާ އެކު ަބއްދަލުކުރަްއަވއި،

ނުޑގެ ސުވާލަކީ. އަދި މިހާހިސާބަށް ނުކުރައްވަނީތޯ ައޅުގަ ޒީރު ބައްަދލުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަާރއި އިްއޒަތްތެރި ވަ 

 ޝުކުރިްއާޔ. ބަނދަރުތަކަށް ކުރެްއވިފަިއވޭތޯ؟ އަިއއިރު ކިހާ ހޭދައެއް ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 :މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ާވހަކަދެއްެކވުން

ނޑާއާދެ! މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަ ންނާނީ. ދުނު ފަަހރު ބައްދަލުކޮށްފަިއ އޮބައްދަލުކުރަްނ އެ ްތތެރި މެންބަރު ވެސް އަުޅގަ

ރުތަުކގެ ށްދާ ބަނދައި އޮންނާނީ. އާދެ! މިާހރު ކުރިއަފަހަރު ަބއްދަލުޮކށްފަ . އެންމެ ފަހަރަކު އެދިަވޑަިއެގންނެވީއެ

ފަދައިްނ  މިހާރު ޮއންގޮއިން މަަސއްކަތް. އަދި ިއތުރަށް މިދެންނެވި، ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ ބިލިއަން  1.5 ލަ އަގަކީ ޖުމު

 ތައް ނުލާ. ފަށަންހުރި ޕްރޮޖެކްޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެން

ނޑު ދަންނަވާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ އިއްޒަތް އެކިެއކި ވެރިްނގެ  ،ލަްނ ބޭނުމީތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަ

ވާލުެވވަަޑިއގެން ހުންނަވާތާ މިހާރު ތިންއަހަރާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ހަދަށުގައި ނަމަވެސް މަނިކުާފނު 

ސަތޭކަ ފަންސާސް ހައުސިންގ ޔުނިޓު، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ފަށާފައިވާ ތިން ،އިރުބައިވާ 
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އި ބަަޔީކ އަހަރާ އުޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ؟ ތިން ސަޭތކަ ފަންސާސް ހައުސިްނގ ޔުނިުޓ ނުނިމިގެން މި ފަށާފައިވާ ތިން

 ހޭހާ ދުވަސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ވަޒީރު. ިވޔަސް މިހާރު ނިންމެންޖެ ހުރެ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ. ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ

ވާތީ ޝުކުރު  އްމު ސުވާލަކަށްޟޫޢު ނޫން ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިއާދެ، ސީދާ މައު

ްނގުޅެފަިއާވ ފެށުމުގައި ގެ މް.ޑީޕީ ސަރުކާރުން އެ ޕްރޮޖެްކޓުދަންނަވަން ކުރެްއވީތީ. އެ ަމސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ އެ

ތުްނ މަސައްކަތް އޮތީ ުހއްޓިފަ. އެ ކަންތައް ގޮސްަފއިވާ ގޮ .އުފެދޭ އެަތްއ ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަބުންއެކަމުަގއި ުސވާލު

ޔާމީން ވެިރކަމާ هللا ރިްއޔާ ޢަބްދުެވސް ފެށޭ ގޮތް ނުވީ. އެހެންނަމަެވސް، ރައީސުލްޖުމްހޫމަ އެއްގޮަތކަށްހަ

ހާރު ވާލުެވވަަޑއިގަތް ހިސާބުން ރައީސް ނެންގެވި އިސްނެންެގވުމެްއގެ މަތިން ކަންތައްތަްއ ޙައްލުކުރަްއވަިއގެން މިހަ

އަހަރު ނިމޭއިރަށް  ދޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި އި އެ ަމސައްކަތް އެބަމިނުގަ ރު. މިހާރު ވަރަށް ބާމަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފަ

 ރަްއޔިތުންނަށް އެ ތަންތަނަށް ވަދެވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ.  ،އެ މަސައްކަތްަތއް ނިމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު އަރު

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ސުވާލު  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި މިނިސްޓަރަށް. އަޅުގަ

ުޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނަމޫނާ ދެްއވުމަށް ވަަޑއިގެން އިންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ކެބިނެޖަވާބު، ކުރިމަތިކުރެވިފައި 

ނޑު ޭހލާމިނިސް ހިވަޑަިއގަތުމެއް ނެތި ކުރެްއވުމުަގއި ފަސްޖެގެން ެވސް ެއ މަސައްކަތްހުންނަވައިޓަރެކޭ. ރޭގަ

އްކަަވއިދެްއަވއިފި. މިހާރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މިހާރު ބިން ހި ،ގެންދަވާ މިނިސްޓަރެކޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިއަށް 

ދިއުުމގެ އޮތީ ކުިރއަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދަނީ. ހުރާގެ ބަނދަރު މިހާރު އެ .މުގެ މައްޗަށް ކުރިއަްށދަނީޖެހުހިލަ

 ... ނިމޭކޮން ދުވަެހއްަގިއތޯ ހުރާގެ ބަނދަރު  ،މަގުމަތީގައި ބަޖެުޓގައި. ކިހާ ދުވަހަކުންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ.ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

އަދި ނުނިމި  ،ވަނީ ތިން ފިަޔަވްއސަކަށް ބަހާލެިވގެން. ދެ ފިަޔވައްެސއް ނިމި ހުރާގެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަތް ގޮސްފައި

ރަ މަސައްކަތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ވަނީ އޮތް ފިޔަވަހި އެއީ ތިންވަނަ ފިޔަވަހި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވެސް ވަރަށް ބު

ކަމުަގއި  ވެސް މެންބަރުން ުކރެއްިވ ސުވާލުަތކުަގއި ހަމަ ދެންނެވި ޖަވާބު މިބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ. ައޅުަގނޑު ކުރިން 

އެިކ ދުވަސްަތކަށް ބަހާލެވިގެން މަޝްރޫޢުަތއް ިމ  ،ލަންޖެހެނީ. ައހަރުގެ ތެރޭަގއި އެކި މަރުޙަާލއަށްވެސް ދަންނަވާ

ނޑުމެންނަށް މިއަހަރު ނުފެށި މިގެ މަަސއްކަްތ  ޖެކްޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ ަފއިސާއިންވަނީ އެ ޕްރޮ ންދެވެނީ. އަދި އަުޅގަ

 އަހަރު ތެރޭަގއި މަަސއްކަތް ފެށުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމަށް ގަބޫލުނުކުެރވޭތީ. މި  ނިންމުމަށް ފައިސާ އެްއކޮށް ުހރި

ގެ ކުރީކޮޅު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަސައްކަްތ  2016ނަމަވެސް  ރު މަސައްކަތް ނުފެށުނުއަހަ ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. މި

ނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓަ  ވެސް ކޮށްފައި އޮންނާނީ. ުޝކުރިއްޔާ.  ށް ޕްރޮޕޯޒްފެށުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ނާޡި ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ،  މިނިސްޓަރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ކުރިނީބގެ ބަނދަރު  ،ގައި މިނިސްޓަރު ވިާދޅުވިކުރުމުކުރި އެއްކޮށް ބައްދަލު  ަކއުްނސިލާ އަޅުަގނޑު ކުރިނބީ

ހިސާބަކަށްތޯ އެ ިވސްނުމުގެ ކިހާ ކަމަށް. ދެން ަގއި ގެންުގޅުއްވާތާ ބޮޑުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުން ކުރިއަށް އޮތް

 ހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްަފއި ހުރިގުތު ކުރިނބީގެ ަބނދަރުގައި ބޮޑުވަ ވަނީ؟ ދެން މި މަސައްކަތް ޮގސްފައި

ދާނީ ކިހާތަނެއްަގއިތޯ އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ޭބނުންވޭ؟ ދެވަނަ ސުވާލަީކ، . އަދި އެ މަސައްކަތް ހިލަ އެބަހުރި

ނޑުމެން ވެ ބައްދަލުކޮށްލީމު. ދެން  ސް މިނިްސޓަރާވަިއކަރަދޫގެ ބަނދަރު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތިލަވެފަިއވާތީވެ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސާފު.ބެއް އަޅު އެކަންތައް ވެސް ނިމޭނެ ވަކި ހިސާ  .. ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 
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 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ 

އި ކުރިނީބެގ ސަރުކާރުން އޮތީ ކޮމިޓްމަންޓެއް ދީފަ .ލަންއި ދަންނަވާއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ަޖވާބުގަ 

ނޑުމެން  ާވނަމަ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދޭނެ ބަނދަރު ކުޑަކަމުަގއި ،ބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ކަމަށް. އެކަމަށް އަުޅގަ

ވެްސ ެއގޮުތގައި އޮތީ. . ހަމަ އެ ކޮމިޓްމަންޓް އަދިއަކުން ވެސް ކޮމިޓްމަންޓް ދީފަލިޔުމުން ވެސް ވާނީ ސިޓީ 

ނޑުމެން ހަމަ، އެހެންވީމާ ގެންދާނަން. ެދން ވަިއކަރަދޫެގ ބަނދަރަކީ ށް އެގޮުތަގއި ހަމަ ެއ މަަސއްކަތް ކުރިއަ އަުޅގަ

ން އޭރު ކުރެވިފަިއާވ ވުމުގެ މަތީގެ ވެސް އިސްނެންގެ ރު ޢަލީ ޢާރިފް ވަރަށް ފަހުން ކުރީގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަނދަރު ންކަމުން، އަދި މަސައްކަތެއް. އެ މަސައްކަތް ކޮށް ނިމުނުތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވޭ. އެހެ

ނޑުމެންނަކަށް ރިކުއެސްޓެއް ވެސް ައއިސްފަިއާވ  އަަކށް ދާމެއިންޓަނަންސް ސްޓެޖިން ކަމަކަށް ކައުންސިލަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެަކމަށް ވެސް މަސައްކަްތކުރާނަން.، ށް ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. ެއހެންވީމާކަމަކަ  އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޅު އަތޮ  ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަީކ، އަްއޑު ނުޑ ަވޒީރާއާދެ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައުޅގަ

 މަރަދޫ ބަނދަރެކޭ އެއްފަދަިއން އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ހުޅުދުއްފާރު ބަނދަރު ވެސް، ހުޅުދުއްފާރު ބަނދަރުގައި

އި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ އްދުތަކާއި އަދި ނެރުގެ ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރެއްވުމުގެ މަސަްއކަތް މިތިލަވެފައި ހުރި ސަރަހަ

ނޑަށް އެނގިފަހަފަހަރު ޓެންޑަރކޮށްގެްނ ބަޔަކު . އެ މަސަްއކަްތ އެއްވަނީ ހިމެނިފަ ިއވޭ. ވާލުުނވިކަން ވެްސ އަުޅގަ

ޮގތަކަށްތޯ ސާފުކޮށްލަދެއްވުން ވަނީ ކޮން ކުަރއްވާަފއިގަސްތުއޮތް ގޮތުން ކުރަން  އްސަގޮ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ދެން

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ.އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ މިނިސްޓްރީ 

ނޑުމެން ޓެންޑަރކޮށްގެން ވެސް ބަޔަކު ނުލިބިގެން އަދި މި އުޅެނީ. ދެން  އާދެ، ހުޅުދުއްފާރުގެ މަސައްަކތަށް އަޅުގަ

 ކާުކޑަކޮްށ ދެން ހުރި މަޝްރޫޢުތަ ެއގޮތަށް ސްކޯޕް  މެން މި ވިސްނަނީ ސްކޯްޕ ުކޑަވީމާ މިހާރު އަޅުަގނޑު
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ެއ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ޓެންޑަރކުރަން ބަޔަކު ލިޭބނެރޫޢެއް އެްއކޮށް ރީ ދެތިންހަތަރު މަޝް ،އެްއކޮށްލާފައި

 އުޅެނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  މި ނޑުމެންމަސައްކަުތގައި އަޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުެގ ސުވާލަީކ، އަްއޑު އަޮތޅުަގއި  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

އަޮތަޅކަށް އެްއވެސް ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ނުކޮށްދޭ ވާހަކަ.  ބަ ވިދާޅުވޭ ައއްޑުއިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން އެ

ސާފުކޮށްދެްއވަފާނަންތޯ؟  ؟އަޮތޅަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންތައްަތަކކީ ކޮބައިތޯޭއ ތިޔަ މިނިސްޓްީރެގ ފަރާތުން މިހާރު އަްއޑު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒީރު.ވަ

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ

ައއްޫޑ ސިީޓއަށް މާެލއެކޭ އަދި އެހެން ރަށްރަށެކޭ  .ލަންސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންަނވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އާދެ، އި

އްޔާ ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެްއވާ. ޭއގެ އަިލގަދަ މިސާލެއް ކަންނޭނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،އެްއގޮތަށް މި ސަރުކާރުން

ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ، އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލުން އަްއޑޫ ސިޓީގެ ތަަރއްޤީއަށް ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވޭތީ 

ވަނީ  ވެސް މިހާރު މި  . ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށްވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އަްއޑޫގެ ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތައް މި

ގޮތަށް އަްއޑޫ ސިޓީ ވެްސ ގުޅޭ ކާމާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތަ ގޮސްތަކާއި މިހެންމާރާތް ބިންބިމާއި މަގުތަކާއި އި

ސަރުކާރުން ސީދާ އައްޑޫ ިސޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްީޤެގ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުިރއަށް ، ބަދަލުގެނެވިފަ. އެހެންވީމާ

 ވަރަށް އުފާވެރި ަމންޒަރެްއގެ ގޮުތގައި ފެިނގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  ަގއިތާ އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހުމީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 



15 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާލޭ ބަނދަރުގަިއވާ ަރސްމީ ފާލަން އެޅުމަށް ޓަަކިއ ކިހާ ފައިާސއެއް ޚަރަުދވިތޯ؟ ޝު

ކުެރިވފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންޯތ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަުކގައި ފާލަން ނާޅައި މާލޭގަިއ ޕްރިއޮރަޓަިއޒްއަދި އެ 

 ރަނގަޅަށް ހުރި ފާލަމެއް އެުޅމުގައި؟

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ 

ނުޑ ދަ ނޑުމެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރގެ  .ލަންންނަވާއާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުެގ ޖަވާުބގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  ،ގޮުތގައި ގެންދިޔަ މަޝްރޫޢަކަށް ނުވާތީ ެއ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ޚަރަދުވިވަރު އަުޅގަ

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހަކަ ދަންނަވާމިނިސްޓްރީއަށް ނޭނގޭ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ދާއިރަގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރު ށީހޯރަފު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ނޑުެގ  ނޑު ހަމަ ުސވާލުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

އަދިވެސް އެކަްނ  ،ޖެޓުގައި ހިމަނައިދާއިރާގެ އުިލގަމުގެ ބަނދަރުެގ ރިވެޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަ

ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރާ ނުދާތީވެ އެކަން ގޮްސފައި އޮތް ހިސާބެއް ސާުފކޮްށލަން؟އަށްކުރި ވެސް ތަކަށް އެްއގޮ އަޅުގަ

ެއ ލަތެއްގަިއ ހަމަ ނޫން. ދެން މިކަހަލަ ހާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެޕޮއިންޓްމަންުޓތަކެއް ނުލިބޭތީކީ ،ބައްދަލުނުވެ ުނގުޅޭތީ

އެމް.ޓީ.ސީ.ީސާއ ސުވާލު ައޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ ހަމަ ކޮށްލެވުނީ. ތުރާކުނުގެ ބަނދަރު ެވސް މިހާރު ވަނީ 

ނުޑ ރިއަށް. އަިދވެސް ހަމަ އެްއވެސް ވަރަކަްށ އެ މަަސއަކަތް ކުހަވާލުކުރެވިފަ ނުދާތީ ހަމަ ެއ ސުވާލު ވެސް އަުޅގަ

 ކުރިމަތިކޮށްލަން ބޭނުން؟

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވަޒީރު. 
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 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ 

ތުރާކުނު ބަނދަރުެގ  .ލަންފުރަތަމަ ދަންނަވާ އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ދެވަނަ ުސވާުލގައި އަޅުަގނޑު 

ނޑު ކުރިން.އައި.އޭ ނުނިމޭތީ. އަމަސައްކަތް ނުފެށި އުޅެނީ އީ އީ.އައި.ޭއގެ  ،ވެސް އެއް ުސވާެލއްަގިއ ދެންނެވިންުޅގަ

. އީ.އަިއ.އޭ ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ފެށޭނެ ނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ސޮއިކުެރވިފައެކި މަރުޙަލާތަކުަގއި އެަބއުޭޅ ވަރަށް ގި

ކަމަށް  ނިފައިވާވަރުން ެއ މަސައްކަތް ނިމޭނެތުރާކުނުގެ ބަނދަރު ވެސް. އުލިގަުމގެ ބަނދަރު ފެށުމަށް ފައިސާ ހިމެ

ންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، އަދި ނުފެށި ލަސްވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޖިނިއަރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިން

ރަްށ ވަ މިއަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމޭ ،އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަްތކުރަނީ އަހަރުގެ ތަންޮކޅެއް ަފހުކޮޅު ފަށައި

 ތާވަލުކުެރވޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސުވާލުކުރުމުގެ ވަުގތު ނިމުމަކަށް އައީ. މި ފުރުޞަތުގައި އަދިވެސް އެއް  ާޔ. މިހާހިސާބުން ވަޒީރުންނާޝުކުރިއް

ރުޙަބާ ދަންނަވަިއ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަ ފަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ ޑރ.

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙަ -6.1 ހަޅުއްވާފަިއާވ އްމަދު ޙުސައިން ހުށަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަ

ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށްއެއް މަރުޙަލާާއއި އަެނއް މަރުޙަލާ  ،ގްރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް ނެޝަނަލް އިންޓެ

މަޖިލީހުެގ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ،ންގެ މަތީވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮތު  75ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ނޑިީތމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނެޝަނަސަ ލް ރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަ

ގެންިދއުމަށް ޓަކަިއ އަށްެއއް މަރުޙަލާއާއި ވިދިގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރި ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ބިުލގެ މަރުޙަލާތައްއިންޓެ

މައްސަލަ. މި  ން މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ހުށަހަޅާތީދާގެ )ނ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަަވނަ މާއް 75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 75ދެން ގަވާއިދުގެ  ،ގެންދެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށްފަހުމައްސަލަ ކުރިއަށް 

ވިދިގެން އަެނއް މަރުޙަލާ  އާން މި ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ
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ން. މިގޮތަށް ލައި ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީނު ޓަކަށް ދަންނަވައިލާީނ ބަހުސަކާކުރިއަްށގެންދަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ވޯ

ނުޑ ފުރަތަމަ ދަންނަވައިލާނަން ، ސްގެ މަރުޙަލާ ފެށޭނީ. އެހެންވީމާދެން އިްބތިދާޢީ ބަހު ،ނަމަ ފާސްވެއްޖެ އަުޅގަ

ޭއެގ  މަށް. އަދިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖެއްސަވައިެދްއވުމޭުޒަގއި ދަންނަވާނަ  ހެޅުން. އަދި ޭއގެ ފަުހގަިއ އިދާރީހުށަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ؛ލުމުގައި ެވސް ހުށަހެޅުން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާނަން. ފަހުގައި ވޯޓަށް ދަންނަވާ

ނިޑތީމު ދާއިރާގެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަޅުއްވާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަ ކަ

ން އެ ބިލުގެ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 75ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ިބލު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިންޓެ

ބަހުސް  ކަިއ ެއ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީެއއް މަރުޙަލާާއިއ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަ ،މަރުޙަލާތައް

ްށ ބިލު ބަަލއިގަތުމަ ،ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި ،ގެންޮގސް ބަހުސް ނިމުމުންމި ޖަލްސާގައި ކުިރއަށް 

ނޑު ވޯޓަށް ދަ  ފާސްވެއްޖެނަމަ އެ ބިލު ކަމާ  ންނަވައިލާނެ ހުށަހެޅުމަކީ. ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. މިއީ އަުޅގަ

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ގުުމގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަށް އިދާރީނެވޯޓު

ވޯޓަްށ  ށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮ ލަންވޯޓަށް ދަންނަވާ

ނިޑތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދަންނަވައިލާ ހުށަހެޅުމަކީ؛ ސަރުކާ ރުގެ ފަރާތުން، ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިާވ  75ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ ބިލުގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޙަލާ ކުރިއަްށެގންދިއުމަށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ ގޮތުގެ މަތީން ބިލުގެ މަރުޙަާލތައް، ެއއް މަރުޙަލާާއއި ވިިދެގން އަނެއް މަރު

އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުިރއަްށގެންޮގސް ބަހުސް ނިމުމުން، ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަްށ 

 އަހައި ބިލު ބަލަިއގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:   ކަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

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

   29     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 29        މުލަ:ޖު

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެނ24ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 5މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .29. ޖުމުލަ؛ 15. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 29ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑިީތމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނެޝަނަލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތު ން ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ބިލުެގ  75އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ިބލުގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ެއ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަރުޙަލާތައް ެއއް މަރުޙަލާާއިއ ވިިދގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް 

މިއަދުގެ މި ޖަލްސާަގއި ކުިރއަށް ގެްނގޮސް، ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހަިއ، ބިުލ 

މާ ގުޅިގެްނ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ ނަމަ، ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވު

ނިޑތީމުގެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ނެޝަނަލް  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ިބލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަނޑިތީމު ދާކަ

ނުޑ މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ރަްއޔިތުްނެގ  .الس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته`.  އަޅުގަ

ނޑު  .ލަްއވާަފއި ވަނީ ސަރުކާރުށަހަޅުއްވާ ބިލެއް. ބިލު ެއކުލަަވއިމަޖިލީހަށް ހު އިްސވެ  ގޮެތްއގައި ަމިއގަ

 ބެހޭ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ވަނީ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާުޛ އަޙްމަދު އަނިލްާއއި އެ މަިނކުފާނުގެ އޮފީހުެގ ކަމާ

 ،ވާކަުމގައި ވާނަމަރުހިަވޑަިއގަންނަވާ ކަންަތއްތަކެއް  ،ބޫލުފުޅުވާރި މެންބަރުން ގަފުން. މި ބިލުގައި އިްއޒަތްތެމުވަްއޒަ

އޭ.ޖީއާިއ އްޤުެވގެްނވާ ފަރާތަކީ ިދވެހި ސަރުކާރު. އަދި މި ބިލުގެ މަަސއްކަްތތަކުަގއި ުއޅުްއވި އެކަމުެގ ޝުކުރު ޙަ 

ނޑު މިކަމުގައި މި އަދާކުރާ ަދއުރަކީއޭ.ޖީގެ މުަވއްޒަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި މަޖިލީހަށް  ،ފުން. އަުޅގަ
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ބިލު ހުށަހަޅާ މެދުވެރިއެްއެގ  ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާ އެީކގައި ކަމަށް ބިލެއް ހުށަހެޅޭނީ މެން ބަރަކު މެދުވެރިވެގެން

މި ބިލުގައި ގާނޫނު ، ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީބިލުގެ ނަމަކީ ނެޝަނަލް އިންޓެ ދައުރު. އާދެ! މި

ގުޭޅ  ކަންތައްތަކާ ހިންގާ އެ އިދާރާތަކުން ؛އެއްިއދާރާ 4ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުރާ އިދާރާތައް ކަމުތަންފީޛު

ފުން ގާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިާލފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އަާދކުރާ މުވަްއޒައަދި އެ އިދާާރތަކުަގއި ވަޒީފާ  ،މައްސަލަތައް

އެ ކަންތައްތަކާ މެދު އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ  ،އެ ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ،މައްސަލަތައް ބަލައި

ނޑުތަކާ   4ތްތަާކއި އުސޫލުތައް ަކނަޑއަޅައި ބަޔާންކުރުން. މިދެންނެވި ަގނޑުަތއް ހަމަޖައްސައި އިޖުރާއަިގއު އިއޮނިގަ

މި ގާނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ  ،މި ގާނޫުނގެ ބޭނުމަށްކަުމގަިއ ކުރާ އިދާރާތައް ންފީޛުމުއައްސަާސއަީކ ނުވަތަ ގާނޫުނ ތަ

މޯލްޑިްވސް  ާއއި އަދިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްފެދިފައިގެނެވޭ އިދާރާަތކަކީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އު

އޮްފ  ޑިޕާޓްމަންޓް އާިއ އަދި އޭެގއިތުރަށް މޯލްިޑވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްާއއިކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

ނަޑއެޅިަފއިގާނޫނު ތަންފީޛު އިދާާރ މި ގާނޫނުގައި މި ބުނާ 4އިމިގްރޭޝަން. މި   ،ކުރާ އިދާރާތައް ކަމުަގއި ކަ

ނޑައެޅިަފިއ ވަނީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިން ،ލައިގެންފައި ބަ އަީކ، މޯލްޑިވްްސ މީގެތެރެއިން ދެ މުއައްސަސާ ، ކަ

ައކީ އެ ެދ މުއައްަސސާެގ ކަންތައްަތއް މި ދެ މުއައްަސސާ؛ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އަިދ ާއއި ސަރވިސް ޕޮލިސް 

އަދި ޭއެގ ، ޑިިސޕްލިނަރީ ނުވަތަ ސުލޫކީ ބޯޑު އުފެދިފައިވާ ބެލުމަށް އެ ދެ މުއައްސަސާެގ ތެރޭގައި އިންޓަރނަލް

 ލުމަްށ އެބަ ޮއވޭ ގާނޫނުން ބާރު؛ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެ ގްރިީޓ ކޮމިޝަނުގެ ނަމުަގއި ފުލުހުންނާބޭރުން ޕޮލިސް އިންޓެ

ޮއޭވ  ބެލުމަށް އެބަ ތައްށް ކަސްޓަމްްސގެ ކަްނތައްެއއް. ހަމަ ެއގޮތަބާރުލިބިގެން އުެފދިފައިވާ މުައއްސަސާ އެ ގާނޫނުން 

މަވެްސ، މި އެއް. އެހެންނަުނން ބާރު ލިބިގެންވާ މުއައްސަސާގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެ ނަމުގައި އެ ގާނޫކަސްޓަމްސް އިންޓެ

ނޯވޭ ިމ ދެންނެވި ކަހަލަ ބޯެޑއް  ގައި މެންޓާ އަދި މޯލްޑިްވސް ކަެރކްޝަަނލް ސަރވިސް އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓް

 އެބަ އޮޭވ. ކޮމިޝަންގެ ފެންވަރުަގއި ނޯވޭ. އިގައެ ތަންތާންަޓރނަލީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑެއް . އެކަމަކު، އިއެއްއުފެދިފަ

މުއަްއސަސާެގ ކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްޓުމަށް،  4ގޮތަކީ މި ދެންނެވި  މި ގާނޫނު އުފެދެމުން މި ވާ، އެހެންވީމާ

މޯލްިޑވްސް  ،ނަީތޖާއަކަށް ވަނީ ނީ. ޭއގެޝަނެްއ މި އުފެދިގެންދަމިދެންނެވި ކަންތައްތަްއ ބެެލހެއްޓުމަށް ވަިކ ކޮމި

ޝަން ުއިވގެންދިއުން. ގްރިީޓ ކޮމިއިންޓެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުމަށް އުފެދިފައި ިމ އޮންނަ ޕޮލިސް  ގެޕޮލިސް ސަރވިސް 

ކަްސޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަްނ ، އެއާެއކީަގއި ކަްސޓަމްސްގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން އުފެދިފައި އޮންނައަދި ހަމަ 

ގެ މަސައްކަތްތަާކއި އެ ތަންތާެގ އެ ތަންތާ އެ ަތންތާގައި ހުރި، ކަމުަގއި ިވޔަސް ދިއުން. އެ ުއވިގެންިދޔަިވގެންއު

ޖުރަކުރާނެ. އަދި ެއ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުން ހި ކޮމިޝަނަށް މި ބިލުގެ ަދށުން، މި އަލަށް އުފެދޭ  ނާފުންްއޒަމުވަ

އެްއވެސް މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްިލގެނެއް ނުދާނެ.  ގެ ުމވަްއޒަފުންެގ ތެރޭންކުރުމުގައި އެ ކޮމިޝަންތަކުހިޖުރަހިޖުރަކުރާ

 ފެްއގެ މުސާރަ ކުޑަެއއް މުވަްއޒަވަޒީފާ އަދާކުރާ އެްއވެސް  އިގަ އެ ތަންތާ؛ އެއިްނ އެއްެވސް ،އަދި ހަމަ އެފަދައިން

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލުގެ ގޮތުަގިއ ޮއވޭ. މި ބިލު ނެޝަނަލް އިންޓެ ނުވާނެ. މިކަން މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ
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ވަިކވަކިން ހިނގަމުން  ،ްއަސސާއެއް ާޤއިމުކުެރއްވުުމގެ ައނެއް ބޭނުމަކަށް ވެފައި މި ޮއންނަނީއުފައްދަަވއި މިފަދަ މުއަ

މިފަދަ ވަކިަވކިން ހިނގަމުންދާ  ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަނާސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ކަސްޓަމްދާ ޕޮލިސް އިންޓެ މި

ފަދައިން މި އަިދ މިދެންނެވި  ،އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް ،ތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮންސޮލިޑޭޓުކޮށް ކޮމިޝަން

ކުރާ އިދާރާތަކަްށ ެގ ހިޔާަވހިކަން، ހިޔާ ލިބިފައިނުވާ ާގނޫނު ތަންފީޛުގްރިޓީ ކޮމިޝަނެއްގެ ކުަޑއިކޮމިޝަނެއްެގ؛ އިންޓެ 

ލިބެންާވ  ފުންނަށްއި ަވޒީފާއަދާުކރާ މުވައްޒަގަގޮުތން އެ ތަންތާ ޖާގެއެފަދަ ކުޑަެއްއގެ ހިޔާ ލިބިދިނުން. އެކަމުގެ ނަތީ

، އެ މީހުން ުކރާ ކުށްތަކަށް އެ މީހުންނާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބެެލވި ިއ،މާޔަތް ލިުބމާ އެީކގަރައްކާތެރިކަާމއި ހި

އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން  ކުރާ އިދާރާތަކާ ދޭތެރޭަގިއ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ޮއންނަމިދެންނެވި ގާނޫނު ތަންފީޛު

ކަންތައްތަްއ. ހިމަނުއްވާފަިއވާ  އިއިތުރުކޮށްދިނުން އެއީ މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭަގއި މި ބިލުގަ

ރާ، މި ދެންނެވި ގާނޫުނ އާދެ، ިއދާ ވަނީ މި ދެންނެިވ މަސައްކަތްތަްއ؛ަލއްވާަފއި މި ބިލު ެއކުލަަވއި އާދެ،

ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުން ގާނޫނާއި ަގވާިއދާެގ އަދި އެތަންތާ ، ތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައްކުރާ އިދާރާތަންފީޛު

ކަންތައްަތކުެގ  އެ .ތެރެއަށް ހިމަނުއްވަިއގެންއަތުަތކާއި ގަާވިއދުތައް މީގެބެލުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާ

ނޑު ގޮެތްއގައި ަބއްލަވާފައި ވަނީމިކަން ކުރެ  އިންތިޒާމުތައް އެކަަށއަޅުްއަވިއގެން. ޕޮލިްސ ، އްވުުމގަިއ މައިގަ

ިއ މިހާރު ގާނޫނުަގއި ހުރި އުސޫލުތަކާ ސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮިމޝަނާ ބެހޭ ގޮތުންކަ  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަާނއި

މި ބިލު  ،ދާޅުވެތެރެއަށް ގެނައުުމގެ މައްޗަށް. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލު ވިހަމަތައް މީގެ

ތެރެއަށް ހިމަނުއްވާފަިއވާކަން ތިަޔ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ބަެއއް ކަހަލަ ބަދަލުތައް މީގެ، ދިރާސާކޮށް ބައްލަާވއިރު

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި ރަނގަޅު އަމާޒަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަެޅއް.  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އާދެ، މި ބިލަކީ އަޅުގަ

މި ދެންނެވި ގާނޫުނ ، ުޅގެ މަްއޗަށް ބިނާެވގެން އުެފއްދުންތެރި ގޮެތއްަގިއ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެްއވިއްެޖ ނަމަމި ފިޔަވަ

އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަްނ  އޮންނަންޖެހޭ ،ވާނެަރއްޔިތުންގެ ެމދުގައި އޮންނަން ރާ މުއައްަސސާތަާކ ދޭތެރޭގައިތަންފީޛުކު

ވަހެއްަގއި ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. މިއަދަީކ ވަރަށް މުނާޞަބު ދު ދާނެ. އާދެ، މި ބިލު މި ހުށަހެޅެނީލިބިގެން

ބަުރ ހަގަކުރަީނ މިއަދަކު ނޫން. ޮނވެންވާމީ ުޒވާނުންގެ ދުވަސް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޒުާވނުންގެ ދުވަްސ ފާބައިނަލްއަޤް

ވަނީ ޒުވާނުންާނ  ށް ހަމަޖެހިފައި އެވަނަ އަހަރު ަވނީ ހަމަޖެހިފަ. އެގޮތަ 2014ގޮތަށް  ަގއި ފާހަގަކުރާ 17މަހުގެ 

ެނވި ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ޓޯެއއް ހިްތޕަވަިއގެން ނުކުެމވަަޑއިގެންެނިވ ކެމްޕޭންކުރެްއވި ަރއީސަކު ަމޤާމާބެހޭ ވަކި މެނިފެސް

ވަހަީކ ެއީއ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޒުވާނުންނާ ބެޭހ ދުވަސް ފާަހގަކުރުމަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ދު ދުވަހަކީ އެީއ ކަމަށް ވާތީ،

ނަ އަދަދެްއެގ ކަމަށް ބައްލަވާފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ ވަރަށް ގި

ުމސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި ހެޔޮ ުއއްމީދުތަކެއް ކުރަމުންދާ ފޮނި  މި ޤައުމުގެ ،މީދީ ޒުާވނުންތަކެއްޒުވާނުންތަެކއް ުއއް

 ،އުމަކަށް ވާތީ، ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުރުމަށް މި ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭ ހިނދުމީދުތަެކއް ކުރަމުންދާ ޤައުއް

އަާށއި، ވާތީ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވާމީ ޒުވާނުްނގެ ދުަވހު ކަމަށް ފިަޔވަޅު މި އެޅެނީ ަބއިނަލްއަޤް އަދި އެ
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ނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެ، ޅުަގނޑު މިއަުދ ތަހުއަ ނުންނަށްދި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ުޒވާޒުވާނުންނާ ބެހޭ މިނިސްޓަރަށާއި، އަ

މަން ރައިޓްސް ހަކަށް އެބަ ވޭ. އެީއ އިއްޔެ ހިއުއިްއޔެ، އަދި އެހެން ގޮތަކުްނ ވެސް މިއަދު މިއީ މުނާޞަބު ދުވަ

ނޑު ހޮވުމުގެ ރިޯޕޓު މި މެންބަރުން ހުށަހެޅުމުގެ ރިޕޯޓު؛ ކޮމިޝަނަށް މެންނަށް މި ތަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ރީ ކޮމިޝަންގެ ހުރި ދުސްތޫ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ތެރޭގަިއ ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް އިިވގެންދިޔަ. މިހާރު އުފެދިފައި

ދޭތެރޭަގިއ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ހުިރ އިހްސާސްތަްއ ކަމުަގިއ  ނގަމުންދާ ގޮތާިއ، ެއކަންކަމާމަސައްކަތްތަްއ ހި

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެމުންދިޔަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަ  ތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑައިަގންނަވާ އިހްސާސްތައް އަުޅގަ

އިން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި. ެއންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާީޓ ންަގއި ހިމެނޭ ޕީ.ޕީ.އެމުންނާއި އެމް.ީޑ.އޭސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަ

ނޭ އެހެން ޕާޓީތަކުން ވެސް ވާހަކަދެއްެކވި. އެހެންވީމާ، ކަމުގަިއވާ އެމް.ީޑ.ޕީން ވާހަަކދެއްކެިވ. މަޖިލީހުގައި ދެން ހިމެ

ނޑުމެންނަށް އެނގިަފއިާވ ކަމުގައި  ހުރި؛ މި ކޮމިޝަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި އިހު މި ސާސްތަކާިއ ޝުޢޫރުތައް އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭހަނދާންހުރި ވަގުތެްއގައި މި ބިލު ހުށަހެޅިެގން މި ދަނީ ،ވަގުެތްއގައި  ވަނީ މި ބިލު ނުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހިތްތަކު ،އޭގެ ޒާުތގައި ެއއީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ވިދާޅުވި ފަދަ . ގެ ފަރުވާައކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނޭައޅުގަ

ޢަމަލުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ، ކަާމއިކަންތައްތައް ނިޔަުތގެ ތެދުވެރި އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުގައި މި އެކަށައަުޅއްވާަފއިވާ

ނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށްގެ ވާގިهللا ިވއްޔާ  ކުެރިވއްޖެ ކަމުގައި ވަނީންފީޛުއެީކގައި ތަ  ،ުފޅާ އެީކގައި ައޅުގަ

 ورحمة عليكم السالم مالس  الوލިބޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރައްޔިތުްނެގ ހިތްތަކަށް ފަރުވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 .وبركاته هللا
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު ޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއް ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ.  3ލަ ބިލަށް ކަ

 22ރީ ޕާޓީއަށް ިސުކންތު. ޖުމްހޫ 20މިނެޓު  45ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަ 41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ މި 5ތު ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. އަދާލަ 18މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40މިނެޓު 

ފުރުޞަތު މި  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު 6ނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތް

 ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. އަރުވަނީ، ވިލިމާލޭ

 

 މަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް ވިލިމާލޭ

ކަމުގެ އުފާ . ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ނޑިތީމު  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ލިބިަގންނަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޮކމިޝަންގެ ބިލު، ކަ

ނޑުމެްނނަށް ހުށަހަޅުއްވައިވަނީ އަ އިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މިދާ ދެްއވާފަ. ުޅގަ
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ނިކުފާނު ދެންމެ އެ މަ ކަން މުފުސީލުކޮށް ވަަރށް ބަލާޣާތްތެރިކަމާ އެކު މި ބިލުގެ މުހިއްވަރަށް ތަ

މެން ބަހުސަކަށް ނުގޮސް ނަމަވެސް މި ބިލު ބަލައިގަނެ، އަދި ދެްއވުން ެއއީ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވޯެޓްއ މި ނެގީ. ޖެހިޖެހިގެން މި ނިންމުން؛ އަޅުަގނޑުމެން އެއަްށވުރެ ުކރިން ނިންމި

ުމ ވަރަށް މުހިއް އިމު ނިޔަތެްއގަަގނޑަްށ ޔަޤީން ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ިނންމުމަށް ޓަކައި. ައޅު

. ބިލުގެ ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުކުރެްއުވމަށް އިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަުތން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ނިންމައިދެްއވި ނިންމުމެކޭ

މު ކަމަށް ޓަކަިއ. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ވިދާުޅވި ފަދައިން އިްއޔެަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނެގ މުހިއް

ނުރަނގަޅުތޯ އުފެދޭ ުސވާލު. ެއއީ  ،ގޮތް ރަނގަޅުތޯ ހުންނަނީ ކަންތައްތައް ކުެރވެމުންދާ ަގއި މިވިސްނުމުަގއި ފިކުރު

މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެ ޚިޔާުލ އޮންނަންވީ މިންވަރު. އަިދ  85ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ލާނަން. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ދަންަނވައި ށް ވެސްތަުފސީލަށް ހަމަ ދިއުމުގެ ކުރިއަ  ،މި ބިލުގެ ވާަހކައަށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްިވ ވާނުންގެ ރަީއސް، ޚާްއޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގެ މިއަުދގެ ޒު 

ނޑު ވެ ންކޮޅުަތކުަގިއ ދުނިޭޔގެ އެންމެހައި ކަ ،ނިޔާ ދަންނަވަންސް ަހމަ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރި ތަހުފަދައިން އަުޅގަ

ބަލް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ވަރަްށ ތިއްބެވި ޒުވާނުންނަށް. ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޒވާުނންގެ ރައީސް އޮނަރަ

ނޑުމެންނަކީ ޒުވާނު ޒުވާން ނައިބު ރަީއސް؛ ންވަުރަގިއ ވާމީ މިްނގެ ދުވަހެއް މި އަހަރު ފާހަގަ؛ ބައިނަލްއަޤްއަުޅގަ

ނޑު ގަ  ކޮންމެވެސް ތާކު ، ކޮންމެވެްސ ބަޔަކު ،ގޮތުގައި އެޖެންޑާަގއި ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ބޫލުކުރާ ކުރާއިރު އަުޅގަ

ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ރުހުން  ދައްކާލަންވާނެ. ހަމަ ވަރަށް ޒުވާން ބޭފުޅަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ދާދި 

ެގ ޒުވާން އާބާދީ އުފަލުން ފޮޅޭ ފަދަ އެތަްއ ކަމެްއ ުޒވާނުންެގ ވެސް ީދގެން މި ނިންމާލީ. ައދި އެާއއެުކ، ދިވެހި ާރއްޖޭ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސ، ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ރައީސް އެބަ ކުަރއްާވ. ކޮްށދެއްވަމުންގެންަދވާ. އަުޅގަ

ޅަިއގެން މަސައްކަުތގައި. ގަިޑއިުރ ހަމަ އަތުކުރި އޮޅާލަިއގެން ފޫގަ 24ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕު މި ތިބީ އެކަމުަގއި ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ުދަވސްކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ނިންމެދިން މުހިއްމު އެއް ބިުލ، ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ގާނޫަނށް 

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. އިއްޔެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޒުވާނުްނެގ ލޮބުވެތި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ތަސްދީގުކުރެްއވުމާ އެުކގަިއ 

ގެ ތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ެއކި ގޮތްގޮުތން ޓްރެފިކުގެ ކަންތަކާ ގުިޅގެން ވެފަިއވާ ޖޫރިމަނާތައް ޒުވާނުން 

ނޑުމެން ހަމަ އަޑުއެހީމު، ތިަޔ ކަމެއް ނިންމައިގެން ކިތައް  އެދިޔައީ މާފުެވގެން. މި އުާފވެރި ޚަބަރާ އެުކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް  ބަޔަކަށްތޯއޭ ެގއްލުންވީ. ތަފާުތ ގޮތްގޮތަށް މި ވާހަކަ ރައްިޔތުންގެ ތެރޭގައި ދައްކަމުންދިަޔ. އަޅުގަ

ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި  ންެއއް ކަމުގަިއވާ ހަވީރު ނޫހުްއ ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ މީިޑޔާމުހިއްމު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެ

. އަޅުަގނޑުެމން ނިންމިނިންމުގައި ވެްސ ދޭ އާޓިކަލް ގެނެސްދިނުމާ ުގޅިެގން މިހާރު ޚިޔާލުތައް ބަދަލުވުމުން އެބަ

ނޑުމެން ދެންނެވިންއޭރު ބަަޔކު ހަމަ  ނޑުމެން ދޭ ގްރީން ޓިކެޓެއް ނޫނޭވެސް މީ އަޅުގަ ެއްއގޮތަކަށް ، ވެސް އަުޅގަ

ން ޑުމެންެގ މި ސަރުކާރުން، ަރއީސް ޔާމީބޭުނން ގޮތަކަްށ މަގުމަތި ބޭނުންުކރާކަން. އަުޅަގނ ،ކޮށްޕާކު ބޭނުންހާ ތާކު
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ވަރަށް ބޮޑު ޫޖރިމަނާއެއް ުކޑަކޮށްލަދެްއވުމަށް. މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި ، އިވެފަ  އެކު ކޮށްެދއްވި ަބޔަކަށް ހެޔޮކަމާހިތް

ހަމައަށް  ލޫމާތު ބަރާބަރަށް ރައްޔިތުންނާޖެހުނީ މުއައްސަސާތަކުން ުކރައްވަމުންދާ ކަންތައްަތއް ެވސް ރަނގަޅު މަޢު

އަރާ ކަންތައްތަެކްއ ލޫމާތު ހޯދަން ނޫޅެވޭތީެވ އޮޅުންނަށް ވެސް އެ ަމޢުނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ،ނުފޯރާތީވެ

ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހުރޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މި ހުށަހެޅުއްވި ގާނޫނުަގއި

 އްސަސާތަކާ ދިވެހިްނގެ މި މުހިއްމު މުއަ ެލވި ދިވެހިންގެ މެދުަގއި،ރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ ބިލު އެކުަލވައިޝަނަލް އިންޓެގްނެ

ދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ށްކަމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު، ަޔޤީންކަން ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ކުރިއަ

ބިލު ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ .އްޔާ މި ބިލު ވުޖޫދުވެގެން މި އުފެދޭ ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭންން އިރާދަކުރަވި ޔާޤީ

ިއ، އެ ކުރާ އިދާރާތަކާންފީޛުގާނޫނު ތަ  ،ކުރާ އިދާރާތަުކގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްގަމުންދާ ގާނޫނު ތަންފީޛުހިނ

އުސޫލުތަކާިއ  ޅޭ މައްސަލަަތއް ބަލާނެ އެންމެހައިގު މުވައްޒަފުންނާިއ، އެ އިދާާރތަކާ މަސަްއކަތްކުރާ  އިދާރާތަކުަގއި

ޓަކައި  ގޮތުްނ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ކަންަކން ތަންޒީމުކުރުމަށްކާ ގުޅޭއަތުތައް ަކނަޑއަަޅއި ެއފަދަ މައްސަލަތައިޖުރާ

އެާއެއއްކޮށް، މިހާރު ވަިކވަކިން ިހނގަމުން އަންނަ މި ގާނޫނުެގ . އަދި ކޮމިޝަނެއް އުެފއްދުމުގެ ވާހަކަ މި އަންނަނީ

އެކުެލވޭ ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތަކާިއ  ޑޭޓް. އަލަށްސަްއކަތް އެްއކޮށްލެވި، ކޮންސިލިތަރަހަތަކަށް ފެތޭ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަ

އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުުތތަކާއި ސުލޫކީ ހަމަތަާކއި ެއ  ކާއި މަަސއްަކތްތަކުގެ ދާއިާރއާިއ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 

 ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޫސލުތަކާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ ވަީޖބުތައް އަދާކުރާނެ ގޮތުގެ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ކަމާ 

ނުޑ ހުށަހެޅޭ ގާނޫނެއް  ޓަަކއި  ޅޭ އެހެން އުސޫލުަތްއ ބަޔާންކުރުމަށްގު  ގެ ގޮތުަގއި. ތެެދއް!އަުޅގަ

ޕޮިލސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަން، މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޔިތުންގެ ހިތްޕުޅުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކަސްޓަމްސް، އިްމގިރޭޝަްނ ފަދަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު، ރައް

 ވެ،އަށް އެތެރެ ައޅުަގނޑު މި ަދްއކަނީ. ރާއްޖެ މެދު ލިބޭނެ މުއައްސަސާތަެކްއގެ ވާހަކަ ޔަޤީންކަމެއް މި ކަންަތއްތަކާ

 ބޭުރވާ ހުރިހާ، ދިވެހިރާއްެޖއަްށ އެތެރެވެ  ޓްމަންޓް.ޑިޕާ އިމްގިރޭޝަނުން ؛ބޭރުވާ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތު

ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެތެޭރަގއި ހިންގޭ ޖިނާޢީ ހުރިހާ ތަޙުޤީޤުތަކެއްގެ  ؛މުދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް. ެއ  ؛އެތެޭރގެ ދާޚިލީ އަމަންއަމާންކަން ،ކަންތައް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަަމންއަމާންކަން

ނޑުމެން ގެންަދވާ ފިޔަވަޅުަތއް ަބއިނަލްއަޤްވާީމ އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުުމަގއި މޯލްޑި  ވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވސް އަުޅގަ

ޓަކައި ޕޮލިސް އިންެޓގްރިީޓ  ބެލުމަށް ޑިމޮްކރަސީއަށް ފެތޭތޯ ،އިތަރަހަތަކާ ، އިމިންވަރުގެ އިންސާނީ ޚައްުޤތަކާ

މުއައްސަސާަތކެްއގެ ވާަހަކ  ބަިއވަރު އިކޮމިޝަން. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ބައިވަރު އޮފީސްަތކެްއގެ ވާހަަކއާ 

ރަްނވީ އިތުބާރުކު، ން ރަނގަޅީ ކޮން މުައއްސަާސއަަކށްތޯ، ދާންވީ ކޮން މުއަްއަސސާއަކަށްތޯތަނު މި ،ދެކެވުމުންދާއިރު

ނަމަވެސް ހަމަ  އަދި އަމުދުން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްެޓއްަގއި ކިތަންމެއް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުންދާ ކޮން މުއައްސަާސއަކަށްތޯ،

އް ވެސް ޓަަކއި ދައްަކވައިަލއްވާ ވާހަކަތަ ފަރާތްތައް ހަމަ އިދިކޮޅުވުުމގެ ނިޔަތުަގއި އެްއކަަލ އިދިކޮޅުވުމަށް އިދިކޮޅު
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ެވްސ އަދި މީޑިއާތަކުން ؛ އެްއވެސް ޙައްަޤކާ ނުލާ، އެްއވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް އެްއކުރުމެއް ނެތި ހަމަ ދައްކަވަމުން

ހަކަތައް ޚަަބރުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް ެގނެސްދެމުންދާ ވަގުތެްއގަިއ އެފަދަ ވާ އެކު ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާ

ޖެހޭ އަނެއްާކެވސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެ

މަތްލިބުމުގެ އުސޫުލ ސިްނގަލް ވިންޯޑއަުކން ޚިދު ްނ މި އުފެިދގެންދާ ެއއްކަލައިރާދަކުެރވިްއޔާ މީގެهللا މިގެންދާއިރު، ނި

 ައކީަބވަނަވަމުން ައންނަ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިަނއިން ދެކެޭވ ެއއް ވާަހކަ ،ތަރުތީބުވަމުން އަންަނ ދުނިޔޭގައި މިއަދު 

ނޑަކުން ުނވަތަ  ނޑުމެންނަށްޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ އެންމެ ކޮށިގަ ކަމަށް  ޚިދުމަތް ލިބުނީމާ މި އެންމެ ފިތަކުން އަުޅގަ

ރު ބޮޑުެވގެންދޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވާނީ ެއއަށް ވެސް އެިޅގެންދާ ބޮޑު ފާލެއް ގޮތުަގއި މިކަން ެވގެންދާނެ. އޮންނަ އިތުބާ

މި ދެންނެވި މުައއްސަސާތަުކގެ މެުދގަިއ ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮާތއި  ،ތަކުގެ މެުދގައި ޓުއެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ޔުނި 

ަރއްޔިތުްނގެ މެދުެގ އުފެދޭ ސުވާެލއް ުނވަތަ  ،ންކުިރ ގޮތަކުންކަ ،އަދި މުއަްއސަސާތަކުން ކަންުކރުމާ ބެހޭ ގޮތުން

ރަނގަުޅކުރުމަށް  ކުަތކެއް ޮއޅުންފިލުވައި،ނޫހަކުން ނުވަތަ ބަޔަކު ގެނެސްދިން ޚަބަރަކާ ގުިޅގެން ުއފެދިގެންދިޔަ ޝައް

ޓަަކއި ަޤއުމީ  ރައްޤީކުރުމަށްއެފަދަ ކަންަތއްތަްއ ތަ  އިއަިދ ެއ ފިޔަަވޅުތަްއ ރަނގަުޅކުރުމަށް ތަމްރީނުދިނުމާ ،ޓަކައި

ނިސްބަތުން ގެނެވޭ ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް ކަމުގައި މިކަން ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ ނެގި ފިޔަވަޅާ ޓަކައި ހުށަހެޅުއްވި މުހިއްމު ބިލަށް ހަމަ ވަގުތު ކުޑަކުރުމަށް ެއކުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ކުރުކޮށްލުމުެގ އުއްމީދުކުރަން. ވާހަކަ ވެސް  މެންެގ މުޅި ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕު ގަބޫުލކުާރ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުގެ އެްއވެސް ޝަްއކެްއ ނެތް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި  ކަމާ އިއޮންނާނީ މި ބިލުގެ ފަހަތުގަ އިއިއްތިފާޤުވެފަ  މެދު އަޅުގަ

ރަށް ޒަމާންތަކަށް މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްިވ އަުޅަގނޑުމެންެގ ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްަވއި ެއ  ދެްއވަިއ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު، ކަ

އެކު، އެ މަނިކުފާނަށް  ތެިރކަމާއިޚްލާޞް ދެއްވި މަސައްކަތަށް ހަމަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނާ ބަިއވެރިަވޑަިއގެން މިކަމަށް މި

ތެިރ ށްެދއްވީީތވެ ސަރުކާރަށް އިޚްލާޞްއަދި ސަރުކާރަށް މި މުހިްއމު މަސައްކަތްޕުޅު ކޮ ،ވެސް ުޝކުރު ދަންނަވަމުން

 ޮކށްދެއްވުމަށް މި މަޖިލީހުގެ ޓަކައި ައވަސް  އަިދ މަނިކުފާނު މި މަސައްކަތްފުޅު ޤައުމަށް ،ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުން

ދަނީ ހަމަ  ތުގެ ދަުށގައި މި މަޖިިލސް ހިނގަމުން މިމަނިކުފާނުގެ ޤިޔާދަ؛ ފިޔަވަޅުތަކަްށ ތިޔަ ގެންނަާވ ހަލުވި ބަދަލު

 ބާރު ދުވެީލަގއި ކަމަށް ދަންވަމުން ވަިކވެަލން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަފއިޑު ކިޔާފަތުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް
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 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ތުބާރު މި ނުއުފެދެނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުައއްސަސާތަަކކަްށ އި

ަރއްޔިތުންނަްށ ، . އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަަކ ދެއްިކޔަސްތީނުޖެހޭރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު އުފެެދން

ނަޑކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި މަޖިލީއެނގޭނެ . އަދި ކަމެއް ަދްއކާ މީހެއް ނޫންހުަގއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑު މި ބިލުގެވެސް ުނވެ އިދަްއކާ މީހެއް ެވސް ނޫން. ދައްކާފަ ވާހަކަފަނިކުރަން  ަބއެްއ  ސް އޮންނާނެ. ައޅުގަ

މުެގ ްއ ެއއް ަމސައްކަެތއް ކުރަން އޮތުީމގެ މަޤްޞަދަށް. އެއީ، ތަފާތު ެއކިއެިކ ކޮމިޝަންތަ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރަން

ނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، ބަދަލުގައި އެްއ ފުރާޅެްއގެ ަދށަށް ގެނައުމަީކ ކުިރއަށް އެ ޭޅ ފިޔަވަެޅއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ސާަތކަށްގައި މިނިވަން މުއައްސަީއ، މިއަާދ ހަމައަށް މި މަޖިލީހުކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބުތަެކްއ އެބަ އޮތް. އެ

މަށް ދެންނެވޭކަެށްއ ލޮޖީއެއް ކަކީ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުހިފޭ މެތަޑޮލޮޖީއަބަރުން ހޮވުމަށް ގެނެވުނު މެތަޑޮމެން

ޖެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން. މިހެން  މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެބަ ިވސްނައިނެތް. އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

އިޚްތިޔާރު ދެއްަވއިފަ. އެކަަމކު ވެްސ  އަށްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މި އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،މި ދެންނެވީ

އެކު ރަްއޔިތުންެގ  ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން އިންސާފުވެރިކަމާ ،ވަނީ ވެސް  އިޚްތިޔާރު ދެއްވާފައި މިތަނަށް އެ

ނޑު މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނެ  އިމަޞްލަޙަތާ ޤައުމުގެ މަްޞލަޙަތަށް ޓަކައި މި ކަހަލަ ކޮމިޝަންތައް ހުރުމުގެ މައިގަ

ތަނަށް  ކުރުމަށް ޓަކައި. ފްރޭނިގެން ރަނގަޅު ނަންތައް މިފަހިންބަރުން އައްޔަްނކުރުމަށް މަގުތަންތަނަށް މެ ގޮތަކަށް އެ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނު ޖެހެއެކު ދަންނަވަންޓަަކއި. އެކަަމކު، ހިތާމަޔާ  އައުމަށް ނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

އަިދ ރައީްސ  ،ސް ެއއީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު ކަމަށް ވިޔަްސ، ވަޙީދުގެ ސަރުކާރު ަކމަށް ވިޔަ ސަުރކާރަކުން؛ އެްއވެސް

އެކު ވަރަށް ކެރިހުެރެގން ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް މި  ޔަމީންގެ ސަރުކާރު ކަމަށް ވިޔަސް ހަމަ ވަރަށް ސާބިުތކަމާ

ނުފޮނުއްަވއޭ. ިސޔާސީ ކުަލ  ،އެުކ މި މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނުންތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް އިންސާުފވެރިކަމާ  ،ދަންނަވަނީ

ވެްސ މި  އި . ިއއްެޔގަތަނަށް ފޮނުވަނީ ވަތަ ސިާޔސީ މީހުންެގ އަނބިންނޭ މިސިޔާސީ މީހުންޭނ ނު ،ޖެހިގެން

ދިަޔކަީމ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްވެގެން ހިއުމަން ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އަނބިކަބަލުންގެ ަނން

ޔިތުްނގެ އިތުބާރު މި ކޮމިޝަންތަކުެގ މަލެއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްމުޑުދާރު ޢަ، ހުތުރު ،ގަންނަންޖެހޭލަދު ހިތާމަވެރި،

ވަކި  ،ތިބި އި، ސިާޔސީ ކުލަ ޖެިހގެން ފޯވެފައި ދަނީ. ސިޔާސީ މީހުންގެ އަނިބންނާ މައްޗަށް ގެއްިލގެން މި

 ވަނީ  ތިބި ޕާޓީގެ ެއކްޓިވިްސޓުން އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަން ފަދަ ތަންތަނަށް ހޮވެމުންދާ ކަމަށް ފައިފަރާތްތަކަށް ޖެހި

، ތަންތަނުގެ މަްއޗަށް ުނހޯދޭނެ. އަދި އިދިކޮޅު ފަރާްތތަކަށް އެކަން ޮބޑުކޮްށގެން ޔިތުންގެ އިތުބާުރ އެވިްއޔާ ރައް 

ދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު ތަނަވަްސވެގެންދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ލަދުވެިތ ކަމެއް. މީ ހުތުރު ކަމެއް. ފުޅާކޮށްގެން ވާހަކަ

ވެސް ެއ ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއްއގޮތަކަށް ކު ކޮމިޝަނަަކށް ހޮވިޔަސް އިމީ މުޑުދާރު ކަމެއް. ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބަޔަ

ތަނަށް ނާންނަކަން ފާހަގަކުރަން. މީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ީމ  ބައެްއގެ ނަން މި
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ސަބަބު. ތެދުތެދަށް މި  ލުމަީތގައި ގެއްލެން މެދުވެިރވާ ައސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުާބރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރި

 ން ކަން ލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިންސާުފގެ މަގުމި ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރައީސު ،ދަންނަވަނީ

ނޑަކަށް ނެްތ. ތެދުފުޅެއް. ންކަމެއްކޮށްފާނެކަމުގެ ެއްއވެސް ޔަޤީ  މިކަންކަން ޮބޑުކޮށްގެން ނޫސްަތކުންނާއި  އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ ދެބަސްވަީނކީ ނޫން. ެއކަމަކު، ެއ ފުރުޞަތު ހުޅުވެނީ ކީްއެވގެންތޯ؟  ނެ. ެއއާަތކުން ދަްއކާއިދިކޮޅު ޭރޑިއޯ

މަލުތައް ބަހައްޓާ ގޮތުން. ނަވަސްވަނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސަރުކާރުްނ ޢަމިއީ، އުފެދޭ ސުވާލެއް. އެ ފުރުޞަތު ތަ

ގޮތާ ޚިލާފަށް މި މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ  އޮތް ވަނަ މާއްދާ މި 12މި ގާނޫނުގެ  ،އެހެންކަމުން

ގެންދަން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ކުިރއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ނަންތައް؛ ނަންތައް

ްށ ންސާފުވެރި ގޮތަކަކަެމްއ ނުވާނެ. ކޮންމެހެން މި މަޖިލީހުން އި އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. އެ ޫނން ގޮތަކަެށއް ދެން މި

ކުރަނީކީ ިއންސާފުވެރި ގޮަތކަށެްއ ނޫން.  ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަނީކީ ނޫން. މި މަޖިލީހުން ވެސް ކަންތައް  ކަންކުރާނެއެކޭ 

ކަންަތއް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަުމގަިއ ވަރަށް މުޑުދާރުކޮށް ކަންކަން  ވެސް ވަރަްށ ޒިންމާދާރު ގޮުތގައި  މި މަޖިލީހުން

އެބަހުރި. އެހެްނވިޔަްސ، މިދެންނެވި މާއްާދ  އިކޮށްފަ ރި. އެްއެވސް ވިސްނުމެއް ނެތި ކަންތައްއެބަހު އިނިންމާފަ

އޮޭވ ކޮމާސް އެންްޑ  ވަަނ މާއްދާަގއި މެންަބރުންގެ ޝަރުތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އެބަ 10އަދި ީމގެ  .އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން

މީ ކިހިނެްއވާ ކަެމއްތޯ  ން ީމހަކާ.އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ިއ، ައދި އިއިން މީހަކާގެ ދާއިރާ ބިޒްނަސް ެއޑްމިނިސްޓްރޭަޝން

ނުޑ އެދޭ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްާޔ ދެްއވި ފުރުޞަތަށްސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ަބއްލަަވއިވެ  ލެްއވުން އަުޅގަ

 ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫމި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

އާދެ،  އީ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން؛ވާ ބިލަކީ މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެިޅފައި މި

މަރަދޫ  ދެންމެ، ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ ގެ ވާހަކަ ަދްއކާއިރުެއކުލަަވިއލެވޭ ކޮމިޝަނެއް ކޮމިޝަނެއް އަލަށް 

ނޑުމެން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެްއ  އީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ނުުކތާ އެ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަ ދޭންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ކޮށްލަން. އެީއ، މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކަށް އެބަ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑެިތ ގަގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

، ށް އެބަ ލިބިދޭ މައްސަލަތައް ބަލައިއޮތް މި ކޮމިޝަނަވަނަ މާއްާދގައި އެބަ  8މި ބިލުގެ  ،ބާރުތަކެއް. ެއގޮތުން

ވަރަށް . ވެސް ކުރުުމގެ ބާރު ގެން އެކަްނކަން ްއސަލައެއް ކަމަށް ދެކެންޏާ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިތަޙުޤީޤުކޮށް އެއީ ޖިނާޢީ މަ
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ނޑު ަދންނަވާނީޝަންތަކަށް އެބަ ލިބިދޭ. ލިބިދޭބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ޙަޤީޤަުތގައި މިފަދަ ކޮމި ވަރަށް މުހިއްޭމ  ،އިރު އަުޅގަ

ބޭުފޅުން މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކަށް މިނިވަން  ،ުމސްތަޤިއްލު ،ސިޔާސީ ގޮތުން ަވކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިނުވާ

ޮއވެގެންދާނެ ކަެމކޭ. ެއއީ، އިތުރަށް ންިދއުން ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރު މި ޮކމިޝަންތަކަށް އްޔަންކުެރވިގެޢަ

ކަމުގައި ވިޔަްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަިކ ނަށް މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ބެލިއަޅުަގނޑުމެން

ވަރަށް ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް ރަްއޔިތުންެގ ވާފަހަރަށް މައްސަލަތައް ނުވަތަ ބަލަން ަބއެއް  ،ފިކުރަކަށް ބުރަވެ

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަޔާ ތަ ބަެއއް ކަްނތައްތައް ނިމިގެންދާ ހުސާސްތަކަށް ެވސް ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައިއި ން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ެއގޮތަށް ިއ މިއަދަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަ ،ކަން. ެއގޮތުންެވސް ކަންަތއްތަްއ ހިނގަމުންދާ އެކު އަުޅގަ

ވެސް ބަެއއް ރަްއޔިތުންތަަކށް ހިތްދަތިކަން ލިބޭ ފަދަ މައްސަލަތަކެއް ީމގެ ފަހުގައި އަންނަން ހުރި ބައެްއ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އަުޅަގނޑު މިކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  ،މާއްދާތަކުަގއި ހިމެނިފައިވާ ދުވަހެއް. ެއގޮތުން އަުޅގަ

އެ  ެއއީ، ކޮންމެހެން ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ؛ަލވަންސް ބޮޑުުކރުމުގެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެ

މި ފަހުގެ އެޖެންޑާ  ނަށް. އެ މައްަސލަ ވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމުގެ މައްސަލަ

 ވެގެންދާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މިއެ މައްސަލަ ބަތީލު ،ނަމަ ފާސްވެއްޖެ  ތެރޭން އަިއޓަމަކުން އެ ައއިޓަމު އައިޓަމުތަުކގެ

ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މިފަދަ ކަންތައްތައް ވާތީ. އެ މަްއސަލައަކީ މެންބަރުން  81 ،އޮތީ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު އޭރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ބަލަިއގެްނފަވޯޓު މެންބަރުން  11އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ، ކޮމިޓީއަކުން  އިދީގެްނ އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ މައްސަލަ ބާތިލުވެގެންދާ ކަމަށް. މީ ނިންމަވަނީ އެ ގޮުތގައި މީ ެއންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ދެން، މީގެއަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް އަޅުގަ

ޭވ  ަވކިަވކި މެންބަރުންގެ ބޮލުަގއި ވެސް އެބަ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮންމެ މެންބަރެްއގެ ބޮލުގައި

ވެސް ނުވަަތ  އިރުއަޅުަގނޑުމެން ެއބަ ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުެމން ވޯޓުދޭމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް އެޅިފަ. އެހެންވީމާ، 

ން ކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ަމޖިލީހުގައި ކުރާއިރު ވެސް އެްނމެ ރަނގަޅަށް ކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެ

ިލއްޔަތުތަަކީކ އެ އަޅުަގނޑުމެން ޤިާޔމަތް ދުވަހު ވެސް އެކަމަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫމީހަކަށް ވެސް މި 

ނޑު ގަޖަވާބުދާރީވާން ބޫުލކުރަން ސިޔާސަތުތައް ހުންނާނެ ކޮންމެ ޕާޓީއެްއގައި ވެސް. ޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަ

ނުޑމެން ބައެއް ނޑުމެންގެ ؛ ރު އެަބ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެންމެފަހަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ކޮބައިޯތ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާނުަގއި ބަހައްޓަންޖެހޭމަސްއޫ އަިދ އަބަުދވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު  .ލިއްޔަތުަތކަކީ އަބަދުެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އިްސުކރަންޖެހޭ. ވަކި މީހެއް ވީމަ ވަކި ގޮެތއް ހެދުމުގެ އުސޫލެއް އެބަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި  ނޑުމެން މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކަށް ބޭފުޅުން ޢަދޫކޮށްލަންޖެހޭ. އަޅުގަ އްަޔންކުރާއިރު އަުޅގަ

ނުޖެހޭ، އެންމެ ވަިކ ފަރާތަކަށް؛ ތްތެރި އެންމެށް ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ނަޒާޙާއެ ބޭފުޅުންގެ މާޒީއަ ،ބަލަންޖެހޭ
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ނޑުމެން އެބަ އިްސކަންދޭންޖެހޭ ބޭފުޅުން ހޮވުމުގައި ވެސް. އިށްފަހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮ  ވާ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ށީގެމަނަފު

ހާސް މީހުންގެ ތެރޭން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިން ލައްކަ ފަންސާސް 

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދު ރައީސް ޔާމީނަށް ާތއީދުކުރީމާ ިމއަ 75ގާތްަގނޑަކަްށ % ެދއްކުމުެގ މާނައެްއ ނެތް. މި  އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްާވ  85މަޖިލީހުގައި ތިބި   ،މީހުންގެ އިތުރަށް 40މެންބަރުންގެ ތެރޭން އަޅުގަ

ެއއް ނޫްނ ސަބަބެއް ނެތި މިައދު އީދު މި ކުަރއްވަނީ މެންބަރުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާ 65 މުޅި ޖުމުލަ ގާތްަގނޑަކަށް 

ށަހަޅުްއާވ އްޔަންކުރާއިރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުނިަވން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން މިއަދު ޢަ. މިއީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ވެސް ިމ ނަންތަކަކީ ވަރަށް ޤާ ބިލު ަނންފުޅުތަކެއް. އަުޅގަ

ިވއުކޮށް، އެ ބޭފުޅުްނގެ ީސީވތަކާއި އެިކއެކި މަޢުލޫމާތު އިންޓަ  ،ރުކޮށް ނީ އެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިނިންމަ

ހޯދުމަށްފަހުގައި. މި ތިއްެބވީ ޑިގްރީ ހަދާފަިއ ތިއްެބވި ބޭުފޅުން. މާސްޓަރސް ހައްަދވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އެަތއް 

ނޑު ގައަހަރެްއގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައި ތިބި ބޭ އަިދ  ،ބަކަސްތްމީހެއްގެ އަނބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ފުޅުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ،އިލާގެ ީމހަކަސްއަދި ޢާ، ފިރިޔަކަސް ބިލުކަމުން މީ މީހެއްގެ ހުންނަ ޤާ އަދި ތިމާގެ މީހަަކސް، އަުޅގަ

ނޑަށް ދޭން އެބައިތު ހޯދަކުަގއި މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަރާއްޖޭގެ އެިކއެކި މުައއްސަާސތަ ފާހަގަކުެރވޭ.  ޖެހޭ. އަޅުގަ

މި އޮތް  މި ގާނޫނުގެ ޝަރުތުަތކުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ށް ބަލައިލާއިރުަގއި ވެސް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.މި ގާނޫނަ

އޮތީ ކަސްޓަުމ މުވަްއޒަފުންގެ ފިިރއެްއ،  ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުތު؛ އޭގެ 

ަގއި ނުވުން. ހަމައެކަނި ކަްސޓަމުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ވާހަަކ ބެއް، ދަރިެއއް، ަބއްޕަެއއް ނުވަަތ މަންމައެްއ ކަމުތްއަނ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭނީ ައޅު ދޭ ަކމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އުފެވާލުއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޝަނަށް އައިމާ ެއއީ ސު  ގަ

އިިމގްރޭޝަންަގއި  ވެސް ެއއް އުސޫލަކުން. މިސާލަކަށް، ފުލުސް އޮފީހުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހަކަްށ ވެސް،ކޮންމެ

ވަންޏާ. އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވެްސ މި ކޮމިޝަނަށް އާދަވިގެްނނުވާނެ އެ އުސޫލުން ބަލާ ކަމަށް

އެ ބޭފުޅަުކ އެތައް އަހަެރއްގެ ތަޢުލީމު  ،ވަންޏާ ބިުލ މީހަކަށްގޮުތަގިއ އެކަމަށް އެކަީށގެންވާ ޤާއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ 

ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ޤައުމަށް މާސްޓަރްސ ހަދައި، ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދަިއެގން، ކޮށް އި އެތަްއ ހޭދައެއްޓަކަ ހާސިލުކުރުމަށް
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ނޑުމެން  އަންނައިރުަގއި ަވކި މީހަކަށް، ވަކި ޢާއިލާައކަށް ނިސްބަތްވާތީ އެ ބޭފުޅެއްެގ ޚިދުމަތުން އަޅުގަ

ރި ރަީއސް. މިފަދަ ކޮމިޝަންތައް ައޅުަގނޑުމެން މަޙުރޫމުކޮށްގެންނުވާނެ. އެއީ އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮތް. އިްއޒަތްތެ

ނޑުމެންނަށް ނެޝަަނލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ  މި އުފައްދަންޖެހެނީ ވަރަށް މުހިއްމު މަޤްޞަދެއްަގއި. މިއަުދ އަުޅގަ

 ނަމުގައި ކޮމިޝަން އުަފއްަދން މި ޖެހެނީ އެކިއެކި ޮކމިޝަންތައް އުފައްދަިއގެން އެ ކޮމިޝަންތަކުން ނިންމާ 

ނިންމުންތައް ތަފާތު ގޮތްގޮަތށް؛ ތަފާތު ސަރުކާުރގެ ުމވަްއޒަފުންނާ ދޭތެރޭ މި ިއދާރާތަކުގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ 

މުވަްއޒަފުންނާ ދޭތެރޭ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކަންތައްަތއް ނިންމަން ފެށީމާ، މީ މައްސަލަތައް ޖެހޭ ހިސާބު. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ަޤއުމީ ފެންވަރެ ްއގެ ކޮމިޝަނެްއ އޮންނަން އެަބ ޖެހޭ. އެ ކޮމިޝަނުން އަުޅގަ

ނިންމާނިންމުންތައް ވާންޖެހޭނީ، ެއއީ ޕޮލިހުަގއި މަސަްއަކތްކުރާ މުވަްއޒަފެއް ކަމުަގިއ ވިޔަްސ، ަކސްޓަމްސްަގއި 

ފެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، އަދި މަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފެއް ަކމުގައި ވިޔަްސ އަދި އިމިގްޭރޝަން މަސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަ 

ނޑަކުްނ،  މި ނޫން އެހެން އިދާރާއެއް މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަެފއް ަކމުގައި ިވޔަސް، ެއއް އުސޫަލކުން، އެއް މިންގަ

ނޑުމެން ނެޝަނަލް  ނޑުެމން ކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިހެންވެ އަޅުގަ އެއް ހަމައަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެަބ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ ނެއް އުފައްދަން މި ޖެހެނީ. ހަމައެއާެއކު މީގަިއ އަުޅގަ

ވަނަ ބާބުގައި ކޮމިޝަުނެގ  5ވަނަ މާއްާދަގއި،  24އޮތް. މި ގާނޫނުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް 

ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުންނާިއ ވަސީލަތްތައް ސަުރކާރުން  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަަކއި 

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ދުވަހު ދެއްކި ވާހަކަތަްއ. ކޮމިޝަންތައް އުފައްދާފައި ކޮމިޝަންތަކަށް  މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ. މީ އަޅުގަ

ކޮމިޝަންތަކުެގ  ބޭނުންވާ ފައިސާާއއި މުވަްއަޒފުންނާއި އެކިެއކި ފެސިލިޓީސްތައް ޤާއިމުކޮށްނުދީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް

މަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭނެ. އެެހންވީމާ، މި ގާނޫނު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ވަގުތު އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް އެބަ ލާޒިމުކުރޭ 

ނުޑ  ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުންނާއި ިއނާޔަތްތައް، އެިކއެކި ފައިާސެގ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ކަމަކީ ިމ ގާނޫނުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެބަ އޮތޭ، މި ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން މަދުވިކަމުގަިއ  ހިތްހަމަޖެހޭ އަނެއް

ވިޔަްސ މަސައްކަްތކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ ެއކިެއކި ެޓކްނިކަލް މީހުން، ލީގަްލ ޮއފިސަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ެއ 

ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަންތައްތައް އިންެވސްޓުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސކޮށްދީފަ އި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

އަނެއް ކަމަކީ. މި ކޮމިޝަންަތކަށް މީގެ ކުރިން ދިމާވެފަިއާވ މައްސަލަައކީ، އެ ކޮމިޝަްނތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަަތކާ 

ބޭނުްނވާ އެންމެ ގުޭޅގޮތުން، އެ ކޭސްަތކާ ުގޭޅގޮތުން ބޭނުންވާ ެޓކްނިކަލް މީހުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި 

ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެެރވިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި ގާނޫނުަގއި ެއކަންތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފިއ 

އެބައޮތް. އަނެްއ ކަމަީކ، މި ކޮމިޝަނުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އޮމާންކަމާއި ހަރުދަނާކަމާ ެއުކ ކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ 

ްސކުފޯްސތައް ޤާއިމުކުެރވޭނެ ކަމަށް ެވސް މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮްށފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ިމ އަދަދަށް އެިކއެކި ޓާ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް  ހުރިހާ ރިސޯސްތަކެއް ާޤއިމުކޮށްގެން މި ކަންަތއް ކުެރޭވ ހިނދު، އަުޅގަ
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ުކރެވޭނެ. މިއަދު މި ގާނޫނުގެ ތަފާތަކީ، މިއަދު މި ފެންނަނީ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އޭގެ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާއި އަދި ކަސްޓަމްސްަގއި އުފެދިފައި ހުރި ކޮމިޝަންތައް އުވިގެްނގޮސް ޤައުމީ ފެންވަރެްއގަިއ 

ރޭޝަން ވެްސ އިދާރާެއއް މި އަންނަނީ. މިީއ ޕޮލިހަށާއި އަދި ކަސްޓަމަާށއި އަދި ޑީ.ޕީ.އާރު.އެްސއަށާިއ އަދި އިިމގް

ހިއްސާވާ ގޮތަށް މި އެކިެއކި މައްސަލަތަްއ ޙައްލުކުރުަމށް. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާނިންމުންތަކަީކ 

އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މުޅި މި ކޮމިޝަންތަކުެގ މަސައްކަްތކުރާ މުަވއްޒަފުްނނަށް އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ކޮށް ަރއްޔިތުންނަށް، ރައްޔިތުން ހަވާުލކުރި ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް މި މީހުން އިންޞާފުވެރިކަމާ އެުކ، އަިދ ޚާއްޞަ

އަދާކުރާގޮތް ބެލުމަށް ޓަަކިއ ވަރަށް ކައިރިން ފާރަވެިރަކމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރާ 

 ސް. ކޮމިޝަނަކަށް ެވގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނެޝަނަލް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަނެއް އުެފއްދުމަކީ މި ވަގުތަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް. އަދި މި ކޮމިޝަން އުފެދިގެންދާއިރު މި ކޮމިޝަނަކީ މުޅި ރާއްޖެައށް މި ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތް 

ނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަެމްއ. ޕޮލިހާއި ކަސްޓަމްސްާއިއ ލިބޭ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ބަްއޓަން ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ކަރެކްޝަނާިއ އިިމގްރޭޝަްނ ފިޔަަވއި ަދއުލަތުގެ އަދި ސަރުކާރުެގ އެހެން އޮފީސްަތކުަގއި ވެސް ހިނާގ މިފަދަ 

މަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ އުސޫުލތަކެއް މި ކޮމިޝަނުގެ ތެޭރގައި އެކަަށއަޅަިއގެންދިއު

މެންބަރުންގެ ތެޭރަގއި މިހާރު ަކނަޑއެޅިފަިއ މި  5މެންބަރުން ޢައްޔަންުކރާއިރު  5ކަމެއް. ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރން، 

ދާއިާރގެ ތެޭރން އެ ދާއިާރއެްއަގއި އެ ކޮިމޝަނުގެ ބޭފުޅެްއގެ ދަިރއެްއ، އަނތްބެއް، ފިިރއެްއ، މަެއއް،  4ވާ ތަންފީޒީ 

ފައެއް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ގެއްލޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަ

އޭގެ ބަދަުލގައި މި ާދއިރާތަުކގައި ޒިންމާދާރު ވެރިްނގެ ޮގތުގައި އެއިން ބޭފުަޅކު ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ އެ މެންބަރުކަްނ 

ންނަ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. ސަަބބަކީ ރާއްޖެައކީ ހަމަ ވަރަށް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަަރށް ފެ

ކުޑަުކޑަ އާބާީދއެއް. މި އާބާދީގެ ތެރޭަގއި ޕޮލިހުގެ ތެޭރގަިއ ވެސް އަދި ކަސްޓަމްްސގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ ވަރަްށ 

ން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ފެންނަ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ދަރިންނާއި، މައިންނާއި، ބަފައިންނާ ުއެޅމުންދާއިރު، އެކަ

ކަމެއް ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. ަހމަ އެާއއެްއކޮށް މިފަދަ އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަެނއް އުފެިދގެްނދާއިރު ލޭބަރ ޓްރައިިބއުނަލް 
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ހޭނެ ކަމެއް. ފަދަ މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ތަނެްއގެ ގޮތުަގއި ިމ އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަން ފުާޅކުރުމަކީ ކުރަންޖެ

ސަރުކާރުެގ ެއކި މިނިސްޓްރީަތކުގެ ތެޭރަގއި ވެސް ހިނާގ ެއންޓި ކަރަޕްޝަން ނުވަަތ ކަަރޕްޝަނަށް ނުވާ އިންޓެގްރިީޓ 

 5މައްސަލަތަކުަގއި އެބަ ޖެހޭ ެއ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅިަފއި އޮންނަން. އެހެންވީމާ، ުމޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް މި 

ލެޭވ މި އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުފެއްދީމާ ޭއގެތެރޭން މި މައްސަލަތައް ބެިލގެންދިޔަިއަމ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކު

އަޅުަގނޑުމެނަށް މިކަން ޙަްއލުވެގެންދާނެ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ 

ބަ ބުނޭ ިދވެިހ އެންމެހައި ަރއްޔިތުންނަށް މަސައްކަތެްއ ެވސް މި ކުރަީނ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ އެ

ނޑުމެން ޤައުމުަގިއ  ނޑު ަމފްހޫމަކީ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަުޅގަ ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ޭދންޖެހޭނޭ. އެއީ މަިއގަ

ހިނގަމުން މި ދާ ކަންތައްތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަންތައްތަެކްއ ނޫން. ދައުލަތުގެ ެއިކ 

ނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ. މި މު އައްސަސާަތކުން ސިޔާސީެވެގންގޮސް ސިޔާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ

ޤައުމުަގއި ވެރިކަުމގެ ބާރުތަްއ ލިބިގެންވާ ފަރާތުން ގަބޫުލކުރަން އެބަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގައި މި އޮތީ މަލްޓި ޕާޓީ 

އި މަސައްަކތްކުރަން އެނގެން އެބަ ޖެހޭަކން. މި ޤައުމުގައި މި ައިއ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާެމއްކަން. މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގަ 

ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކުން؛ ވަކި ސަރުކާރެއް ިކޔާނެ ކަމެއް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީެއއް އަދި ވަޙީުދ ސަރުކާރެއް، އަދި ޔާމީންެގ 

ބޮޑަށް ސިޔާސީ ކުލަވަުރ  ސަރުކާރެއް ކިޔާނެ ކަެމއް ނެތް. މި ހުރިހާ ސަރުކާރުގަިއ ވެސް މި ދަނީ ހަމަ ވަރަށް 

ޖެހިގެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކަކީ އެ ކޮމިޝަންތަކަށް އެންމެ ޙައްޤުާވ ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޤާމުތައް 

ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ ކޮމިޝަންތައް. ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޔެ ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް ހަމަ ލެވިގެންދިޔައީ 

އިްއޒަތްތެރި  ،މީ ޤައުެމއް ަޒތްތެރި ރައީސް. މި ަޤއުމުަގިއ؛ބޭފުޅުންތަކެއް އިނގޭތޯ އިއް  ަލ ޖެހިފައި ތިބިސިޔާސީ ކު

ޤައުީމ ، ރައީސް. މީ މީހެއްގެ ވިޔަފާިރ ކުންފުންޏެއް ނޫން. މި ޤައުމުގައި ތިބެންޖެހޭނެ ސިޔާސީ ފިކުރުން އެްއކިބާވެ 

ދަނީ.  މިއަދު ޔުނިވަރސިީޓއަކީ ވެސް ިސޔާީސ ތަނަކަށް ވަމުން މި މާޔަތްކުރާނެ މުއައްަސސާތަކެްއ. މަޞްލަޙަތު ހި

ބަސް ބުނަން ބިރުގަންނަ މިއަދު ދައުލަތުގެ އެންމެހަިއ މުއައްސަސާަތއް ިސޔާސީެވގެންގޮސް އެ ބޭފުޅުްނގެ ަޙއްޤު

ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ ނޫންތޯ ،ދެވެނީ ކުރިއަށްތޯ ފަހަތަށްތޯ ަދނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހިސާބަށް ކަންތައްތައް މި

ނޑުމެން ގައޮތް ުސވާަލކީ.  ކުރިމަތީގައި މި ނޑުމެން ކަންަތއްތަްއ  އީ ބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއަުޅގަ އަުޅގަ

ފުން ބޭރުގަިއ ކުރަމުންދާ ކުރުމުގަިއ ބަލަންޖެހޭ އުސޫުލ ކަމަށް. ރަްއޔިތުންނަށް ިއންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. އިންސާ

ނޑުމެންނަށް އިންޓެ ބޫލުކޮްށގެންވާނެ ކަންތައްަތކެއްހަުކ ގަކަންތައްތަކަީކ ެއްއވެސް މީ ގްިރޓީ ކޮމިޝަނެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ަކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް -ެއއާެއުކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންޓި  ވެސް ހެދިދާނެ. އަދި

ނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ  ސާފު ލިބޭތޯ؟ވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ އިންރީ ހަދާފަ. އެހެންނަމަވެސް އެހެ މީ ނޫންތޯ އަުޅގަ

 ،ޤައުމަކު އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސިޔާސީ ފިކުރުން ެއއްކިާބވެ އޮތް ސުވާަލކީ. ެއކަމެއް ނެތް މި މިއަދު މި

ޗަށް ިމ މާޔަތްކުރުމަކީ ދިވެިހ ދައުލަތުގެ މައް މަހަމަކަމާއި އަސާސީ ޙައްުޤތައް ހިރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހަ 
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ނޑު ސަުރކާރަށް ޮގވާލަން، ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ ކަެމއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވުރެ މުޅި  ސިޔާސީ ފިކުރަށް. އަުޅގަ

އަދި ދެން އަންނަން އޮތް ސަރުކާރުން  ،ޖެހޭ. މި ސަރުކާރުގެ އެކަންޏެއް ނޫން ލަޙަތު އިސްކުރަްނ އެބަޤައުމީ މަޞް

ރަކްޝަްނ ގޮސް ކޮންސްޓްނިޑގެންހޭ. މިއަދު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ބާރުތައް ކެޖެ ވެސް ެއކަން އެހެން ކުރަްނ އެބަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި ،ބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫންމިއީކީ ގަހެދީމާ މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީއާއި އަްއޑޫ ސިޓީ ހިންގަން

 ތްތެރި ރައީސް. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނޫނު ފެއިލްވުމަީކ މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ލީޑަުރން ފެއިލްވުން އިްއޒަލާމަރުކަޒީ ގާ

ީއ ބުނޭ ދިވެހިރާއްޖެ ހިނގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުންނޭ. އެ އުސޫލުން ނުހިނގަންޏާ އެ  ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބަ

ންޖެހޭ އަދަބު ން މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމާއި، މީހުންނަށް ދޭގޯހެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީ

އް ޖަލުގައި އިންނަތާ ކިހާ ދުވަހެ ތްކުރުމަކާ ނުލައި ޝައިޚް ޢިމްރާންޚިލާފަށް މިއަދު ވެސް ޝަރީޢަ ޖެހޭނީ. އެއާދޭން

މެން މީހުންނަށް އަނިާޔވެރިވަނީ؟ ކޮބައިޯތ މީ އަނިޔާ އިނގޭތޯ. ކީްއކުަރންތޯ އަޅުަގނޑު ވެއްޖެތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟

އަިނޔާައކުންނެއް ސުލްޙަވެިރކަމެއް ނުނިުކންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ެއއްަޗކީ؟ބައިތޯ ފަހަތުަގިއ އޮތް ކޮ ޙަޤީޤަތަކީ؟

، ބޫލުކޮށްެވއްޖެއްޔާ ެއއީ ގޯހެްއކަން ގަ ކަމެއް ޖެހޭ އެްއކޮށް އިށީންނަން ވާހަކަދައްކަްނ. ގޯސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނުޑމެންނަކަށް އަނިޔާ ލަޙަތު އިސްުކރަން އެބަޤައުމުގެ މަޞް އަކަށް ާއެއކޭ ނުބުނެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޫން.  ކުރުމަށް ވިްސނައިގެްނވާނެ ކަމެއް ކަންއެ ވެސް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް ރައީސް. އަނިާޔއަކީ 

ޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮށްދިނުމުގައި ވަކި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދޭން

 ކަށް ނުބަލަިއ، ވަކި ިފކުރަކަށް ނުބަލައި އެކަްނކަން ކުރެވޭނެ އުސޫެލއް ދައުލަުތެގ ތެރޭގައި ެއކަށައެޅެން އެބަކުލައަ

އި މި ޤައުމުގަ ޖެހޭ ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުން މިއަުދ އެބަ ޖެހޭ. އެ އުސޫލުން ކަންތަްއ ކުރަން  އެބަ

ތަން  ކުރާމިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ޖެހޭ  އިރާ އެބަކުރަން. ޝަރުޢީ ދާޙައްޤުަގއި ތެދުވެ މަސައްކަތް 

 ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން. ދަުއލަތުގެ ފައިސާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ފަިއސާ ޚަރަދުެވގެްނދާއިރުަގއި ެއކަންކަން ވާނެ

 ޖެހޭ... ގޮތެއް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

 ޓު. މިނެ 3އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް. މެންބަރު 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެ ދެއްެކވި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި 

ނޑު ވަަރށް ލަ މަޤުޞަދަށް ާވ ބިލުގެ ޖުމު މި ހުށަހެޅިފައިތާއީދުކުރަން. ހަމައެާއއެކީ  ބޮޑަށް ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ
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ކެްއ ބަބުން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުެރވުމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަ ސަ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ ޭއގެ

 ކަސްޓަމްސްއާއި ޕޮލިސް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އޭގައި ވަގުތަްށ  އެއާއެީކަގއި މި ން ނުކުމެގެން އަންނާނެތީ. ހަމަ އޭގެ

ނޑު ގަ ހިމެނިފައި އޮތްކަމުގައި ން ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ކަހަލަ އެހެނިހެ ބޫލުކުރަީނ މިއަށް ވަޒީާފއާިވަޔސް އަުޅގަ

ނެރެވިދާނެ ކަމަށް. ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އެކަމުން މީެގން އެންމެ ، ކަމަށް ވާނަމަ ސިގޮއްމުއައްސަސާަތއް ވެސް ވަެދެގން

ދާ ވާހަކައަީކ މިހެން  މި ައޅުަގނޑުެމން ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ވެސް ދަްއަކމުން ނަމަވެސް މީަގއި

ނޑު ކަންބޮުޑޭވ  މަސައްކަތްުކރަނީ؟ ގޮތަށްތޯ އުފައްދާފައި މިހިރަ މުއައްަސސާތަކަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އަޅުގަ

މި  ނޫންނަމަ އަމިއްލަައށް ނަން ހުށަހަޅައިގެން ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

މެގަިއ ތަނަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަްއ؛ ތަޢުލީމީ، ޤާބިލު، ތަޖްރިބާ ލިބިވަަޑއިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަން އައިމަ ދެން

ޣަފޫރު އެ ވިާދޅުވިހެން ިސޔާސީ ގޮތުން މި ތަނުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް މާކްސް ެވސް މި ދެނީ. މާސްޓަރްސ 

ހައްދަވާފަިއ، ޕީ.އެޗް.ޑީ ހައްަދވާފައި ތިިބ ބޭފުޅުން ތަޖްރިބާއާ އެީކގަިއ މި ތަނުން މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެޖޯރިޓީ އޮތީަމ 

ބިލު، އެންމެ ތަޖްރިބާކާރު ބޭފުޅާއަށް މި ލިބެނީ ތިރީހަކަށް މާކްސް. އެކަމަުކ މާކްސް ލިބިގެން އަންނައިރު އެންމެ ޤާ

ާމކްސް.  80ސިޔާސީ މީހާ އެ މަޤާމަށް؛ ސިޔާސީ ގޮތުން ޢައްޔަްނކުރަން އެ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ީމހާއަށް އެބަ ލިބޭ 

ނޑުގެ ާދއި ރާއަްށ ނިސްބަތްވާ އަންހެން ކުއްެޖއްެގ އަޅުަގނުޑ ހަދާން އެބަހުރި ޮޕލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަަނށް އަުޅގަ

ނަން އައިމަ އޭނައަށް ކޮމިޓީަގއި ުސވާލުކުރަނީ ޕޮލިސް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ރިްޟާވންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނީމަ 

ކޭ. ބަލާނަންހޭ؟ އޭނަގެ ޖަވާބަކަްށވީ ާއއެކޭ. ވަރަށް ތެުދވެރި، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ަޖވާބެއް. އޭނަގެ ަޖވާބަށްވީ އާއެ 

އެކަމަކު ނިމުނުތާ ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ އާޚިުރގައި އެންމެ ފަހު ވަގުތު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އޭނައަށް ވޯޓުދޭން 

މިނިޓަށް ވެފައި އޮއްވާ ަރއީސް ޔާމީން ވައިބަރ ގްޫރޕަށް މެސެޖެއް ކުރައްވާފަިއ   5ނިންމާފައި އޮއްވާ ެވސް 

ހެން މީހެކޭ. އެހެންވީމާ، ދެންމެަގއި ެއ ވިދާުޅިވ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ވިދާޅުީވ، ނޫނެޭކ، އޭަނއެއް ނޫނޭ. އެ

ނޑުެމން  އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަންަތކަށް ދާ މީހުންނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން މަސައްކަްތކުާރ ބައެއް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރައްޔި ތުްނގެ މަޞްލަޙަތު ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ހިމާޔްތަކުރަން، ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ގާނޫނުތައް ނަގަހަްއޓަން އެ ކޮމިޝަންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢައްޔަްނކުރާ 

މީހުންނަކީ ވަރަށް ތެދުވެރިކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. އެ ތަންތަން މި އުފައްދަނީ 

ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރީމަ އެކަުމގެ ޙައްޤު ހޯދަން. ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ފާޅުަގއި  ރައްޔިތުންނަށް ބަޔަކު މީހުން

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުން ގޮސް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަްށ  ފުލުހުން ނުކުމެ އަނިޔާވެރިވީަމ އެތާ އަޅުގަ

އެ މީހުން ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރީ. ފުލުހުން އަިއސް މައްސަލަ ހުށަހެޅީމަ އެ ތަުނން މިދޭ ޖަވާބަކީ ވަރަށް ަރނގަޅަށޭ 

ނަޑައޅާފައި އޮަތސް، ިތ ކަމެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލާަފއި މި ބުނަނީ، ެހވޭ ގާނޫނުގަިއ ަވކި ގޮތަކަށް ކަ

ނޑުމެ ނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަ ން ނުކުރެވޭނޭ. ނުހިނގޭނޭ. މުޒާހަރާ ހުއްޓައިލާށޭ. ބުނީމަ، އެ މައްސަލަ އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ އަނބިދަރިން ގަޔަށް އަރަިއގަތީމަ، ޭއގެ ވީިޑއޯާއއި ފޮޓޯއާއި އޭތިމީތި އެ ތަނަށް  މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ އަޅުގަ

ލާފައި ބުނީމަ ބުނަނީ، ނޫނެކޭ އެ މީހުން ގަޔަކަށް ވެސް ނާރައޭ. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބަށް ކަންތައް ދާ ގޮތަކަށް ނޫނޭ 

ނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮންމެ މުއައްސަާސއަކީ ވެސް ރަްއިޔތުންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް، ކަންތައް ރޭވިަފއި ހުންނަންވާ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަްއ ނެގެހެއްޓޭނެ ގޮަތކަށް، ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މަސަްއކަތްކުރާ ބަަޔކަްށ 

ނޑުމެންނަށް ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ. ވަ  ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙިލްމީއަށް. هللا ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިޤްތިޞާދީ ބޭފުޅަުކ ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމާ ހަވާލުުވމުން ލިބެންޖެހޭ މަންފާތައް ޝުކުރިއް

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ މަރުޙަލާގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި  2015އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބިލުން ވެސް ފެނިގެންދޭ. އެގޮތުން 

މިޝަންަތްއ އެއްކޮށްލުމުގެ ޚިޔާލު. އެ ުއސޫލުގެ ދަށުން މިއަދު އެފަދަ ގްރިޓީ ކޮނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް އިންޓެއަޅުގަ 

ނޑު ުއފާކުރާ ވާހަކަ ނޫނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ފަހިކޮށް ،ފުރުޞަތެއް ދައުލަތުން ދަންނަވަން. ދިނީތީވެ އަުޅގަ

ދަނީ. އެއާއެީކަގއި  މި ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ެއްއެވގެންއިންޓެ 2ބިލު އައުމާ އެކީަގއި  މިގޮތަްށ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެން  ނޑުން ބޭނުންާވ އުޅެ މިބަލަން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަެވގެންދާނެ. އަޅުގަ ނީ އަޅުގަ

 ކޮށްލެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީާމ، އެން ހޭދަކުރެވޭ ފައިސާ ވެސް މަދުއަދި ަދއުލަތު ،ކަންތައްތައް ކުެރވި

ނޑުމެން އުފަލާ ެއީކގައި  ،ދާކަން ިއ ދައުލަުތގެ ޚަރަުދ ކުަޑވެގެންާލ އެީކގައުސޫލުން ބަލާއިރު މި ބި ެއއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްތަނުން އި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ޤައުމުގެ އެ ތުރުވާ ފައިސާ އަޅުގަ

އެކު އިިމގްރޭޝަނާއި ކަެރކްޝަންްސ  ނަށް ވުމާމި ގާނޫ ،މި ބިލާ އެކީގައި  ޚަރަދުކުރެިވގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ެއއް ކޮމިޝަަނކުްނ  ހުރިހާ ކަމެއް ،މި ކޮމިޝަނާ ހަވާލުވެގެންދޭ. އެހެންކަމުން ،ވެްސ ބެލުން ސަރވިްސގެ މަސަްއކަތް

ނޑު ވާނެއަދި އިންސާފުވެރި ، ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ެއްއގޮތްވެ  ކުރަންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ  ދެކެން.  ކަމަށް އަޅުގަ

ގްރިީޓ ކޮމިޝަންގެ ކުރަމުންދާ ިއ އަދި ކަސްޓަމް އިންޓެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނާާއއެީކގަިއ މިހާރު ޕޮލިސް އިންޓެ ހަމަ އެ

ކަމެއް.  ދިއުމަކީ ރައްޔިުތންނަށް އޭގައި ސުވާލުަތކެްއ އުފެދިފައި އޮތްތްކަތް ތަފާތު ގޮތަަކށް ކުރަމުންމަސައްކަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ބިުލ އެްއެވގެން މި  މި ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބު ،އެހެންކަމުން ދަނީ މި ބިލު ސަބަބުން. އަޅުގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވަރަށް  ،ހުށަހަޅުއްވަމުން ކަ
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 ،ދިން. އެހެންކަމުންްށ ކިޔައިންނަތްތެރިަކމާ އެކީަގއި މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެވަރަށް ބަލާޣާ، ރީތިކޮށް

ނޑު ނުދެކެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެްއވެސް ެމންބަރަކަށް މި ބިލުގައި އިތުަރށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް . ކަމަށް އަޅުގަ

ދައުލަތުގެ  ،ޖެނެރަލް މުަގއި ރާއްޖޭގެ ެއޓަރނީމާއްާދއަށް ހިމެނޭ މި ބޮޑު ބިލު އެކުަލވައިލު 65އެހެން ނަމަވެސް 

ނޑަށް ކަމަށް އަުޅގަ ފުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވާފަިއ ހުރިޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ މުވަްއޒަ ޓަރނީއެ

ނޑު ގަ އޮތް ނޭޝަނަލް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ ބިލު  ޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު އުފެިދފައި މިފާހަގަކުރެވޭ. އަުޅގަ

ސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަާނިއ އަދި ޕޮލިސް އިންޓެގްިރޓީ ކަސްޓަމް އޮތީ ިމހާރު ހިނގަމުންދާ ކުރެވިފައި މިފަރުމާ

 ،ކަންތައްތައް  އުނި ،ކަންތައްތައް އެ ހުރި ،އަޅުވާެލިވގެން. އެހެންކަމުން ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާއިރު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް

ނޑު ެދކެނެނީ.ަތއް މިހާރުގެ ިމ ބިލުން ރަނގަޅުކޮރު ކަންތައް ެއކީަގއި ައޅުަގނުޑ ހަމަ އެއާ ެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް.  މީތި ވުޖޫދުވެގެން ައވަހަށް ދާނެ ،ކުރަނީ މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާއިން ނިމިޔަޤީން

ޓަަކއި ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން.  ައޅުަގނުޑގެ ިމ ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު ދެއްިވ ކަމަށް ،އެހެންކަމުން

ނޫނީ  ،ރައީަސކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ފަހުގެ ތާރީުޚގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ފެނިގެންދާނެ އެންމެ އިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތް  އަޅުަގނުޑމެން ކުރަމުންދާ ،ފެނިފައިވާ އެންމެ ކުޅަދާނަ ރައީސް. އަުޅގަ

ންގެ ަކންފަތުގައި އަުޑއިވެމުންދާކަން ބާރާތްތަކުން ރަްއޔިތުބަލާޣާތްތެރި އިްއވުމުަގއި މަނިކުފާނުގެ ކުރެރައްޔިތުންނަށް ހާމަ

މަނިކުފާނަށް ވެސް، އާދެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަްށ  ،ބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންކަމުންއެއީ ައޅުަގނޑު ގަ

 ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންާމލަން. ޝުކުރިއްޔާ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: 

 ރު މި ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދުތަކާ ދާއިތެރި ރަީއސް. ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނެއް އުފެދިގެންރިއްޔާ އިްއޒަތްޝުކު

ކަންަކްނ  މި ،ކޮށްން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަަލއި، ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ތަންފީޛުއެްއގޮތަށް މި ކޮމިޝަނު

ނޑު އެްއ ޮއތީ ކުެރވިފައި މިވަގުތު ބައްޓަން ނޫން މި ބިލު މި  އަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށްއެންމެ ފުރިހަމަ . މީގެ މައިގަ

ށް ކުރިއަ، ދަޢުވާކުރަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޮއވޭ، ޖިނާޢީ ބިލުަގއި އެބަބަބެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވުނީ ސަ

ދޭ މިހާރު އޮންނަ ޕޮލިސް  ގެން އެބަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނި އިގެންދަން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވާހަކަ. ީމގަ

 ނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަާކ ޖެހުނީމާ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ގާޫނނު އޮންނަ ގޮތުން ވެސް ޕޮިލހުންއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ 
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 ނުވަތަ ކަމެއް ފެންނަ ގޮތް ،ދިނުމުގެ ގޮތުންއް ކުރަންީވ ގޮތް އަންަގއިނުވަތަ ކަމެ ،ނަސޭހަތެއް ލައިދިނުމުެގ ގޮުތން

އިންޓެގްރިޓީ ވަނީ. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ވެސް ލިބިފައި ޕޮލިސް  އިދިނުމުގެ ބާރު މިހާރު އޮތްއަންގަ 

ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި ހޯމް  ށްލިބިފައެއް. އެ ބޭފުޅުންނަސް ނޯވޭ ފިޔަވަުޅއެޅުުމގެ ބާރެއް މިހާރުވެކޮމިޝަނަކަށް 

ނޭޅިޔަސް  ފިޔަވަޅުޔަވަޅެއް އަޅާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. ރީން އަޅާ ފިހޯމް މިނިސްޓް ނިސްޓަރަށް އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާމި

ޤީޤަުތގައި ަމއްސަލަތައް ބަަލއިގެްނ އިްނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޙަނޫނު އެހެން އޮެވގެން ޕޮލިސް ހެޔޮ. މިހާރުވެސް އެ ގާ

ސް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕޮލިހާ ވެ  އިެދވޭ ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭ ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ނުފެނޭ. އަނެއްކާ މީގަން އެއޭގެ

ޕޮލިހުންގެ  ާވ ކަމަށް ވަންޏާގުޅޭ ކަމަކަށް  އެ ކަމަކީ ެއއީ ޕޮލިހުންނާ، ކަންތައްތައް ަހވާލުކުރާ ގޮތަްށ އޮވެފައި 

މި ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ. ދެން  އިްނޞާފު ލިބޭ ހިސާބަށް ދާނެތޯ؟ ޮގސްލިގެންއިދާރާއިން މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެ

 ،އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ވާހަކަދަްއަކވަމުން މަޚްލޫފް ވެސް އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޝަންތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ މިކަހަލަ ކޮމި

ވެސް ުކރެވިގެންދާ ތަން. މިހެން  ތަުކގައިކޮމިޓީއި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތް ސިޔާސީ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ

ވެސް  ކުރަންެވގެން އިންަޓވިއުަތއް ކުރެވުުނއިރުއަޅުަގނޑުމެން ބަަޔކު ޢައްޔަން މިދެންނެވީ އެންމެ ފަހުން މީރާގެ ބޯޑަށް

ނޑުމެން މާކްްސ ައޅުގަ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިއްބެވީ މާސްޓަރސް ޑިްގރީ ހައްދަވަިއގެން. ތިއްބެިވއިުރގައި

ތިރީހަކުން މާކްސް ދޭއިރުގަިއ ތަޢުލީމަށް  ޝަނަށް މާކްސްދޭން. އޮންނަ ތަނުގައިއޮތީ އެިޑއުކޭ މި  ދިންއިރު ތިރީހަކުން

މަތިން  ވުރެ  އަށްިދހަ މާކްސްބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ކަށް ައޅުަގނޑަށް ގަސް ޑިގްީރެއއް ހަދަިއގެން ހުރި ބޭފުޅަމާސްޓަރ

ނޑުމެންަނށްބަޔަކަށް ބެހިގެން މާ 5ސް، ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެ ތިރީހަކުން ފެނިގެންދިޔައި  ކްސް ދެމުންދިޔައިރު އަުޅގަ

ނަޑކަްށ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެން ތަން. ނުވައެްއ، ދިހައެްއ ލަ މާކްސް އޮތްއިރު މުޅި ޖުމު  ތަޢުލީމު އަުޅގަ

ދަވާަފއި ހުރި ސް ހައްތަ ޕޮއިންޓުދޭއިުރަގއި މާސްޓަރއިރުަގއި ނުވަދޭހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް އިްނޞާފުން މާކްސް

ނޑުގެ ތެރޭަގއި ތިރީސް ޕަސެންޓަކުން މާކްސްދޭ ބޭފުޅަކަށް މާކްސް  ނުވަެއއް  ،ދޭން އެ ކަމަށް އޮންނައިރުގައި އޮނިގަ

ނޑަކަްށ  ނޑަށް ފެހަމަ އެްއގޮތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަ ންނަ ވެސް ުނިވސްނޭ ޓޯޓަލް މާކްްސގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަ

ހުންނަ ހަމަ ދެން މާސްޓާސް ޑިގްީރއެްއ ހަދައިގެްނ  އަާށީވސްއިުރގަިއ ތިރީހަކުްނ އަުޅަގނޑު މާކްްސ ދޭތަނުގައި 

ގައި ދަށުން ދޭން ވެސް ފެނިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތަޢުލީމަށް ބަލައިލާއިރު އަށް ވުރެއެހެން ބޭފުޅަކަށް އެމީހަކަށް. 

ނަޑކަށް ުނފެނޭ ންމެ ަމއްޗަށް ކަމަށް ވާއިުރގަިއ، އެ އެީއ ދެވޭކުރުން ޑޮކްޓަރޭެޓއް ހާސިލު ވިހި މާކްސްއިން ދަްށ އަުޅގަ

މިހެން މި މާކްސްތައް ދީގެްނ ވޭެނ އެްއވެްސ ގޮެތއް. އެކަމަުކ، ސް ިޑގްރީެއއް ހަދަިއގެން ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ދެ މާސްޓަރ

ޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހުނު މަންއްޔަންންމެ ފަހުން މިތަނަށް ގެނެއްސަ ޢަނުވަެއއް، ދިހައެއް ދިން ބޭފުޅުން އެ

 އެހެންވީމާ،މަށް ވޯޓުލާންޖެހުނު މަންޒަރު. ތަނަށް އައިސްަފއި ފެންނަ ކަ . ނުވަ މާކްްސ ދީފައި މިފެނިގެންދިޔައީ

 ދިނުމުގައިގައި ެވސް މިއަށް ވުރެ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މާކްސްކުރާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަުކގަިއ މަސައްކަތް
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ތަނުގައި ނަންގަވަންޖެހޭ ސިޔާސީ ނިންމުމެއްގައި  ތި ބޭފުޅުން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަްށ މާކްސްދީފައި، 

ވަަރށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ނަންަގވަންޖެހޭ ޑިޒިޝަނެއް ތި ނަންަގވަނީ. އެ ކަމަކު އެ ބޭފުޅަކު މި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ެއ  ފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވަންޏާމި މަޤާމަށް ކޮލި ން ކަންކަން ހުއްޓާ ކޮލިފައިާވ،މިހެމިހެން އަޅުގަ

ތެެރއިްނ އަގު ނޫނިއްޔާ މީގެމި ކަންކަން މިހެން ކުރީމަ މަޖިލީހުގެ  ކްސް ދީފައި ތަޅުމަށް ގެނެސްމާ 9ގޮތަށް 

ދާއިރުަގއި، ފޮނުވަމުން ފުޅުތައްރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންަތކަށް މިހާނެއް. ދެން މިނިވަން މުއައްސަސާވެއްިޓގެންދާ ތަ

ނޑު ުއއްމީދުކުަރން އެ ކޮމިޝަންަގއި ތިބޭނީ ބަލަން ފޮނުާވ ކޮމިޝަނެއް އުފެދިގެންާދިއރު،  ންޓެގްރިޓީއި އަުޅގަ

ދަތިަތއް އެބަ  ސް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ އެކްިޓވިސްޓުން ނޫން ކަަމށް. މިހާރުވެސް ކޮމިޝަންތަުކގަިއ ބޮޑެތިވެއްތަހާހަ

ނުދިން ދާން ބަޖެޓެއް  ކޮމިޝަނަށް ތިނަދޫގައި ހިނގި މައްސަލައެއް ބަލަން އިންޓެްގރިޓީޕޮލިސް ވޭ. ކުރިމަތި

އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ ކަެމއް. ތައް ހަދަން ފަންސާްސ ހާސް ރުފިޔާ ދިންކަން ިމއީ ކާރަކުން. އެހެންނަމަވެްސ، ފްލޯޓުސަރު

ވަގުތުން ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދެވުނު. އެކަމަކު  ފްލޯޓުތައް ހަދަން ތިމަންނަމެން އަތަކު ބެޖެޓެއް ނެތޭ ބުނީމާ

ން މި ނު. އެހެންވީމާ، މިގެކޮމިޝަނަކަށް ފައިސާެއއް ނުދެވު އިންޓެގްރިޓީތިނަދޫ އަށް މައްސަލައެއް ބަލަންދާން ޕޮލިސް 

އުފެދޭ ކަެމއް. ލުމިއީ ުސވާ، އުޅެނީ ކޮން މަަސއްކަެތއްތޯކޮމިޝަންތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި ސަުރކާރުން ކުުރަވން އިންޓެގްރިޓީ

ވިަޔސް ީމގެ ނަތީޖާެއއް ނުނިކުންނާނެ  އަށް މި ބިލުތަްއ ހަދާފައި ފޮނުވާލި ކަމުަގއިއަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ފުރިހަމަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ށް ވަންޏާ. ޝުކުރިއްޔާ އި ތް ކުރަން ސަރުކާރުްނ ނެތް ކަމައެީކަގއި މި މަސައްކަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫޝުކުރިއްާޔ އި   އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ާދއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ނަސީމަށް. ފައިޞަލް

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

މަކުްނ ތެއް މި މަޖިލީހުގައި ސަުރކާރަށް އޮތުއަޣުލަބިއްޔަަވތަ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ބޮޑު ތާއީެދއް ނުޝުކުރިއްޔާ އި 

ނޑު ގަ ހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ކުރަންޖެއެއްވެސް ހާލެްއގައި ކަންަތއްތަްއ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އެީއކީ އަުޅގަ

ަސޕޯޓް ބޮޑުވެގެން ސަުރކާރަށް  ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ތާއީދު އިތުރުެވގެންދާނީ ވެސް ނުވަތަ ރަްއޔިތުންގެއަޅުަގނޑަށް ގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ،ދާނީ ވެސް ާލ ދަނީ އަަޅއި ރަްއޔިތުން ރުހޭ ގޮތަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް ކޮށްގެން. އަުޅގަ

ބަލައިގަންނާނެކަން. އާދެ!  ްނޏާ ރައްޔިތުން އެ ކަންތައް ނުވަތަ ލޯބިން ކަްނތައްތައް ކޮށްދޭ ކަމަށް ވަ ،ބަޔަކު

މިޝަންތަކަށް ވަކި މީހެއްެގ ގްރިޓީ ކޮސަސާތަކަށް ނުވަަތ މިފަދަ އިންޓެމިއަދު މިނިަވން މުއައް އަޅުަގނޑުމެން

ދެން މި  ،ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީފިރިޔަކަށް ވެގެން ަޢއްޔަން ބެއް ނުވަތަ ވަކި މީހެްއގެ އަނތް
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ނޑަށް ހީވަނީ މިއީކީ ނޫން ކަންނޭނެގ ، ކުރާނެ ަބޔަކު ނުތިބޭނޭ. އެހެންނަމަވެސްޤައުމުަގއި ޢައްޔަން އަުޅގަ

ކަމަށް އެ ކުރެޭވއިރުޅެނީ، ޢައްޔަންއު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮޑުވުަމކީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަންޮބުޑވުމަކަށް ެވގެން މި

ށް ޚާއްޞަކޮނުވަތަ ހަރުދަނާ  ،ތަޢުލީމީ ،ހުށަހަޅާފައި ނުވަތަ އެދިފަިއ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާބިލު މީހުން

ބޫލު އެބަ ކުޭރ އޮތީ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކު ގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިައދު ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ގޮތުަގއި މި

ލިބެމުންދާކަން. އެ ކަންތަްއ ޖެހޭ ފަރާތަކަށް އަނިޔާތަެކއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން އަނިޔާތަެކއް ނުލިބެން

ނޑުމެން ފަދަދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ގްރިޓީ ކޮމިޝަންތަކުްނ މުއައްސަސާތަކުން ނުވަތަ އިންޓެ . އަޅުގަ

ވުމަށް ކުން ސަލާމަތްެއ ކަންތަ ،ނދުދިމާވާ ހި ކަންތައްތައްމިފަދަ  ،ކަމަކީއަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަްށ މި އެދޭ 

ކަންަތއްތަްއ ފުގެ މަގުން ށް އިްނސާެއއްކޮޅަ އެ ބަޔަކާނުަވތަ  ،އެފަދަ އިންާޞފު ލިބިގަތުމަށް ޓަކައިޓަކައި ުނވަތަ 

ބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން ގަވަންޏާ އެހެންކަމަށް ބަޔަކަށް އެ ބަޔަކު ވުން.  ކޮންމެވެސް ބަހެއް ބުނާ ކުރުމަށް ނިންމުމަށް

ނޑުމެންނަށް ޭދތެރޭގައި.  ކުެރޭވއިރު އެ މީހެްއގެ މާީޒއާޖެހޭ އެފަދަ ކޮމިޝަްނތަކަށް ބަޔަކު ަޢއްޔަން އެބަ އަުޅގަ

މިފަދަ  ،ޮކށްފައި ތިބި ބަޔަކުގެ ޮގތުގައި އުޅެފައި މަަސއްކަތްކުަގއި އެްކޓިވިްސޓުންގުމަތިން ސިޔާސީ ކަންތަްއތަމަ

ދާނެހެން. ެއީއ ްއޔިތުންގެ އިތުބާުރ ކުަޑވެގެންކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަ ޮގއްސި ކޮމިޝަންތަކަށް

ނޑު ދަންަނވާނީކީ. މިކަމާ ގުޅޭ ދައްކާ ވާހަކައަ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް މި މިއަދު މި މަޖިލީހުގަިއ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ެދއްކީ ސް އެ ވާހަކަބަރުން ވެއްޒަތްތެރި މެންދެްއކެވި ހަމަ ހުރިހާ އި ވާހަކަ ހުރިާހ  އެވަރަށް ފުރިހަމައަށޭ. އަުޅގަ

ދާއިާރެގ  އުތުރުކުޅުދުއްފުށީ  ،ތާއީދުުކރަން. ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  ބޮޑަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އި

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ ވާހަކައި ށް އޮްތ ްތތެރި ރައީސް. ކުރިއައްޒަފުޅަށް އަޅުގަ

ށް ައޅާ އި އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މާޒީގައި ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރެވިފަ  ތަނުގައި

އަޅުަގނޑުމެން  ،ައޅުަގނުޑމެން އަބަދުވެސް އިންސާނުްނނަށް ވީތީވެ ސްކޮށް އަޅަްނޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ވަޅުަތއް ގޯފިޔަ

ނޑުެމން މިއަދު ވެސް ފުރިހަމަކޮށް  ން ފެށިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުަތއްކަމެއް ކުރެވިަފއި ޮއވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަ

ށް ކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ މައްސަލައެއް ނެތް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ބޮޑަްށ ލިބޭ ގޮތަ

ނުޑ ހަމަ ގޮވާލަން ކަމަކީ. އެ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލު ކިތަންމެ ރަނގަުޅ ރުޙަލާގައި މިހާރު ކޮމިޓީ މަ ،ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ގައަގެންނަންޖެހޭ. އް އެބަހުރި ބަދަލުނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ކަންަތއްތަކެ  ީޓ ބޫލުކުރަނީ ކޮމިޅުގަ

ކަށް މި ރަްއޔިުތންގެ އިތުބާރު ފުރިހަމަ އަށް ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަ ،ގެނެވިގެންމަރުޙަލާގައި އެ ކަންތައްތަކަްށ ބަދަލު

މާީޒަގިއ ކުެރވޭއިުރ ެއ ބަޔަީކ ންބަރުން ޢައްޔަންއަދި މި ކޮމިޝަންތަކަށް މެ ކަމަށް.ދާނެ ކަންތައްތަްއ ކުެރވިގެން

ނޑުމެްނ  އްަޒތްތެރި ރައީސް.ނެ ކަމަށް. އި އިތުާބރު ލިބިފައި ތިބި ބަޔަކަށް ެވސް ެވގެންދާ ،ކުރާގަބޫލުރައްޔިތުން  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ  ތުން ވަރަްށ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުންތައް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮ އެބަުހރި. އަުޅގަ

ތިބި ބައެއް. ަރއްޔިތުންގެ ވޯަޓކުން ހޮވިފައި ތިބި ބަެއއް. ކުރަން ްއޔިތުން ތަމްސީލުމެންބަރަކީ ވެސް ހަމަ ރަ
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ކުރުން. ރަްއޔިތުްނނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތްޒިންމާއެއް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވެސް އޮތީ ހަމަ އެއް 

ނޑުެމންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ޞަތެއް ނެތް. ަވކި މެންބަރުންތަކަށް އެ ފުރު ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ަކމީ ވަރަށް ހުށަހެޅީމާ އެ ކަންތައް ބަލައިުނގަންނަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ަވކި މީހަކު ކަމެއް

ޔާުލ ބަދަލުވުމަކުން އެ ކަންތައް ގޮތަކަށް މިއަންނަ ޚި  ހަމަ ކުްއލި ބަަލއިގެންފަިއ ފަހުން އިކަން ކުީރގަނުވަތަ އެ 

ނޑު ހިތާމަކުރަންޖެބަދަލުވެގެންދާކަމީ ވެ ނޑުމެންނަށް ނޭނގެނީކީ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.ހޭ ކަެމއް. އި ސް ައުޅގަ ައޅުގަ

ދުވަހަކު ވެސް  ގިނަ؛ ކިަތންމެއެބަހުރި. ންމެ ކަމެއް ތަބޭނުންާވ ކި ަޤުއމުގެ ރައްޔިތުންނަށްއެްއވެސް ހާލެްއގައި ނޫން 

އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ  އަބަދުވެސް. ކަންތައްތައް ހުްސވެގެެނއް ނުދާނެކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަން އެކި ކޮމިޓީަގޔާއި އަދި ިމ އަޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށް ވެސް  ،ކަންތައްތަެކއް އޮންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޚާއް ،ވެްސ ހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ަޞކޮްށ އަުޅގަ

ަޙއްޤުވެރި ކުރުމަށް ޓަަކިއ ނުވަތަ ެއކަމުގެ އިާނޔަތްތައް އިތުރު ، ންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާ އަޅާލުމަށް ޓަަކއިނުކުޅެދު

ނޑުމެން އޮތް އެތިދިނުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ހޯދައި ފަރާތްތަކަށް އެއްެޗއް  ،ނަށް ބާކީވެގެން ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ހިތާމަދިޔައި މަޖިލީހަށް ވީހާ ދުވަސް ވެގެން މި ުކރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އިރު ވެސް ބާކީ ެވގެންދާކަމީ އަުޅގަ

ައކީ އެއީ ަމއްސަލަ .ވަނީ ަވކި މީހަކު ުހށަހެޅީމަ މީގެ ޕޮއިންޓަީކ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ކަންަތއް މިއަދު ކުިރމަތި މި

 ޖެހެނީ ހުށަހަޅަނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ނޑުމެން ބަލަންއަުޅގަ ނެ ކަންތައް ހުށަހަޅަނީ ކާުކތޯ؟ނުވާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެން

. ން ހުށަހެޅިޔަސްމައްސަަލެއއް ނެތް ޕީ.ޕީ.އެމު އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލެއއް ނެތް އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހެޅިޔަސް. އަޅުަގނުޑގެ

ޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަމއްސަލަެއއް ެނތް ވަކި މެންބަރަކު ހުށަހެޅިަޔސް. ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް ފަިއދާހުރި ރަނގަ

ނޑުމެން ވޯޓުދޭނަނަން. ކެރިގެން ވޯޓުޭދނަން. އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ  ނޑުމެން ބަލައިގަންނާނަން. އަުޅގަ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ރިގްރެޓެއް ނުކުރާނަން. އަުޅަގނޑުމެން ދެރައެއް ެވސް ނުވާނެ ވަކި މީހަކު ހުށަހަޅާ އެއްަޗކަށް އަުޅގަ

ނަމަވެްސ އެީއ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ަމއްސަލަެއއް ނެތް. އެގޮތުން ވޯޓުދެވުނީީތވެ. އެހެން

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ  ނުޑމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ ބަލާއިރު މީތި ބާީކވެގެްނ މި މަޖިލީހުން ދިއުމަކީ އަުޅގަ

އް. ބިދޭންސީންނަށް ބޮޑެިތ މުސާރަތައް ލިބި، ޮބޑެތި ކޮބައިތޯ ާރއްޖޭގެ ރިސޯޓުަތުކގައި ަވޒީފާ އަދާކުާރ ފަރާތްތަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަުތ  ފައިސާތަކެއް ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުވެގެން މި ދަނީ. ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

ޖޭެގ ރަށްތަުކގެ ނުލިބެންވީ؟ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓަށް ބޮޑެތި މުސާރަތަްއ ލިބޭ. ީކއްެވގެންތޯ ޓްެރއިންނުކުރެވެްނީވ؟ ދިވެހިރާއް

ނޑުމެން ބަދަލުތައް ގެންނަންވީ ނޫންތޯ.  އެތައް މުަވއްޒަފުްނގެ ޝަުކާވތައް އެބަހުރި. މީގެ ައޑުައްއސަވާފައި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބަދަލުތަކާ އެްއޗެހި ބާރު ސްޕީޑުަގއި މި ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ގެންާދއިރު 

ބޭނުންވާ މިފަދަ؛ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ގަބޫލުކުރަން ޤަުއމު ކީްއވެގެންތޯ ރަްއޔިތުންނަށް 

ކުރިއަރަިއގެން ދާންޖެހޭ. އެންމެން ވެސް ބޭނުންވޭ. ކީްއވެތޯ މިތިބަ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުަވއިނުލެވެްނވީ. 
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ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭނެ ފުރުޞަ ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެ ފުރުޞަތު ނެތީ. އަޅުގަ ތު ވެސް ނެތީ. އަުޅގަ

 ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ަނގާުލމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޔާމިނަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ކަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ނެަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ ބިލުގެ ސަބަބުން ހަމަަގއިމު ވެސް ގާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ 

ނޑުމެންނަށް އިދާރާތަ ކުެގ ހިންގުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާެވގެންދާނެ. މީގެން ކޮންމެ ެއްއޗަކުްނ ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މި ދަނީ އުސޫލުތަކެއް. އަދި ނިޒާމުތަެކއް. މި ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރެވި؛ އާދެ! އިންެޓގްރިޓީ  ކަ

ންތައް ބަަލއި ތަޙުޤީޤުުކރެވިގެންދާކަުމގަިއ ވާނަމަ، މި ކޮމިޝަނެއް މެދުވެިރކޮށް ިމނިވަންކަމާ ެއއްކޮްށ މިކަހަލަ ކަ

އިދާރާތަކުން މިހާރުވެސް ކުަރމުން އަންނަ މަސައްކަތްަތއް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް 

ޞަ ގޮތެްއގަިއ ގަބޫލުކުރަން. ޭއގެ ސަބަބުްނ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެކިއެކި ަކންކަން؛ ޚާއް

ނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ުއއްމީދު.  އެިކއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ވެސް މީގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ައއުމަކީ އަުޅގަ

އަދި މި ކަންކަން؛ މި އުސޫލު، މި މެކޭނިޒަމް ރަނގަޅަށް ހިނގައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، މީގެ ފައިދާ ކުރިއަށް މި އޮތް 

ޑުެމންނަށް ފޯރައިގެންދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ މިއާެއއްކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ މުސްތަޤުބަލުގައި އަޅުަގނ

ވާހަކަައކީ، އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ މެންަބރުން؛ ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްވަމުން އެބަ ގެންދަާވ 

ގެންދާ ގޮތުގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ކޮމިޝަންތަކަށް މެންބަރުން މި މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރެވި 

ވާހަކަައކީ ރަނގަޅު ބޭފުޅުން، ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަންތަކަށް ޢައްޔަންެވގެންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަމޭ މިފަދަ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އިދިކޮދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅު  ފެންނަމުން އެބަ ޅު ފަރާތްތަކުން ގަ

ކޮމިޓީ  ޖުރިބާ ހުންނެވި ބޭފުޅުންނަށްތަޢުލީމީ ބޭފުޅުން، ތަ ފުޅުްނ،ސިޔާސީ ފިކުުރގަިއ ތިއްަބވަިއގެން ހަމަ ރަނގަޅު ބޭ

ނޫނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ދޫކުރައްވަިއ  ކުރަްއވާއިރު ވެސް ސުމެއް ޖެއްސެވުމަށްފަހު،ރުޙަލާގައި މަސައްކަތް މަ

އްވެސް މަސަްއކަތްޕުެޅއްަގއި ބައިވެިރވަަޑއިނުގަްނވާފައި މިައދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެްނ، މީގެން އެ ،ވަަޑއިގެން ނިކުމެ

ކޮޅަކަްށ  ކުރެވިގެންދަނީ ރަނގަަޅކަށް ނޫނޭ. ނޫނީ ވަކިންއްޔަލީހުން ކޮމިޝަންތަކަށް ބޭފުޅުން ޢަމަޖި ،ނޫނެކޭ

ނޑުމެން ހަމަ ހައިރާންޭވ އިނގޭތޯ. އެހެން ނޑުމެންނަށް މިބުރަވެގެންނޭ ދެންނެވީމާ ައުޅގަ ދެކެވޭ  ވީމާ، ައޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް މި މަސަ މިފަދަ  ޚުދު އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ،ގޮތާ މެދުއްކަތްތައް ބައްޓަންުކރެވިގެންދާ ވާހަކަތަާކއި އަުޅގަ

 މާ އަިމއްލަފުޅު ޒިންއިުރ ވިސްާނލަން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ ކަްނކަމުގަިއ ވާހަކަތަްއ ދެެކވޭ

 އީ ކުރެއްވުަމކީ މިމަޖިލިސް ބްލޭމްނޫނީ  ،ދޫކުރައްވާަފއި، އަމިއްަލއަށް ގޯސް ހެއްެދވުމަށްފަހު އެހެްނ ބޭފުޅުން

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ސަރުކާރު ފަރާތުން މަޖިލިސް މެދުވެރިކުރަްއވަިއގެްނ ކުތާކުންތާ ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ރަން ހުރި ކުދުމަތްރައްޔިުތންނަށް ޚި ްއޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ،ރަ ރެވޭތޯ،ޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކުނަމަވެސް ރައް

ނަޑއެޅޭތޯ މަސައްކަތް  ކުރުމަށް ޓަކައި ުއސޫލުތަކެއްނޒާމުތައް ހަރުދަނާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް މި  ކުރަމުންދާކަ

ކުަރއްވާނެ. ޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްދިކޮ ކަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި އި މި، ން ޖައްަސވައި މަސައްކަތްތަކަށް ގޮ

ނޑު މިއަދު އެ ފަރާތްތަކަްށ  އެކަންކަމަީކ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު ސާުފވާނެ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ަކންކަން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި،  ،ކުރަން ބޭނުންވަނީ އެކަންކަން މިއަދު ހުއްޓާލަމާޯތއޭ. ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައިއިލްތިމާސް

ނޑުމެންނާރުމަށް މި ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްއިމުކުއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އުޫސލުތައް ޤާރަ އެްއކޮށް  ތަުކގަިއ އަުޅގަ

ބައިވެިރވުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެކޭ. އޭރުން ރައްޔިުތންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވުނީޭއ. ދެއްވި 

 .ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއއަރުވަން. 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  11:01އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ހޭ ބިލު.. މަޖލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެ 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މަޖިލީހަށް 7މިއަދު ދެވަަނ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންާޑ އައިޓަމު  .الس الم عليكم

 ތައާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. 

 2010/2ނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގާ ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ -7.1

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫުނ )

 މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު.) 2010/2ނަންބަރު 
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 ންކަން.. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކ8ަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 8 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު  2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  

 11ވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މިނިވަންމުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެ

ގައި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި  2015އޮގަްސޓު 

ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، 

 ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކެނދި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ކެނދިކޮޅުދޫ

ނު( އަށް )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިސިވލް ސަރވިސް ގާނޫ 2007/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިވަްނ  78ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮިމޓީގައި މަްޝވަރާކޮށް، އަދި މި، މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

ރވިްސގެ އިސް ބޭފުޅުން، އިސް ފަރާތްަތއް ކޮމިީޓއަށް ސަ ވިލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ފުންކޮްށ ވިސްނުމަށްފަހު ސި

 ބެހޭ  ވަނީ މިކަމާ ބޭފުޅުން އިތުރުން އެބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފަ. އަދި އޭގެ  ގެނެސް އަދި ކޮމިޓީަގއި ވަީނ އެ

ނޑުމެން މިކަމާ. ހަަމއެާއއިތުން މަޢުލޫމާތު ވެސް ެދއްވާފަގޮ ފުޅުން ވެްސ ެއީކގަިއ އިދާރީ ބޭ ެއކީަގއި ައޅުގަ

 އަދާކުރަން. ޝުކުރު ބޭފުުޅންނަށް ވާތީ އެ ކޮށްދެއްވާަފއިަވރަށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނާ އެީކަގއި

ޓް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދި މި ރިޕޯ ރިޕޯޓް އެކުަލވާލަިއ، އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ މި އަޅުަގނޑުމެން ބެލިބެލުމުަގއި

ނުޑ ، ވަނީ މި ރިޕޯޓް ނިންމާލެވިފަ. އެހެންވީމާ  ެއކީަގއި މިއަުދ މިފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ  މަށްފަހު،ކުރުތައްޔާރު އަުޅގަ

 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.  ށް މިއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި، އިއްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި، ިއްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު 

ނޑައެޅިަފއި ދަންނަވަން. މި ސިކުންތު.  9ޓު މިނެ 28ށް . އެީއ ޕީ.ޕީ.އެމަ އިރުގެ ަވގުތުގަޑި  1 ވަނީ ޖުމުލަ ރިޕޯޓަށް ކަ
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 18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  29މިނެޓު  14އަްށ އެމް.ޑީ.ޕީ

. މިނެޓު 3ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް . ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއް މިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ 

ހިސާބުން  ނުވާތީ މިމެންބަރަކު އެދިވަަޑއިެގންފައި ެއއްވެސް އިްއަޒތްތެރި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރު

ނަޑއަޅަން. ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ  ކަމުގައި ކަ

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ  2009/8ވަނަ ރިޕޯޓް. ގާނޫނު ނަންބަރު  2ތަކުން ހުށަހަޅާ މިއަދު ކޮމިޓީ 

މުައްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި  މިނިވަން ،ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގާނޫނު( އަ

ށް ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަ  2015 ޮއގަސްޓު 11ގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ނިންމެވި ގޮތު

ސަސާަތކުެގ އިދެްއވާނީ މިނިވަން މުއައްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ. މި ރިޕޯނުވޭ  އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް

ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަސލީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ބެހޭ ކޮމިީޓގެ ުމޤައްރިރު ކަންތައްތަކާ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންގެޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް `. ބޮޑު ޤައުީމ  ކޮިމޓީގައި ވަރަށް . އަުޅގަ

 ގިނަ ދިރާސާަތކެއް ކުެރވުނު. ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ދުވަހު ކޮމިޓީަގއި މި ވީމަ، ވަރަށް ގުޅޭ ބިލެއް މުހިއްމު ކަމަކާ

ރާތްތަެކްއގެ މަޝްވަރާ ވެސް ކޮމިޓީން ހޯދާފައިވާކަން ައޅުަގނޑު ިމ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ފަ މަސައްކަތް ކުރިން. އަދި ކަމާ

ކޮމިޝަްނެގ ުގޅޭ އެންެމ އިސް ފަރާތް. ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ކަމާ  ތެރޭަގއި ިސވިލްފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ޭއގެ

. ވަނީ ހޯއްދަވާފަ ބަރުންބެހޭ ޮގތުން ވިސްނުންތަކަީކ ެވސް ޮކބައިތޯ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ހޯދުންތަކަކީ މި ބިލާ

ގެ ފަރާތްޕުޅުން ސީދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ،ގުޅުންހުރި ކަންތައްަތއް މީގަިއ ހިނގާތީ ާސއާއިތުރަށް ފައިއަދި އޭގެ 

ބެހޭ އޮފީހުގެ  ފާހަަގކުރަން. އަިދ ޕެންޝަނާ ވެސް ވަަޑއިގެންެނވި ޓީމެްއގެ ލަާފ ވެސް ކޮމިޓީން ހޯދާފައިާވަކން

ން ކޮޅެްއެގ ދިރާސާތައް ވެސް މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި ހިމެނިފަިއވާނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅު

ގޮތާ ގުޅޭ  ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި އެއަށްފަހުަގއި ކޮމިޓީން މި

ނޑު ހުށަހަޅަން.  މި، ޮގއްސަ. އެހެންވީމާ ޒުކޮޅުތަކަށްވާނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭރިޕޯޓު  ރިޕޯޓް އަޅުގަ

ނިންމާލަމުން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާ 

މިޓީން ވޭުތވެދިޔަ ފުންނަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުން. އެއީ މި ކޮއިދާރީ މުވަްއޒަ، މެންބަރުންނަށް

މި ފުރުޞަތުގައި މި ރިޕޯޓް ، ަވނީ ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާ ދެތިން ދުވަހެއްަގއި ވެސް ެދތިން ބިލެއްގެ މަސައްކަތް

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ބޭފުޅުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ހުށަހެޅުމުގައި އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ގަިޑިއރުގެ ބަ 1ލަ ވަނީ ޖުމު ބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59މިނެޓު  28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ނުާވ މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތް 3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

މެންބަރަުކ  . ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން. އެްއވެްސ އިްއޒަތްތެރިމިނެޓު 3ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއް 

ނޑަައޅަން. އާދެ! އެހެންކަމުއެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާތީ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ނޑު  ،ކަމުންގަިއ ކަ ވަނަ  3އަުޅގަ

އެ ާމއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ  ،ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3ެގ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( 75ގަާވއިުދގެ ނީ ކިޔުން މި އިްއވާލަ

މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާރިޕޯޓެއް. ުހޅުހެންވޭރު ދާއި 2ން މަތީ ގޮތުގެ

ވަނަ ިކޔުން ިއްއވަން. އަިދ  3ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ށް ިއޞްލާޙު ަސރވިްސގެ ގާނޫނު( އަ ދިވެހި ިސވިލް) 2007/5

ން މާއްާދގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ އެވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން،  3)ހ( ގެ ވަނަ މާއްާދެގ  75ގަާވއިދުެގ 

 )ިދވެހިރާއްޖޭގެ 2009/8މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

 ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން.  3ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ

ނުޑ މި ދަނީ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ މަސަްއކަތްތަކަްށ  ވަނަ ކޮިމޓީ ރިޕޯޓަށް 3މިއަދުގެ   އަުޅގަ

ޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ިއވާ މައްސަލަ ސަުރކާރުގެ މަސްއޫިލއްބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާފަ

ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2015 ޮއގަސްޓު 11ގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯްޓ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ޮގތު

ތެިރ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތް

 ދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިާރެގ އި ،މެންބަރު

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

ވަނަ  116ނޫނުއަސާސީގެ ރިއްާޔގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާެދ، މި ރިޕޯޓަކީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަްނގެ މަސައްކަތްތަކަްށ  ،މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން

ވަރު ބަލާ މި މަްއސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިން ގޮތުން ފޮނުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ؛ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ 

ގައި ބޭްއވުނު މި ކޮމިޓީގެ  2015 ޮއގަސްޓު 10ވުނު. މި މައްަސލައިަގއި ގައި ފޮނުއް 2015 ޮއގަސްޓު 4މިޓީއަށް ކޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ  ،ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު ނިންމެވީ 14މި އަހަރުގެ 

ރިއްޔާ ިއވާ ަބދަލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫމިނިސްޓްީރގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ގެންނަވާފަ  އެ ،އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ެއ މަނިުކފާނު

ފޮނުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ކޮމިީޓން ފާސްކުރެވުމަށް. އެ ގޮަތށް ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް. 
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 ާލފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި ނޑު ދަންނަަވއިފައިވާ ާވހަކަ އަުޅގަން ކޮމިޓީން ނިންމަވާއެހެންވީމާ، މި ގޮުތގެ މަތީ

 ން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ރިޕޯޓް މި ދެންނެވި ގޮތުގެ ަމތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެިޅފައި އެީއ  މިނެުޓގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. 30ވަނީ ޖުމުލަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު. އަދާލަތު  5މިނެޓު. އެމް.ީޑ.އޭއަށް  5މިނެޓު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  5މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް  5ޕާޓީއަށް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު މި ވަގުތު މި ފުރު  ހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި އަރުވަނީ ޖުމް ޞަތު ހުޅުވާލަނީ. އަުޅގަ

 މް އަޙްމަދަށް.ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ދަނގެތީ ދާއި

 

 މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާ

 ަގއި. މަޖިލީހުން މިއަދު މި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ ަވރަށް ފާސްޓް ސްޕީޑެއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަރަށް ބުރަ މަސަްއކަތްޕުުޅތަކެއް ކުރަްއވާކަން އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންަކމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީތަކުަގއި 

ންނަަވން. ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުން ދަ އެކު ޝުކުރު ތެރިކަމާބޭފުޅުންަނށް ވެސް ނުހަނު އިޚްލާޞްމަސައްކަތްކުަރއްވާ 

ވަރަްށ ބޮޑަށް އެ ކަންަތއްކުަރއްާވ ގޮތް ބައްަލވާކަން ވެްސ  ،މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް އެކަންކަން ަބއްލަަވއި

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ދަންނަވަން އެކު ޝުކުރު ތެރިކަމާކުރަން. ެއހެންވެ ނުހަނު އިޚްލާޞްއަޅުަގނޑު ފާހަގަ

ކަތްަތކަށް އައި ބަދަލުތަކަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ކުރެއްވި މަސައް އެިޑއުކޭޝަްނގެ

ނޑަށް ެފނިގެންދިޔަ. އަޅުަގނަޑކީ ވެްސ އެ ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަ ކަމެއް ނޑަީކ ވެްސ،ކަމަށް އަުޅގަ  ތްކުާރ މީހެއް އަުޅގަ

ެގ ގޮތުަގއި މި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ގަބޫލުކުރާސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ ކޮމިޓީަގއި. ައޅުަގނޑު 

ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން. އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީަގއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ހަމަެއކަިނ 

 2ނެ. މި ނުވާ މިނިސްޓްރީއޭ ދެންނެވުަމކީ ކުށަކަށް  ޑިުއޭކޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ހެްލތުމިނިސްޓްރީައކީ އެ  2

ނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް މިނިސްޓްރީގައި ވަރަށް ގިނަ ަކންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ އޮތީ ބޫުލކުރަނީ. ައޅުގަ

ެއ ކަންކަން ރަނގަުޅކުރަްއާވނެ ކަމަށް. އެޑިުއކޭޝަން  ،ަކންކަން ބެއްލެވުމަށްފަހުއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނުންވާ ރޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދަރިވަރުންނަށް ނުަވތަ ސްކޫލުތަކަށް ބޭައތޮޅުތެ ،މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާަކން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ކަންތައްކުރުުމގައި އޭރުެވސް ައދި މިހާރު

ވެސް މި ކަންކަން އަދި، ނަވާލަން ބޭނުންއެހެންވީމާ، އެ ތަންތަން ހިންގަވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަން

ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަތާ އެްއވަރަަކށް ތި ބޭފުޅުން ވެސް 
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 ،މި މިނިްސޓްރީތަކުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ،މަސައްކަތްފުޅުކުަރއްވާޭށ. ހަމައެާއއެކު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ެއއް ކަމަކީ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން. ޅުަގނޑު ދާއިާރގައި ދެތިންރަނީ އަ ކުގަބޫލު އަޅުަގނޑު ހަތަރު ރަށެއްގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް  އްމަލުކުރަމުންދަނީިއ ތަޙަމަންދޫ ރައްޔިތުން މިއަދު ޖެޓީއެއްގެ މައްސަަލއިގަ 

އެ ކަންަތްއ  ،ތްެތރި މިނިސްޓަރު އެ ކަންތަްއ ބައްލަަވއިއްމަލުކުރަމުންދަނީ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން ިއއްޒަތަޙަ

 ،އަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްޕުޅުކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވާލަން

 ޅުން ެއކަމުގެ އުނދަގޫ އްުލކޮށްދެްއވާށޭ. ވަަރށް ޒަމާންތައް ެވގެންދަނީ ެއ ބޭފުއެންމެ ައވަހަކަށް އެކަްނތައް ޙަ ވީ

އްޔާ އެްއވެސް ވަރަކަށް ރަށަށް ކައިރިުނކުރެވޭ. ޖެޓީ އެއްކޮށް ހަލާުކވެފަިއ މުންދާތާ. މިހާރު ވިއްސާަރެވއްޖެއްމަލުކުރަތަޙަ

ކަންތަްއ  . މިހަމަެއކަނި ފާލަމެއްގެ؛ ފާލަން ވެްސ ޮއތީ ހަލާކުވެފަ، އޮތީ. އެ ރަަށކީ ފަޅުކޮނެފަިއާވ ރަށަކަށް ނުވާތީ

ނޑު އެދޭ ކަެމއްގެލު އްމެވެސް ގޮތަކަށް ޙަ ކޮން ގޮތުަގއި ދަންނަވަން.  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮށްިދނުމަކީ އަޅުގަ

ފަޅުގެ ކަންތަްއ މިހާރު ކޮންނަމުންދަނީ. މި  ން އެ ބޭނުންވާ ފަޅުެގ މައްސަލަ؛ހަމައެއާެއކު ދަނގެތީގެ ަރްއޔިތު

 ދަންނަވަން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން  ށް ޝުކުރުސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސަްއކަތްޕުޅެއް. ވަރަށް ބޮޑަ

ންޑޭޝަނަކާ ށުގެ ރަްއޔިތުްނ ބޭނުންވާ ރިކަމެގެންދަވާތީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެ ރަވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުަރއްވަުމން

 ،ށް. އެހެންވެ ތަކަކާ އެްއކޮންޭވ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޗޭްނޖުވެސް އެބަ ބޭނުރަށުގެ ރަްއޔިތުްނ އަދި، އެްއކޮށް

އެ ކަންތައް ކޮށްެދއްވުމަީކ  ،ނަމަ ެއަކން ކުރެވޭކަުމގައި ވަނީ ،ނަމަ ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން އެ ކަްނތައް އެފޯްޑކުރެވޭ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަީކ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އާބާީދއެއް  ވެސް އަުޅގަ

ރުކާރަުކން ވެސް ާމ ބޮޑަށް އަަޅއިުނލެވި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ވީާމ، ކަންނޭނގެ ކޮންމެ ސަހިމެނޭ ރަށެއް. އެހެން

ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް ވެްސ ދިނުމަކީ ނެތި ޚިދުމަތް ވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނަށްނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުންޤާ

ށް ނޫން ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދިއްދޫ ރައްޔިތުްނ ވާޖިބެްއގެ ގޮުތގައި މި އޮންަނނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ރަނގަޅަކަ

ނޑު އެިޑުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވާލަން. ދިއްދޫ ރައްޔިތުން  މިއަދު، ސްކޫލަށް ބެލިކަމުަގިއ ވިޔަސް؛ އަުޅގަ

ލާފަށް މިއަދު ސްކޫލް މިއަދު ޓީޗަރުްނ ހަމައެއް ނުވޭ. އެ ރަުށގެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އަސާސްަތކެއް އެހެން ރަށްރަށާ ޚި

ހަމައެއް ނުވޭ. ވަރަށް ދަިތހާލުގައި އުޅެމުންދާ ރަށެއް ރަށަކީ. ލަފާފުރުން އެހާ ދަތިކޮށް އޮތް ރަށެއް. ރަށުެގ 

ނޑު ހަމަ އެދޭއެދުމެއްގެ ގޮުތަގިއ  އެއްފަރާތުން ގިރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ޙައްލުކޮްށދިނުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނަވާލަން ބޭނުން އޮމަދޫގެ ބަނދަރު ެވސް މިހާރު ހަލާކުވެފަިއ ވާީތއާ އެުކ، ދަންނަވާލީ. ހަމައެާއއެކު، ައދި ދަން

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާަގއި ެވސް އޮމަދޫ ބަނދަރު ވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްަތއް 

ނުޑ ގަ ނުޑ ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު ސަރުކާުރގައި އެދޭއެދުމެއް. އަުޅގަ ބޫލުކުރަން، އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރަން މިއަުދގެ ސަރުާކރުން ވަރަށް ފާސްޓް ސްޕީެޑއްަގއި ޑިވެލޮޕްމެންޓުެގ މަަސއްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުރަްއވާކަްނ 

هللا އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވެ، ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު
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އްޔޫމަށް ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މިއަދު؛ ިމއަދު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަ

އަޅުަގނޑު މާނަ މި ކުރަނީ ިމހާރު މި ދެކެމުންދާ ދުވަސްކޮަޅކީ، ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ބޭުނންވަނީ މިހެން ހަމަހިމޭންކަމާ 

ނޑު އެކު އަރާމު ޖަްއވެްއގަިއ، ީރތިކޮށް ނަޔާ މަންޒިލެ  އްަގއި ަދތުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު ބަލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައީސަށް ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މިގޮތަށް ދަތުރުކުރަުމންގެންދަވާށޭ ރީތިކޮށް ހުރިާހ ބޭފުޅުން ވެސް ޮގވަިއގެން. 

ޅުން ޙުކުމްތަކުަގއި ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްަތއް ވެސް ިތއްބަވާނެ. ާފޑުކިާޔ ބޭފުޅުން ވެސް ިތއްބަވާނެ. ަބެއއް ޭބފު

ތިއްބަވާނެ. ތިއްަބވާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލުއިގޮތަީކ ކޮބައިތޯ ބައްލަަވއި، ެއކަްނ ކުރެވޭނެ ނިޒާމަކީ ވެްސ 

ކޮބައިތޯ ބައްަލވަިއ، އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހިތްޕުޅާވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަްއވަިއގެން، ަޤުއމު އަރާމު، ނަޔާ މަންޒިލަކަށް 

ނޑު ަޝއްެކއް ނުކުރަން. އެކަން ކުރަން ގެންގޮސް ެދއްވާށޭ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުްނވާ ގޮތް. އަުޅގަ

ވެސް ކުރަްއވާނެ. އެހެންވީމާ، ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ކޮމިޓީތަުކގެ ބޭފުޅުްނ ކުަރއްާވ މަސަްއކަތްޕުޅަށް، އަދި 

މަސައްކަތްުޕޅަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަކުަގއި ކުރާ މަސައްކަތްތަީކ ހަމައެއާެއކު، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރައްވާ 

ނޑުމެން ދެންމެވެސް މިހާރު ދެ ކޮމިޓީގައި އުޅެަފިއ  ޙަޤީޤަތުގައި މިތާ މަސައްކަތްަތކަކީ. ހަމަ ރެޔާއި ދުވާލު. ައޅުގަ

ީނ. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް އަޅުަގނޑު ވެސް މި އަީއ. ހަމަ ކޮމިޓީތައް ރެޔާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރަމުންދަ

ބޭފުޅުންނަށް ވާ ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްނުދަންޏާ ހީވަނީ އެއްކަލަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުރާހެން. 

، އެހެންވީމާ، ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަންޖެހުނީ. ހަމަ މަޖިލީހުގައި ހަމަ ކޮމިޓީތަކުގައި މީެގ ބޮޑު މަސައްކަތްތައް ދަނީ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ  ނޑުމެްނގެ ރައީްސ، ައޅުގަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބިލުަތއް ފާސްކުރަން. ހަމައެހެންމެ، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާުޅވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާތީ އަބަދު ައުގވަަޒންކޮށް، ޝުކުރު ދަންނަވާ. 

ްޞތެރިކަމާ އެކު ކޮމިޓީަތކުަގއި އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ަރއްޔިތުންެގ އެހެންވީމާ، ނުހަނު އިޚްލާ

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم مالس  الوމަޖިލީހުގައި ކުރަްއވާ މަސަްއަކތްޕުޅަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ 

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ލީހުގެ މަސައްކަތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޕަސަންޓެއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މުޅި މަޖި

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ، ވޭތުވެދިޔަ  ހިއްސާކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޮކމިޓީތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްަތކުން. އަުޅގަ

ލީހަށް މިއަދު ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ޮކމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ިގނަ ކޮމިޓީތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ނިންމައި، މަޖި
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ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން މި ދިޔައީ  ރިޕޯޓެއް ކޮމިޓީތަކުން ނިންމެވި ތަން. މި  4ހުށަހަޅައި؛ މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަށް ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ބިލުތަކާ ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ. މި 

އް ނިންމާފައި މި އޮންނަނީ ވެސް ކޮމިޓީތަކަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާނިންމުންތަ

މުއައްސަސާަތކުން ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން މަޢުލޫމާތުތައް ދެއްަވއި، އިންަޓވިއުަތއް ކުެރވި، ެއކަމާ ބެހޭ އެކިއެކި 

ްނ ނިންމާ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. މުއައްސަސާަތކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި، ޢިލްމީ ފެންވަރެއްަގއި ބަހުސްތައް ކުެރިވގެ

ނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެތރޭގަިއ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގަިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަަސއްކަތަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަްތތައް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މި ުކރެވެނީ ކޮމިޓީތަކުންނޭ. މިައުދ 

ނޑުމެން މި ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާއިރު ވެްސ ތިންހަތަރު ޮކމިޓީއެްއގައި މަަސއްކަތްަތއް ވެސް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ކުރެވެމުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި  ޕީ.ޕީ.އެމަށްއެކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވާ ވާަހކައަީކ، ރަްއޔިތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން

އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްަފއި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މަޤްަޞދަކީ މިއީޭއ. ައޅުަގނޑުމެން ތަޅުމުގަިއ ހޭދަކުރާ ަވގުތު 

. އެިކއެިކ އިމަސައްކަުތގަ އަުޅަގނޑުމެން ގިނަ މެންބަރުން އެ ތިއްެބވީ ކޮމިޓީތަުކގެ ބުރަ  ،މަދުވިކަމުަގއި ިވޔަސް

މި  މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބޭފުޅުން ާހިޒރުކުރަްއވަިއގެން، އެިކއެިކ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ބޭުފޅުން ހާޒިރުކުަރއްަވިއގެން

ނޑުމެން މި  . އެެހންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަބއެއްކުރާ މަސައްކަތްަތކުަގއި ަފހަރަށް އަޅުގަ

ލާ ޚަބަރެއްެގ ފޮނުވައިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ނޫސްތަކުަގއި ތިއްަބވާ ިޒންމާދާރު ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން މަޖިލީހު

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ ަރއްިޔތުންނަށް އޮޅުންބޮޅުންއަރާ ދިމާވޭ. ިއއްޒަތްެތިރ ޮގތް އެބަ  ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް، ައޅުގަ

މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވާ އެންމެ  ،މި ދާއިާރއަްށ އިންތިޚާބުވި ފަހުން އަޅުަގނޑު ރައީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ.

އެންމެ ުދވަހެްއ ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަހަލަ ޚަބަރުތަްއ އޮތް ދުވަހެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ގަިޑޖެހިފައި 

މާވަނީ. އެހެްނވީމާ، ގޮތަކީ ަރއްޔިތުން ހިުތގަިއ ޝަްއކު އުފެދޭ ގޮްތ މި ދި ނޫސްތަކުަގއި ލިޔުނީމާ މި ވާ

 .މި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްނުދޭ މެންބަރުން ވެސް އެ ތިއްބެވީ ހަމަ ކޮމިޓީތަުކަގއި ؛އަޅުަގނޑުމެން މި ޝަްއކު

ނުޑމެން މަޖިލިސްއި މަސައްކަތްތަުކގަ ފަހަރަށް މަދު  ލާިއރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ ބައެއްދައްކައި . އަުޅގަ

 މަަސއްކަްތ ެއއް ޓީަގއި މަަސއްކަތް، ިތން ކޮމިޓީގެަބަވނީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަތަރު ކޮމިމެންބަރުންތަކެއް މި ތިއް

ވީމާ، ިމކަްނ ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފެންނާނީ ވަރަށް މަދު ބައެއް. އެހެންފަހަރާ ކުރަމުން

ތްތެރި ރައީސް ެވސް އަދި މަޖިލީހުން ވެސް ކޮށްލަްނ ބޭނުންވީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒައަޅުަގނޑުމެން ހިއްސާ

 ޝުކުިރއްޔާ. ކޮްށދެއްވުމަށް.އެކު ހިއްސާ  އަށް ވެސް ހަމަ ޒިންމާދާރުކަމާއެދެނީ މި މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިޔާ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



49 

 

ނޑަައޅަން.  ކަމުގައިހިސާބުން ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި  ކަ

މާއްދާގެ )ށ(  ވަނަ 71އާދެ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  .ވަނަ ރިޕޯޓަށ4ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ  

ޞްލާޙު ގެމަނަފުީށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ަގއި އިްއޒަތްތެިރ  2015 އޮގަސްޓު  11ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ޓީން ނިންމެވިއްމު ކޮމިދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު، އާ

 މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް 

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އްމު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒައާެދްއވާނީ ހުށަހަޅުއްވައި

 ޝިޔާމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ާއއްމު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ. އާދެ، ަރއްޔިތުްނގެ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާުޙކުުރމަށް، ގެމަނަފުށީގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  71ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ 

މި  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އްމު ކޮމިޓީްނ ނިންމިސާކުރުމަށްފަހު، އަުޅަގނޑުމެން، އާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ދިރާ

 ޝުކުިރްއޔާ.އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެިޅފައި ވަނީ، ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި  ަވގުތު. އެީއ،  ގެ ގަިޑިއރުގެ ބަހުސް 1ލަ ރިޕޯޓަށް ކަ

 15މިނެޓު  7ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 29މިނެޓު  14ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަ 59މިނެޓު  28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  28މިނެޓު  3ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ، އަްއޑޫ މީދޫ  3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 މަށް. ދައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދާއިރާގެ 

 

 ދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫ މީ

 ހެއް ވަނީ ޓެކުެހްއ ނެގުމަށް ނުވަތަ ެޓކު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ހުށަހެޅުނު އިްޞލާޙުގައި މި

ނުވަތަ އުިނކުރުމަށް  ުދކުރުމަށްރަްއޔަތުން ވަކި ކަމަކަށް ފައިސާ ޚަބިލުތަކާއި، ދައުލަުތގެ މާލި އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ

 މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ، އެީކގައި މީަގއި މި އޮންނަނީއެއާ ބިލުތައް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުންނޭ. އަދި  ހުށަހަޅާ

ރަދުކުރަްނ އްޔަތުން ވަިކ ަކމަކަށް ފައިސާ ޚަފެށުމާއެކު ސަރުކާރުން ހުށަަހޅާފައިާވ ބިލުތައް ފިަޔަވއި، ަދއުލަތުގެ މާލި 

ނުވާ ބިލުތައް، މި ގޮތެއް ނިންމާފައި ވަތަ އުނިކުރަން ހިމެނޭ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން އެ ބިލަކާ މެދު ވަކިނު
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ވީއޭ. ހިނދުން ފެށިގެން ބާތިލު ގަާވއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެްއގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ވީނަމަެވސް އެ

އޭ. މަނިކުފާނު ތި ވަ ުނގަނޭބާ ިތއްބެިވ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުން ލަދެއް އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރާ މި ަމޖިލީހުގައި މި 

ނީޑަގއި އިންަނވަން ލަެދއް ނޑުމެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނުގަނޭބާ  ގޮ  އޭ. ިމއީ ިމ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނިކުފާނާއި މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން ބިލުތައް މި ތަނަށް ހުށަހަޅަން. އެކަމަކު، މިހާރު މަ ،ހަދަންފޮނުވާފައި މި ތިބީ ގާނޫނު

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ،މި ގަވާއިދަށް ތި ގެނައި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަ މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާނުގެ ާޕޓީން ތި ނަގާލަނީ. އަުޅގަ

ބާރު  3ސައްކަތްތަކަށް ިތ ބޭފުޅުން ތި ހުރަސްއަޅުްއވަީނ ތި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އޮތީތީ. ކުރަންޖެހޭ މަ

ޙަޤީޤަތުަގއި ސަުރކާރަށް  ،ގޮުތން ގާނޫނުތައް އޮތް ،ގޮތުން ވަިކވެފައި އޮތް ޤާނޫނުައސާީސއެްއގަިއ މިހާރު ަގވާއިުދ އޮތް

މުގެ ފުރުޞަތެއް ވެސް ނޯވޭ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ފިޔަަވއި މި މަޖިލީހަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅު

ނޑުމެންގެ ަޤއުމަީކ  ،ބާުރ ަވކިވެފަިއ އޮްތ ތަނަކަށް ވާތީވެ  3އޮތީ  ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ެވސް ނުދީ މި އަުޅގަ

އަދު މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން މި ،ކުރަމުން އައިސްހާ ބާރުތަކެއް މަސްހުނިކުރަމުންމިހާރު. އެކަމަކު، ހުރި

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނަްށ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ވެްސ އެންމެ ފަހުން ތި ިނގުޅަިއގަތީ. މިހާރު އަުޅގަ

ލަތްތައް ބަޔާންކުރާ ބިލެއް މަފްހޫމުތަކާއި ހާ ތައްޔާރުކުރަމުން މި ދާ ސިޓީތައް ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ހުންނަންޖެހޭ 

އިރުަގއި އެަތއް ޚިދުމަތްތަކެއް ނުދެވި ހުންނާތީވެ. ސިީޓއެްއގެ ަނން އޮތް އައްޑޫ، ޅުަގނޑު ަތއްޔާރުކުރަމުން މި ދަނީއަ

ނޑު މި ބިލުއަޅުަގނޑުމެން،  ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް.  ތައްޔާރުކުރާއިުރގަިއ މީގައި އެބަ އޮވޭ ސިޓީައުކން އަުޅގަ

ޝަރީ އެިޑއުކޭޝަްނ ހުރުމާއި، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރުމާއި، ޓާ އް ހެދިފައިއަހަރުގެ ތެރޭަގއި މަގުތަ 3ތެޭރގައި އޭގެ

ލަތުން ކަމަކީ ަދއުއިމުކުެރވިފައި ހުރުމާއި، މި ކަންެއއްޗެިހ ޤާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާ، ދެވޭނެ ފެސިލިޓީޒް ހުރުމާއި 

ނޑަކަ ،ރަދުވާނެ ކަންކަން. އެހެންީވމާ، މިހާރު މަނިކުފާނު ތި ވިދާޅުވަނީޚަ އެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަކަށް  ެށއް ދެނެއްއަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްިޔތުންނަށް ވަޢުދުތަކެއް ވެަފއި ހުށަހެއް ނޭޅެނޭ . މިއީކީ އަުޅަގނޑަކަށް ބަލަިއގަެނވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެއް ކޮށްދޭން.  މި އެކަމަުކ، އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އަުޅގަ

ދެން ، މުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން ނަގާލީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނަށް ބިލެއް ހުށަހެޅު

ނޑުެމން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް އެަބ އޮތްތޯ އަޅުަގނޑު ހިތަށްައރަނީ. މި ތިބަ އިއްޒަތްތެިރ  އޭމި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ބިލު ހުށަހެޅުން  ނަށް ވެގެން ސަުރާކރުން ފޮނުވާސަރުކާުރގެ ޕަޕެޓުން ތަކެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ނެ މަސައްކަތްމެންބަރުން ކުރާ

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިފަދަ ެއއްެޗއް މި  ގަިއ މިހާރަކު ނެތް.ސައްކަެތއް ކުެރވޭނެ ބަެއއް މިތާ ނޫން އެހެން މަ

ނޑު ލަުދގަނޭ. މަޖިލީހުގެ ރަ ނީޑަގިއ އިންނަަވއިގެން މި ބިލު ތަޅުމަށް ގެނަޔަތީ ެވސް ައުޅގަ އީސް މިއަދު ތި ގޮ

އިންޓްރޮޑިުއސްކޮށްދެްއަވއި މި ވާހަކަ ދައްަކވާއިުރަގއި އަުޅަގނޑު އިންތިހާއަށް ދެރަވޭ، ިއންތިހާއަށް ލަދުގަނޭ. މި ބިލު 

ރައްވާަފއި، އަންނަންވާއިރަށް ިމއަދު ޮކންމެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރެއް ތެދުވެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ތަޢުރީފުކު
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ސަނާކިޔާފަިއ، މި މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ސަނާކިާޔފައި، މި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް 

ސަނާކިޔަނީ ޯކއްެޗއް ފޮުރވަންވެގެންތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް؟ މި ހިސާބަށް އަިއއިުރގައި ިމ ބިލާ ހަމައަށް ައއިރުަގއި، 

މި އޮތީ ވަރަށް ރީއްޗަށް އެނގެން. މި މަޖިލީހުން ކުރާނެ މަސައްކަތް ވެސް މި އޮތީ ވަރަށް  މި މަޖިލީހުގެ މަޤްޞަދު

ރީއްޗަށް އެނގެން. ސަރުކާުރގެ ޕަޕެޓުންކަން މިތާ ތިބީ. ސަރުކާރުގެ ޕަޕެޓުންގެ ޮގތުގައި ސަރުކާރުން ފޮނުވާ 

ނޑުޖަހާފަިއ ސީލްކޮށްފަިއ މަސައްކަތެްއ ނޫން އެހެން ަމސައްކަެތއް މި މަޖިލީހުގަިއ ނުކުރެވޭނެ ވާ ހަކަ ިމއަދު ތަްއގަ

ފޮނުވަންވެގެްނ ތި އުުޅްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން މި ތަނުަގއި ކޮންވާހަަކއެއް ަދއްާކކަށްތޯ؟ މިއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެްއ 

މަޖިލީހުގަިއ  ނޫން. މިއީ ސަރުކާރުގެ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހަކު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއް ވެސް ދިފާޢެއް ނުކުރެވޭނެ. މި

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ނޫނިއްޔާ ތި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަށް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. އަމިއްލަ ކަރުގައި ައއިްސ 

ވަޅިައޅާއިުރަގއި ނޭނގިފަިއ ތި ތިބެނީ. ޕަޕެޓުންނަށް ވެގެން ސަުރކާރުން ުބނިހާ ކަމެއް މި ތަނުގަިއ 

ނޑުމެން ނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްެވްސ  ކުރަމުންގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްޤަށް ތި އަރައިގަންނަނީ. އަޅުގަ

 މިކަން ގަބޫލުނުކުރާނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ުހށަހެޅިފައި މި ވާ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާހަކީ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މިހާރު ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ެވސް އެ އިޞްލާެޙއްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާ އިޞްލާޙެކޭ. އެއީ ، މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މި ތަނަށް ހޮވިަފިއ ތިބި މެންބަރުންގެ އެަތއް ޙައްޤެއް ިނގުަޅއިގަެނިވގެންދާ 

ނަށް މިއަދު ލިބިފައި މި ވާ ޙައްޤަކީ، ހަމަެއކަނި އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރާނީ. ައޅުަގނޑުމެން

ބަސްބުނެ، އިޞްލާޙު ހުށަަހޅައި، ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ަޙއްޤު ކަމަށް ވާއިުރ، ޭއގެެތރެއިން ވެްސ ބޮޑު ަބއެއް 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މިކަމާ ހިތާމަކުަރން. ޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ ަކޅު  ނިގުޅަިއގަެނވިގެންދާކަން އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަދި ޚާްއަޞކޮށް އަުޅަގނޑު މި ބިުލގަިއ ފާހަގަ؛ މި އިޞްލާުޙގަިއ  ދުވަހެއްެގ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ނޑު ދަްނނަވާނީ ހަމަ އަުޅގަ ދެވަނަ މާއްދާަގއި މި ހިމެނޭ ބައި އެއީ އަުޅގަ

ވަންސް ބޮޑުުކރުން؛ އެއީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެލަ 

ނޑު އަބަދުވެސް ވަކާލާުތުކރަމުން މި ދިޔައީ މަޖިލީހަށް  ބޭއްވުމަށް ަޓކައި ޮބޑުކުރަންެޖހޭ އެލަވަންެސއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުގަ
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ނުޑ  ވަނީއްސުރެ. އެގޮތުްނ، އެ ބިލު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ެގްއލުވައިލުމަށް ޓަަކއި ޖަހާފައި އޮތް މަޅިއެކޭ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މިއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ރައްޔިތުްނގެ އިުހސާސްތަކާއި ޝުޢޫރުތަކަށް 

ށް ގެންދިޔަީއ މި އިޞްލަޙު މިހާހިސާބަގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމުނުކުރާކަށް އަޅުަގނޑަށް ދޭހަވެ  މެންބަރުން،

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލިސް ކިޔާއިރުއައީތީ ހަމައެކަނި އޮންނަންވާނީކީ  އި މި ތަނުގަ ،. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ައޅުގަ

ވެސް ތިޭބ އެހެނިހެން ޕާޓީތަކުން  އިހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތަކެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ހޮވިފަ

 ޙައްޤު އޮންނަންވާނެ. އަދި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ވިޔަސް  މާލީ ކަމަކަށްއެއީ . އަދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަންވާނެބިލު 

ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ  އަްށ އެލަވަންސް ބޮުޑކުރުމުގެ އިޞްލާޙުރުފިޔާ  5000އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙު، 

 އި ފަމެންބަރުން ވެގެން ބައިލަގަނެ 81އޮްތ އިޞްލާޙެއް އެއީ.  އިއެއްގަކޮމިޓީ ބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ މަޖިލީހުގެގައަޅުަގނޑު 

ޭބރުކުރަްއވާނީ. އެހެން ގޮތަކުން  އް. އޭިތ ކޮމެޓީން ފާސްނުކުރަްއވައި އޮތް އިޞްލާޙެ  އިއޮތް، އިއްތިފާޤުން ބަަލއިގަެނފަ

ވޭ ލުން މިީއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުރެ ކުން ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ގެއްލުަވއިއެހެން ގޮތަ ،އިޞްލާޙަށް ބަދަލުތަކެއް ގެެނސް

ނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިއަށް ފުއިންސާވަރަށް ބޮޑު ނާ ނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަ ވެްސ  އިގަ އޮތް ތާ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ށް ނިސްބަތްނުވިޔަްސ ޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމައަދި އަ  ،ައދި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ވިޔަސް ،މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް 

 ވުރެ ފުންކޮށް ވިސްނަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ހެއޭ މިއަށްެވސް އެބަ ޖެއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙައްުޤގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ނަށް. ޢަލީ ޙުސައި

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ސަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުކެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަލަކަށް ހިނގާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ކަމެއް ނޫން މި  ވެސް އަުޅގަ

ންދާ އައިސް ހިނގަމުއަދި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކުެގ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނައިްނ ފަހަކަށްމަޖިލީހުގައި. 

ގާނޫނާއި ގަާވއިދުތަްއ  ހުން ހަދާ ގާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް އަސަުރކުރާ ޮގތަށްކަމެއް. އެއީ ފަ

ނޑަށް ގަދަނީ ވަކިކަމާ ގު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދިއުން. މިއަދުހެދެމުން ބޫލުކުރާ ިޅެގން؛ އަުޅގަ

ނުމުަގއި މި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މަޖިލީހުން ފެއިލްކޮށްލުމުގެ ބޭގޮތުަގއި ވަކި މީހަކު ހުށަހަާޅފައިވާ ބިލެްއ ހަމަ މި 

އަޅުަގނޑުެމން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ  ،ބިލެްއކަން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށްއާދެ! ބިލަކީ ކޮން

ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހުރި  ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ،ނާޔަތްހުރި ކުދީންނަށް ދޭ އި އެނގޭ. އެއީ ނުކުޅެދުންތެރިަކން

އެ ބިލު މި މަޖިީލހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަށް  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު. ގޮތުން މި ނާޔަތް ބޮުޑކުރުމާ ބެހޭއި
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ޓަކައި ނުވަތަ އެ ފެއިލްކޮށްުލމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްަކތަށް ޙަޤީޤަތުގައި ފަހިކުރުމުެގ 

ނޑުމެން ، ައކީއުޅޭ ވާހަކަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ގެނެވުނު ބަަދލެއް. ދަންނަވަން މިގޮތުން  އަުޅގަ

ތަނަށް އައިސް  ޖަހާއިރު މި 9ނުވަތަ  ،ޖަހާއިރު ހޭލައިގެން 9ރައްޔިތުން ހޮވާފައި މި ތިބީ ހަމައެކަނި ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ  އަށްގެ  އިެދއިނދެން ާވހަކަދައްކާފައި އިށީތަނުގަ މި ދާކަށް ޫނނޭ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ައޅުގަ

ހުރި. އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ެއއީ ރައްޔިތުންނާ ުގޅުންހުރި ެވސް އެބަ ޒިންމާއެއް އެބަ ޮއވޭ. އަދި ޒިންމާތަކެއް

އަދި ދައުލަތުގެ މައްޗަްށ  ،ގެ މައްޗަށް ހުރެދާނެ ސަރުކާރު އިކަންތަކާ ގުޭޅގޮތުން ބިލުތައް ހުށަހެޅުން. އެ ބިލުތަކުގަ

ގޮތުން މަތިކޮށްފައި ުހންނަ ބިލުތަކެއް ހުރެދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ވެްސ  ކަހަލަ ކަންތައްަތއް މާލީ ބައެއް

ސަރުާކރުގެ މަްއޗަށް އަންނަ މާލީ ވެސް  ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކުން ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ސަރުކާރުގެ ެއކި މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ  ރާއިއަދި ސަރުކާ  އް ހުންނާނެ. އަދި ޚަރަދުކުރުމާންމާތަކެޒި

 ން އެފަދަ އެްއވެސް ބިލެއް އޮތް ގޮތު  ޚަރަދުތަކެއްގެ ވާހަކަ ބިެލއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެދާނެ. މިހާރު ގަވާއިދު މި

 ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި ޕާޓީގެ މެންބަރުން ފިޔަވައި އިތުރު އިއިރެްއގަ ސަރުާކރު ފިޔަވައި، އެ  ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް

ޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނ ،ވުަމކީހުށަހެޅިފައިަގވާއިދު ބަދަުލކުރެވޭ ގޮތަށް  ގޮތަށް މި ޅޭއެްއވެސް މެންބަރަކަށް ހުށަނޭ

ޅަްށ ދެކޮ ތާމަުކރަނީ، ަވކި ބިލަކާ ކޭ. އަދި ވަކިން ޮބޑަށް އެކަމާ ހިވަރަްށ ބޮަޑށް ހިތާމަކުރާ ކަމެ އަޅުަގނުޑ ެއކަމާ

ހުރި ކުދިންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ބޮުޑކުރުމަށް މި ކަން އާދެ! ނުުކޅެުދންތެރި ޓަކައި؛ ކޮްށލުމަށްނުވަތަ ަވކި ބިލެްއ ފެއިލް

ޅުަގނުޑ ެއއީ އަ  .ޓަކައި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާތީ ފެއިލްކޮށްުލމަށް ވާ ބިލުއަދި ބަލައިގަނެފައި  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ނޑުމެންަނށް މި މަޖިލީހުގައި،އެންމެ ދެރަވާ ކަމަކީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް  .ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ މި އޮންނަނީ ތި . އަުޅގަ

އެކަން ކުރަްއވަން  ކީއްެވެގންތޯ އެހެން .ކަމަށް ނިންމަވަންވީ ނޫންތޯ އެ ފާސްުނވާ މަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެއްސަ،ހަ

ެވސް ގޯސް ގާނޫނުތައް ހަމަ ފާސްކުރައްވާފަިއ  ވުރެ ބޭފުޅުން އަދި މިއަށް ތި ؟ތި ުއުޅއްވަނީ ނުކެރިގެން ނުކެރިގެން

ންނަށް ުދންތެރިކަން ހުރި ކުދީނުކުޅެ، އެހެންވީމާއެބަހުރި.  އިއަދި ގޯސް ނިންމެވުންތައް ެވސް ނިންމަވާފަ .އެބަހުރި

ށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހެޅިފައިވާ ބިލު ހަމަ އެގޮތަޓަކައި ހުށަ ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ދޭން ބުނާ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް

ބޭފުޅުން އެ ބިލު ފެއިލްކޮށްލަންވީ ނޫންތޯ. ކީްއވެގެންތޯ ެއކަން ނުރައްވަން ެކރިވަަޑއިނުގަންަނވަިއގެން ތި  ތި ގެނެއްސަ

ނޑަކަށް ަހމަ އެއްގޮަތކަށް ވަނީ؟އުޅުއް  ނެތް.  އުޅުްއވާނެ ކަމެއްުނވިސްނޭ. އެހެންވީމަ، މާ ރީތިކުރައްާވަކން  ވެސްއަުޅގަ

ބޭފުޅުން ކުރަްއވަން ތި ުއޅޭ  ތި .އުޅެނީ ކޮްނކަމެއްކަން ބޭފުޅުން ކުރަްއވަން ތި  ނޭގ ތިރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އެ

ެއއީ ެއކަްނ  .ނުވޭ ބޭފުޅުންނެްއ ބޭނުމެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހރި ކުދިންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަްއވާކަން ތި ،ކަމަކީ

ކްރެޑިޓް ލިބިދާނެތީ.  ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް އޭގެރަްއޔިތު ،ކަމުގައި ވާނަމައެ ބިލު ފާސްކުރައްަވއިފި ؛ ކުރަްއވަން

ޕީ.ޕީ.އެމް ަސރުކާރުގެ ަފއިސާެއއް ނޫން.  ! އެީއ ެއއްވެްސ ގޮަތކަށްގަބޫުލކުރަްއވާ، ސަރުކާރުން ދޭ ކޮންމެ ފަިއާސއަކީ

 ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާއިން ޚަރަދުކުރަން އެ ަވކި ، އެހެންވީމާންގެ ަފއިސާ ެއއީ. ރައްޔިތު .އެއީ ދައުލަުތގެ ފައިސާ އެއީ
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ބޭފުޅުން  ޓަކައި ތި ވަކި ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އެކަން ހުއްުޓވުމަށް ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ލާޒިމުުކރާ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ

ނޑު ހަމަ އެމަސައްކަތް  ކަމެއް. ދެން ނިޒާމާ ރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާޓަަކއި މިއަދު ހަމަ ވަ ކަމަށްކުަރއްވާ ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްބެހޭ ނުކުތާތައް ވެ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަން ހަަމ  ކުތާއަކީއަާރ ހަމަ ނިޒާމާ ބެހޭ ނުސް ނަންގަވާތީ އަުޅގަ

 .وبركاته ورحمة هللا الم عليكمالس  و އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަމޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ކުރިއްާޔ. އިޝު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫ އަޅުގަ

 ށް.ސަލީމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

 ޑުމެން މި` ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނ

 ތި  ،އުމުތަުކގެ ަކންކަން ތިމާމެންނަށްކުމެ ދުނިޔޭގެ ަތހުޒީބުވެފަިއވާ ޤަތަނުގައި ލިބޭ މަދު ފުރުޞަތެއްަގއި ނި

ނޑު ދަންަނވާނީ ކަމަށް ދަންނަވައި ނގޭކަނބަލުންނަށް އެ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވއި  އެ މވާހަކަުފޅުދައްަކާވިއރުގައި އަުޅގަ

ކަމަށް  ދާމަށް މިންކުރާނެ ސަބަބުތައް މީގެތެެރިއން ތަމްސީލުވެގެންކަ އެދުރެއްނުއި ރަްއޔިތުން ެއީއ ރޯމޭރުގަނި

އި ެވސް ހަމަ ކުރާ މައްސަލަިއގައޭ ހިތަށްނާރަނީ. މިއަދު މި ބަހުސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަކަން ކީއްވެބާ 

ނަޑއެިޅގެން ރޯނު ކަްށ އަދައިތަ ިއ، ނޫނިއްޔާ ރޯނުވެފަ އި ތަހުޒީބުދުނިޔޭގަ  ،އެދުރަން ނޫނިއްޔާ އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެކަ

 އުމުތަކުގައި ބަޖެޓް އެ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންގެ ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެފައި ހުރި ޤަ، ނޫނިއްޔާ އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ

ނޑަ އި ދައުލަތަށް ލިޭބ ެއްއޗެއް ޭއގަ މަޖިލީހަށް ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވަިއ، ައޅުްއވަިއ، އަދި އެ ސަުރކާރަކުްނ ކަ

ގުޭޅގޮތުން ކަންކަން ކުިރއަށް  އޮތް ތަޞަްއވުރަކާ ޓޯއަާކއި ރަްއޔިތުންނަށް ދީފައިވައިލާފައި އޮތް މެނިފެސްއެކުލަ 

ކުރުމަށްފަހުގައި ދެން އެ ބަޖެަޓއިގެްނ އެްއގޮތަށް ހުށަހަުޅއްވާ ބަޖެޓް ފާސް ޓަަކއި އެ ަތޞައްވުރާ ގެންދެވުމަށް

އްކަން ދުނިޔޭގެ ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ދޭ އުސޫލުތަކެ ށް ކުިރއަށްކަދިއުމަށް އެ ބަޖެޓުުކރެވިފައި އޮތް ގޮތަކުރިއަށް

ނޑު ހިތާމަކުރަން ،އުމުތަުކގައި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސްތަހުޒީބުވެފައި ހުރި ޤަ ރައްޔިތުންެގ ، މިއަދު އަުޅގަ

ގޮތަކީ އެ  ން ހުށަހެޅުނީމާ މި ވާކޮށްދޭ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ،އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ބަޖެޓް ހުށަހެޅުނީމާ މަޖިލީހަށް 

ކުރައްވަީނއެއް ވެސް އީސް. ބަޖެޓުގެ ކަންކަްނ ދިރާސާވެްސ ނޫން އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެިރ ރަ ނީއެއްވަބަޖެޓަށް ބައްލަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ނުބައްަލވާނެތާ! އުޅެީނކީެއއް. ނޫނިއްޔާ މި ނެއްނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން

ނޑު ހަމަ ހައިރާންވެ ،ދުންމާރި ފުމެގެން ،ކުޅެގެންޑްރާމާ، ކުޅެގެންމުންވަނީ މިތާ ފިލްބޭނު ލަދުގަނޭ.  ،އަޅުގަ

ހެދުން މައްޗަށް ، ުދންމާރިފުމެ ގަނޭ އިނގޭތޯ.  މަިއކުތައް އުފުރަިއ،ލަދު .ދެންނެވިދާނެހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް 
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ވޯޓު  މިނުންއެންމެ ުކޑަ؛ ކޮށްޭދން ވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ކަެމއް އިއިރުގަ ދާ  ނަގަިއ، މިހެން އެގޮތްިމގޮތަްށ އުޅެ ބަޖެޓު

ިވޔަްސ  ަރއްޔިތުްނނޭ ވިދާޅުވި ކަމަށް ،ުއއްމަތޭ ،ނުލައި ތިއްބަވާަފއި ދެން މިއްލަތޭވެސް ލަނީެއއް ނޫން. ވޯޓު 

އްޒަްތތެރި އެއް އަންހެން ކަމަނާ ދެއްެކވި އި ލާނެ. ދެންމެ މިތާ އެ ވާހަކަފުޅުރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ މީހުންނަކަށް ނުބަ

ނޑަްށ ޔަޤީވެ ން ިމއަދު ރިކޯުޑ ބެއްެލވިޔަްސ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަހަރު ކޮންދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ހުރި ސް އަުޅގަ

 ،ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް  އަންހެނުންނަށް ،ވިޔަސް ވެސް ުޒވާނުންނަން ކަމަށް ،ކަމަށް ވިަޔސް ކުޑަކުދިންނަށް

ވިޔަްސ  ޖަހެމަށް ކަމަށް  ކޮަޅށް ދު ނަގާދިވެހި އިޤްތިޞާ .ދަންނަވަންތޯ ވިޔަްސ ވެސް އަދި ކަމަށް މުސްކުޅިންނަށް

ގައި އޮތް އެްއޗެްއ ބަސް ިވދާޅުވެފަެއއް ނޯންނާނެ. އެ ބަޖެޓުރަން ހުރި އެްއެވސް ކަމަކަށް އާނވެސް ކު

ން ހަމަ ކަމެއް އައިމަ ޖަޒުބާުތގަިއ ދެ އިކުރަްއވާފަހާލަތުގައި މަސަްއކަތް ނުވެސް ގަންނަާވނެ. އެއެނިގވަަޑއި

ނިކުމެވަަޑއިގެްނ ވާހަކަފުުޅ މި ދައްކަނީ ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލަން. މިހާރު ެއ އިންެނިވ ޕާޓީއަީކ މި ހުރިހާ ކަމެްއ 

 ބަލަ އެ ލިބުނުއި އެ އިްނނަވަނީ. އަމިއްލައަށް ކިަރއި ވަޒަންކޮށްލަކުރަން ފުރުޞަތު ތިން އަހަރު ލިބުނު ޕާޓީއެއްގަ

ނޑުއި ގަފުރުޞަތުގަ ވެސް ރައްޔިތުން  ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިީވަވރު. މިއަދުވަރު. އްދާރުވީ ޣަަރއްޔިތުންނަށް  .ތް ގަ

މަނާ ވަަޑއިގެން މިހާރު އެ ދިފާޢުކުރަްއވާ ޕާޓީން ިމ ޖެހެނީ އެ ތިން އަހަރު އެ ކަމި އުޅެްނ އި ކެކުޅުުމގަިއ މި ވޭނާ

އުޅެނީ. އެ ހާލަތުގައި  އުޅެނީ. މިންޖުނުވެވިގެން މި ވިގެން މިވެނެޔިތުންނަށް ނަޖާނުހާލަތުން ރައް  އުމު ދުއްވާލިޤަ

ރައީސް ޔާމީްނ  ،ން ވަަޑއިގެން ޔާމީهللا ލީޑަރަކު ވަަޑއިގެްނ، ޢަބްދުއުމަށް ހެޔޮއެދޭ ވިސްނުންތެރި ޤައުމު އޮްއވާ، ޤަ

ވެްސ ހުރަސް އެ އަުޅްއވަނީ. މީ އި ތަކުގަ ވަަޑއިގެން އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަތަށް ވެސް ކޮންމެ ދުވަަހކު މިތާ ކޮމިޓީ

ރައްޔިތުން ރިޯކޑު ެބއްެލވީމަ ފެންނާނެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މޭޒުޮކޅު  .އަޅުަގނުޑ ދައްާކ ވާަހކަެއއް ނޫން

ގެންިދއުމަށް  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ،ށް ބިރުދައްކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ، ކައިިރއަށް ގޮސް މައިކު އުފުާރލައި

މި ހުރިހާ ސަކަރާތެއް  ދުވަހު ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާެނ.ސް އެޅި މަންޒަރު ާދދި އިހަކަށްހުރަ

! ޔުނިވަރސިޓީ؛ އިސްލާމީ ންނޭ، ޒުވާުނންނޭ މި ކިޔުއްވަނީ. ބައްަލވާ ޖައްސަވާަފއި ދެން މާ ހެޔޮ އެދިގެން ކުަޑކުދީ

ނާނެ. އެއް ނޯންއި ެއއްެވސް ހިއްސާގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ކުޅަ މަސައްކަތުގަ ތަނު އިމުކުރުމަށް މިޔުނިވަރސިޓީ ޤާ

ނޑުެމންގެ ހިއްސާެއކު ައޅުަގނުޑ މި  ފަޚުރުވެރިކަމާ ނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ  ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ހިއްާސ އޮންނާނެ. އަުޅގަ

ެއްއވެސް  ިއ،ވެސް ބަޖެޓެްއގަފާސްކުރި ެއއް  އިތަނުގަ އެއް ނޯންނާނެ. ުޒވާނުންނަށް މިއޮންނާނެ. އެކަމަނާގެ ިހއްސާ 

ެއއް ނޯންނާނެ. އި އެ ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާޓަކައި ކުރި އެްއވެސް ކަމެްއގަ ބަލަށްިއ، ޒުވާނުްނގެ މުސްތަޤުޕްރޮގްރާމެްއގަ

ޓަަކިއ  އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ،ޓަަކއި ުކރި އެްއވެްސ ކަމެއް  މުސްކުޅިންނަށް ކޮން ވާހަަކެއއްތޯ މި ދަްއކަަވނީ؟

އެްއވެްސ މުއައްސަާސއެއް ހިންގުމަްށ ، ޓަކައި ޖެހުމަށް އެްއެވސް މުއައްސަާސއެއް ަނގާ ކޮަޅށް ،އެްއވެސް ކަމެއް ކުރި

ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި އެ ބޭފުޅުންގެ ދައުރެއް ނެތް. ދެން  އިޓަކައި ކުޅަ މަސަްއކަތެްއގަ  ތަންތަނަށް ވެރިން ލުމަށް އެ

ނޑުމެންނޭިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު  ދައްކަވަނީ؟ ނޫންތޯ މި ބޭފުޅުންގެ  ލަދުަގނެއޭ ކިާޔއިުރގައި އެހެން މީހުންނެއް ،ގަ
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މީހުންނެއް  ގަންނާނީ. މިއަދު ކައިީރގައި މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އިްނނާތީ ދެން ތިބިފައި ލަދުމަތިން ފެނި

ތް ވެސް ގޯހޭ ކިަޔއިގެްނ މަސަްއކަން ކުރާ ތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީވީ. ިއްއޒަތްނޫންތޯ ލަދުގަންނަން

އެއްބަފާ ކޮްއކޮެގ ގެ ޮބޑުދައިތަެގ ދަރިއަށް، ތިމާެގ އެއްަބނޑު ތިމާ ،އިލާގެ މީހާއަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ތިމާމެންެގ ޢާ

ކިޔުން ސަރުކާރަށް މި  ރައްދުކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ޅަށް އެ މުއައްަސސާތަުކން ވަޒީފާނުދެިވގެނެއް ނޫންތޯ މި ފާޑުދަރިފު

ނޑުމެންނަށް އެކަން އެނެގއޭރައީ ނޑުމެން ދުށީން ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ސް. އަުޅގަ . އެކަަމކު ައޅުގަ

ަޓކަިއ ނިކުމެ  ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުްނނަށް ދެވެން އޮްތ ޚިދުމަތެްއ ހުއްޓުވުމަށް ،ަޓކައި ނުގެންދެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް

ވި ޒަމާން ވެސް. މިއަދު ވެސް އެ ހާލަުތގައި ތިބީ. މިއަދު އެހެންނަމަވެްސ ކުެރއް މައްޗަށް އަރަިއގެން މަސައްކަތްމޭޒު

ތިބީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެން މަޑުކޮށްލައިގެން މި ރުމުގެ ެއްއވެްސ ވިސްނުމެއް، ޤާބިލުކަމެއް ނެތީމާއެކަންކަން ކު

ސަރުކާރަކުްނ ، ނގަޅަށްަރްއޔިތުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވަރަށް ރަ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޓަކަިއ ފަްސ  ދުތަްއ ފުއްދުމަށްނަށް ީވ ވަޢުެއކު ބަޖެެޓއް ހައްަދވަިއ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ވިސްނުންތެރިކަމާ

، ޔާލެއް ނެތި ޚިދެން ެއއްވެްސ ފިކުރެއް  ،އަހަރުގެ މަްއޗަށް ބަހާލައިގެްނ ކަންތައްތަެކއް ރާވަމުން ެގންނައިރުގައި 

ދެން  ،ތިރާމެއް ނެތި މިތާ މި ހިނގާ އެްއވެސް ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތިވެސް ލޯްތބެތް އިޙްރައްޔިތުންނަށް ެއއް

ލައިގެން ެއަކންކަން ކުރަން ޖާގަދީގެން ިމ ދޮރާށީން ބިލު ޓަަކއި ަވލު ކުރުމަށްބަޔަުކ ބުނާހާ ގޮތަކަްށ ޖެއްސުންބޭރުގަ 

ނުޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި އި ޮކޅަކަށްދު ނަގަ . އިޤްތިޞާކަށް ނުދެވޭނެއުމެއް ނުހިންގޭނެ. ރަްއޔިުތންނަށް އަމާން ބަނދަރަޤަ

ގޮތް. އިސްލާމް ދީން ގާދޫކޮލުްނ  ލިބުނު ފުރުޞަތުަގއި އިސްލާމް ދީނަން ހެދި ،ރައީސް. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ

ނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ރައީްސ ޔާމީން ވަޑައިގެން އިސްލާްމ ދީން ނުކުމެގެން ތައްމިނަށް ކުރިއަށް ދަނިކޮށްނޫންތޯ އަޅުގަ

ން ވާަހކަެއއްތޯ އެ ދައްަކވަނީ؟ ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު ޢިލްމުވެރިންނަށް ދީގެން އެ އުޅުއްވަނީ. މިއަދު ކޮ

ުނކުޅެދޭ  ،ވެސް އިނާޔަތް ފޮނުަވއި އިޔަތީމު މީހުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގަ ،ެއކު އަޅާަލއި ކުޑަކުދިންނަށް ޯއގާތެރިކަމާ

ަވިއ އެ ހައްަދވަނީ މިއަދުގެ ަސރުކާރުންނެއް ނޫންތޯ. ޚާއްަޞކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުދިންނަށް އިނާޔަތް ފޮނު

މިހާ ގިަނ  ،މިހާ އޯގާތެރިކޮށް އޮތް ަސރުކާރެއް ޮއވެ .ދަނީއެ އެްއޗެހި  ނބަލުންގެ ޚާއްޞަ ެއހީފުޅުތަކާއަނބިކަ

ތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިމހާ ހަރަކާތްތެރިކޮށް ރައީސް ދާއިރުގައި އަދި ިމ އިއްޒަެކއް ރައްޔިތުންނަްށ ކޮށްދެމުންކަންތައްތަ

ނޑުމެން ލަދުގަނެއޭ،މަސައްކަތް ފުރިހަމަވާ ގޮތަން ގެންދަވަނިކޮ ،ކަންތައްތައް  ނޑުމެން މިތިބީ އަޅު  ށް ނުކުމެ އަޅުގަ ގަ

ހެއް. އަޅުަގނޑުމެން ޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމ މަޖިލީުނދާނެ އިއްްއތަރަށް ވާހަކަދެްއކީމަ ކަމަކުވަ  މި ދެފައި ކައިރިުނވެފަޭއ،

މި ވާހަކަ  ގޮތަކަށް. ސް ކުރިއަށް ގެްނދެވޭނެށް ގެންެދވޭނެ ގޮަތކަްށ. މި މަޖިލިއުމު ކުރިއަވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ މި ޤަ

ތިމާމެން  ،ނެތި ތިމާމެންގެ ވާހަަކ ޖެހިލުމެއް ،ދެއްކީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ތިބެނީ ކަންބޮޑުވެފަ. ކަންބޮޑުވާނެތާ

އް ނުހުންނާނެ. ދެން މަޑުމަޑުން ބަލާނެ އޮރިޔާން އެ ައރާ ދައްކަން ފެށީމަ ކަންބޮޑުނުވެށް މީހަކު އޮރިޔާންވާ ވަރަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  .ކަމަކީ  ވާ ނިވާކުެރވޭތޯ އިނގޭޯތ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މީ މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.ޝު  ބަރު މެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީ ،ހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީއަުޅގަ

 ށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

އިތުުރ ވެސް އަނެްއކާ  ތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަަދކީ މމަނިކުފާނު ހިންގަވާ ޖަރީމާގެ ލިްސޓުގައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ައޅުަގނުޑ  ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެ ސިފަކުަރނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުއެއް ޖަރީމާ ހިންގާ ދުވަހު

ނޑުެމން މި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ އި ހުންނަވަްނީވ ގަ ރުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވަން ތިތާގަބޫލުކުރަނީ ތީ އަުޅގަ

ނ. ޭއގެ ބަދަބޭފުޅާއޭ ނުޑ އި ތިޔަ ދަންއަތްބާނާފަ ޑުމެްނގެ ގޮހޮރުގެ އެންމެ ފުނަށްލުގައި ައުޅގަ މަވަނީ މިހާރު. އަޅުގަ

އްމު ކޮމިީޓއަްށ މީގެ ކުރީަގއި އާ ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ގަބޫލުކުރާ ހަމަެއއް ނޫން މީކީ

ނޑުމެން ޅުވަންެވގެން އައި ނާއަމިއްލަފުޅަށް ބޮލުގަފޮނުއްވަނީ. މިހާރު އެ ނަން  އި ސިޓީތަކުަގއި ސޮއިކުަރްއވާފަ ުޅގަ

ތިޔަ ގެންދަވަނީ.  އްމު ކޮިމޓީއަށް ަގވާއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މިހާރު ފާސްކުރަމުންމެންބަރުން ލައްވާ އާ

ން ގޮތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މިއީކީ ަކމުދާއެްއގޮތަކަށް 

ނޑަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިސފަވަމުން މިހާރު އަންނަ ދިޔަ ދޮުޅ އަހަެރއްހާ މި، ގޮަތކީ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވަން. އަުޅގަ

އިންނަަވިއގެން. މަނިކުފާނު  އި ރިޔާސަުތގަމަނިކުފާނު ، ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތިން ބާރު އެްއކޮށްލަްއަވިއފި

ކޮންމެ  ތަނަށް ވަތް ަހމައަށް މި އި ދުވަހުން ފެއްޓިގެން މިއަދާސް ފުރަތަމަ ފެށިގެން އަ! މަޖިލި އަމިއްލައަށް ަބއްލަވާ

ތިން ބާރު އެއްކޮށްލުމަށް  ،ހިމެނިފައި އޮތީ. ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ތެރެައށް އިބިލެއްަގއި ކޮންކަހަލަ ނުބައި ދައުރެއްތޯ ޭއގަ 

ނޑެއްތޯ ނުގަ ނޑަށް މިނެކިރަިއލާއިކޮންގަ ފުގެ ނިޒާމު ސަރުކާރުގެ އަތްދަށަށް ރު ޢަދުލުއިންޞާެނވި ޮއތީ. އަޅުގަ

. ބޯެޑއް ދަށަށް ގެެނއްސި. އެހެންގޮްސ ނުގެންނާނެ ެއއްވެްސ ތަނެއް ނެތް. މިނިވަން މުައއްަސސާތައް އަތްގެނެއްސި

 ރުތަކެއްގެ ހުރިހާ ބާ. އެްނމެ ފަހުން އިހަށްދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ދަށަށް ގެނެއްސި ވެްސ އަތް އެ ބޯެޑއް އޮެވއްޖެްއޔާ

ހިނގައްޖެ. ރައްޔިތުން އައިްސގެން އެކަން ވެސް ިނމިގެންކުރަްއވާ ބޯޑެްއގެ ތެރެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން 

ނިޑއަށް  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް މި ،އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ުފވައްމުލަުކގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،މަލާމާތްކުރޭ އެކަމާ ގޮ

އެކު ިމ  އަސަރާ، އެކު  ޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ ހިތާމަޔާނޫން ިއއް ްއޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރުވާކަށްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވީ ރަ

ގޮތެްއ  މީކީ މިކަން ވާންވީ .ގޮތް ކަން ހިނގަމުންދާ އިސް ތެރޭގަފެނޭ މަޖިލި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

 ގެ ތި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ މިހާރު މި މަޖިލީހުއަނިޔާވެރި ނޫން. ވާންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ތާރީޚު ދުށް އެންމެ 

ނީޑަގއި އިންނެވި ރައީްސަކމާ ސްގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެކިވޭ އެބަ މިހާރު.  މި މަޖިލި މެންންމެދު މުޅި ރައްޔިތު އެ ގޮ
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ތެދަށް  ރަނަގޅަށް . އަމީންޢާއްމު ހުާވކުަރއްވާަފއިމުއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަމީްނޢާއް ދުވަސްީވ މޫނެއްެގ ގޮުތގައި 

ކީ ީތއޭ. ތެރި ރައީސަ ވަްނޏާ ވިދާޅުވާންޖެހޭނީ ރަްއޔިުތންނަށް އެންމެ ހަރާންކޯރުވި އިްއޒަތް ކަމަށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވާ

ވެސް ތިހެން ކު މި ދަންނަވަނީ. އެއްގޮަތކަށްއެ އެއީ. ހަމަ އަސަރާއި ހިތާމަޔާ ޙަޤީޤަތަކީ، އިއެއްބަސްުނވެދާނެ ފަހަރުގަ

ނޑު ބޭނުމެއް  ނީ ހަލާކުވަމުން. އެހެން ހަދާކަށްދަ މި އުމު! މުޅި ޤަނުހައްދަވާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އަލިފުށީ، ބަސް ބުނަންއަނަގއިން ނުބުނެ ޙައްޤު، ނޫން އެގޮތަށް ކަންތައްަތއް ހިނގާއިރު

ށް ެވވޭ ބޭއިންސާެފއް. މި ބުނެހުރުމަކީ އަޅުަގނޑަ ންނައިުރ ެއްއޗެއް ނުއި ހުތަނަށް ައޅުަގނޑު ފޮނުވާފަ ރައްޔިތުން މި

ށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ސަރުކާރެްއގެ . އިއްޒަތްތެރި ަރީއސަޖެހޭ ބަސް ބުނަން އަޅުަގނުޑ އެބަޙައްޤު

ބަްސ އާނއި. އެކަމާ ގަގޮތުަގއި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާއިރު އެކަން ބަލަން ނީންނަވަހަރޭ ތި ތާ ދަށުވެގެން ނަހަމަ

ނުޑ  އި،ދެއްވާފަިއ، ތި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފަވަންޏާމު އިސްތިޢުފާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ހަމަ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަ

ނޑި މިފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށް ތި ބޭފުޅާ ޢައްޔަން ދެންނެވިހެން އެ  އި އެބަހުރި.ގަތާ ކުރެްއވި ގޮ

ނިޑއަށް ަވޑަިއގެން ރައްިޔތުންގެ . އެކު މި ދަންނަވަނީ ދާޅުވޭ. ހަމަ އަސަރާއި ހިތާމަޔާޙައްޤުަގއި ބަސް ވި  ގޮ

ނޑު ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަަކއަށް ވާތީ ައޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ނޫން. މިތާ އަިއސްގެެނއްރުޅި ެތރޭގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާށިދޫއަުޅގަ

 ށް. ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ކުރަންޖެހޭ . ހިތާމަކުރަންނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަގަވެސް ައޅު  އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުގަ

ނުޑ ލިބިފަިއ އޮތް ާދއިާރ ހަނިވެގެންމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ތެރެއިްނ ވެސް  ،ސަބަބަކީ ދާތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ތިބި ގަބޫލުކުރާ  85 ގޮުތގައި އަުޅގަ

ކޮްނމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްިވަޔސް ލިބިގެންވަނީ އެއް ަޙއްޤުތަކެްއ. އެހެންނަމަވެސް   ،މެންބަރުންނަށް ވެސް

ިއ ވެްސ ކަންބޮުޑވުްނ ދާތީ ެއއީ ޙަޤީަޤތުގައަދާކުރުމުެގ ދޮރު ހަނިވެގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސްއޫިލއްޔަތު 

ދެްއކިދާނެ. މި ށް ވަރަށް ފޮނިކޮށް ެވސް ވާހަކަަގނޑުެމންނަައޅު .އް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްފާޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެ

ނޑުމެންނަކަށްވާހަކަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގައި ހަމަ ބޭނުން ވާ ތަން ނުފެނޭ ެއފަދަ ވާހަކަތައް ދަްއކަ ެދއްކިދާނެ. ެއއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަ  ؛އަނެކަކު  ،އި ެއކަކު ހުއްޓުވާ މަންޒަރެއް. ކޮންމެައކަސް މިއަދު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ އަުޅގަ



59 

 

ނޑުމެން ކުރާ ކަންތަ ޑުމެން ބޭނުންވަނީ ެއކުވެރިކަމާއަޅުަގނ ދަން. އެހެންނަމަވެސް ގެންއްތައް ކުރިައށްެއކު އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ،ތު ގެއްލިން އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި މަޞްލަޙަވާހަކަތައް ދެްއކުމު ،މުންމިގޮތަށް ޢަމަލުކުރު

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ  އި. މީގަކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ެގއްލިގެންާދނޭއްތައް ރަނގަޅަށް ކަންތަ   ،އަުޅގަ

ވަންޏާ  ެއއީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ނިންމައިފި ކަމަށް ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް

ނޑު ދަންނަވާރީފު ލިބިގެންދާނީކީ ވަކި މެންބަރަކައެކަމަުކގެ ތަޢު ނީ ސަރުކާރަްށ ށް ނޫން. ހަމަ މުޅި މަޖިލީހަށް. އަޅުގަ

ނޑުެމން ކުރާ ކޮންމެ ރަނގަުޅ ކަަމކީވެސް ލިިބގެންދާނޭ އެއީ ސަުރކާރަށް ވެސް ، . އެީއ ސަުރކާރުގެ ަދއުރުަގއި އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ުނާވނެއަުޅަގނޑުމެން ެގއްލުވާަލއިގެން އެ ފުރުޞަތު، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ރީފު ލިބޭނެތަޢު

ކޮށްގެްނވާނެ ގޮެތއް ނޫން.  ެއއީީކ ކަންތައް  ،ޮގވައި  ،ދިމާލަށް ކިޔައި ތުހުރިހާ އެްއޗެއް މެންބަރުންނާއަޅުަގނޑުމެން ހި

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ދުލުން ކީދާނެތީވެ ގޮވަްނީވ އެއްޗެހިަތއް އިކުރީގަ  އެދުރަށް . ރޯނުވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ .ވީގޮވަން  ނޑުމެން މިއަދު  ،އަނެަކއްަޗކަށް ޮގަވންވީ. އެީއކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ރަނގަުޅ  ،ގަންނާނެ ބަޔަކު ނެތް. އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ރައި ޮގވިޔަސް އެކަންަތއް ބަލައިކޮންމެ އެްއޗެއް މިތަނަށް އަ 

ބަލައެއް ނުގަންނާނެ.  ނުހިނގާނެ. ރައްިޔތުން އި. ރައްޔިތުންެގ ތެރޭގަވަންޏާ އެ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ވާހަކަެއއް ނޫން

ނޑުމެން  ،ދާއިރުގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު ތަމްސީލުުކރަމުންއަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ،ހެދިގެން ތިބޭއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ،ދާއިރުއްޔިތުންތަެކއް ތަމްސީލުކުރަމުންރަ

އެގޮތަަކށް ނޫން ކަންތައްތައް މުޅިން އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ވާހަކަ ދައްަކން.

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނުޑ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ިމ  ނުޑ ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ ވެގެންދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޯންނާނެ ވަކި މަޖިލީހަށް ރައްޔި ތުން ފޮނުވާފައި ހުރިއިރު، ވަރަށް ފަޚުރުެވރިކަމާ އެކު ދަންނަވާނަން، ައޅުގަ

ނޑުމެންނާ ދިމާއަށް ނޯންނާނެ ވަިކ އެްއެޗއް ހޯދަިއގެން، ވަ ިކ އަޅުަގނޑުމެން ތިާމގެ މީހަކު؛ ކަމަކަށް އެދިފަ. އަުޅގަ

 .ތަނަށް ވަޑަިއގަތީ . މަނިކުފާނު ވޯޓަކުން ނޫންތޯ މިންތޯގެ ދެދަރި މީހެއް ނޫންމަނިކުފާނަކީ އަޅުަގނުޑގެ ެދބޭ

ކަެމއް ކޮށްދޭން  އިލާގެ އެފަދަ މީހަކަށް ވަކި ކަމަކަށް ބާުރއަޅަިއެގން، ވަކިގެ ޢާއެހެންނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން 

ޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މަ ؛އެކު  އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ަވރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާ ނޯންނާނެ.އެއްބަްސެވގެން 

ކު ކުރާ އެ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ތިބެގެން މި

ތިބެފައި ަރއްޔިތުްނ  ދެން މި ދާއިރާަގއި މިގޮުތގައި މަަސއްަކތުގައިވަން . ައޅުަގނޑުމެން އެަތެކއް ދުވަސްކަމެއް

ކުރާ ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަހުރިހާ އެއްެޗްއ އެހެނެއް ނުއެއް ިކޔޭނެ. ންވީމާ، ހިތުފޮނުވީ ެވސް. އެހެ އަޅުަގނޑުމެން

ެއއްޗެހި ހުށަހަޅުްއވާފައި ިތއްެބވި މެންބަރުންނަކީ ވެސް  ލުތަކާކަމެއް. މި މަޖިލީހުގައި މިާހތަނަށް މިގޮތުން ބި

ކައި. ދެން މަެގްއ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަ ވާހަަކއަކީ ހެޔޮ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އެކަންަތއް ކުެރއްީވ. ރަްއޔިތުންނަށް އެއިން 

އަނާރާގެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރެގ  ؛ކުރަން ެއބަ ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި އިޞްލާޙުއަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލު
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ބަލަިއގަތީ.  ގޮްއސި. އަޅުަގނުޑމެން ނޫންތޯ އެފަހުން ވެްސ ބަޖެޓު ފާސްވެގެން  އިޞްލާޙު ައއީ މިދިަޔ އަހަރު. ޭއގެ

ނޑު ނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ  ދުވަހު؟ ީކއްވެތޯ ބަަލއިގަތީ އެ މެންަނށް އޭތި ބޭރުކޮށްނުލެވުނީ؟ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ އަުޅގަ

ރަނގަޅު. ފަހުން ވެގެންދިޔަ ކަންަތއްތަކަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  އިރު އެއެތައް މެންބަރުން ބަލައިގެން

ނޫން.  . މިހެން ވެގެންނުވާނެ. އެއްުދވަހު ރަނގަުޅވެފަިއ، އަެނއް ުދވަހު ގޯސް. އެހެނެއްނުދޭކަމަނާ ކަމަކު ފެންނަނީ އެ

ގޯްސވާނެ އަބަދުެވސް. ގޯސް އެތި ގޯސް ގޮުތަގއި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، މީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގޯސް އެތި

 އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. .ކަމަށް ވަންޏާ.. ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު ައރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު ެއއްކޮށް ހަމަވީ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ިސކުންތު. 30މިނެޓު  1. މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ުޑވުން އެބަ އޮތް. ބޮޑަށް މި މައްސަލައިގައި ކަންބޮ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ވެްސ އެހާ

ސީދާ ކަމަކީ  ނގޭ މިހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ހަމައެކަނި ރައީސާ ގުޅިަފއި އޮތް ކަމެްއ ނޫން. މިއަޅުަގނޑަށް އެ

ނޑުވާލަން  ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ަރއީްސ ޔާމީނާ ހިސާބުން ފެށިގެން އަންނަ ކަންކަން. އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުގެ ައޑު ކަ

ނުދޭން ބޭނުންވަނީ. މަގުމައްޗަށް ދިޔަ ބޭނުންވަނީ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް

ޔަރުކޮްށގެން ޖަލަށް އެބަ ހުއްުޓވާ. ޓީީވއަކަށް ައރާ މީހަކު ވާހަކަދައްކާއިރަށް ހައްނިކުންނައިރަށް ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން 

ޙަޤީޤަތުގައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް ބަންދުކުރަން އުޅޭ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  ލާ. ހުރިހާ ގޮތަކުން މަގު

ނޑުެމންނަށް  ،މިސާލަކަށް ހުރި ޔިތުންނަށް އެކަށީގެްނވާ ފައިދާދެން ނެތޭ ރައްމިއަދު މި ހިނގާކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

 ްށ ބިރުގަންނަން މި ޖެހެނީ؟ބޮޑަ ތެރޭގައި ކުރެޭވކަށް. ކީއްެވގެންތޯއޭ މިހާމަޖިލިސްމަސައްކަތެއް މި ރަްއޔިތުންެގ 

ބޭނުންހާ ގޮތެއް  ބޮޑު ހޯދައިގެން ދުމުގެ ތެރެއިން އަޣުލަބިއްޔަެތއްހެލީހުގެ ބާރު އޮޅުވާލުާމއި މަކަރުރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނޑު ޕި.ޕީ.އެމު މިތާ ތެރޭގައި ހެދިގެނެއް ނޑާލިުނވާނެ. އަުޅގަ ތަނުަގއި  ފަހުން ރައީސް އަޅުަގނޑަށް މި ްނ ކަ

ނުޑ އެ ބޭބޭފުޅުން  . އެހެންވީމާ، އެކަން ތިން މަސްދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ގެއްުލވާލިވާހަކަދައް  ދައްކަވާ ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ޤަދަރުކުރި ބޭފުޅެއް. އެކަމަުކ ކުރި، ޅުަގނޑު ަވރަށް އިޙްތިރާމުކުަރންޖެހޭ. ކުރިން އަހިތާމަޔާ އެކު ާތއީދުވެސް 

ނޑުމެންނަށް  ،ބާރުިވ ވަރަކީއިޖެހި، ެއކަމުގެ ތެޭރގައި ފިތިމީހުންގެ މަޅީގަ ނާ ދެމަނިކުފާނު އަދީބާއި ޔާމީ އަުޅގަ

ނަށް ދޭންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ،ދަރުޖެހޭ އިޙްތިރާމު، ޤައްޔަތުން އެ ޭދންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސި 

ނޑުމެންނަށް ހަދާލި ކަމާއެ ފުރުޞަތު ނުދިނުން. ނޑު ކަންޮބޑުވަން. އަުޅގަ ގޮތް ދެއްތޯ. ކޮމިޓީ  ދޭތެރޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ރާއްެޖއިން ބޭ، އެލަވަންސް ަކނޑާލައި   މިއީ؛ ކަންތައް މިހުރިހާ ރަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހިފަހައްޓައި،އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވެސް އެ ބޭނުފޫޒާިއ ބާރުެގ ބޭނުންކޮށްގެން ޙަޤީޤަތުަގިއ ކުރާ ކަންކަން. ދެންމެަގިއ އެހެން  ،ގަދަބާރުން

 އޮތް ޮގވަނީ  ދިން. މިއަދު އެސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުންތަނުގައި  އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު މި ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަނާރާ މި

 ...ހެއްދެވި

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީރުވަނީ އަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ށީގެމަނަފު

ނޑިކޮުޅގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ ދުވަސްޮކޅެ އް ކުރިން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ ތި ގޮ

 ންބައެއްތޯ.ހަދަން ބޭނުންވަނީ ކޮބަރުންނަށް ރަށްރަށުގައި ބަނދަރުއިންނަަވއިގެން ުސވާލުކުރެްއީވމަ އިއްޒަތްތެރި މެން

. ސަބްސިީޑޒް ދޭން ްއވިޮކންބައެއްތޯ. ެއކަމަށް އިންކާުރކުރެވަނީ ބޭނުންކުރެްއވި. ްސކޫލްތައް އަޅަން ންކާރު އެކަމަށް އި

ކުެރއްވި. ިސިވލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން ބޭނުންވަނީ ކޮންބައެއްތޯ. ެއކަމަށް އިންކާރުބޭނުން ވަނީ 

. އައިްސ ކޮންބަެއއްތޯ. އެކަމަްށ އިންކާރުކުެރްއވީކުރެްއވި. ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ޭބނުންވަނީ މަށް އިންކާރު ކޮންބައެއްތޯ. ެއކަ

 ؛ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު 24ކުރެްއވި. އެކަަމކު އެ ކޮންބައެއްތޯ. އެކަމަށް އިންާކރުއަޅަން ބޭނުންވަނީ  ޕްލާންޓް

ނޑުމެންގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނުޑ ދަންނަވަން ޭބނުންވާ ވާހަަކއަކީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ތަކެއް ެދއްކުމަކީ މީ ހަކަމިއަދު ރައްިޔތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކަިއ ވާމި ހުރިހާ ކަމަކަށް އިންކާރުކުރުމަށްފަހުގައި 

ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިްނ  ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ރައްޔިތުްނނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެކޭ. މިއަދު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

ތަކާއި ައއިްސ ޓް ސިސްޓަމުކު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ދަނީ. ހަމައެާއއެ ހެދުމުގެ، ސްކޫލުތަްއ އަޅަމުން އެބަނދަރު

ނޑުމެން ކަމަކަށް ހުރިހާދަނީ. މި  ޕްލާންޓްތައް ހެދެމުން އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ  ގެއިންކާުރކުރުމަށްފަހުގައި އަދި އަުޅގަ

ން. އެހެްނވީމާ، ިމ ދަނީ ޚަަރދުކުރެވެމު ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއންސްޕާގެ ތެރެއިްނ އެަތއް ބިިލއަން ރުފިޔާެއއް އެ

ހުރި ކަމެއް އެއީ ހިތާމަ އިންކާރުކުރުމަށްފަހުގައި މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ ހާ ކަމަކަށްހުރި

ކުރަނީ، ބިލުަތކެއް ހުށަހަޅަިއގެނެްއ ނޫން  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެްނީވމާ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ަމސައްކަތް މި

ގެެނއް ނޫން. ދުނިޔޭެގ ހުށަހަޅައި އިންޖީނުތައް ފޯރުޮކށްދީފައި އެހެރީކީ ބިލެއްރީކީ. ބޭނުންވާ ސްކޫލްތައް ހަދާފައި އެހެ

އުެމއްަގއި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އޮންނަ ކަމެްއ ނޫން އެއީކީ ޓެކްްސއާ ގުުޅންހުރި ކަންތައްތައް؛ ދެްއާވ އެްއވެސް ޤަ

ކަމަްށ ވިޔަްސ، އެމެރިކާ ކަމަްށ ުތގައި މަށް ބެލިޔަްސ، އިނގިރޭިސވިލާއުމެއްގެ ނަންފުޅު. އޮސްޓްރޭލިޔާ ކައެންމެ ޤަ
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މިކަހަލަ ބިލުތަްއ ، ކަުމގަިއ ވިޔަސް ންމެ ޤައުމަކަށް ބެލިބަލާ ކޮ އަކަށްއަުޅަގނޑުމެން ނަމޫނާ ،ބެލިކަމުގައި ވިަޔސް

ނޑުމެން ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅަނީ  24ސަރުކާރުން. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް އެއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަގުމަތީަގއިޔާގެ ބަޖެޓަށް ިއންކާރުކުރުމަށްބިލިއަން ރުފި  ާގައޅަންވެގެން ބިެލއް ެވއްދީމާ ފަހުގައި ދެން ައޅުގަ

އެ ދެކޮޅުނުޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ަސރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އިންކާުރކުރުމަށްފަހުގައި 

ހަމައެްއ ނުޖެހޭ. ބިލެއް ނުެވއްދިޔަސް ސްކޫލްަތއް ައޅަމުންދާނެ. ބަނދަރުތައް  ބިެލއް ެވއްދީމާއި ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ޓަކަ 

ދަނީ. މިއަދު ވެސް  ޕްލާންޓުތައް ހަދަމުންދާނެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން މި ހަދަމުންދާނެ. އައިސް

 1.5ދަނީއޭ ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި.  ދުކުރަމުން މިން ރުފިޔާ ޚަރަބިލިއަ 1.5، އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވިާދޅުވީ

ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު އެއީކީ ެއއްވެސް މެންބަރަކު ބިލެއް ބިލިއަ 1.5ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، 

 މި ރާއްޖޭގެ ކުިރއެރުމާއި  ހުށަހަޅައިގެން ކުރާ ކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރީއސަކީ ޯއގާތެރި ރައީެސއް. މި 

މި ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީއަްށ ، ތްކުރަްއވާ ބޭފުެޅއް. އެހެްނީވމާޒީބަށް ޓަަކއި މަސަްއކަރާްއޖޭގެ ތަހު ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީާއއި މި

ނޑުމެން މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްގެ ސަބަބުންނެއް ނޫން.  ރާ ެއްއވެސް ކަެމއް ކުރާނީކީ ޓަކައި ކު އަުޅގަ

ރާއްޭޖެގ  ،ދީ ތަޞައްވުރުންަނވާ ބޭފުޅެއް. މިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ ވިސްނާވަަޑއިގައެމަނިކުފާނަކީ އެއަްށވުރެ މާ ދުރަށް 

މަނިކުފާނު  ރައްޔިތުންނަށް ކުިރއެރުމާިއ ތަރައްޤީާއއި ހެާވއި ާލބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ

ންމެ ބޭފުޅެއްގެ މަސައްކަްތ މި މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ ކޮ ، މަސައްކަތްކުަރއްވާނެ. އެހެންީވމާ

ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން މި ،ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފެނިގެންދާނެ. މި 

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން 

މަނިކުފާނު އެ ކުރަްއވާ  ކުރަނީ އެީއ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން. އެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިައދު ތާއީދު މިރައީސުލް

ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވެްސ ، ތުން ަބލައިގަންނާތީ. އެހެންވީމާމަސައްކަތްތައް ަރއްޔި

މަނިކުފާނު  އެ  ،ކުރަްއވާ. އެ ކުރައްވާ ާތއީދަކީ އެބަ  ާތއީދުޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ެމންބަރުން މިއަދު އެކަމަށް 

 ކުރަްއވާ ކޮންމެ ކަމަކުން ނަީތޖާ އެބަ ނެރުއްަވއޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ކުްނފުންޏަކަށް ބަލައިލި ކަމުގައި 

ން ރުފިޔާެގ އެތައް މިިލއަ، ން ރުފިާޔއެްއގެ އެތައް މިލިއަ، ިވޔަސް ކުންފުންޏަަކށް ބަލައިލި ކަމުަގއި ޕަބްލިކު، ވިޔަސް 

އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަށް ބަލައިިލ  ،ވިޔަސް  އޮފް މޯލްިޑވްސްއަްށ ބަލައިލި ކަމުަގއި އެ ދަނީ ވަމުން. އެީއ ބޭންކުފައިދާ 

ިވޔަސް އެަތއް  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ބަލައިލި ކަމުގައި މިވަޔސް އެސް.ޓީ.ޯއއަށް ބަލައިލި ކަމުގައި ،ވިޔަސް  ކަމުގައި

ޤައުމު ިހންގުމުގެ ކޮންެމވެސް ކަމެްއ  ނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ހިންގުންތެރިކަމޭ.ދަ ޔާގެ ފައިދާ ލިެބމުން އެން ރުފިމިލިއަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި މި ކަންތައްތަކަށް އިްނކާރުކޮްށ ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ހުރިކަމުގެ ނިޝާންތައް އަުޅގަ

ރާއްޭޖެގ  ،ޓަކައި ހެޮޔއެދޭ ެއއްެވސް މީހެއްގެ ފަރާތުންމަސައްކަތްކުރާނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް 

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ އެްއވެސް މީހެްއގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި 
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ލައްަކ  ތެރެއިން ތިންމިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ، މަސައްކަްތކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ ކުރަްއވާ މަސައްކަތްތަކަށް އިންކާރުކޮށް

ކުރަނީ މިހެންވެގެން. މިކަްނ  މީހުން ރައީސް ޔާމީނަށް ާތއީދު މި 70ހާސް މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު % ފަންސާސް

ނޑުމެން ތި ހަޖަމުނުކުރެވިގެން އަޅުަގނޑުެމން ވާހަކަދަްއކާ ކަމަށް  ގޮތަށް ތިބެންޖެހޭނީ. މި . އެ ންޖެހޭނީބެވަންާޏ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު އޮތް. އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ހުރިހާ  ންގެ ތާީއދު އަޅުގަ

ނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮއިކުރަމުން އެ އަންނަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިލަރުންތަެކއް މިައދު އެ އަންނަ ،ކައުންސިލަރުންތަެކއް

މަނިކުފާނު ބަލައިގަތްކަމުެގ  ރައްޔިތުން އެ  ރާއްޖޭގެ ައންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެއީ މި އެހެންވީމާ، ޮސއިކުރަމުން

 އުމުގެ ުކރިއެރުމަށް ޓަކައި...މި ޤަ ،ޒީބަށް ޓަކައި މި ޤައުމުގެ ތަހު ، ހެއްކެއް. މި ޤައުުމގެ ތަރައްީޤއަށް ޓަކައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.   މެންބަރު. އަޅުގަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަ  ށް ހީަވނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް އަރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

އުޅެނީ. އެއީ ދުނިޔޭގެ  އުޅެނީ. ހޫނުވެގެން މި ގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙު އޮެވގެންހެން މައްސަލަ ހޫނުވެގެން މި 

ސިސްޓަމުަގިއ  ރމިނިސްޓަާބވަުތގެ ަކންތައް މި އޮންނަނީ ދެ ިނާޒމަކަށް އިނގޭތޯ. ެއއީ ވެސްްޓ  ޤައުމުތަކުަގއި މި

 ،ގެ ހަުއސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެިޓވް އް. އެމެރިކާގެ ިނޒާމުަގއި އެތާ އޮންނަ ނިޒާމަާކއި އެމެރިާކަގއި އޮންނަ ިނޒާމެ

ތަނުން. އަދި ސެނެޓަށް ބިލުަތއް  ކުރެވެނީ އެމަނީ ބިލު އޮރޮޖިނޭޓު، ކޮންގްރެްސގެ ހައުްސ އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް 

 ނގިރޭސިވިލާުތގެ ސިސްޓަމުނުވަތަ އި  އާދެ، ެވސްޓް މިނިސްޓަރ ސިސްޓަމު، ބާރު އޮވޭ. އިޞްލާޙުކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ

. ބިލުަތއް ހުށަހެޅެނީ ސަރުކާރަށް އޮންނަ ގޮތަކީ، މަނީ ބިލުތައް ނުވަތަ ސަޕްލައި ފޮލޯކުރާ ޤައުމުތަކުަގއި މި

މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ ، ގާނޫނުތައް އުޅެނީ އާއްމު އަޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގައި މި މައްސަލަ ނުކުމެގެން މި

 ތްަތއް އެ ގޮ އްަޒތްތެރި ރައީސް.ނަށް ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވާތީ. އި ނޭޅޭނެ ކަމަށް މެންބަރުންމެންބަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަ

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަށް ގެަނިއ  71ވިްއޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  މިއިން ސާފުނުވާ ކަމަށް ަވނީ

ންބަރުން ޖެހޭ. އަދި މެ މިއީ ކީްއެވގެން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއްކަން ސާފުވާން އެބަ ،ލާޙު އަނބުރާ ފޮނުއްވާަފއިއިޞް

ގޮތަކަށް ިމ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަަށވަުރވާއިން އަސަުރނުކުރާނެކަން އި އްުމ ގާނޫނަކަށް މިހުށަހަޅުއްވާ އެްއވެސް އާ

ސް ނުވަތަ ލޯން ،ލިޑޭަޓޑް ރެވެިނއު ފަންޑުންކޮންސޮ، ނެގުމާއި  ޖެހޭ. އާދެ! ޓެކްސް ން އެބައިޞްލާޙު ބަދަލުކުރާ

ނެތް  ކާރުން. އޭގައިކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ބިލުތައް މިހާރުވެސް މި ހުށަހަޅަނީ ސަރުއެންޑް ވޯްކސް ފަންޑަށް ޗާޖު
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އިޞްލާޙު އޮތް  އެްއވެސް މައްސަަލއެއް. އެައކު ނެތް އެއްެވސް މައްސަލަެއއް. މައްސަލަ މި ނިކުންނަނީ މިހާރު މި 

 ،އްމު ާގނޫނުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ޕަބްލިކު ލޯބަރުންނަށް މާނަ އެބަ ކުރެްއވޭ، އާ ގޮތުން މެން

 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ދާ ކަަމށް. އިގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެން

އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ނުތައް ނުވަތަ ޕަބްލިކު ލޯގާނޫ އްމުމެންބަރުންނަށް މިގޮތަށް އާ

ވަނަ ާމއްދާގެ  71ނުދާނޭ ގޮތަކަށް މި ގާޫނނު އެބަ ލިެޔވެންޖެހޭ. އަދި ަގވާއިުދގެ ޞަތު މެންބަރުންނަށް ހަނިވެގެންފުރު

ނޑު ވެްސ  މުަގއި ވާން ެއބައަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަީކ މިދެންނެވި ގޮތަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ކަ)ށ( ޖެހޭ. އަޅުގަ

 ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުންރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އި ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއްއވެސް އާއްމު ގާނޫނަކަށް

ހުރަސްނޭޅޭ  އެިޅގެންނުވާނެ. އެ ބިލުތައް ހުށަހެޅުމަކަށް ހުރަހެއް މަޖިލީހަށް، ނުވަތަ މިދެންނެވި ބާވަުތގެ ާގނޫނުތައް

އިޞްލާޙަކީ މިދެންނެވި  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތްރީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކޮްށގެން މިހިޖެހޭނީ. ގޮތަށް އޮންނަން

އި ަގވަރމަންޓު . ޓެކްސޭޝަނާއި އެޕްރިޕްރިއޭޝަނާމަނީ ބިލްސް އެއީ .ގޮތަށް ލިމިޓުވާ އިޞްލާެޙްއ ކަމަށް

ތައް ނުވަަތ އްމު ގާނޫނުސަަލއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އާަމކުން މައްމި ކަންކަމަްށ އެކަނި އޮތު .ސްޕެންޑިންގ

ގެނައުަމށް މެންބަރުންނަށް ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙު  ނުވަތަ ގާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ގާނޫނުތައް ހުށަހެޅުމަށް ލޯ ހެދުމަށް ޕަބްލިކު

ނުވާނެ. ގޮތަްށ މާނަކުރެވިގެންެނއް  ިވއްޔާ އެގޮތަށް މާނަކުެރވޭ ަކމަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެނެއް ުނާވނެ. އެ 

މިދެންނެިވ ގޮތަްށ  ،ކުރަން ބޭނުްނވަނީ މަނީ ބިލްސް ނުވަަތ ސަޕްލަިއ ބިލްސްއަޅުަގނުޑ ރިޔާސަތުން ކަަށވަރު

އު ފަންޑަށާއި ލޯންސް އެންޑު ވޯްކސް ފަންޑަށް ލިބޭ ލާރިއަށް އެޕްރިޕްރިއޭޓުކުރުމަށް ހުރި ލިޑޭޓެޑް ރެވެނި ންސޮކޮ

ވާ އެްއޗެކޭ މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ. އެ ޔަޤީންކަން ރިޔާސަތުން މެންބަރުންނަށް އެބަ ދެއްވަންޖެހޭ. މިޓުގާނޫނުތައް ލި

އްމު ގާނޫނުތައް ުނަވތަ ޕަބްލިކު ލޯ ހުށަހެޅުމަށާއި އާ، ޖެހޭ އެބަ ތްތެރި ަރއީސްއްޒައި ގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުާވންތާމި

އޮތުމަށްފަހުގައި ގައި މަށް. ހަމަ އެ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑު ހުރަހެއް ނެތް ކަ އިޞްލާޙު ގެނައުމަާށއި މި ކަންކަމަށް އެއްެވސް

ނޑު މިމި ބިލަށް ވޯޓު ނޑުގެ ނެތް މައްސަަލެއއް. އަުޅގަ އަދިވެސް ތަކުރާުރކޮށް  ،ދަންނަވަނީ ދިނުމުގައި ައޅުގަ

ވަަތ މަނީ ބިލްސް ނު ،އޮންނަނީ އެީއ އެމެރިާކަގއި މި .އޮންނަނީ ެދ ަވއްތަރަކަށް މި . ދުނިޔޭަގއިދަންނަވާނަން

 ޖިނޭޓު ހައުސް ވީމާ ގެނެވޭ ގޮަތށް. އޮރި. އަިދ ސެނެޓުން ބަދަލުއިން ފާސްކުރެޭވ ގޮތަށްސަޕްލައި ބިލްސް ކޮްނގްރެސް 

ރ މިނިސްޓަ އޮސްޓްރޭލިާޔ، ކެެނޑާ ފަދަ ވެސްޓްއިންިޑޔާ، ްސރީލަންކާ، ؛ މިނިސްޓަރ ސްޓައިލް ވެްސޓް .ގޮތަށް ވާ

އޮންނަނީ މަނީ ބިލްސް ހުށަހެޅޭނީ ސަރުކާރަށް ކަމަށް.  ގެންގުޅޭ ަޤއުމުތަކުަގއި މި ްސޓަމުސްޓައިލުގެ ޕާލިމަންޓު ސި

ންޑަށާއި އަދި ލޯންްސ ލިޑޭޓެޑް ެރވެނިއު ފަކޮންސޮކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ބިލްސް ނުވަތަ ސަޕްލައި ބިލަ އެއީ މަނީ

ހަމަ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްަތއް. މި  ސް ފަންޑަށް ުނވަތަ ަގވަރމަންޓް ސްޕެންޑިްނގާއއި ޚަރަދާކްއެންޑް ވޯ 

ްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ގާނޫނު ސް ކަހަލަ ހުރަހެއް މަޖިލީހުގެ އިއަދި އެްއވެ ،ލިމިޓޭޝަންގެ ތެރޭަގއި ކަަމށް
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ނޑުމެްނގެ މައްސަަލއެްއ  ޔަޤީންަކން ރިޔާސަތުން ދެއްވީމާ ކަުމގެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގައި ނެތް، ހުށަހެޅުމުގައި އަުޅގަ

 ތް. އެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްާލނަން. ނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި  ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މޫސާއަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ބިފައިވާ ޙައްޤުަތްއ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހުށަހަޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިޝުކުރިއްޔާ އި 

ނޑުމެންނަށް  ރި އްޒަތްތެފާހަގަކުރަން އި ކުރުމުެގ އިޞްލާެޙއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ވަރަށް ހަނި ރައީސް. އަުޅގަ

. ނގޭ އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެެނއް ނޫން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލެއް މިހާރު ހުށަހެޅިގެން އެ ދަނީ އެ

ނޑަކަށް  ނޑިޔާރުްނގެ ގާނޫނަށް ވެސް ހަމަ ެއ މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު 60އެވެްސ ގާްތގަ ވާނެ އެައށް. ހަމާއެއާެއކު، ފަ

ތަކެްއ ނޫން ދޭ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކަށް ަފއިސާ. މިީއކީ ބަޖެޓުަގއި ހިެމނިފައި ހުރި ކަން ލާޙުތަކުން އެބަގެނައި އިޞް

އުޅޭ އެްއޗަީކ ޚާއްަޞ  ެވގެން މި .ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާ، މި ކަންކަްނ ވެްސ މި ކުރަނީ ސަރުކާރުންއި

ނޑުމެން ނުބުނަމޭ  .ނުަވނީގަިއ ސަރުކާރުން ދޭން ބޭނުންެރއް އިކުދީންނަށް މި ފައިސާ ެއްއވެސް އަށް ބޭނުންވާ އެހީ އަުޅގަ

ނީ ިއއްޒަތްތެިރ ވަނަ އަހަރު ދެއްިވޔަސް މި ފާސްކޮްށގެްނ ނޫންތޯ ދެވޭ 16ވަނަ އަހަރު މި ފަިއސާ ދޭށެކޭ.  2015

ބާްއަވއިގެްނ  ވަންދެން އެނދުމަތީގައި އަހަރު 40އުމުރުން  ،އަހަރު އުމުުރގައި  40އުމުރުން  ރައީސް. ވިެހއީއްސުރެ

ނުޑގެ ާދއިރާަގއިކުދީން މި ޤައުމުގަިއ އެބަތިބި އި  ބަލާ ްއޒަތްތެރި އި  ެވސް އެބަ ތިބި އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ތެރި ރައީސް. އުޅޭއިުރަގއި އްޒަތް އުޅެން އިޖެހޭ  ރައީސް. ހަމައެާއއެކު، ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހާ ގޮވަިއގެން މީހަކު އެބަ

ނުޑ މި  ތޯ އިންސާފު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް؟ޮކބައި .ހާސް އަށް ފަސްރުގެ މީހާދޮށީ އުމު .2000އަށް އޭނަ އަުޅގަ

ން މިކަ .އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ޯހދައިދިނުމުގެ ވާހަކަ ކަމާއިންސާާފއި ޙައްުޤެގ ވާހަކަ. ހަމަހަމަ ދައްކަނީ

މި ވާހަކަ ދަްއާކ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި  ތެރި ަރއީސް. މި ވާހަކަ ދެއްކީމާއްޒަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަީނ އި

އޮތީ ވެސް. އިްއޒަތްތެރި  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވެ މިކަން ހުށަހެޅިފަިއ މިުޑވެސް ީނވޭ ގޮތަށް ހަދަންވީތޯ؟ އި އަ

ނޑުެގ ދާއިާރގަިއ އެބަރައީސް. ދެން ބަލަމާ  އޮތް ބަޖެުޓގައި  ހިނގާ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަުކެގ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކަމަްށ ކޮަބއިތޯ ސަުރކާރުން ފުރަތަމަ ވެރި ކޮބައިތޯ ހެދި މަގަކީ؟. އޮްތ އިނގޭޯތ ޖަހާފަ ހެދުން އެބަޖަހާފައި މަގު

؟  ދޭން ބުނިތޯ ޕްރީ ސްޫކލްގެ ފީ ަކނޑާލަކޮަބއިތޯ ޮހސްޕިޓަލް؟ ކޮބައި އަންނަން ެވގެންވީ ވަޢުދު؟ ެއއަރޕޯޓު ކޮަބއިތޯ؟

ނޑާލަ ސާހޮޅި ނަގަން ބުނި ފައިކޮބައިތޯ ފާޚާނާ ްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، . އެ ކަންކަމެއް ނުކުރޭ އިދޭން ބުނިކަ
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ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ނުކުރަންޏަކާ ނުވާނެ ނޫންތޯ. އިސަރުކާރުން ބަޖެޓުގައި ޖެހިޔަސް ކަމެއް ނުކުރޭ އިނގޭތޯ 

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެްއގެ  ރި ރަީއސްިއްއޒަތްތެ ،ކުރިއިރުހޭދަން ރުފިޔާ މިނިވަން ފަންސާހަށް މިލިއަ ސަތޭކަ ތިން

ތިރީސް ރަށުގެ ނަރުދަމާ އަޅާނެ ސް. މި ދައްކަނީ ވިހިއްޒަތްތެރި ރައީ ެވސް ނުލިބޭ އި ރައްޔިތަކު މައިލޯ ޕެކެެޓއް

ކޮށްފި. ިމލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު 15މި ޤައުމުން  ކުރީ.ވާހަކަ. ސިންގަޕޫުރން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ަޚރަދު ފައިސާގެ

ުކރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ސަރުކާރުން އެ ކުރަނީ. ކޮން  އެއް ނެތޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނެ ފައިސާހަމަ ބުނާ

 ން ފެންތިކެއްއޭގެރަށެްއގެ ރައްޔިުތންނަށްތޯ ފަންސާސް ފާހަގަކޮށްގެން. ކޮން ފައިދާއެއްތޯ ަރއްޔިތުންނަށް ީވ މިނިވަން

ވެސް އެ ުއޅެނީ  ލި. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ާރްއޖެތެރޭގައިބޮކި ލާފައި ިދއްލިބުނީ. ރަނަގޅު މުިޅ މާލެ ކުލަ ވެސް

 އްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް،ށް ވެސް އެ ޝަރަފު ލިބެންޖެހޭނެ އިވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތުން. ެއ މީހުންނަ

 އެކަންކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދއިރާެގ މި ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ެއއްކޮށް ނިމުނީ. އަޅު  ގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ވެްސ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުަގއި، ފިކުރުގައި އޮތް އެްއެޗއް ކަ ންބޮޑުވެ ވާހަކަދަްއކާތީެވ، ހަމަ އަޅުގަ

ދަންނަވައިފާނަން. މިހާތަނަށް މިތާގައި ވާަހކަދެއްެކވި މެންބަރުން މި ވާހަކަދެއްެކވީ އަްސލު ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ މުޅިން 

ަގއި ކަެމްއ ބަޔަކު މީހުންނަށް އޮޅުވާލުުމގެ މަޤްޞަދުަގއި. ޙަޤީޤީތަކީ، ވެސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ޖަޒުބާތު

އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ މިހާރުވެްސ، މިހާރުވެސް ދުނިޭޔގައި ަތރައްޤީވެަފއި ހުރި ހުރިހާ ޤައުމެްއގައި ވެސް މިހާތަނަށް 

ޖިލީހަށް އަދި ނޫނީ ޕާލިމެންޓަށް ހުރިހާ ޓެކްސް ބިލުތަކާއި ރެވެނިއު ހުރިހާ ބިލުތަކެއް، ހުރިހާ އެކަހަލަ ކަމެއް މަ

ހުށަހަޅަނީ ހަމަ އެއިރެއްަގިއ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން. ެދން މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް 

ތިމަންނާމެންނަށް، ތިމަންނާމެންނަށް ތިމަންނާމެންގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ހުށައެއް ނޭޅޭނޭ. ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ 

ހުށަނޭޅޭނޭ. ބިމުގެ މައްސަަލއެްއ ހުށަނޭޅޭނޭ. މިހާރުވެސް ބިމާ ނަރުދަމާއާިއ އަދި ސާފު ބޯފެނާިއ މި  މައްސަލަެއއް

އެްއޗެހިތައް ހުށަހަޅަނީ ބަލަ ސަރުކާރުންނޭ. އަޅުަގނޑުެމން ހުށަހަޅަނީ މިނިސްޓްރީތަކަށް. އަހަރެމެން ހުށަހަޅަނީ 

 މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީތަކަށް...
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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު އެދެން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

ނޑުމެްނެގ ވަރަށް ބޮޑަށް އެއް އަތޮޅަަކށް ނިސްބަތްވާ އިއްޒަތްތެރި  އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

އްަކާވިއރު، ެއއީ ތަފާތު ިޚޔާލު ިވޔަސް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭަގިއ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގަިއ އެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން އަތޮޅަކަށް ވާތީއާ އެްއކޮށް ވެސް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އެ ސުލޫކު ެގންގުޅެން. އެއީ ދެން އަުޅގަ

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް  ނޭގި ނަމަވެސް ދެވޭ ވަަރށް ބޮޑު އިސްކަމެްއ. އެެހންވީމާ، ހުރިހާ

ނޑު ިމ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު މި ވަގުތު ފަހިކޮށްީދފައިވާ ގޮތަށް ެއްއވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި ިޚޔާލުފާޅުކުރެވޭެނ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުގަ  ިއ ދަނީ ފުރުޞަތު އަރުވަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް. އަެނއްކާ ބޭރުަގއި ޮގސް އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން މާލަމުގައި ނުލާހިކު ރީތިކޮށް ޚިޔާލުފާޅު އެބަ ކުރަން، 

ނޑުމެން މި ތަނުގައި މި ދައްކާ ވާހަކަައކުން، ނޫނީ ފެންނަ  ހީސަމާސާކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ުއޅެނީ އަނެއްާކ މާ ބޮޑަްށ އެހެން މަންޒަރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ފަހަރެއްގަިއ އޮ  ޅިަވޑަިއގެންފާނެ އަުޅގަ

ކަހަލަ ގޮތެްއ ެވގެންނޭ. އެހެނެއް ނޫން. ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަކީ ވަރަށް ެއކުވެިރކޮްށ މަސައްކަތްކުާރ މަޖިލީހެއް. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހަމަ އެކިއެކި ކަންތަ އްަތކާ އެ ބޭފުޅެްއގެ ޝުޢޫރު އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ފާޅުކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ަތން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ އެދެން ޚާއްޞަ ގޮެތްއގަިއ އެ އަތޮަޅކަށް ނިސްބަތްާވ 

މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވިއރު، ެއއީ އަދި ކޮންމެ ޚިޔާލުުފޅެއްަގއި ވާހަކަދެްއެކވި ކަމަށް ވިޔަްސ، ކުީރގަިއ ބަރުލަމާނީ 

ނޑުމެން އެ ޖާގަ ދިނުން ެއއީ ހަމަ އެންމެ ރިވެތި، އެންމެ އަދަބުވެރި ގޮތަކީ. މިހާރު ހަޔާ ތުގައި އަންނަ ގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ެގންދެވި ފޭދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ 

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ! ައޅުަގނޑު ެދންނެވީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވެފަިއ ހުރި ހުރިހާ ޤައު މެއްގައި، އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް، ެއމެރިކާ ފަދަ، އިްނޑިާއ ފަދަ 

ޤައުމުތަކުން މިގޮތަކަށް ިމ ކަންތައްތައް ކުރަނީ. ެއއީ ދައުލަތަށް، އެ ދައުަލތުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން 

ނުޑމެން ބަޖެ ޓެއް ފާސްކުރީމަ ަޚރަދުކުރެވޭނީ، ަދއުލަތުން ދަުއލަތުގެ ޚަރަދުތައް މަޖިލީހަށް ދެކޮޅުޖައްަސއިގެން އަުޅގަ

ނޑުެމން ބޭނުން ވިސްނުމެއްގަިއ،  ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮތުމުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އިގެން އެގޮތަށް އަންނަންޏާ ދައުލަތުން ވަކި ބޭނުން ފިކުރެއްގެ އެިކއެކި ޚަރަދުތައް އެގޮތަށް ހަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ
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އަދަދަކަށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި ހިންގަމުންދާއިރު ދައުލަަތށް އެކަމަށް ކުޅަދާނަނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން ެއ 

ނޑަށް ހީވާ ުއޅޭނީ  ޚަރަދުތައް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮުތން މައްސަލަެއއް ނޫން. ދެން ޚިޔާލު ތަފާތުެވގެން މި  ގޮތުން  އަުޅގަ

މެންނަށް ހުށަނޭޅޭނޭ. ލާޙުތަކާއި ބިލުތައް ިތމަންނާނޫނުތަކަށް ގެންނަ އިޞްހީވަނީ ގާ ބައެއް މެންބަރުންނަށް

ނޑަށް ޔަޤީންކަން އެބަނައެހެން ނގޭ މިކަން އޮތީ މިހެން ނޫންކަން. އެ ވެސް އެބަ ބޭފުޅުންނަށް އެ ،އޮތް މަވެސް އަުޅގަ

ގޮތަށް ބިލުަތއް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ހަމަ މެންބަރުންނަށް  އޮތްވެސް މީގެ ކުރިންވެސް  ހުރިހާ ބިލެއް

މިހާރުވެސް ޓެކްްސ  ،މިކަހަލަ ބިލުތައް ،ރެވެނިއު ބިލުތައް ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް  ،ލިބިގެންވޭ. ަވކި ކަހަލަ ބިލުތައް

ގެނައުމަކީ މިީއ މިކަމަށް އިޞްލާޙު، ވީމާއޮންނަނީ. އެހެން ގޮތަށް މި އެްއޗެހިތައް ސަރުާކރުން ހުށަހަޅާ ލުތަކާބި

ނޑުމެންނަށް މި މިގޮތަށް މައްސަލަ އެްއގޮތަކަށް ެވސް މެންބަރުން ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން  ޖައްސަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން .ވަކި ބިލެއް އެަކންޏެއް ނޫން ؛ފެނިގެންދަނީ ހަމަ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ގެ ެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަޅުގަ

މި  ވެސް އިރުއަހަުރގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ނިންމި ބިލަށް ވެސް ހަމަ މި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އަިއ. ައޅުަގނޑުެމންގެ މި

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓަށް  ވޯޓުނުެދއްވި  . އެހެންމަވެސް މިހާރުޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ައއީ ތަރައްީޤގެ  ،މެންބަރުންއަުޅގަ

ފަޅުތަކުގެ ވާހަކަ  ،ބަރުން، ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކި މެންބަރުންށް ބުނި މެންކަމަ ނުވާސް މަޝްރޫޢެއް ބޭނުންއެްއވެ

 ،ޒިރުކޮށްގެން ތިމަންނާމެންގެ ދާއިރާގެ މިވެނި މަޝްރޫޢެއް ކޮބައިހެއްޔޭމިއަދު މިނިސްޓަރުން ހާ، ނުދެއްކި މެންބަރުން

ެޅވެނީ. ކު ެކވީމާ، އެއީ ޑްރާމާ އެދެއް ވާހަކަ މި ޔޭ، މިވެނި މަގެއް ކޮަބއިހެްއޔޭ؛މިވެނި ބަނދަރެއް ކޮބައިހެއް 

މިއަދު ހައުސިންގ ؛ ޓެއްގެ ސުވާލެއް ޮކށްގެން ތިމަންނާގެ ދާއިރާގެ ބަނދަރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާގައި ެއންމެ މިނެ

 ކުރި. އަޅުަގނޑު މިތާަގއި އިނިން. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ބިންގެން ސުވާލު ޒިރުކޮށްތަނަށް ހާ އްޒު މިމިނިސްޓަރު މުޢި

ނޑު އެ ސުވާލު ނުކުރީ ީކއްވެ  ހިއްކުން ނޑުމެންގެންތޯ؟ އެންމެ މިނެވެސް އެަބއޮތް. އަުޅގަ ބޭނުންވާ  ޓަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަރުޙަ. މިނެނުދެވޭ  ޖަވާބެއް މިނިސްޓަރަށް ކިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ގޮްސގެން  ބާ އެބަނިސްޓަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައިތި މިނިސްޓްރީގެ ބިއުޯރަގއި ައޅު އިުރ ވަންދެން ަގޑި 1މިނެުޓ،  20މިނެޓު،  15އްބަިއގެްނ ގަ

ަރއްޔިތުންނަށް  ،ދެއްވާ. އެހެންވީމާ، ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ

ތު އްޔާ މިނިސްޓްރީތަަކށް ގޮްސގެން މަޢުލޫމާރަން ބޭނުންވާ މެންބަރެްއ ވެއްޖެ އިޚްލާޞްތެރިކޮށް މަސަްއކަްތކު

ނޑުމެންގެ އަޚް އިބްރާހީ ؛ހޯއްދަވަިއގެން މް ޝަރީފް ވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަަޑއިެގންނެވި ވާހަކަ މިނިސްޓަުރ އަުޅގަ

ވޭ. ހުރިހާ ން ޖަވާބުދާރީ އެބަ ވެސް މިނިސްޓަރު . އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްއާ މަޝްވަާރކުރަންވިދާޅުވި ތިމަންނާ

އުޅެނީ މަޝްރޫޢެްއ ނުހިނގާތީެއއް ނޫން. ތަރައްީޤގެ  ނގޭ. އެހެންވީާމ، މިއެ އެބަެވސް  ދާއިރާެއއްގެ މަޝްރޫޢުަތއް

މަސައްކަތްަތއް  މިނިސްޓްރީގެ ،ޖެއްސުންކޮށް  ،އުޅެނީ ސަރުކާރަށް އުނދަގޫކޮށް މަޝްރޫޢެއް ނެތިގެނެއް ނޫން. މި

ސްގެްނ އޭނަގެ ަވގުތު ދުއްވާލަން. ކޮންމެ ދުވަހަކު މިނިސްޓަރު ގެނެ ،ތަނަށް ގެނެސްގެން ހުއްޓުވަން. މިނިސްޓަރު މި

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި ތި ،ޮގވާލަނީ  އެކު މި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އިޚްާލޞްތެރިކަމާ  ބޭފުޅުން އަުޅގަ
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ވެސް ހުރިހާ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ އަތޮޅެްއގެ ، ވެސްިއ ދެއްަވިއގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޮތޅުގަ ވެސް ެއއްބާރުލުން

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި هللا ދެްއވާޭށ. މަށް އެއްބާރުލުންަރއްޤީ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ެގންދެވުރައްޔިތުންގެ ތަ

ގިނަ ރަށްރަށަށް  ،ގިނަ ައތޮޅުތަކަކަށް ،ވެސް ގިނަ ރަްއޔިތަކަށް އޮްތ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަހަރު މި މި ،ދައުރު

ނުޑ އެބަކަމުގެ ރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ކުިރއަށްގޮްސ ނިންމާލެވޭނެތަ އޮތް. މި ސަރުކާުރެގ  ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ނުޑ މި ުސވާލުކުރަމުން.  ްސ ވާަހކަދައްަކއިދަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ މިނިސްޓްރީތަކަށް ގޮ ވަޒީރުންނާ އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ނެތް. އަ ތަކާނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހުރި މަސައްކަތްގަ އަޅު ނޑަށް ޔަޤީން ދޭތެރޭަގއި އެްއވެސް ޝައްެކއް އަުޅގަ ޅުގަ

އެހެން ބަޔަކަށް ބަލަިއގެން  ،އެއް ޖޭޕީ ، ެއއްށް ަވިކ އެމް.ޑީ.ޕީަކމަށް. މި ސަރުކާރަކަ ސަރުކާރުން ކޮށްދެްއވާނެ

ކުރިއަށް ގެްނދާ ސަރުކާރެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުެގ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ރަށެއް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ފެނާިއ  ތައްމަސައްކަތް

ނޑުމެްނގެ އަޚް ފައި އޮތީ.މި ބަޖެޓުގައި ޖެހިރޫޢުތައް ނަރުދަމާގެ މަޝް  ވެސް އެ  މީދޫ ދާިއރާގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

މިހާރު  ދަނީ. ވެސް ފެުނގެ މަސައްކަތްތައް އެއި ފޭދޫގަ ،ވެސް އި ދަނީ. މަރަދޫގަ ެވްސ އެއި ދަނީ. ހުޅޫދޫ ދާއިރާގަ

ާދނެ. އިރާދަކުރެްއިވއޔާ ފޭދޫގެ ވެސް ކުިރއަށް ކަތް. އެހެންވީމާ، ނަރުދަމާެގ މަސައްނަރުދަމާ އޮތީ ޑިަޒއިންކުރަން ދެވިފަ

ބޭފުޅުން  ދާނެ. މިެވސް ކުރިއަށް ގެ މަަސއްކަތްދާނެ. އަދި ްސކޫލުތަކުެގ އިމާރާތްތަކުވެސް ކުިރއަށް ބިމުގެ މަސައްކަތް

ނަޑއެޅި ގައިިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު  ،ތިއްަބެއްއ ނޫންތޯ ވުޖޫދަށް އައިސް މިގޮތަށް ހަޅޭއްލައިލާ  ... ންމެ ބޮޑު ބަޖެޓުއެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތެރި ގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްނއަރުވަނީ ވިލި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަ

 

 ގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ނވިލި

 ށް ހުށަހަޅާފައި މި އަވަނަ މާއްާދެގ )ށ(  71އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގެ މަޝްރަހުގައި  ސިޔާީސ ހަޔާތުގައި މި ހިނގަމުންދާ  ،އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަން.ކަީށންގެންވާ އިޞްހަޅަން އެންމެ އެހުށަ ،ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށް  ލާޙެއް ކަމުަގިއ އަުޅގަ

ސަބަބަކީ މިއަދުގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި ިމއަދުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކެގ 

އްޔިތުންނަށް ގޯނާކުރުން. ޖުމުލަ ވިސްނުން ބައްޓަންކޮށްފައި މިހިރީ ސަރުކާރަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވުމާިއ، ރަ

މިއަދުގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަުކގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސަަތކަށް ެވފައި މި ވަނީ، މިއަުދގެ ސަުރކާރަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ 

މުޅި އަތޮޅުތެރޭަގޔާއި މުޅި ާރއްޖޭގެ އެިކއެކި ރަށްރަށުން ަރއްޔިތުން އުފާ ހާސިކުރަމުންާދ ސަރުކާރެއް. ަރއްޔިތުންނަށް 

ތިކަމެއް ގެނެސްދޭނެ ސަރުކާރެއް ނޫން. ރަްއޔިުތންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ގެނެސްދެމުންދަނީ. ނިކަމެ
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ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްީޤގެ ޕްޮރޖެކްޓުތައް ރާއްޭޖގެ ރަށްރަށަްށ އޮހެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދުގެ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތް 

ކީ އެްއގޮތަކަްށެވސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިަގންނާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު އުފަލާއެުކ މި ފާހަގަކުރާ ކަންަތއްތަަކކީ، ސީދާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 

ދުރުިވސްނުމާއި ެއ މަނިކުފާނުެގ  ރައީސް ޔާމީން އެ މަނިކުާފނުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާ އެީކަގއި އެ މަނިކުފާނުގެ 

ނޑުމެން ތަޖުރިބާ މި ކުރީ   300އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރަްއވަމުން މި ގެންދަާވ ގެންދިއުމުަގއި އަުޅގަ

މިިލއަން ޑޮލަރުގެ ރިޒަރވެއް ާރްއޖޭގެ ޤާއިމުކުރެްއވިކަން. ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިޖުތިމާޢީ  700މިލިއަން ޑޮލަރުން 

ކަާމއި އިޤްތިޞާދީ ރައްކާތެރިކަން މިއަދު ގެނެްސދެއްަވއިފިކަން. ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ދީނީ ދުޅަހެޔޮކަމާިއ ރައްކާތެރި

ޞިއްޙަތާިއ، ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް އެކަށީގެްނވާ ރާއްޭޖެގ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރަްއޤީ މިއަދު އެ މަނިކުފާނު 

ވަަނ  2018ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި ފަށަނީ އެ މަނިކުފާނަށް ޤާއިމުކޮށްދެްއވައިފިކަން. މީ މިއަދު ޔަޤީންާވ 

އަހަރުގެ ިރޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އަމިއްަލއަްށ އެ މަނިކުފާނަށް މިއަދު އެ އެދިޮގވަނީ. އެ މަނިކުފާނުެގ 

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީޭއ  އިންތިޒާުރގައި މިއަދު ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރަށަކުން އެ ތިއްބެވީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު

ކިޔަިއގެން ސަރުކާރަށް ގޯާނޮކށް، ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން ގެނައުމަށް ޓަކައި މި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަަކކީ މީ 

 ރައީސް ޔާމީނަށް ކުެރވޭ އަިނޔާެއއް ނޫން. މިއަދުެގ ސަރުާކރަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ފިއްތުމަކީ، އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނަްށ މި ގެނެވޭ އިސްލާޙުތަާކ އެކީަގއި، މިއީ ދުނިޔޭގެ  ގެނެވޭ ފިއްތުންތަެކއް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް، އެންމެ ބޮޑެތި ިޑމޮކްރަސީތަކުަގއި ވެސް ސަުރކާރުން ނޫނިއްޔާ ގާނޫނުތަކަްށ 

ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ މީ ސީދާ ސަރުކާރުްނ  ހުށަހެޅޭ ފައިސާއާއި އަދި ިއޤްތިޞާދީ މިފަދަ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މިތާތެރޭގައި ޖަޒުބާތީ 

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަނެްއކާެވސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަނެއްާކވެސް މި އުޅެނީ ޤަުއމު ހަލަބޮލި

މިއަދުގެ މި ޝަކުާވއަކީ  ގެބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން

ރުކާރުން؛ މީ މިއަދު ސަ ށޭ! ރައީސް ނަޝީދު ދޫނުކުރަންޏާ އެންމެ ޝަކުާވއެއް. ރަީއްސ ނަޝީދު ދޫކޮށްލާ

ބޭފުޅުންނަށް އަންނަ  ނޫނަކަށް ގެެނވޭ ބަދަލެްއގެ ސަބަުބން މިއެްއޗަކީ. ކޮންމެހެން ގާ ބޫުލކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަ

ވުެރ  ލަޙަތަށްއްޔަތުން މިއަދު ަރއްޔިުތންގެ މަޞްކަންތައްތަެކއް ނޫން މީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހަިއސި

މަޞްލަޙަތު، ޕާޓީގެ މަޞްލަޙަތު  އްލައެ ބޭފުޅުންގެ އަމި ،އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ގެެނސްދެއްވާ ކުރިއެރުންތަަކކީ މީ  ބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ޤައުމަށް މިއިސްކުާރކުރުމަކީ މީ ގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް އެބައޮ ،ވާތީ ރައްޔިތުން ބަލަިއގެންފަިއވާ ަކންތައްތަކަކަށް ްތ އަުޅގަ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން  މި ،ދޭތެރޭަގިއ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން. އެހެންކަމުން އަދުގެ ސަރުކާރާމި

ދައުލަތުެގ ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމު ިއތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެކަން ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދީ ސިޔާސަތާިއ،  އިތުރަށް މި
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ށް ބިލުތަކެއް ން. ރައްޔިތުން ުގނބޯ ހެއްދުމަށް ޓަކައި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހައަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނުކުރަ

ނޑުމެން ފުރުޞަތުތަކެއް ނުދޭަނން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްވައްަދއިގެން މިތާތެޭރގަިއ ނާޗަރަންގީ  .ުކޅޭކަށް އަުޅގަ

 ،ހައްދައި ރައްޔިތުން ގުނބޯއް. ފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްތަުކގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެ މަންޒަރުތަކެ 

 މަށް ޓަކައި، ނޭނގޭ ކަންަތއްތަކަށްރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާަލއި ަރއްޔިތުން ގޮަވއިގެން އަނދިިރ މަންޒިލަކަށް ގެންދިއު

 ގެނެސްދޭ ޕާީޓއެއް. ރަނަގޅުގެ މަްއޗަށް މި ަޤއުމުަގއި އަކީ ނޭނގޭ ކަންަތއްތަކެްއގެ އެމް.ީޑ.ޕީ؛ ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި

ކުރަނީ. އެހެންކަމުން މިއަދުެގ ސަރުކާރުން މި ޤައުމަްށ  އި ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ މަސަްއކަތް މިނުބަ

އޮތީ ރައްޔިތުން އެދޭ މިންވަރަކަްށ  ާއއި ހުރިހާ ކަމެއް މިއަދު މިންކަމާއި މި ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދީއާއި އިޖުތިމާޢީމިނިވަ

 ،އަތޮޅަށް ެވސް ފަދައިން އައްޑު އަންނަ ކުިރއެރުން ދާއިާރއަށް އެ ގިލީނގެނެސްދެްއވާފަ. އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ވިލި

ެއކީަގިއ  އަޅުަގނޑު އުފަލާ ،ފުވައްމުލަކަށް ެވސް، ަޅވިޔަްނޏަށް ވެސް ހުރިހާ ރަށަކަށް ގެނެސްދެްއވާނެ. އެހެންކަމުން

ހަޖަމުނުކުރެވިގެން އިދިޮކޅު  މާޕޫރަކަށް ބަދަލުވަމުން. މިކަދަނީ ދެވަނަ ސިންގަ ފާހަގަކޮށްލަން މުޅި ރާއްޖެ މި

ސް މިއަުދގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތކެއް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ. މިއަދުގެ އްލެވިޔަފަރާތްތަކުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަޅޭ

ސިޔާސަތު ސަުރކާރުެގ ސިާޔސަތު ދާނީ ކުރިއަށް. އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ެއކަމަށް ަޓކައި ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާތުން 

 ދަނީ މިއަދުގެ... މިއަދު މުޅި ަޤއުމުގެ ރަްއޔިތުން، މުޅި ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުން އެ .ގެންބާރުވެރިވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްއްމުލަކު އުތުފުވަ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް މި 71ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޑު ވެްސ އަޅު  އިޞްލާޙެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގޮތުްނ ކޮންމެހެން ވެސް ގެންނަްނޖެހޭ  ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ގަ ގަ

ނޑު އަމިއްަލއަށް ބިލެްއ ވިލް ސަރވިްސެގ މުވައްޒަފުްނގެ އިބޭނުންވޭ ސި ނާޔަާތއި މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑު ވެ. އެ ގާލުމަށް ނާޔަތް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ސް ޭބނުންވޭ ދުވަްސވީ މީހުންގެ އި ނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމަށް. އަުޅގަ

ޫނނެއް ލާން. އަޅުަގނުޑ ވެްސ ުޅަގނޑު ެވސް ބޭނުންވޭ މި ތަނަށް ގާމަށް ޓަކަިއ އަހާހަށް ޖެްއސު 12ހާސް،  10

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމަށް. އަޅުަގނޑު ބޭނުްނޭވ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަަކއި ވެްސ ގާބޭނުންވޭ ޓީޗަރުންެގ 

ތެރިންެގ އިތުުރ ޭޖެގ މަސައްކަތްޑޮކްޓަރުންެގ މުސާރަ ވެްސ ބޮޑުކުރަން. ޚުދު ައޅުަގނޑު ޭބނުންވޭ އިނގޭތޯ ދިވެހިރާއް

ައޅުަގނޑުމެން  ،ާނޔަްތތައް ލިބޭނެ އިތުރު އެތަްއ އިޞްލާޙުތަެކއް ލާން. އެެހންނަމަވެސްއުޖޫރަތަކާއި އިތުރު އި
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ނުޑމެން އުޅޭއިރު، މި ގާޖެހޭ ދަުއލަތެއްގެ ތެރޭ  ބޫލުކުރަން އެބަގަ ނޑުމެނަށް ގެެނވޭ ގައި އަުޅގަ ނޫނުަތކަށް އަުޅގަ

އި ބަދަލުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަތަކަކާއި އިންތިޒާމެްއގެ ތެރޭން ގެނެެވންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކަށް ވާން. އިޞްލާޙުތަކާ

ާކކުތޯ ބޭނުންނުވާނީ އެ މީހަކަށް ިލބޭ އިނާޔަތް؛ އެ މީހަުކ ކަުރގަިއ ރަން މެޑަލް ެއޅެން.  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފުންކޮށް ވިސްނާލާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަީނ  އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއީ އަޅުަގނޑުމެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ވަކި ރަށްތަކުގަިއ ބަނދަރުތައް ހެދެމުންދާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން ރަންޔޫބީލްގެ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ުކޑަކުދި ން ދޫނިތަކެއް ފަދައިން މިނިވަންކަމާ އެކު، މިނިވަންަކން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ވަިކ  ފިޔަޖަހަމުން، އުދުހެމުން މުޅި މާލެ ޒީނަތްތެރިވެގެންދިޔަިއރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުެރޭވނީ އިންތިޒާމެްއގެ ތެެރއިން،  ރަށްތައް ވެްސ މިފަދަ ގޮތަަކށް ޖަރީވެގެންދާން. މި ކަްނަކން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަީނތައް ބައްޓަްނވެގެންިދއުން. ހަމަތަކެއްގެ  ތެެރއިން، އުސޫުލތަކެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ އިންތިޒާމުތަކެްއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެްނީވމާ، މި ކަން ކުެރވޭނީ ދައުަލތުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އުން. އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު މި ތަނަށް އިނާޔަތްތަާކއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ އުސޫލުތަކެްއ ހަމަޖެހިގެންދި

މުސާރަތަކާއި، ވަިކވަކި ފަރުުދންގެ މުސާރަތަކާއި އިނާޔަތްަތއް ބޮޑުކުރުމަށް ޓަަކއި ލާ ަކމަށް ވަނީ ނަމަ، ކޮބައިޯތ 

ނޑުމެްނގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ނިޒާމު ައޅުަގނޑުމެން ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުުރމުގެ ބޭނުމަކީ؟ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހެން އިނާޔާްތތަކަކާއި ވަސީލަތްތަަކކާ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ނަމަ،  އެލޮކޭޓުކޮށްަފއިވާ ަފއިސާ ައޅުގަ

ނޑުމެްނ  އެކި ަވކި ރަށްތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޖަހާފައި މި ވާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ެއޅިގެންާދނެ ހިޔަންޏަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ބޭނުންވޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަށުގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓު މިއަށް ވުރެ ވިސްނަން އެ ބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ބޮޑުކޮށް، ބިޔަކޮށް އަދި މިައށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ޕޮލިޝްކުރެވެން. މިއަށް ވުރެ ފަހިކޮށް، މިއަށް ވުރެ އަވަހަށް އެ 

ުލކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެ ޕްޮރޖެކްޓެއް ވެސް، ކޮންމެ ކަމެއް ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގަން. އެހެންަނމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫ

ވެސް ހިނގަންޖެހޭނީ އުސޫުލތަކެއް ތެރެއިްނކަން. ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ ެޖހޭ، ރަންވަެޅއް ފެނުނީމާ އެ 

ވާހަކަތަެކްއ  ރަންވަޅު ކޮންނަން ނޭނގުނު ބަޔަކަށް ދެން މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ވާހަކަ، މި ރާއްޖޭގެ އެހެން

ނޑުމެން ދީގެންނުވާނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދު ދައުލަތުގެ ރިޒަރވް އިތުރުެވއްޖެ.  ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މި ކަންކަްނ  މިއަދު ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް އިތުރަށް ކުރިއަަރއިގެންާދ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، ގާނޫނުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވގެންދާ ނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އަުޅގަ

ބަދަލުގެނައުމާއި ގާނޫނުތަކަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމާ، މި ަކންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ންކަން ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި ެރވެނިުއއާއި އަިދ ދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހޭ އާމްދަނީއާއި ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި މި ކަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް  ނޑުމެން ަވިކވަކި މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ޚަރަދުކުރާ ކަންކަމަށް އަުޅގަ

ނޑައަަޅިއ، އިނާޔަތްަތއް ަކނަޑއަޅަން ފަށައިފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ެދން ދައުލަތެއްގެ ނި ސްބަތުން ލައި، މުސާރަތައް ކަ
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ނޑުމެން މިއަދު އެ  ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮބައިޯތ އަޅުގަ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކީ އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޤައުމު ހުްއޓުުވމަކަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި އެ ކުރާ މަސައްކަތްަތއް. ކޮަބއިތޯ 

ކުެރޭވ މަސައްކަތްަތއް؟ ކޮން ބޭުފޅެއްތޯ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދެްއވީ؟ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ުދވަްސވީ  އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކު

ނޑުމެންެގ ބަޖެޓަށް އެ ދުވަހު ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާއި ރަްއާކތެރިކަން ދިނުމަށް ޓަކައި ަވާކލާތުކުރެއްވީ؟ އަުޅގަ

ންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއނާޔަތްތަކެއް މި ބަޖެޓުަގިއ ވޯޓެއް ނުދެްއަވއޭ. ކޮަބއިތޯ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދި

ޖަހައިގެން ފާސްކުރި ދުަވހު، އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއންމެ ކުޑަމިނުން ފެހި ސިގުނަލަށް، ފެހި ބަޓްނަށް 

ނޑު މި ދަންނަވަީނ އިްޚލާސްތެރިކަމާއި ތެުދވެރިކަާމ  ފިއްތައިލާކަށްނުކެރުޭނ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އެކު ަވކާލާތުކުަރއްވާށޭ. އެްއ ފަހަރު އެއް ގޮތަށް، އަނެްއ ފަހަރު އަނެއް ގޮތަށް ވަާކލާތުކުރެއްވީމާ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މި ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެބަ ފެނޭ.  ރައްޔިތުންނަކީ ގުބޯތަެކއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

އެބަ އެނގޭ މިތަނުގެ ެއކި ވަކި މެންބަރުން ވޯުޓދެއްވާ ގޮތާިއ، ރައްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ވެސް 

ޙައްޤުަގއި ކުާރ ަވކާލާތުތަާކިއ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ކުރާ މަސައްކަތްަތއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު 

އް ކުރިއަަރއިގެންިދޔަ ގޮތާއި، ކުިރއަރާފަިއވާ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިތިބީ ހޭލުންތެރިވެފަ. ދުނިޔޭގެ އެކި ަވކި ޤައުމުތަ

އުސޫލުތައް ވެސް ަރއްޔިތުންަނށް އެބަ އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، އެކަންކަމަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅުވައިެލވޭނެ އެްއޗެއް ނޫން. 

ބަރުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވެްސ، އަުޅަގނުޑމެންގެ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެން

ވެސް ަރއްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ަވކާލާތުކުރާ މެންބަރުން. ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކަމާިއ އޯގާތެިރކަމާއި ތަަނވަސްަކން 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެަބ ޖެހޭ މިއަދުގެ ސަުރކާރަކީ،  ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކަިއ މަަސއްކަތްކުާރ ބަެއއް. އާެދ، އަުޅގަ

އީސް، ަރއީސް ޔާމީނަކީ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮކަްނ، ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއި ޚާއްޞަކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަ 

ޞުލްޙަވެރިކަން ގެނެސްެދއްވި ރައީސެްއކަން. މިއީ ރަޙުމަތެއްކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޤަުއމުގައި މި އޮތް އަމާންކަމާއި 

 ސް...ޞުލްޙަވެރިކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެން ވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ  71ޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ އެކިެއކި މެންބަރުން  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ އަޚް ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާެގ ވާހަކަދަްއކަވަމުން މި ގެންދަވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ބަެއއް މެންބަރު ން އަޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަިއގަިއ ސަރުާކރުން ރައްޔިތުންނަށް އަޅަިއނުލާ ވާހަކަ ަރއްޔިތުންނަްށ 

ނުޑ ހަމަ ކަންފަތުން އަޑުއެ ހިން. ކަންކަން ނުކޮށްދޭ ވާހަކަ ަވރަށް ހަރުކޮށް މިތާ ދެކެިވެގން ހިނގައްޖެ. އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި  އަޅުަގނޑު އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް، އެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކަންތައްަތކެއް ކޮށްޭދން މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ބިލުތަކެއް 

ނޑުމެން ހުށަހެޅިގެން ބަޖެޓާ އެއްޗެިހ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިރު އެ މަނިކުފާނު ކޮބައިތޯއޭ؟ މިތާ އިންނެިވއޭ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ އަުޑގަދަޮކށް ބާރުލާފައި ދައްކަވާއިރު ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން 

ދައްަކަވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ވޯޓުނުދެއްވާ ބޭފުޅުްނ މި ވާހަކަތައް މި 

ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެްއގޮތަކަްށވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮއެިދގެން ރައްޔިތުންނަށް ކަންަތއްަތކެއް ކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި މި 

ެހވެއް  ބޭފުޅުން، އިނދިކޮުޅ ފަރާތްތަުކން ފާޑުފާޑުެގ ވާހަަކ މި ތަުނގަިއ ދައްކަީނ މި. ރަްއޔިތުްނނަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ސަރުކާރުްނ  އެދިގެން އުޅޭ ަބއެއް ކަމަަކށެއް ައޅުަގނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ހޭދަތަކެއް ކުަރމުންދާއިރު، ސަރުކާރަށް ެރެވނިއުއާ އެްއޗެހި ލިބޭނެ ގޮތަަކށް ސަރުކާރުން މަގުފަހިކުރަން 

ނޑުމެން ސަރު ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ކާރަށް އެ ފުރުޞަތު އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަްށ  ގަާވއިދަށް މި އިޞްލާޙު ެގނެވިގެން، ސަުރކާރުން މި ކަންކަން ކުރާ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއިވ މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ކުރިއެުރން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަަމށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިވލިމާލޭ 2ޝުކުރިއްާޔ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ާބީކ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުދާއިރާގެ މެންބަރު  ލިމާލޭވި

ދާއިރާގެ  ފުށީއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި މުހިއްމު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވތީވެ ގެމަނަ

ނޑު އިޚްލާސްތެރިކަމާޢު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ވަނަ މާއްދާެގ  71ަދންނަވަން.  ޝުކުރު އެކީ ޘްމާނަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ މީަގއި ބަޔާންކުެރިވެގންދިޔައީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ނުކުތާައކީ މަޖިލީހުގައި ކަމަކަށް ބިލު 

ތުގައި. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަްތ އެ މަނިކުފާނު އެ ކުރެއްީވ އެއީ ޙަޤީޤަދަތުރުކުރާނެ އުސޫލުގެ ފުރަތަމަ ފެށުން 

)ހ( ގައި މަޖިލީހަށް ބިލު  ރަފުކުރުން؛އެކު. ބިލު ތަޢާ ްނގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ރުހުމާއަޅުަގނޑުމެ
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ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުންނާއި ެމންބަރުންނޭ. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރު ނިސްބަްތވާ 

ނަޑއަ ޕާލިމެންޓަރީ ގް ޕާޓީގެ ނީ އެ ހުށަހަޅާ ބިލު ހުށަހަޅާ ޅާ މެންބަރެކޭ. މެންބަރުންރޫޕުެގ ލީޑަރު ނުވަތަ އެ ކަ

ހެއް ުއނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ވަތަ ޓެކުެހއް ނެގުމަށް ނުއޮންނަނީ ޓެކު މިގައި މެންބަރު އަމިއްލައަށޭ. )ށ( 

ނޑުމެނަށް ވަރަށް ސާުފކޮށް މަ  ޠުލަޤަށް ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި މުހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުންނޭ. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނުކުާތއެްއ މިއީ. އަދި މިއާ އެކުެއކުހެން މި ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި 

ލަތުގެ މާލިއްާޔއިން ަވކި އްވާަފިއވާ ބިލުތައް ފިަޔވައި ދައުއެކު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅު މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ

ރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް ހިމެނޭ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން އެ ބިލަކާ މެދު ވަކި ގޮތެްއ ކަމަކަށް ފައިސާ ޚަ

ހިސާބުން ފެށިގެން. އަުޅަގނޑަީކ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ނިންމާފައިނުވާ ބިލުތައް ުއިވގެންދާނެ ވާހަަކ މީަގއި މި 

ކަމަށް ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެހެން ގޮތަކަށް  މައްސަލަ ސީއްސާމި މުހިއްމު ޚަ ރަީއސް.އްރިރު. އިްއޒަތްތެރި މުޤަ

ނޑަްށ ދަންނަވާލަންކެރޭ ލަތުގެ މަްއޗަށް ވަނަ މާްއދާގައި ަދއު 23ގެ ނޫނުއަސާސީ ޤާ، ތަރުޖަމާކުރާއިރު އަުޅގަ

ެއުކ  ުރކަމާހުރި މިންވަރަކުން ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ކަށަވަ ލަތަށް ފޯދުންތެރިކަންދިެވހި ދައު އޮތް ލާޒިމުކޮށްފައި އެބަ

ދަންނަަވއިލާނަން.  ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ވާަހކަ. މި ވާހަކަ ތަކުރާރު އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ނުކުަރްއވާތީ އަޅުަގނޑު

ލަތުން އުތައް ަބޔާންކުރާ މި ުނުކތާގަިއ މިހިރަ ކަންތައްަތއް ޮކށްދެވޭތޯ ދިވެހި ދަ ޙައްޤު ތިޞާދީ އަިދ އިޖުތިމާޢީއިޤް

ެގ ރެވެނިއު ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ކަމަކުން ދައުލަތު ހުށަހަޅުއްވާ  ،ށް މާދަމާ ގެންނަވާ އިޞްލާޙަކުން ކުރަްއވާ މަސައްކަތަ

އެ މުހިއްމު  ،ެއކަމުން ދަތިތައް އުފެދޭނެތީވެ ،ކަުމަގއި ވާނަމަ އެްއޗެއް ބަދަލުކޮށްލުމަށް ަގސްތުގައި ހުށަހަޅައިފި

ނޑުމެންނަށް އެޅި   ަކމުގައި ދަންނަވަން. ޕީ.ޕީ.އެމް  ގެްނދާނެ ރަނގަޅު ފިަޔވަެޅއްކަންތައްތަކުން ސަލާމަްތވުމަށް އަުޅގަ

ކޮމިީޓެގ  ،ރީ ގުރޫޕުން ފުރިހަމައަށް މިއަށް ތާއީދުކުރާނެ. މި މަސައްކަތް ާއއްމު ކޮމިޓީން ނިންމަވައިދެްއވީީތވެޕާލިމެންޓް

ރީ ގުރޫޕުެގ ލީޑަުރގެ ޓްެމންޕާލި .ތަކީ މިއީދަންނަވަްނ. ޙަޤީޤަ އެކު ޝުކުރު ތެރިކަމާ އިޚްލާޞް މުގައްރިރަށް

ނޑު ހުށަހަޅަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކޮށްދެްއވީ. މިީއ  ކަންބޭނުންވާ ކަމެއް، މި ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވާހަކަ ވީާހ  ،ކަމުގައި ދަންނަވަމުން އެކު އޮތް ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތާއީދާއި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ

ދިންެގ ެލވިފަިއވާ ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކު ،މިއާ ގުޅުަވިއގެން ދެެކވުނު ނަވައިލާަނން.ނެތަތީ ދަން ވަގުތު 

މާ ފުން އެހީތެރިކަމެއް  ،ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މާ ރަނގަޅު ،ލަތުން ބޭނުންވަނީއިޞްލާޙުަގއި ދިވެހި ދައު

 ،ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭން. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ސިވިލް

 މި ސަރުކާަރކުން ނުކުރާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އްޔާދެން އިތުރު އެްއވެސް ކަެމއް އިރާދަކުރެްއވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން 
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ނުޑ ގެ ބ8.4ަ ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އަޅުގަ

 ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަން ،ެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ. ބަލައިލާއިރ6.1ު ޓަމުމިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ އެޖެންޑާ ައއި

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް. މި އޮތީ އެންމެ ފަހު ބަްސ އިްއެވވުމަށް ކަ

 ރުވަން.ފުރުޞަތުއަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ކަ

ސަރުކާރުން އެިކ  ،ޢަލަިއކުމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލަށް ފާޅުކުރެއްވި ިޚާޔލުފުޅުތައް `. ައއްސަލާމް

ނޑު  ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި  ޝަްއކެއްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ދެއްވަންޖެޭހ ސަމާލުކަން ދެއްވާނެކަމާ ދޭތެރެއަކު އަުޅގަ

ނުޑ ެއއްެޗއް ދަން  2މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ަކންތަކުގެ ތެޭރގައި  ، ލާނަން. ެއއް ކަމަކީނަވައިކަމަަކށް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިންއްޔަންކުރުމަށް މި ހިނގާ ޕްރޮސެސްއާ ދޭެތރޭގައި އޮތް ހިތްމެންބަރުން ޢަ ވެްސ ހަމަނުޖެހުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ،ވަމުންތްހަމަނުޖެހުމުގެ ވާހަކަ ފަށްފަށް އިްއެޔ ވެްސ އެ ހި ،އިންދަންނަވާލި ފަދަ ތަުކރާރުވަމުން އަުޅގަ

ކަމެްއ  2 ކަމުގައި މި ބިލުގައި މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޚާއްޞަ ދިޔަ. މިތެރޭގައި އެ ައޑުތައް ފެތުެރމުން

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްލަްއވާފައި އޮތްކަން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެއް

ގުަނއަށް ނަން  2ކުރަްއވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދުގެ ެއ ފަހަރަކު ޢައްޔަން، ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވާއިރު

ވުެރ  ހޭ އަދަދަށްކުރަްއވަންޖެއޮތް. ހަމައެކަނި ަޢއްޔަން  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ކަމަށް މި ބިލުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ެއބަ

ގުނައަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ  2ކުރަްއވަންޖެހޭ އަދަދުގެ ވަނީކީ ނޫން. އެ ޢައްޔަންއިތުރަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަަޑއިގަންނަ 

ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން އިސްކުރާ ޝަރުތު ؛ މީހުންކިެއކި މަޤާމުތަކަށް ގައި އެއޮތް. ދެން ހަމައެާއއެކީ  ކަމަށް އެބަ

މަސަްއކަުތގެ  ފަހު މަސައްކަތް؛ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އޮތުމާއި ޮއވޭ ފުރަތަމަ ޑިގްީރއަށް  އި މި ބިލުގަިއ އެބަކުރުމުގަ ބަޔާން

ނޑަްށ ހީވަނީ އާއްމު ގޮތެްއަގއި ެއކިއެިކ މަޤާމުތަކުަގއި އޮންނަ  . މިރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފއި އޮތުމާއަހަ 7 ވެސް އަުޅގަ

ވަނީ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފަިއާވ މަށް ގެންނަވާފައިހެން މި އި މިކަބިލުގަ ކަެމްއ މިވުރެ މުއްސަނދި ގޮތަށް

މި ކޮމިޝަނަކީ ހަމައެކަނި އެްޑވަިއޒަރީ ނުވަތަ  ،ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 މަލުކުރަންޖެހޭނެތޯ. އާދެ! މީގަިއ،އާ އެްއގޮތަށް ޢަމަޝްވަރާދޭ ކޮމިަޝނެއްތޯ. މި ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޝްވަރާ ،ލަފާދޭ

ނޑަެއޅިގެން މި ބިލުގެ  ،ބިލުގައި މި އޮތް މި ބިލުން މި ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަްއ  ވަނަ މާއްާދގަިއ އެބަ 48ކަ

 ވަނީ  މަލުނުކޮށްފި ކަމަށްށް ެއ ހުށަހެޅުން ލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ޢަބެލުމަށްފަހުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ، ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ އޮތް. އެހެންީވމާ 61ބިލުގެ  ޤޫބާތް ނުވަތަ އަދަބު މިވިްއޔާ ދޭންވީ ޢު

ނޑު ދަންނަވާހިތްވަނީ މި ނުޑ ބިލު އެކުލަަވއިލެްއވުމުަގއި ހަމަ އަރިހުަގއި އަުޅގަ ގަިއމު ވެސް މި އޮނިގަ

އޮތީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް  ދެްއވާ ގޮތަށޭ މިއި ދަތް ޖަހައިުމގައި މި ކޮިމޝަނުގަެލއްވުަލވައިއެކު
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ވެސް މީގައި އޮންނާނެ ދެއްޯތ. މި ކޮމިޝަނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ

ޒިރުވެ، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހާ، ޒިރުވެތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހާވެސް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ކޮމިޝަނެއް. ރައްޔި

ސާފު ތެދުބަހުން  ވެ އެ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ކުރެވޭ ސުވާލަށްޒިރުތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީތަކަށް ހާރައްޔި

އެބަ ދަތް ޖަހައިދޭ.  ންބިލު މި، ޮއވޭ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ކަމުަގއި މި ބިުލަގއި އެބަ  ،ޖަވާބުދީ

ވެސް ވަަރކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުަގއި ކޮންމެދޭންވާ ފަރުވާ  ވިއްޔާ އެކަމަށް ވަނީ ދަތް ހީލިކަރުވާ ކަމަށް، ހެންވީމާއެ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ފު ވެތަންތަނުން ހޯދުމުގެ ތަސައްރު ފަުރވާ ހުރި  ހުންނާނެ. ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

  .وبركاته هللا ورحمة عليكم المالس  وއްޔާ. ބޮޑަށް ޝުކުރި  ންނަންވާނެ ކަމަށް. ވަރަށްކިބަިއގައި ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލާ ގެ ބަ ހިސާބުން އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

ނޑު ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ގެ ވޯޓު ވަގުުތަގިއ އޮންނާނެ.13:30ން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ިމއަދު ގުޭޅގޮތު ށް އަޅުގަ

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  .އެކުަގއި ދަންނަަވންތިރާމާ އިޙް

މެންބަުރ ތެރި ކޮށް މަރަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްޚާއްޞަ  .ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަގއި ަބއެްއ މެންބަރުން ވަރަށް ރަނަގޅު

އޮންނަ ގޮތާއި ދުނިޔޭގެ  އޭގެ ނުކުތާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުެވދެއްވި. ެއއީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަދި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ  ؛ވެސްގޮތް. ިމހާރު އޮންނަގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގަިއ މިކަންކަން 

ވަަނ  17އެއީ މިހާރު  މިހާރު، ން ޙުސައިންމަނިކު ވެސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހު މިހާރު ވަނަ ރައް 17އޮތީ. މިހާރު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ގަވާއިދު މި

ނޑުމެން އިނިގރޭސި ބަޢަމަލު ވަންޏާ ޓެކްްސ ބިލު  ލާ ކަމަށްއިހުން ދަންނަވަކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގަިއ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން އޭރު އޮޕޮިޒޝަންަގއި  އްއެހެން ެއްއެވސް ފަރާތަކުން ހުށައެސަރުކާރު ނޫން  ނޭޭޅނެ. އެގޮތަށް އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭރު ހިތުން ތިބިއިރު ސްޕެންޑިްނގ  ،ގޮތަކީ ވާ ރުހުމުން އެގޮތަށް ކޮށްފައި އޮތީ. ދެން މިހާރު މިވެސް އަުޅގަ

ވެސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ. ސްޕެންޑިންގ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅޭ ބިލެއް ަގއި އިނގިރޭސި ަބހެއް އަނެއްކާ ތުބިލުގެ ގޮ

، ވެފަިއވާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައިތަހުޒީބު، ފުދި. މީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަސައްރަފުވަންޏާ އެ ބިލެއް ވެްސ ސަރުކާރުން ކަމަށް

މިކަމުން އެްއވެސް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް އެްއވެސް ، ގޮތް. އެހެންވީމާ  ންދާމަލުކުރަމުގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގައި ޢަ 

ނޑާ  ނުތަނަވަސް ކަމެްއ އޮންނާެނ ކަމަކަށް އަޅުަގނެޑއް ނުެދކެން. އުފެދޭ ދިމާއަށް  ނުތަނަވަްސ ަކމަކުން އަުޅގަ

ނޑު މަރުޙަބާ ކިޔާނަން. އެކަމަށް އަބަދުވެ ،ަނމަ ދާން އެ ުނތަނަވަސްކަން ފިލައިގެންއެްއޗެއް ވިދާޅުެވގެ ސް އަުޅގަ

 .عليكم السالمو ގަިއ. 13:30ދެން އަޅުަގނޑު ަބއްދަލުކުރާނީ  ޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާބޮޑަށް ޝުކުިރއް ވަރަށް
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 ]އަށް  13:29އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 9

 

    ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ، 9ންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ގެކުރިއަށް 9 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު .الم عليكمالس  

 މޭޒުގައި ދަންނަވަން. އިެދްއވުމަށް ިއދާރީެނގުމުެގ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު

ޯވޓެްއ  5)ވަގުުތކޮޅަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުޮކށްއަރުވަން. ިމއަދު 

ކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެބައޮތް. ދަންނަަވއިލާނަން ުފރަތަމަ ވޯޓަށް. ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނި

)ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސް ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙ ގެަނުއމުގެ ބިލު ފާސްކުެރއްވުމަްށ  2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް ނިންމަވައި އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު 

 ށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވައިލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 3މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، 60ލަ؛ . ޖުމ31ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 60ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރވިްސެގ  ދިވެހި ސިވިލް) 2007/5ންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުޅުހެ

އެ ބިލު ކޮމިޓީްނ  ،ކަމަށް ނިންމަވައި ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ފާސްކުެރއްވުމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ( އަގާނޫނު

ގުޅިެގން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއް

ސަރވިްސގެ ގާނޫނަށް  ދިވެހި ސިވިލް) 2007/5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ ނަންބަރު 

 ދަންަނވަން. ޔާްތ މަޖިލީހުގެ ިނޒާމުގެ ތެެރއިން ނިމުމަކަްށ ައއީކަމުަގއިހަބިުލގެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ 

  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާަނން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު 

ށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލު ފާސްކުރެްއވުމަށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ 2009/8ނަންބަރު 

މެދު  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާކަމަށް ނިންމަވައި އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި  ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ

  ދެއްވުން އެދެން.ށް ވޯޓު ތަކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު  ހުޅުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ނީ ދެންމެ ނެ ލަމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2ށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމ1ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .58ލަ؛ . ޖުމ30ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ58ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހިރާއްޖޭގެ ިދވެ) 2009/8ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އެ އި،ކަމަށް ނިންމަވަ ޑައިުނަގންނަވާފެނިވަބިލު ފާސްކުރެްއވުމަށް ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ( އަޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު

 ހުޅުހެންވޭރުމިގޮތަށް ފާްސވުމާ ގުިޅގެން ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއާވ 

ހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ދިވެ) 2009/8ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  މަނިކުމޫސާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ކަމުަގިއ ޒާމުގެ ތެރެއިން ނިމުމަކަށް އައީޔާތް މަޖިލީހުގެ ނިހަ ބިލު، އެ ބިލުގެ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  ށް( އަބެހޭ ގާނޫނު

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ() ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެަނއުމާ ތަކަށް ބަދަލުޝަންގެ ަމސައްކަތްލާނަން. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭއިށް ދަންނަވަވަނަ ވޯޓަ 3މިއަދުގެ 

 އި ރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސަކުރައްވަސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ ،ލަގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ެއ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް  ނިންމެވި

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 56. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި . 6މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެހެްނކަމުން، .56ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފަިއވާ މައްސަަލ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ގެނައުމާ ގުޭޅގޮުތން ފޮނުއްވާޝަްނގެ މަސައްކަތްަތކަށް ބަދަލުއެިޑއުކޭ

ވޯޓުގަިއ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް  ނިންމެވި އިރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސަކުރައްވަ އަދާކުރާ މިންވަ

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ން ފާސްެވއްޖެ.ޤުރުންގެ ިއއްތިފާގެންެނވި މެންބަބައިވެިރވަަޑއި

 (ގެންނެވި ބަދަލު ފާސްެވއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ގެ މަސައްކަތްަތަކށްއެިޑއުކޭޝަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް  71ލާނަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިވަނަ ވޯޓު ދަންނަވަ 4 ގެމިއަދު

ުމ އްލާޙު ިދރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞް ޢުޘްމާން  ޖަމީލް މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ
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މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި

 ން.އްވުން އެދެފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޢުޘްމާން  ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދ66ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 3. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .62ލަ؛ . ޖުމ32ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް  71ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ރައް

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  މު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއްލާޙު ދިާރސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞް މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސްވެއްޖެ.އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ،ލާނަން. ސަުރކާރުގެ ފަާރތުންއިފަހު ވޯޓަށް ދަންަނވަ ވަނަ ވޯޓު. އަިދ އެންމެ 5މިއަދުގެ   ދާއިރާގެ  ކަ

ބިލު މަޖިލީހުން  ގްރިީޓ ކޮމިޝަންގެހަޅުްއވާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިންޓެހުށަ ޙުސައިން މުޙައްަމދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ނޑިތީމު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:   ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 57ރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބ63ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

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

ރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާ އެހެންކަމުން، .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ އިްއޒަ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ހަޅުއްވާފައިވާ ނެޝަަނލް އިންޓެއިން ހުށަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ
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މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިުލ  ބިލުގެ

ނަޑއަޅަން.  އަށް ފޮނުވިއްޖެހޭ ކޮމިޓީބެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ  ކަުމގައި ކަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ  ދަންނަވަން. މިއަދު ޑު ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އަދަބު އިޙްތިރާާމ އެކު ައޅުަގނ

ކު ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ޑިމޮކްރެޓި  18ިދޔައީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި

 ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި ރައްޔިތުްނގެ  .ޓު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހެއްކަންވަރަށް ަވއިބުރަން .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްކަން

ޖެހިއްޖެ ތަފާތުވާން އަުޅަގނޑުެމން ޚިޔާލު ވެސް މަޖިލީހެއްކަން. އަޅުަގނޑުމެްނ އެުކވެރިކޮށް މަސަްއކަތްކުަރމުންދާއިރު

ނޑުމެން ޚިޔާލުތަފާތުވާނެކަންލަތެއްގައި އަޅު ހާ  ވެސް އި ލަތުގަހާތަފާތުވާ  ވެސް ޚިޔާލު ކޮންމެ މެންބަރަކު. ގަ

ނޑުމެން ޚިޔާލުތަފާތުވުމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއކަން ެއ ޚިޔާލު ވެސް ކަންކަން ނިންމާނީ  ތަފާތުވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން އިޙްތިރާމުކުރާނެކަން. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޯުޓންކަން. ވޯޓުން ނިންމާ  ގޮަތކަށް އަުޅގަ

  .ގައ9:00ިދުވަހުގެ ހެނދުނު  ހޯމަ ވާ 2015އޮގަސްޓު  17އެއް އޮންާނނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


