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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރުން.  73އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .7

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2112/2/2ކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާން -7.1

 މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން.  -7.2

 

 20 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއިާވ  1..2ެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަރއްޔިތުން ގުޅޭ. ލުކުރާ ޕާޓީ ބަދަލުުވމާމަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ތަމްސީ -2.1

ންެނވި ދެ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ޖުްމހޫރީ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވެަވަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި ހިމެނިވަޑަިއގެ

 25 ކުރާ ލިޔެިކޔުންތައްގެ )ނ( ަގިއ ބަޔާނ1ް..2 ޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެގުިޅވަ  މެންބަރަކު ޕީ.ޕީ.އެމާ

ދެންނެވުނު  ކުރަން. މިދަށުން މިކަން އިޢުލާން ގެ)ބ( 1..2ިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ މަ ،ވާތީ ހުށަހެޅުއްވާފައި 

ވަރަމް ދާއިރާެގ ނޮޅި -2ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. ޙަބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންމިލަންދޫ ދާއިރާގެ  -1 ؛މެންބަރުންނަކީ



2 

 

މް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ހޮޅުދޫ ދާއިާރެގ އަދި އެ .ރީފުިއން ޢަސަމެންބަރު ޙުޢިއްޒަތްތެރި 

ކުރާ ނ( ަގއި ބަޔާންގެ )1..2ގުޅިަވޑަިއެގން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ޕީ.ޕީ.އެމާޢިއްޒަތްތެރި މެން

 30ކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮތަށް ން މިކަން އިޢުލާންގެ ދަށު)ބ( 1..2ދުގެ ާވތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ދަންނަވާ ގޮތަށް. ޕްރޮގްރެސިވް ޕާީޓ  ހިމެނިވަޑަިއގެންފައި ވަނީ މިއައުމާ ުގޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން 

ންސް ލަޔަޓް އެ. މޯލްިޑވްްސ ޑިވަލޮޕްމަނ17ް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 22ިޓކް ޕާޓީ . މޯލްިޑިވއަން ޑިމޮކްރ21ެޑިވްްސ އޮފް މޯލް

 . 1. ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 1 ދާލަތު ޕާޓީޢަ. 5

. ކުރުންމަތިން އަނބުރާ ެގންދަވާ ބިލު އިޢުލާން ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ .3ގެ ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު -2.2

 35ނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާަގިއ ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަ 2112ގައި ޭބއްުވނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2112ޖޫން  .

ހަޅުއްވާފަިއވާ، މެޑިކަްލ މަދު ހުށަިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއާވ 

ަގއި ލިޔުމުން  2112ޫޖން  11ކުރެއްވުމަށް އަނބުރާ ގެންދެވި ކަމަށް ބެހޭ ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަ އާޑިަވއިސަސް 

 ތީ އެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދަވައިިފކަމުަގއި އިުޢލާންކުރަން. ވާ އިއަންަގވާފަ

ލުމަްށ ހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިީޓގައި ޓީތައް ެއކުލަަވއިހުގެ ާދއިމީ ކޮމިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް. މަޖިލީ -2.7

 40ކުޑަުހވަޫދ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް  ގެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާގެ

ން ސިޓީ ގްރޫޕު ޕާލިމެންޓްރީ އެދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ދެްއވުންމިރު ހަމަޖައްސަވައިޢާދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތިން އެކަްނ ެއގޮތަށް މަ )ނ( ަގއިާވ ގޮތުގެ  ގެ 2..2ފޮނުއްވާފަިއވާތީ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ރަން.ކުއިޢުލާން

 

 45 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ އާދަމް، ރޮޒައިނާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މީދޫ އައްޑޫ -5.1

ންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ވަނަ ރަްއިޔތު 11އާދެ!  ުސވާލު.  ކުަރްއވާ މުޢިއްޒާ ުމޙައްމަދު .ރޑ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 50 ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 13 ؛ވާތީއާ އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒީރަކާ ކުރެވޭ ުސވާލު ކަމަށްވަ ފުރަތަމަ

ނޑު އިދާރީސުވާލުވަންދެން  އަހަރެއްހާ ުދވަސް ވެސް ދެ ލާނަން. ދަންނަވައި ގޮތުްނ ަބއެްއ ވާހަކަ  ުނކުރެިވ ދާތީ އަުޅގަ

ނުޑ ެއއް  ތުގެަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮ  42މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  މަތިން ަވޒީރަާކ ކުެރިވފައި ވަީނ މަިއގަ

ނޑު ސު ،ވާނަމަ އެ ުސވާލާ ުގޅުންހުރި އިތުރު ސުވާެލއް ކަުމގައި  އިސުވާލާ ށް ވުެރ މިނެޓަ 5ވާުލގެ ޖަވާބު މަިއގަ

ވުރެން މިނެޓަށް  ައދި އިތުރު ސުވާުލގެ ތެރެިއން އިތުރު ސުވާެލއްގެ ަޖވާބު ދެ މަށާދިގުެވގެންނުވާނެ ކަ
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 55ްނ ދެއްުވމަށް ވަޒީރަށް ގިނަވެގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު، ކުރެވިަފއިވޭ. ވީމާބަޔާންނުވާނެ ކަމުަގއި ގުެވގެންދި

 3ވުމުން އިދާީރ މޭޒުން ރަނގަބީލުޖަހައި  މިނެޓަށް 1ކަމުން، ަވގުތު ހަމަާވން . އެހެންމިނެޓު 3ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ 

ނުޑއް މިނެޓު ހަމަވުމުން މައިކު ްނ ަވޒީރަކު ދޭ ޖަވާބާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދަށުަލއްވާނެ. ވައިގެ އަޑު ކަ

ވަންދެން. އިތުުރ  މިނެޓު 15ގެންދެވޭނީ ގިނަެވގެން  ދިނުމުގެ ވަގުތު ކުރިޔަށް އިތުރު ސުވާުލކުރުމާއި ޖަާވބު

ސިކުންތުގެ ފުރުޞަތެއް  71ށް ކުަރއްވާ މެންބަރަކައުސޫލަކީ ސުވާލުރަމުން ގެންދެވި ސުވާލުކުރުުމގެ ވަގުުތަގއި ޢަމަލުކު

 60އަދި އިުތރު ސުވާލުކުރުމުގެ ަވގުތުަގއި  .އަޑު ަކނޑާލުން އިދާރީ މޭޒުން މައިކުގެ ަވގުެތއް ހަމަުވމުން  އެ އަރުަވއި،

 ދެ އަދި  .ޖައްަސވާނެ މަވުމުން އިދާރީ މޭޒުން ރަނގަބީލުހަ މިނެޓު. އެއް މިނެޓު ވަޒީަރކަށް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާީނ ދެ

ނޑައިހަމަވުމު މިނެޓު  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ  214ގެ ެލވޭނެ. މި އުސޫަލކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ން މައިކުގެ ައޑު ކަ

ުސވާލުކުރުުމެގ  ވަޒީރުންނާ 2115/12ނު ނަންބަރު މަތިން މި ގަވާއިުދގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު. ޤާނޫ

ކުރުުމެގ ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި އެރުވޭ މަތިން އިތުރު ސުވާުލކުރުމަށް  ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ

 65ނުވާނެ ކަމުަގިއ ވިަޔސް ފުރުޞަތު ރަޖިސްޓްރީ މުގައިފިއްަތވާލިކަ ކުރިން ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ފިތަ 

ކަމުަގިއ  މުންކުރުފުރުޞަތު ހުޅުވާލިަކން އިޢުލާން ފަށާނީ ރިާޔސަތުން ވާންރަޖިސްޓްރީދަންނަވަން. އަދި ފުރުޞަތު 

ނުޑ މި ދަންނަވަން. އާދެ! ކުރިްނ  ރުމުގެ ފުުރޞަތު އަރުވަން. ޭއގެދެންނެވި ވާހަކަކޮޅާ ެއއްކޮށް ުސވާލުކު އަުޅގަ

މަދު މުިޢއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މުޙައް .ރޑކްޗަރ ޅުަގނުޑ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންްޑ އިންފްރާސްްޓރައަ

ނޑު މިމަ މިހާރު ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ  ައރުވަނީ ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިާރގެ  ތިން ވަޒީރާ ސުވާުލކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 70 މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް.ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑގެ ުސވާލަކީ ިތޔަ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަްއޑޫަގއި ހިންގުމަށް އަހަރު  މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ްއ ހިންގުމަށް ދޫ ާދއިރާަގއި ެއްއވެސް މަޝްރޫޢެއަިދ ައއްޑޫ މީ ؟ކޮަބއިތޯތަރައްޤީެގ ަމޝްރޫޢުތަކަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ 

 75 އެއީ ކޮްނކަމެއްތޯ؟ ،ަނމަ އަދި ވާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މަރަދޫ

 

 80 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑާލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު މަޖިލީސް މެދުރައްޔިތުްނެގ ދުވަހު ބޭއްވުނު  އާދެ! މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ  ކަ

ިމ ދިނުމުގެ ގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް ނެގުމަށް މަޖެހިފައި އޮތް ދާއިމީ ކޮމިޓީނަގަން

 85ވެްސ  އިރުަގއިދުވަސް ވީ 1ވަންޖެހެނީ މި އެކު ދަންނަ ކުރުމަށްފަހު. ހިތާމަޔާމަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި އިޢުލާން

ުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮގޮތުން ައދި ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ެނގުމުެގ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ  މަޝްވަރާކުކުރުުމގެ

އެންމެ ބޮޑު  ަތއް އެޅުުމގެ ގޮތުްނ މަޖިލީހުގެޓަކައި އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅު މަސައްކަތް ކުިރޔަށް ގެންިދޔުމަށް

ކަހަަލ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން އެއްވެސް ،ދާއިމީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަން ކުރަްއވާ ފަރާތުން އަދި، އަޣްލަބިއްޔަެތއް އޮތް

 ޕީ.ޕީ.އެމްގެކޯލިޝަން އެ ޖަލްސާ  .ކީ ކޮށްފައެއް ނެތޭ. ެއންމެ ޖަލްސާއަކަށް އިރުއި ހިސާބަށް އަ މަޝްވަރާެއއް މި

ނަޑއިލާފަ ފަރާތުން ވަނީ ކޯރަމް ގެއްުލާވލައި  90 . މިގޮތަްށ މިކަން ކުރުމުން....މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާ ންބަރު. އާދެ!ޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެ. ޝުކުރިއް ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  ލަންޖެހެނީ ައޅުގަ

ގޮުތަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަްށ  ގެނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ، އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތިޔަ ނެންެގވި ނިޒާމީ މައްަސލަ

 95މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޕާޓީތަކުެގ ގޮތުން  އެކަމާ ބެހޭ ،ލާނަންނޑު ދަންނަަވއިއަޅުގަ  އެހެންނަމަވެސްދެން ނެތޭ. 

ނޑު ފުރުޞަތު މި ވެސް. އެހެްނވީމާ، މިހާ ދަނީމުންއަދި ކުރަ ،ދިޔައީ ެވސްމަްޝވަރާކުރަުމން ސްވެރިންނާއި  ރު އަުޅގަ

ގަތުމަށް. އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ސުވާަލއިގެްނ ކުރިޔަށް ވަަޑއި

ނޑިފައި އޮތުމާ މެދު .ތްތެރި މެންބަރު ކުރިން ސުވާުލކުރަްއވާފައި ޮއތީއާދެ! މިހާރު ޢިއްޒަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ކެ

ނޑު މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް؛ އެްއކޮށް  ެދއްުވމަށް. ޖަވާބ އަރުވަނީ ވަޒީރު ފުރުޞަތު މިއަުޅގަ

 100 

 :މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން މުޙައްމަދު. ރޑ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ެއންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ކުރެްއވި ުސާވލުގެ ޖަވާުބގައި ރޮޒައިނާ އާދަމް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ` ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ  އަުޅގަ

ވަރަްށ ބޮޑު އިސްކަމެްއ  ގެ ސަރުކާރުން ައއްޫޑގެ ތަރައްީޤ އަށްޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ޢަބްދު ރައީސް .ދަންނަވަން

ތަެކއް ކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް މްރާނީޢު ގިނަ އަަދދަކަށް އަހަރަކީ ވެސް އައްޫޑަގއި . މިގޮތުން މިދެއްވާ

 105އަހަރެއް. ގެދޮރު ބިނާކުރުމާއި ބަނދަރުހެދުމާއި މަގުހެދުމާއި މިސްކަތްތައް  ެވސް ވާ އަދި ރޭވިަފއި .އަހަރެއް

ޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން ހެދުން ދޭ ތަންތަން ހެދުމާއި ކުއަްޕގްރޭޑުކުރުާމއި ޞިއްީޚ ޚިދުމަތް ސްކޫލްތައް  ބިނާކުރުމާއި

ނުޑ ދަންނަވައި ައއްޫޑގައި ކުިރަޔށްދާ ،ދާރޭަގއި ހިމެނޭ. މިހާރު ކުރިޔަށްތެމީގެ ލާނަން. އައްޫޑގެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުގަ

ބަލާއިރު ހިތަދޫ އަދި ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަނދަރުބައެއް ރަށްރަށުަގއި ކުރިޔަށް ެގންދާ 
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ޔަށް ގެންދިޔުމަށް އަހަރު ކުރި އަދި މަރަދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭ ނިމޭނެ.  އްކަތް މިސަމަ

 110 މަޝްރޫޢު މި ފަރާތެއް ހޯދައި، ކޮށްދޭނެއީ.ައއި.އޭ ހެުދމުގެ މަސައްކަތް  ތައް ބޭނުންވާ. މި މަސަްއކަތްވަނީ ރޭވިފަ

ަރނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ  ބައެއް ބޮޑެތި މަގުތައް އިވޭ. އައްޫޑގެ ހަމަޖެހިފަ ހުޅުވާލުމަށް ތެރޭ ބީލަމަށް  އަހަރު

ނޑުމެން މަސައްކަތް ވަމުން.  ދަނީކޮށްދޭނެ ފަރާތެްއ ހަމަޖެއްސުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ައޅުގަ

ވާލުކުެރވޭނެ. ރެކްޓަރަކާ ހަކަތް ޮކންޓްމަސައް ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެޭވ ގޮތުަގއި މި ފެށޭ 

އެޅުމުގެ މަޝްރޫުޢގެ ތެރެއިން ޑީޓޭލް ކުރެހުންތަްއ  ަހއުސިން ުޔނިޓުހިންގާ ލޯުނގެ ެއހީގައި  ޗައިނީްޒ ެއގްޒިން

 115 ،. އެހެންކަމުންައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ލިބިފަ މިހާރުހުއްދަތައް އަްއޑޫ ސިީޓ ަކއުންސިލުން ހޯދަންޖެހޭ  ،ތައްޔާރުކޮށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ސައިްޓ  ބިންތަުކަގިއ ފިންސުޖަހައި މިވަގުތު ކުރެވެމުންދާ މަަސއްކަތަީކ މި މަޝްރޫޢަށް ކަ

ނޑުމެން މި  ތައްޔާރުކުރުުމގެ މަސައްކަތް. އަދި މި މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށިގެންދާނީ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ންޓް ޑިވެލޮޕްމަ އުސިންހަ މަޖިލީހުން ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ހުއްދައާ ބެހޭ ކަންތަްއ 

ށް އެިދ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހައުސް އަރޯ 25އިމާރާތްކޮށްަފއިވާ  ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ފޭދޫގައި

 120ކުެރވިފަިއވޭ. އިޢުލާނުފައިނަލް ލިސްޓު ، ދިނުުމގެ ކަންަތއް ނިމިަގއި ޕޮއިންޓު 11ސެްސކޮށް ޖޫން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮ

ހައުސްަތކަށް މި ރޯ. ިމއަދުގެ ަވުގތެއްަގއި ވަނީ ބޭްއވިފަ ތުލުން ވެސް ިއއްޔެ އަދި ގުުރއަތަށް ދިޔަ ފަރާތްަތކުގެ ގުުރއަ

ނަޑއެޅުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. މިރާތްތަކަށް ލިބިގެންދަނީ ކޮން ރޯހޮވުނު ފަ ދެންނެވި  ހައުސެއްކަން ކަ

ސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމް ،މަސައްކަތްތަުކގެ އިތުރުން

އަްނ ޝިނިމިގެންދިޔަ އޭ ދަންނަވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭ. މިގޮތުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި މި

 125ކުެރވުނު ައއްޫޑ ޒޯން ސްޓޭިޑައމްގެ މަސަްއކަތާއި ޢަމަލީ ަމސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހިތަދޫ ޗެލެންޖު ކަޕަށް އަްޕގްރޭޑު 

ދަންނަވާ  ތަކެްއ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ބީލަމުގެ އެިކ މަރުޙަލާގައި މިސްރޫމްސްކޫލްަގއި ކުލާ

 1އި ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި މީހުންގެ ޖާަގިއެގ މިސްކިތެއް އެޅުމާ  312މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭ. އެއީ މީދޫ 

 ބުީރގެ ިއމާރާތެއް އެޅުްނ ހިމެނޭ. މި  2ގޮތަށް ރޫާމއި ހޯލެްއ ހިމެނޭ ލާސްކް 12ފޭދޫަގިއ  ރޫމް އެޅުާމއިކްލާސް

ސަޢޫދީ އަދި އަހަރު ެތރޭ ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް އުއްީމދުކުރެވޭ. އަދި  ދެންނެވި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަަމލީ މަސައްކަތް މި

 130ޝަން ވިއެނުދގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ެއޅުމަށް ޓަކައި ިޑޒައިން އެންޑް ސްޕަރ 111ލޯނުގެ އެހީަގިއ ހިތަދޫގައި  ޑް ފަންޑުފިއޮ

އެޅުމަށް ަޓކަިއ ހަމަޖެހިފައިވާ ަސއިޓް ސްޭޓޑިއަާމ . ހޮސްޕިޓަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ެއގްރިމެންުޓގަިއ ވަީނ ސޮިއކުރެވިފަ

ސައިޓް ބަދަލުކުރުމަށް އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ  ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް ބަލައި ފަހުން އޮތުމުންއިންެވގެން 

ގޮަތކަށް ނިމުމުން  ރާތަްއ ކުެރވެމުންދަނީ. މި މަޝްވަރާތަްއ ނިމުނުހާ އަަވހަކަށް ވަކި އެދިފައި ވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ަމޝްވަ

ހުޅުމީދޫގެ ބަނދަރުގެ  ،އަށް އެކަނި ބަލާ ނަމަ އިރާއިގެްނ ކުރިއަށް ދެވޭނެ. އަްއޑޫ މީދޫ ދާތަކަމަރުޙަލާދެން ހުރި 

 135ގެ މަސައްކަތް އްކޮށް ނިމި، ެނރު ފުންކުރުމުފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ  މަސައްކަތް ކުިރއަށްދަނީ. މިހާރު ބަނދަރު



6 

 

ޯވލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ. މި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ނިމިފަ. އަދި ކީ

މީހުންެގ  312ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަދި މީދޫގައި އަޅުަގނޑު ކުރިން  ލަފާކުރެވެނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި.

މަޝްރޫޢުެގ އަށް އެދި  ހުއްދަ އިށް ޭބނުންވާ ބަެއއް މަޢުލޫމާތާކުރުމައް ެއޅުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރޖާގަިއގެ މިސްކިތެ 

ނޑުމެން ވާނީ ެއދިފަޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެެފާއޒަވެރިފަރާތް ކަމުަގއިވާ މިނިސް  . އެ ހުއްދަ ލިބުނުހާ ށް އަުޅގަ

 140 ދަށުން އަޅާ ހައުސިން  ލޯނު ެއހީގެ އިތުަރށް ޗައިނީޒް ެއގްޒިންދެން އޭގެއަވަހަކަށް ޓެންޑަރިްނގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓޭނެ. 

ނޑުމެންނަށް ހުޅުމީދޫގައި  ކުިރއަށް ގެންިދުއމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އެ މަަސްއކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާނީ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

 ލިބެންޖެހޭ ހުއްދައިގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 145ގެ ދަށުން ައޅުަގނޑު އިތުރު ނަ މާއްާދގެ )ހ(ވަ 44! ގަާވއިުދގެ ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރަށް ުޝުކރުދަންނަވަން. އާދެ

ނޑުމެން ދެން ގަވާއިުދގައި ބުނާ ގޮތުން ތަރުތީބުން  ޖެހެނީލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވިއލާއިރު ދަންނަވާލަންސުވާ އަޅުގަ

އެ މެންބަރަށް  ތަމަ ފުރަކަމަށް ވަންޏާ ެރްއވި މެންބަރު އެދިވަަޑއިގެންފި ކުނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ސުވާލުޢަމަލުކުރާ

ނޑު މިހާރު އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ.  އައްޑޫ މީދޫ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.
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 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ގައި ހުޅުމީދޫގެ ހުރިހާ ބޮޑު މަގުތައް އެއް އަހަރުން ނިންމާ ގޮތަށް ރޯޑް  2117ތްތެރި ރަީއސް. މީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

ކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ވެސް އަދި އެ މަގުތައް ނުހެދި އޮތް ވާއިރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ އެކީ އެގްރިމެންޓް ހެދިފައި

ނަރު ހުސްވީއޭ ބުނެ  ،ގެ މަޝްރޫޢު ހުޅުދޫގައި ޖެހުމަށްފަހުބައްތި ޖެހުމުމަގުއަދި އެއީ ކޮން ސަބަަބކާ ހުރެތޯ؟ 

 155ޝްރޫޢު . އެއީ ިސޔާސީ ބޭނުމުގައިތޯ؟ ކޮންއިރަކުންތޯ އެ މަޖެހުން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓައިލާފަތިަތއް ބައް މީދޫގައި މަގު

 ކުރިއަށް ގެންެދވޭނީ ދެން؟

 

 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދުޑރ. ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ހިމެނިފައިވާ ކަންތައް ވެސް  ަގއިމަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ަކންތައް ކުރިއަށްދަނީ އެކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ބަޖެޓުެގ ތެރޭ

 160މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ދަނީ  މި އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން  ،ފުރިހަމަވުމުން. އެހެންކަމުން

މުން ފައިާސ ހަމަޖެހިގެން ދިއު، ސުމަށް. އެހެންވީމާހަމަޖެއްމަށް ޓަަކއި އިތުރަށް ޭބނުންވާ ފައިސާގެ ކަންތައް ގެންދިއު

 އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލުން ކުރިައށް ގެންދާ މަސައްކަެތއް. ނެ. ދެން ބައްތިޖެހުމުގެ ކަންތަކަކީކުރިއަށްދާއް ކަންތަ އެ
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 މާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ލް އުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީ

 165މަސައްކަތް . އަދި މިހާރު ފައްޓަވައިެދއްވާފަ  މިހާރު ވަނީ ައއްޫޑގައި ތަކެއްން ވަރަށް ގިަނ ޕްރޮޖެކްޓުރުމި ސަރުކާ

 ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ތިަޔ ވިދާުޅވީ. ދެން ައޅުަގނުޑެގ ސުވާލަީކ ައއްޑޫ ަރއްޔިތުން  ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ

ވެސް އަދި ގެމަނަފުށީ ދާއިާރ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި ުމޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިުތން ވެސް އެންމެ ގިނައިން 

އުޅެނީ. ލިބޭ  ހާލުގައި މިޅޭ ރައްޔިތުން ފުދޭވަރަކަށް ަދތިމާލޭގައި ދިރިއު މި  ،ވާހިނދުމާލޭގައި ކަމަށް އުޅެމުންދަނީ 

ފެނިގެްނ  ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށްދަނީ  އާމްދަނީގެ ބޮުޑގައި ޚަރަދުކުަރމުން މި

 170 ދިޔައީ، އަުޑއިެވގެންދިަޔއީ މީިޑއާ އިން....

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ގެން އެ ދިަޔއީ. މިނިސްަޓރުަކނޑައި  ސިކުންތު ވީމާ މަިއކު 71ފަދައިން ކުރިން ދަންނަވާލި 

 

 175 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދުޑރ. ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

 . ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ދަތި އަދި ާސފުނުވާތީ ޖަވާބުދޭން ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް ުސވާލު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުގެ ސުވާަލކީ ހިތަދޫ އެނުދގެ ހޮސްޕިޓަްލގެ ލޮކޭޝަްނ  111އަަޅން ހަމަޖެހިފައިވާ  ަގއިޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 180އެކަުމގެ  ލަސްެވގެންދަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަެކއް ެއކަމަށް ަވގުތުނަަގއި، އެކު ފައިވުމާ ކައުންސިލުން ބަދަލުކުރަން ެއދި

 ން ލަްސވެގެންދަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ނޫނިްއޔާމު އެކަ ތެރޭގައި އުެޅގެންތޯއޭ؟

 

 މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދުޑރ. ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ނޑު ދަންނަަވއި ގެކުރެއްވި ުސވާލު ބަރު އެޢިއްޒަތްތެރި މެން ނޑައެޅުމަށް ޖަވާުބގައި އަުޅގަ ލާނީ އެ މަޝްރޫޢަށް ބިން ކަ

 185ކުރީެގ ، . ައއްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލް އޭއް ކުރެވިފަ ކެވަނީ މަސައްކަްތތަ ޓަކައި ވޭުތވެދިޔަ ގިނަ ދުަވސްތަކުަގއި

ތް ވުނު މަޝްވަާރގެ މަތިން ނިމުނު ސައިޓުަގއި މަަސއްކަފަހުން ކުރެ  މަޝްވަރާަތކެއް ުކރެވިފަިއވޭ. އެންމެ ކައުންސިލާ

ފަރާތުން ހުއްދަިދން ގޮތަށް ފެށިގެންދަނީ.  ދޭ އެޖެންސީގައި ުހއްދަދީގެން އެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަންޑު 

ނޑުމެންގެ ޓީމެއް އެކޮޅަށް ޒިޔާރަްތ ވެ  ،ވެްސ އެދުުމންހާރުގެ ކަުއންސިލުން އަނެއްކާ މި އެހެންނަމަވެސް ސް ކުިރ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިްލގަިއ ެއދިފައި ،ފަހުން. އެހެންކަމުން ވަރަށް ބޭފުޅުންނަްށ  ވާނީ އެ މިހާރު އަުޅގަ
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ނޑުމެން  އެންމެ ފައިނަލް ގޮތަްށ ފެންނަ ޖަވާބެއް ދިނުމަށް. އެ  190ދެން ކުރިޔަށް ގެންދާނަން. ަޖވާބު ދިނުމުން އަުޅގަ

. ދޭ އެޖެންސީގައި އެިދގެން އެަކމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދެންޖެހޭނީ ފަންޑު ބަދަލުކުރަންޏާ އަނެްއކާ އޮންނަން ސައިޓު

ނޑުމެން ކަންޮބޑުވޭ ަސއިޓް ބަދަލުކުރުމަށް. އެކަމަށް ގިނަ މަސްތަެކއް ނަަގއި  ފާނެތީ އަުޅގަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 195ލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ މި ބަލައި، ހިނދު މިހެން ގެނެވޭމިނިސްޓަަރކާ ސުވާުލކުަރން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޙަޤީޤަތުގައި 

، ކަހަލަ ޖަވާބެއްކަން. އެހެންވީމާ ލެވިދާނެފޯންކޯލަކުން ހޯދައި ސޭހަކަމާއި ހަމައެކަނިކުރެވޭ ުސވާލަކީ އެ ުސވާލެްއގެ ފަ

ނޑު ދެން މިފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވަގުތަްށ ޓަކަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅު ގަިއ އިލްތިމާސަށް އެދެން. ހަމައެއާއެކީ  ގަ

 .މާލޭގެ އެންމެ މަގުތަްއ..އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއަކީ މި 

 200 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ ާރގެ ިޢްއޒައަރުވަީނ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް. އާދަމަ

 

 205 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ނާ އާދަމްްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިއަ

ކުރަން ވަޒީރުން ގެންނަ ގޮތް މެންބަރުންނަށް ކިޔައިދެވޭނެ ކަމަކަްށ ލުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިތަނަށް ސުވާ

ނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ. މި ތަނަށް ސުވާލުކުރަން ވަޒީރުން ގެންނަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޖަާވބާ އެ އަދި ގެ މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް.ުސވާލުތަަކށް ރައްޔިތުން ގޮތަށް އެ އަުޑއިވޭ  210ގުޅިގެން އަުޅގަ

ޭމރުމުން ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަާވއިރުަގިއ  މި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ފަހުން އެޅުމަށް. އެހެްނވެ

 ކަމަްށ އެްއޗެއް ވިދާޅުނުވީމަ އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ެނގީ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 215ޒަތްތެރި މެންބަރުން އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަުފޅަށް ޖަވާބުދެއްވުުމގެ ގޮތުން ޢިއް

ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގެ ޮގތުގަިއ ބަލަިއގަނެވޭކަްށ ނެތް.  ، ދަްއކަާވކަށް ގަާވއިުދ ތަނެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާވާހަކަފުޅު
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ިނޒާމީ އަރުވަން. އްވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތުެރވުނު ުސވާލަށް ޖަާވބުދެކު އަޅުަގނުޑ މިހާރު ދެންމެ އެ

 މް.ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިޢިްއޒަ މައްސަލަެއއްަގއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 

 220 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ތޯ ޖަލްާސ ނިންމަވައިެލއްވީ؟ހަކަފުޅެްއ ވިދާުޅވެފައިކޮން ވާ އެންމެ ފަހުން ދުވަހު ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ގައި ާދއިމީ ކޮމިޓީތަްއ ހަފްތާެގ ތެރޭ 2އޮތް ލިޔެަފއި  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި އެބަ 115ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑއެިޅގެން 

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން ގަިއ އަ ނނުލާ މިތާއެކުަލވައިލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ާދއިމީ ކޮމިޓީަތްއ އެކުަލވައި  225ޅުގަ

ތީތީ ކަެމއް ކުެރވިދާނެ. ދަންނަވަނީ ބާރު އޮ ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެން މިޖަލްސާގެ ކަންތައްަތއް ކުރިަޔށް 

ނުޑމެން އަބަދުވެސް އިންސާފު ޚުދުމުޚް ނޑުމެން ާތއީދެއް ނުކުރާނަން. އަުޅގަ ތާރުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދިަދއިަގއި ެވސް އިންނަނީ ތިލަފަ .ކުރާނަންން މަސައްކަތްހޯދަ ދޭ ަބޅު ތް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ދިަދއަކު ނީައޅުގަ

ނޑުމެން ރު ނޑަެއޅިގެން ާބރު އޮތީތީވެ، ރާނީ އިންސާފު ހޯދަން. އެހެންވީމާކުމަސަްއކަތްކެއް. އަުޅގަ ރޭަގއި ރައީސް  ،ކަ

 230އް ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ހުރިހާ ކައުންސިލްތަެކްއ އުވާލަން. މިކަހަލަ ކަންތައްަތކެއޮފީހުގައި މި ނިންމަނީ ކުއްލިއަކަށް 

ނޑުމެން ރަ  .ންނުކުރާނަ ނޑުމެން މެއްޔިތުން ވެސް ޤަބޫލެއް ުނކުރާނެއަުޅގަ . ުނކުރާނެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލެއް . އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީވެެއްއގޮތަށް  ރިޔަްށ ގެންދަންޖެހޭނީ ގަވާއިދާގެ ޖަލްސާތައް ކުމަޖިލީހު ށް ޚިލާފަ ަގވާއިދާ، ކަމަށް އަުޅގަ

 ަކށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ުނދޭނަން. ގެންދާކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަ

 

 235 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް.ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އާދެ! ދެންމެ ތިނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގެ ޮގތުގައި ބަަލއިގަެނވޭކަށް  ޝުކުރިއްާޔ.

އާދެ! ަގވާިއދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަމެްއ  .އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން

ނޑުމެންަނށް އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި ނުވުން ެއއީ މުޅިން ަވކި ަމއްސަލަ ނޑުމެން ބުނެގެން އެ އަުޅގަ ެއއް. އަުޅގަ

ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ވީމަ، އާދެ! ނިާޒމީ މައްސަލައެްއ،އެހެންގެންަދނީ.  ކުރަމުން މިމަސައްކަތް

 240 هللا.މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 245ތަކަށް ވަކި ގޮތެްއ ލެްއީވ ކޮމިޓީނިކުފާނު ނިންމަވައިފްތާގެ ޖަލްާސ މަމިދިޔަ ހަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ޔަށް ނުގެންދަވާނަމޭ ވިދާުޅވެފަ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަލުން ކުރި  ނުނިންމަނީހެން 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނު މި ގޮތުން ވަިކ  ބެހޭ ުތގައި ކޮމިޓީތަކާގޭ ގޮނއަޅުަގނޑަށް އެ މީ.ހިނގަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑަށް ވެސް އެގޮ ނގޭ މަނިކުފާނުމެން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަ ފަހަރަކު ތެއް ނުނިމޭ. އަޅުގަ

ވީމާ، ިވއްކަމުން ގެންދަވަްނީވ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަްއސަލައެއް ނެތް. އެހެންުކ ގަނެއަކުން ފަހަރަކު މެންބަރަޕާޓީ

ނުޑމެންގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމަ  250ށް އަދަދު ހަމަކުރައްާވފައި ނަމަވެސް ކޮމިޓީތައް ކުިރޔަށް ގެންދިޔަަޔސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  މި ތަކަްށ ވަކި ގޮެތއް ނުނިންމަނީހެންދަންނަވަނީ ކޮމިޓީ އެކަމަކު އަުޅގަ

 ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލެްއވީ.ޔާފައި މަނިކުފާނު ޖަލްސާ ނިންމަވައިނަމޭ ކިޖަލްސާތަކެއް ކުރިޔަށް ުނގެންދަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 255އެ ނެްނގެވި ިނޒާމީ މަްއސަލައިަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑަށް ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ބަލައިގަެނޭވކަށް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް ގޮތުން އަ އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ޅުގަ

ނުޑ އެންމެ .އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ލްސާ ބޭއްވި ުދވަހު ެވސް ފަހުން ޖަ އަުޅގަ

 ންމާލީ.  އެ ުދވަހު ޖަލްސާ ނި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަަކއި ާޖގަ ހޯދުމުގެ ގޮތުންނޭ އެ ވާނީ އެ ލާފައިދަންނަވައި

 ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ިއސްވެރިންނާ ދަނީ. އަދި މިއަދު މިޖަލްސާ ބޭއްވުމުަގއި ވެސް  މަސައްކަތް އަުޅަގނޑު ކުރަުމން މި

 260ށް ޓަކަިއ ވާހަަކ ވެސް މަޢުލޫމާތަ އެ، ބޭއްވީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މަްޝވަރާކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ މި

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެދަންނަވައި ނޑުމެން މިހާރު ރި ހުރިހާ މެްނބަރުންގެ އަރިހުން ވެސް އެދެލާފައި އަުޅގަ ނީ އަުޅގަ

ނޑު އަތުަގއި ވެސް ެއކަީށގެންވާ ލިސްޓެއް އެބަ، ތު މި ހިނގަމުންދަނީ. އެހެންވީމާކުރުުމގެ ފުރުޞަސުވާލު  އޮތް  އަޅުގަ

އްޔިތުންަނށް ބޭނުންތެރި ސުވާލުތަކަކަްށ މީ ރަ ، ިރ މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގެންފަ. އެހެންވީމާތަފާތު ޕާޓީތަކުން ޢިއްޒަތްތެ

ުސވާލުތަުކގެ ޖަވާުބގަިއ ަވޒީުރދެއްވާ ަޖވާބުތަކަީކ ވެްސ  ވެދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މި

 265ޢިއްޒަތްތެިރ ، އެހެންވީމާރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި ޖަވާބުތަކެއް ކަުމގައި ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރން. 

ނުޑމެން މި އެޖެންޑާ އައިޓަމުއަ ،ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ ަގިއ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ެއއީ ުޅގަ

ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ަމޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް. 

 އަޙްމަދު މަނިކު.

 

 270 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ
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 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެގީ  މައްސަލައެއް މި . ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ނިޒާާމ ބެހޭބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް

ގައި ކުރުުމެގ ތެރޭމަސައްކަތެއް މަިޖލީހުގެ ފްލޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަށް ވަނުމަށްފަހުގައި އަދި އުފެއްދުންތެރި

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަނުދޭތު ލިބިގެންފުރުޞަ  275މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ދާންވާނެ.  .ދަންނަވަނީ ށް މި. ައޅުގަ

ކުރުމަށް. ކޮމިީޓެގ ގިނަ ަމސައްކަތް ތިބީ ވަރަްށގިނަ ބަެޔއްެގ ޙައްުޤ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ަވދެ މި

ނުވާނެ. ރައީްސގެ ހިތްވަުރ އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ލިބިގެން  ސަލަިއގައި މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލުުމގެ ފުރުޞަތުމައް

ނހުންނާނެ.  މަޖިލިސް މިއަދު ކުރިޔަށް ދާންވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ެއކީަގއި. މިޑުމެން މިތިބީ ރައީސާ އަޅުގަ

ހުަށހަޅުއްވަންޖެހޭ ަވގުތު ައއިމަ  ޅުްއވަންޖެހޭ ވަގުުތަގއި ނުވަތަ ބިލެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރަކު މައްސަލަެއއް ހުށަހަ

 280ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް މި ގެނެވެނީ. މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ދާންވާނެ. އަޅުަގނޑު މި

ސް ހުއްޓުވިގެންނުވާނެ މަޖިލިސް މިއަދު ކުރިޔަށް ދާންވާނެ. ރައީސްގެ ހިތްވަރު ހުންނާނެ އިނގޭތޯ ރައީސް. މަޖިލި

 މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި.  ދެތިން މެންބަރަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި ނިޒާމާ  285ރު ންބަހިންނަވަރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެއަުރވަނީ  ބެހޭ މައްސަލަެއްއގަިއ އަުޅގަ

 ށް. މަދު ޞާލިޙައިބްރާހީމް މުޙައް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 290 ލިޙު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށާއި 

ނުޑ އެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ށްލަންވެގެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަ ހަމަ ހާމަކޮ ގޮތަށް ަމޢުލޫމާތެއް ދެއްވީތީ އަުޅގަ

މަޝްވަރާކޮށްފައޭ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ެގންދަވަނީ. އެގޮަތކަށް ނޫން  ޕާޓީތަުކގެ އިްސެވރިންނާ، ވިދާޅުވި 

ބުދަ ދުވަހު ޖަލްސާއެއް  ،ކޮށްފައި ވިދާޅުވިޅުަގނޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯންމަނިކުފާނު ކުރިޔަށް ގެންދެވީކީ. އަ

ނޑަށް ފޯންކޮށްަފިއ ވިދާޅުވި މަސައްކަތްކުަރނީ. އެއަށްފަހުަގއި އަެނއްކާ  މި ބޭއްވޭޯތއޭ  295އަްނގާރަ ދުވަހު  ،ެވސް އަުޅގަ

 ށޭ. އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން އޭގެ ކުރިން ވިދާޅުވީމެއް ނޫންތޯއޭ ބުދަ ދުވަހު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭޯތއޭ މި ޖަލްސާ ބާއްވާ

ނޑު ައޅުަގނުޑގެ ހުރިހާ މެން ށް ިގނަ މެންބަރުން ތަންތަނަ . ވަރަށްބަރުންނަށް އެކަން އަންަގއިފީމޭބަލަނީ. އަޅުގަ
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ވިފާުޅވީމެއްނޫންތޯއޭ ވަމުން މަނިކުފާނު . އަނެއްާކ ކުރީ ުދަވހު ޖަލްސާ ނިންމަފުރާވަޑަިއގަންނަވަްނ އެބަ ަތްއޔާރުެވއޭ

މި  ،ނުބާއްވާނަމޭ. އެހެންވީމާ. ށް ނުގެންދާނަމޭކަްއ ކުރިޔަން ގޮެތއް ނުނިމެނީހެން ޖަލްސާއެގޮތު ބެހޭ ކޮމިޓީތަކާ

 300ަޓކަިއ  އަށް ތީ އެ ާވހަކަ ޔައުިމއްޔާމައުލޫމާތު މެންބަރުންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ގޮތަށް މަނިކުފާނު ހާމަކުރެއްވީ

 .ތުގެ ބޭނުންކޮށްލީއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ މި ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލަ  ބަރު އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއާދެ، ހިންނަވަރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ނުޑ ވަގުތު މަޖިލީހުގައި ފާހަގަނުކުރަްއވާ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގަމުންދާ ކަމަކަށެއް.  އަކީ މި  305އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޮތް. އެހެންވީމާ،  ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އިތުރު ސުވާލުކުރުުމެގ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އެބަ 12މިހާރު 

ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ަމއްޗަްނގޮޅީ ުއތުރު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި  ؛އަޅުަގނުޑ މިހާރު ަވޒީރަށް ެއ ސުވާުލގެ ަޖވާބު

ނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން. މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   އަށް އަުޅގަ

 

 310 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ 

ނިންމީމާ.  ގެ ިދވެހި ރައްޔިތުން އެގޮތަށ21ްތަނަށް ައއިްސ މި ތިބީ % ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަީނ އަޅު  ރައްޔިުތންގެ ައޑު އިްއވަން ފުރުޞަުތދެއްވާށޭ. އިނދިކޮުޅ ޕާޓީެއްއ  ގަ

 315 އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެްސ ރައީސް މި  ،ނޑުމެން މިތާނ މަސައްކަްތޮކށްފީމު. ރައީސްނެތް ޒަމާނުގަިއ ވެްސ ައޅުގަ 

ނޑު ާޕޓީގެ ވެރިންތަކާ ބޭްއެވވި މަސައްކަުތގައި ވެސް ރައީސް  ތަނުގައި ރައީަސކަށް އިންތިާޚބުވުމާ ގުިޅގެން ރޭގަ

 ރައީސް ވަކި  . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގަންަނވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިސް ބޭފުޅެއްހެން އިންނެވީ

ނޫން ެއކަން ެއގޮތަކަްށ  ،ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތްުޕޅުކުރަްއވާ ކަމަށް މިތާނަގއި ހުވާކުރަްއަވއިގެްނ އިންނަާވއިރު 

ނޑުމެން ދަނީކީ ޓަކަިއ  ންނަށްސާަސކީ ަދރީންނާއި ދަރީައންހެންވެރިންގެ އިހު. ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭރުކުަރއްވާަފިއ ރައީސް ިތ މަސަްއކަތްަކތް ކުރިއަްށ ގެންަދވަންޏާ   320 މަސައްކަތްކުރުން. މިއަދު ައޅުގަ

 ގެންދަވަްނވީ. އިތުރުފުުޅ ތިތާ އިންނަަވއިގެން ަހއްދަަވއިގެން ތި ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ނަން ިއއްވަންޏާ 

ނޑުމެން ނުލައިިއއްވަ  ރައީސް  .މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންަދވަންވީ ވަްނވީ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 325 މައްސަލައާ ގުޅޭ  އާދެ، ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދެންމެ އެ ނެންގެވި ިނޒާމީ

ގޮތުން ނިާޒމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގަިއ އެ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލ  ގޮތުން ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ ގަާވއިދު ބުނާ

ނޑުމެ ނަށް ުސވާުލގެ ތެރެއިން މިހާރު ނިޒާީމ މައްސަލަތަުކގައި ަބއެްއ ންބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ފުށީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ވިލުވާތީ  ންފައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެިދަވޑަިއގެ

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 330 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ކަންޮބޑުވުެމއް  ޝުކުރިއްޔާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކަންބޮުޑވުމަީކ  ؛ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ

 335އޮތް.  ޖަހާއިރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އެބަ 11ތަކުގެ މަްއސަލަ ަވކި ގޮތަކަށް ނުނިމޭތީ. މިއަދު ެވސް ކޮމިޓީ

އެކަމަުކ  އަދިއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އިާރދާކުރެއްިވއްޔާ ިމއަދު އެ ޮކމިޓީގެ މައްސަލަތައް ނިމިގެްނދާނެ ކަމަށް. 

ނޑާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުްނ ، މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސްރާހީބްއި އިކޮމިޓީތަކުގެ މައްސަަލއިަގއި ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކަންބޮުޑވުމަށް މިއަ އެކަމުަގއި ދު ަހއްލެއް ހޯދަން ަމސައްކަތްކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އަުޅގަ

ގެންދިއުުމެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުިރއަށް .ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަަމށް

ނޑުމެނަށް ކޮިމޓީގެ މައްސަލަތައް މިއަދު  ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމަ އެކުއެކީަގއިފުރުޞަތު  340އަުޅގަ

 ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޮއތް. ޝުކުރިއްޔާ އެބަ އަޅުަގނޑަށް ަޔޤީންކަންނިންމޭނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖެހެނީ ނަވާލަންގޮތުން ދަން ފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެންމެ އެ ނެންެގވި ނިޒާމީ ަމއްސަލަާއ ުގޅޭވިލު

ނުޑ  ނާގަާވއިދުަގއި ބު  345ގޮތުން އެީއ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި ބަލައިގަެނވޭކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ނެތޭ. އާދެ، އަުޅގަ

 މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 350 ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެންމެއަކު ވިދާުޅވި ެއއްަޗކާ ގުިޅގެން. އާދެ، މަޖިލީހުގެ  އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ަނގަންޖެހުނީ

ެވސް ައޅުަގނަޑާކ ަހމަގައިމު، ޕާޓީތަކުގެ އިސް ީލޑަރުންނާއި އިްސ ވެރިންނާ ވާހަކަދެްއކެވުމަށްފަހުަގއޭ

ނޑު ކުްށވެރިކުރަން އިނގޭޯތ  ވާހަކަެއއްނުދަްއކަާވ މަނިކުފާނެއް. އިތުރުފުެޅއް އެ ހެއްެދވީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަީކ ގޮެތއް ެއްއޗެހި ވިދާުޅވެ،  އެކަހަލަ ޮއޅޭ ނުިވޔަސް. ،ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް ވިަޔސް

 355ތިޖާޖުކުރާ ވާހަަކ ޅުަގނޑު އިހުއަ  އެކަމާވީމާ، ނޫން. އެހެން ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއްއެްއގޮތަކަށް 

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގިއ 

 360ށް ނެތޭ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ގޮތުން ބަލަިއގަނެޭވކަ ގޮތުަގއި ަގާވއިދު ބުނާ ގެދަންނަވަންޖެހެނީ އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް 

ައޅުަގނޑުމެން ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ވާހަކަދަްއކަނީ  ،މި ނުކުތާގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަްއ ދައުރުގައި ހޯމަ ދުވަހު ،ގަާވއިދުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި ގޮތަކަށް ަކނަޑއަޅާފަިއ އޮވޭ

ނޑުމެންނަށް އެބަބު ،އަންގާރަ ދުވަހު  ޖެހޭ  ދަދުވަހު ބާއްވަން ވަގުތު ަކނަޑއެޅިަފއި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ުބދަ ދުވަހު ބާްއވަން. އެގޮުތެގ  ،އަންގާރަ ުދވަހު ،މަސައްކަތްކުރަން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތައް ދައުުރގަިއ ހޯމަ ދުވަހު

ނޑު މަސައްކަްތކުރަމުން   365މަތިން އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ގަވާއިދު ލާޒިމުކުޭރ. އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވި ތަނުަގއި ައޅުގަ

ލުުމގެ މަސައްކަތް ައވަހަށް ނިންމާލެވޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮިމޓީތައް އެކުަލވައި ގަާވއިދުަގއިމި ދިޔައީ 

ނަގއްޖެ. ހިވެސް  ަގނޑުމެންނަށް ޮއންނަ ވަގުުތ މިހާރު ފަހަނައަޅާިމހާރު އަޅު ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

ނޑު ނޑު އަދިވެސް ުއއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަ މައްސަަކްތ  ލުމުގެކޮމިޓީތައް ެއކުލަަވއިމެންނަށް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  މިއަދު ނޫނީ މާދަމާ ނަމަވެސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ؛ލެވޭނެ ކަމަށް ކުިރއަށް އޮތްނިންމައި

ނޑުމެންނަށް މި ަގވާއިދު ބުނާ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވ ވާހަކަ އަރިހުން މި އެދި ދަންނަވަީނ،  370ގޮތުން  އަކީ އަުޅގަ

ވެސް ޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، އެީއ ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު ކުރަން ވެސް ޖެހޭ ކަމެކޭ.  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާްއަވން

ނިޒާީމ  ދެން މިހާރު، ކަންތައްަތއް. އާދެއެ ެލއްވީމަ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ވައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަްއލަ

 އަރުވަން.މިރަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޢި މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ

 

 375 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ
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ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  11ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ މި  އަޅުަގނޑު ނިާޒމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެން އެ މައްޗަށް ތަބާވު  ލާޙުކުެރވެންދެންމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން މިހާރު ގަވާއިދު އިޞްމަޖިލީހަކީ އަޅުގަ

 380މިއަދު މި މަޖިލީހަށް  ،ވާީތވެ ޓަކައި ފާސްކުެރިވގެން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މަޖިލީހަކަށް މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ، ވާތީވެ  ކަމަށް ގޮތުން ަކންތައްތަކެއް ސާުފކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ުސވާލަކީ ައއްޫޑގެ ތަރައްީޤއާ ުގޅޭ

 ގެއެއް އީ މާ މުހިއްމު ނިޒާމީ މައްސަލަކުރަމުންދާކަމީ މިވައިލުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލު މި

ނޑު ދަންނަވާ ،އަުޅަގނޑު ދެކެމޭ. އެހެންކަމުން ގޮތުަގއި އެއް ކުިރއަށް ނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަުޅގަ

 ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަމެއް ކުރާގެންގޮްސގެން ައއްޫޑގެ ރަްއިޔތުންނަށް ތަރައްޤީ ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ނިޔަތުގައި 

ނުޑމެންނަށް އެބަކަމުގައި ޞު ނަޑއަޅާަފއި ނިންމަން.  ލްަޙވެރި ގޮތެްއ ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ  385ޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ކަ

 ؛ގިނަ ަވގުތުތައް  ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވެންޖެހޭނޭ. އެކަމަށް ޓަކައި މާ މިއަދުން މިއަދަށް

 ވެސް... ގައިޓީގެ ަމއްސަލައި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 390ުޝކުރިްއޔާ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ، ުޝކުރިއްޔާ. ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ  ،ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރަކު ރި އެއްވެސް ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވާލަންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ

ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އެ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ތަނެއް ޖަވާުބގައި ެއއްެޗއް ވިާދޅުވުމަށް ގުިޅގެން އޭގެދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާ 

ނެތޭ. އާދެ،  ެއއް ކަމުަގއި ބަލައިގަެނވޭކަށްގޮތުން އެީއ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަށް ބަލާފަިއ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު ބުނާ ނުކުތާ

ނޑު ުސވާލުކުެރވިފަިއ  އައިޓަުމގެ ދަށުން ވަޒީރުންނާ ޖެންޑާސުވާލުކުރުމުގެ އެ ން އިތުރު ަވޒީރުންނާަގނޑުމެއަޅު މައިގަ

ނުޑެގ ލިސްޓުގައި ވެސް އެބަ މި  395. މި ސުވާުލކުރަްއވާފައިތުރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  12ްތ އޮ ވަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާސުވާލު ޚާއްޞަކޮށް ައއްޑޫ އަތޮުޅެގ  ،ތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރިގޮ ތަކަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޭނުްނތެރި ސުވާލުތަަކކަށް ެވގެންާދނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ،އަރިހުން އެދެން ގުިޅގެްނ  އަދި މި ުސވާލާ .މަށްއެރުވުށް ފުރުޞަތުމެންބަރުންނަ 12ޒަތްތެރި ޢިއް އަުޅގަ

ނުޑމެން ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ދެްއާވ ޖަވާބަ އެރުވުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ދެންމެ ށް ވެސް އަޅުގަ

 400ރިފާޢުގެ ވަގުތު ހަމަވީއިުރ هللا އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލިއިރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންއަޅު  ،ެއއްކޮށް ަރއްވާަފއި ނެތުމާ ސުވާލެްއ ކު ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ަވޒީރަށް ފުރުޞަތުނާރުަވއި ގަ  އަުޅގަ

 ލް ނަސީމަށް އިތުރު ސުވާލުކުެރްއވުމަށް. ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞައަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއި

 

 ލް ނަސީމު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ
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 405ހަދަން ރަށެއްގައި ބަނދަރު 22ރާއްޖޭގެ  ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ތިޔަ މިނިސްޓްރީންޝު

ނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީވާތީ އަިދ މީގެ އިޢުލާނުކުރަްއވާފައި ބަނދަރު  ،ތެރޭގައި ގާފަރު ބަނދަރު ހިމެނޭތީވެ އަޅުގަ

 ތަރުތީބަކުންތޯ؟ އަދި ގާފަރުގެ ބަނދަރު ކޮން ހިސާބަކުންތޯ ފެށިގެންދާނީ؟  ހެދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ެގންދަނީ ކޮން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 410 މައްސަލައަކަށް ުފރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިގެންފައި  ނިޒާމާ ބެހޭ ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތް މެދު

ނޑު ފުރުޞަތު  އަުރވަން. ވާތީ އަުޅގަ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 415 މު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ވޭރުހެން މެދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި 

 ވަނަ މާއްާދަގއި މި 115ދާ، ވަނަ މާއް  115ފުރަތަމަ ދުވަހު ފެށިއިރު ފާސްކުިރ ަގވާއިުދގެ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

މަތީން ކޮމިޓީތަްއ  ންނަނީ މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މި ަގވާއިުދަގއިާވ ގޮތުގެއޮ

ްއޗެއް ަދއްަކވަންތޯ؟ ގެންަދވަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ކޯ ތިކުަރއްވަމުްނ ނިންމަންވާނޭ. މިހާރު މަސައްކަތް އެކުަލވާލައި

 420 ގެންދަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރަްއވަުމން ތިރިކަން ދަްއަކވަންތޯ؟ މަސައްކަތް ހުވަމުން ިތޔަ ގެންދަވަނީ ބާރުކުަރއްމަސައްކަތް

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އިންޞާފު ހޯދަން ނުކުރި މަސައްކަތެއް  ޒަނަބަލް ނޫންކަން ދައްކަަވންތޯ؟ރީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ ތެރެއިން އިންޞާފު ހޯދަން ށް ވެސް ބަޔަުކ ނުުކރާނެ. ރައްޔިތުންނަ އެހެންމަގުމަތިން  ުނކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

އްޔިތުން އުޅެންޖެހޭނީ ރަ ޞާފު ނުހޯދާ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާމަސައްކަތްކުރާނަން. ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ތެރެއިން އިން

ނޑުމެން އެ ުފރުޞަތު ނަގަެއއްނުލާނަން. އަ ހާލުގައި ެޖހިފަ، ކަމުގައި ނިކަމެތި ނޑުމެން މިތާ ތެރެއިން . އަޅުގަ ޅުގަ

 425އެއްކޮށް. އެހެންވީމާ، މިއަުދ  ސައްކަތްކުރާނީ ރަްއޔިތުންނާމަ ފުރަތަމައިނުން މަސައްކަތްކުރާނީ. އެއަށްފަހު ބޭރުން

ނޑުމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަްނ  .ގޯހެއް ެއއީ ގޮއްސިްއޔާ އިރެއިން އިންޞާފު ދޫކޮށްލާފައަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތެ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ަގާވއިދުަގއި އެބަކަ ންޖެހޭނެ ކަމަކޮށްލާފައި ދާދޫ ގޮތަްށ  ޮއވޭ ލިޔެފައި ަގވާިއދުގައި ލިޔެފައި އޮތް ށް. ކަ

 ގޮތަަކށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނޫން ނުުކރެވޭނެ އެ ރައީސް. ރައީސަކަށް ޢަމަލެއް ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 އެްއގޮތަށް. ަގާވއިދުަގއި... މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ ަގވާއިދާ

 430 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މެންބަރު. 

ންގެވި ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލައާ ގުިޅގެން މު ދެންމެ އެ ނެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިޢިއްަޒތްތެ ދާއިރާގެ ހެންވޭރު މެދު

 435 ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަށް  ގެގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަަލއެއް  ޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާއަޅުަގނޑު ދަންަނވަން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނިޒާީމ  ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށްީމދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަ އަުރވަނީ އަްއޑޫ ނެތޭ. އަުޅގަ

 މައްސަލަެއއްަގއި. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 440 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނުޑ ދަންނައަދު މަޖިލީހުގެ ިނޒާމު ެގއްލުަވއިޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ންނޭ. ވާނީ ޕީ.ޕީ.އެމުލީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިރިފާޢު އަޅުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ސުވާލުކުރަން ތަނަށް ވަޒީރުން  ގަ

ތަނުގައި ކަންަތއްތައް ހޫނުވީ.  ބޭފުޅުންނަށް ފޯނުކޯލުކޮށްގެން ސުވާުލކުރަްނ އެންގި ހިސާބުން މި އިމަ އެގެނަ

ނޑުގެ  ރާްއވަަވިއގެން މިއަދު މަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް  445ފުރަތަމައިނުން  ކުރެްއވީ ެވސް އެންމެލު އެޖެންޑާ ސުވާ އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތް ދުވަހެްއކަން. އެނިގ  މަނިކުފާނަށް އެނގިލައްވާެނ މިއަދު ވަކި

ނޑަްށ ސުވާލުކުރަން މަޖުބޫރުވެގެްނ ވަޒީރު ގެންނެ ،ވީމަކަންތައް ރޭ ހުންނަވައިގެން މަނިކުފާނު މިއަދު މި ވީމަ އަުޅގަ

ނޑު ،އަނެއްކާ ރިފާޢު ތެދުވެ ނޑު ުސވާލުކުރީ. އެެހންނަމަވެސްއަޅުގަ   ކަމަށް ކަމަށް ޓަކައި އެ ސުވާުލުކރި އަުޅގަ

 ން ބޭނުންވަނީ. އެގޮަތކަށް އެ މަސަްއކަތެއް ން ޕީ.ޕީ.އެމުރުޞަތު ވެސް ނުދޭތަނުަގއި ުސވާލުުކރުމުގެ ފު މި ؛ވެސް

 450 ނުކުރެވޭނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އައްޫޑ މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށް ގޮތުން  ުގޅޭ ނެންެގވި ނިޒާމީ މަްއސަަލއާއެމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ދެންމެ   455އަުޅގަ

ނޑަށް ބަލަިއގަނެޭވކަށް ގެއް ގޮތުން ެއއީ ިނޒާމީ މަްއސަލައެ ގަާވއިދު ބުނާދަންނަވާލަން ޖެހެނީ  ނެތޭ.  ގޮުތގައި އަުޅގަ

 މާނު. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލު އުޘްެއއްަގއި ގެމަަނފުށީ ދާއިރާގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 460 

 މާނު ވާހަކަދެއްެކުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު އުޘްގެމަނަފު

ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ މައްސަލަެއއްަގއި ޖެހިގެން އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމން 

 ސުކޫލުތަކާއި ބޭނުންވާ އެންމެހައި  ނދަރުތަކާއިބަހަދަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ރާއްޖޭ ނޑުމެްނގެ އަޅުގަ 

ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންގެ އަިމއްލަ މަގުސަެދއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި  ،ކަންތައްތައް ުހއްޓުމަކަށް ެގނެސް

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަ ،އްތަެކއް ހުއްޓި ކަންތަގިނަ  ވަަރށްރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ   465މި މަޖިލީހަށް  ންތްތެރި ވަޒީރުއަުޅގަ

ނޑުމެން ަވޒީރުްނގެ ައުގހުރި ވަގުތުތައް  ހާޒިރުކުރުަވއި  ބޭކާރުކޮށް ރަްއޔިތުންނާ އެްއކޮށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަރަށްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިނޒާމީ ގިނަ ވަގުތުތަެކއް ގޮްސ މުިޅ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ހުިރހާ ނިޒާމުތަކަށް ފޭރިގެ ންދާިއރު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ަރއްޔިތުންނަްށ ކަންތައްަތއް ނުކުެރވި  ންމެހައި ަރއްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ އެނުކުތާއެްއަގއި ޖެހިގެން އަުޅގަ

ނުޑ ކަމުަގއި  ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ސަރުކާުރ ޒިންމާދާރުކުރުން ނޑު އެދެނީ އަުޅގަ  ،ޤަބޫލުނުކުރަން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަދި ޢި  470ރި ހުއެންމެ ބޭނުންވަޒީރުްނގެ އަގުހުރި ަވގުުތތައް އޭގެ އްޒަތްތެރި ރައީސް ައރިހުން އެދެނީ އަޅުގަ

 ...ތަކާއި ސުކޫލުަތކާނދަރުއަޅުަގނޑުެމން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ހަދަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ބަ .ގޮތުަގއި ހިފުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢި 

ނޑަށް ދަންނަވާލަން މެންބަރު ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާ ގުޅޭ  475ގޮތުން  ޖެހެނީ ގަވާއިދު ބުނާގޮުތން އަޅުގަ

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައޅުަގނޑު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތޭ. ނެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ގެ ެއއްއެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަ

އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަހާރު ފުރުމި

ނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިޒާމީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ނިލަންަމއްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ

 ށް.ޚަލީލަهللا ބަރު ޢަބްދުމެން

 480 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ނިލަންދޫ 

މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަކު 

 485ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވެނީ. މި ަރއްޔިތުްނގެ ކަމަށް އަުޅގަ ކަށް ޫނންއުޅެނީީކ ނިޒާމީ މައްސަލަ ަނގާ އަޅުަގނޑުމެން މި
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ގައި ވަރަްށ ން ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހުގެ ބޮލުނަގާކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެސަލަ ވަނީ ނިޒާމީ މައް މަޖިލިސް ހޮވާފައި މި

އެ ޒިންމާތައް ން. ޖެޭހ އުފުލަ އެ ޒިންމާަތއް ައޅުަގނޑުމެން އެބަތް. އޮ ބަަފއި އެޒިންމާތަކެއް އަޅުވާހިއްމު މު

ދަނީ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވިގެން. ދެން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤަތުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފުލިގެްނ މި

ނޑުމެ  މަސަްއކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާކޮމިޓީގެ   ޖެހޭ. އެބަނަށް ޤަބޫލުކުރަން ންކަމަށް އަުޅގަ

 490 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޚަލީްލ هللا ިނލަންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ،ޝުކުރިއްާޔ 

ން އެއީ ނިޒާީމ ގޮތު ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ  ގުޅޭ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާ ންމެދެ

ނޑު އަދި ޢިއްޒަތްެތރިުތަގއި ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. މައްސަލަެއއްގެ ގޮ ވެސް ދަންނަވާލަން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 495 މިނެޓު ެއބަ  17ގޮތުން އަދިވެސް  މިހާރު ދައްކާއިތުރު ަވގުުތގަިއ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތގަިއ ގަޑި  ،ބޭނުންވަނީ

ނުޑ ވަރަށް އައޮތޭ.  ބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަޢިއްޒަތްތެިރ މެން 12އޮތޭ.  އެުކ މާ ދަުބވެރިކައެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގިއ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު . ދެްއުވމަށްފުރުޞަތުމިކަމުގައި  ންބަރު ންރި މެޢިއްޒަތްތެ ،އެދެން

  އަޙްމަދަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަރުވަނީ ދަނގެތި ދާއިާރގެ  މި

 

 500 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދު އަޙްމަ ނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމުދަ

މިވަރަށް ތަޅުން މިއަދުގެ އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ  އާދެ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.`. 

 ެއކު ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރާ އާނުކުރަން. ހަަމއެ ބޫލެއް ްށ ޤަކަކަމަ ެދވިދާނެމަޖިލިސް ުކރިއަށް ގެންހޫނުވެފައިާވއިރު 

 505ދިއްދޫެގ  އާއި މަންދޫގެ ޖެޓީ ބަނދަރާއި ފެންފުށީގެ ތޮށި އަދި ދަނގެތި ،ބޭނުންއަޅުަގނޑުމެން ސުވާުލކޮށްލަން 

 .ވޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ބެހޭ ށިލުމާތޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ދެންމެ ނިޒާމީ . ޢިއްޒަތްެތރި މެންޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު

 510ޒާމީ ނި ލަެއއްގެ ތެރެއިން ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ނެތް. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ފަދައިންމައްސަ

ިނޒާމާ ބެހޭ  ވަނީ. މިމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުިވފައި އިތުރު ުސވާލުކުރު ތެެރއަކުންެންއ ނޫން ވަޒީރުންނާމައްސަލަެއއްގެ 

ވަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  12ަގނުޑގެ ލިސްުޓގައި މިހާރުެވސް ތުަގެއއް ނޫން. އަޅުމައްސަލަެއއްގެ ގޮ
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ނޑުމެންނަށް  ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއ އެބަ އޮތް.  މިނެޓު އަދިވެސް މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން އެބަ 17ވޭ. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ އައަ، އެހެންވީމާ މުގައި ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް. ކަ  ތެރި މެންބަރުން މިއެކު އެދެން ޢިއްޒަތްމާ ދަބުވެރިކަުޅގަ

ނޑު ިނޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ  515ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މިހާރު އަޅުގަ

 ޙުސައިން މަނިކަށް.  ނިހާނު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 520 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާނުވިލިމާލެ ދާ

ޢިއްޒަތްތެިރ  މި ގެންދަނީ ވަޒީރާއަޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ޖެހީއްސުރެ .. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑު އެދެްނ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ  އްވާ ސުވާެލްއގެ ޖަވާބު ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ޓަކައި.މެންބަރުން ކުރަ އަުޅގަ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ ގެ ލީޑަރު ޖޭ.ޕީއަދި  ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން ޕުގެ ލީޑަރުގްރޫ

ަވގުތުތަްއ  ަވޒީރުގެހޯއްެދވުމަށް. އެއީ ަކއި އިރުޮކޅެއް ކަދައްކާލުމަށް ޓަހަދައިން އަޅުަގނުޑމެން ވާފަވިދާޅުވި 

 525، ިތވާނެ. އެހެްނވީމާގައި ދަކަމު މަ މިބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ހަކަތަ ދަނީ. ރި މެންބަރުންގެ ހަޢިއްޒަތްތެ ގެއްިލގެންދަނީ.

 ،އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ގެ ލީޑަރުޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް.އެމް ،ރި މެންބަރުތެރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޢިއްޒަތްބްއި

އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ހަމަ  އެުކގަިއ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މަނިކުފާނާ އަިދ އެ؛ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

ނޑު ކަބައްދަލުވުންތަކަ ވަގުތުޮކޅެއް ހޯދާލައިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ފިނިކޮށް  .މަ ދަންނަވަންހަށް ވަގުުތކޮޅު ދޭން އަޅުގަ

 ވުން.ކެ މަގު ެދއްކުރިއަށް ެދވޭނެ  ގައިޒީުރގެ މަސަްއކަތްުޕޅުވަޒީރަށް ވަ

 530 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ވިިލމާލެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ، މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢި

ނޑަްށ މަނިކު ދެންމެ އެ ނެންެގވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި  ޙުސައިން މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު  އަުޅގަ

ދެްނ ގެ ގޮުތގަިއ ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ގަވާއިދު ބުނާމިހާރު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ 

ނޑުމެންނަށް އަދި މި  535ުސވާުލކުރުމުގެ ތެރެއިން ސުވާެލއް  ަވުގތު މިތިބީ ވަޒީރުންނާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ައޅުގަ

 ކުރަން ޒަްތތެރި މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ގަސްތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެޭވ ގޮތަކަށް ނޫންހެން ޢިއް

އެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ، މާއި ފުރުޞަތެއް ހޯދަން. އެހެންވީމަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ޓަކަ  ޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ިއސް ވެިރންނާސި

ނޑު މެދުަކނޑާލަން. ޓަކައި މި  ަވގުތު ޖަލްސާ އަުޅގަ
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ނޑުްއވައިެލްއުވން:   540 އަްށ( 12:21އިން  22:.1)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ  ނޑާ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ހެނދުނު އަުޅގަ  545ޖެހެނީ ކޮމިޓީތައް އަލުން ފަށާއިރު ަދންނަވާލަން ލުމަށްފަހުޖަލްސާ މެދުކަ

ލުުމގެ މަސައްކަްތ ކޮމިީޓ އެކުަލވައިމަޝްވަރާކުެރވިފަިއވެޭއ.  ގެ އިސް ވެރިންނާތަކުލުމުަގއި ިސޔާސީ ާޕޓީއެކުަލވައި

ދެން އް ނެތް. ތެ ންތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމުގެ ވަގުތުރު ުއފެއްދުއަދު މަިޖލީހުގެ އެޖެންާޑގަިއ އިމިދޭ.  ކުރިއަށް އެބަ

 ޖަހާއިރު.  .ޖޫން ވާ ބުދަ ދުވަުހެގ ހެނދުނު  25މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ 

 

 550 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


