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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މިއަުދ އިނގޭތޯ ރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާއަށް ހާޒި މިއަދުގެ ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީ އާދެ!

ޭރލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތް މައްސަލައަކީ އިޒް

ފަިއވާ ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅުްއވާދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ފަރާުތން ރައްޔިތުން އެިދ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް 

ދިމާވެފައިވާ މި ޕެޓިޝަނެއް ދިރާސާކުރުން. ެއ ކުރީ ފަހަރު ވެސް ލިބޭ ޕެޓިޝަންތަކާ އެްއގޮތަށް މިފަހަރު ވެސް މި 

ެއއްކޮށް ހުަށހަޅާފައި އޮތް ޕެޓިޝަެނއް. ކޮންމެެވސް ަވރެއްގެ ސޮިއއާ  01111ޕެޓިޝަނުގައި ވެސް ދިާމވެފައިވާ 

ހުށަހަޅާ  ގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ޕެޓިޝަނެއްކުީރގައި ވެްސ ހަމަ އޮންނަ ގޮތަށް ަގވާއިުދގަިއ ިމ އޮންނަ  އެކަމަކު

އަެނއްކާ މިހާ ގިނަ ސޮއި ޖަހާފައި އޮތް  ލެޓަރއެްއގަ. ދެން ންރެއް ތްރޫކޮށް ަކވަރިމެންބަ ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލިސް

ނޑުަތކެއް  ނޑެްއަގއި ެވސް އިންަނންޖެހޭނެ މި ޕެޓިޝަންގައި އިން ކޮންމެެވސް ެއއްެކްއގެ  ވީމަ ހަމަގަ ކޮންެމ ގަ

އެްއޮގތުން ވެސް މީތި މި ގޮތަްށ  ޗަރ. އެަބއި ެވސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫީނ ލަފާ ދެއްވާފައި ވެސްކޮމަން ސިގްނޭ

ނޫނީ ރަނގަޅުކޮްށގެން ގެންނަން އަލުން އެމީހުންނަށް ފޮނުވާލަން ހުށަހަޅާފައި މި އޮންނަނީ. މި ކަންތައްތަކާ އެްއކޮށް 

 އާދެ! ބަލައިނުގަނެވޭނެތީ.

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ނޑަށް ހީވަީނ މިހާތަނަށް ޕެޓިޝަން  ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ؛ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިުރ. އާދެ! އާދެ! އަުޅގަ

ފެތޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕެޓިޝަން އަިއއިރުަގއި ެވސް މި ގަާވއިަދށް ނު 3ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުިރހާ ޕެޓިޝަން. 

ނޑަށް ފެނޭ ކުރިއަށް ިމއޮތް  މި އަިއއްސަ މަޖިލީހުން ބަލައިނުގަންނަން، މިޮކޅުން ޓިޝަން ަތނުގައި ޕެމިއޮތީ. އަުޅގަ

ެތްއ މަޞްލަޙަ އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮްށގެން ގެނައިމަ ނޫނީ ބަލައިގަތުން. އެހެންނޫނީ މީ ވަރަށް ބޮޑު ބަލައިނުގަނެ

ޅިފައި އަިދ ެއއްކޮށް މިތަނަށް އެްއޗެއް ހުށަހެ އާވަރަކަށް ހާސް މީހުންެގ ސޮއި 01ފުށުއަރާ ކަމެއް. ާޚއްޞަކޮށް 

ޚާއްޞަކޮށް މި ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޚުްނ ކަމުަގިއވާ ަފލަސްތީނާ ގުޅުން ހުރި ކަަމަކށްވެފައި ދީނީ ހަރުކަިށކަން 

އިުރގައި މިކަހަަލ ކަމެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ކަން އެހާ ބޮޑަށް ލިބިފައި އޮތްއިންތިހާއަށް ޮގއްސަ ދީނީ މިނިވަން

ައޅުަގނޑުމެންާނ  ،މިހާރު ބުނީމަ ަވގުތު ފާއިުތެވގެންދިޔާމަކަމަށް ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް  މިއޮންނަނީ އުސޫލުތަކުން ނޫނީ 

އި ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ތަނުގަ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ނަފްރަތު ަވރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް

ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ  އިނުގަންނަން އެ އޮންނަމަޖިލީހަށް ބަލަ ހަމަ މިކަހަލަ ޕެޓިޝަންތައް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

. އަދި ރައީްސ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ެވސް ދެވިފަ މި ޮއންނަނީ ބަލައިގަނެވިަފއި . މިހާރު މިއްޔާކަމަށްވެއްޖެ 

ރަީއސަްށ  ައނެއްކާ އަނބުރާ ޖެހެނީ އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން މި . ދެންމިއޮންނަނީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ފޮުނވާފައި

ބޭފުޅުންނަށް ިލޔެގެން މިކަްނ ކުރަން. އެެހންވީމާ، ވަގުުތ ވަރަްށ ބޮަޑށް ބޭކާރުެވގެން އެބަދޭ.  ޔެފައި އެލި



  

ނުޑ އެދެނީ. ދެންއެހެންވީމާ، މިކަްނ އިތުރަށް މި ޕެޓިޝަން ނުނެގު އަުޅަގނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  މަށް ައުޅގަ

ށް އެ ފަރާތާ ވެްސ ތަކަބަްލ ގޮވެްސ ފެލެކްސި ަފއި ޮއތީމަ ވީހާވިބަލައިގަނެ މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ފަހަރު

 ދިނިްއޔާހެން ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ރަނަގޅުވާނީ.އިގެންދެވޭެނ ގޮެތއް ރާވަ ކުރިއަށް ގެން ިމކަންވާހަކަ ަދއްަކއި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ މިފަދަ ޕެޓިޝަނަކީ  ށް ޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަޙަޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

 ާލއިރު އަދިބަލައި ވަނަ ާމއްދާއަށް 011ައޅުަގނޑުމެްނ ގަާވއިުދގެ  ހުށަހެޅިދާނެ ޕެޓިޝަނެއް ނޫންހެން. އެއީ

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް  ދާނެ ެޕޓިޝަނެއް ކަމަކަށް. ެއއީުނކުރެވޭ މިފަަދ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅި ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގަިއ އަުޅގަ

. އެ ާދއިރާައކުން ދާއިރާތަކުން ނުފެތޭ ށް ރީްއޗަށް ބުނެދީފައި އެބަ ހުރިޕެޓިޝަން ހުށަހެޅިދާނެ ދާއިރާތަކުން ވަރަ

ކޮށް ހުށަހަޅާށޭ މެދުވެރި އެްއޗެއް ބަަޔކު ހުށަހެޅީމަ އަނެއްކާ އެމީހުންނަށް ގަާވިއދުން މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކު 

ބައިނަްލައޤްވާމީ މައްސަލަައކާ ގުޅޭ  މި ދުނިެޔ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ގޯހަކަްށވާނެހެން. އެއީ ބުނެވިއްޖެްއޔާ

ނޑުމެންނާ ގުޅުން އިއާ . ދިވެހިރާއްޖެށަހެޅިފަގޮތުން މިއޮތީ ހު ލެްއގެ ގޮތުން އުސޫ މިކަމަކީ ހުރި ކަމެއް ނޫން އަުޅގަ

ބަޔަކު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅީމަ ގަވާއިދުން ހުށަހަޅާށޭ  ބެހޭ ގޮތުން ށްވަންޏާ މިކަހަލަ ކަމަކާހެންކަމަ. އެބަލާއިރު

ނޑު ހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި  ެއއީ ފޮނުވާލައިިފއްޔާ  އި ކިޔާފަ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަަލއަކަްށވެދާނެ. އެހެްނވެ، އެކަން ައޅުގަ

 ހަކަ ަދންނަވާލީ.މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެްނނަން ބޭނުންވާތީ އެ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެއަށް ފެތޭ ކަމަށް މިތަނުން މި ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީކޮޓްކުރުން މިހެން އޮތީމާ، ބޮއިމި ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

 ޙަތު ހިމެނޭ ކަމަކާ ގުޅުން... ލަރައްޔިތުން ނުވަތަ ަޤއުމުގެ ަމޞް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހެންވޭރު ދެކުނު 



  

މީަގއި ިމ  އަށް. އެހެންނަމަވެސް މް ދެއްކެިވ ވާހަކަ މި ާނޡިއުސޫލެްއެގ ގޮތުން ތާއީުދކުރެވޭ އާދެ! ައޅުަގނޑު 

ތެެރކުރުން އެ ބޭފުޅުން އެދިފަިއ މިއޮތީ އިޒްރޭުލގެ އުފެއްުދން ރާއްޖެ ފްޙާތަކެއް ކިތަންމެ ގިަނޔަސް އެޞަ

މި އޮންނަނީ  އެއާެއއްކޮށް އިމްޕްލިމަންޓް ކުރަމުން އެބަދޭ. ދެން އެކަން މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން  މަނާކުރުން. ދެން 

ތިބި ފަރާތް  ނޫނީ މިހާރު އިންވެސްޓަރުން ާރއްޖޭގެ އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނޫނީ މިހާރު އުޅޭ ފަރާތް ދަތިކުރުން

ނުޑމެންނަށް އިވެސްޓަރ އިޒްރޭލު އިްނވެސްަޓރުން ބޭރުކޮށްލުން. މިހާރު އިން ނގޭކަށެއް ނެތް ތިބި ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން އިމުހަމަގަ . ދެން ނިންމަން ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ ވެްސ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ންގާލަދީފައި ިމ ކަމަށް އަ ކޮމަންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތަގިއ އެީއ، އެންމެ ރަނަގޅު ނޫންއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ މި ރެ

ސަރުކާުރެގ  އާދެ! ނޭނގޭ އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މާބޮޑަށް މީގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ އެންމެ ރަނަގޅީސް.ނިންމާލުން ކަން

ނޑުމެން ވެސް ިމ ހުށަހެޅުނު ދިހަ ހާސް  އެކަަމކު ެދން ފެންވަރުަގއި މި ޕޮލިސީތަްއ ކުރިއަްށގެންދާނީ. އަުޅގަ

ކޮމަންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތަގއި ހުަށހެޅުނީމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރެ  ްށ މިވަރުގެ ޕެިޓޝަނެއްއެްއކޮ ބޭފުޅުންގެ ސޮިއއާ

އަދި ކުަޑުކޑަ ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ެގންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ މަކީ ނޫނީ މި އުސޫލުން ެގންދިއުމިކަންކަން 

ނޑަށް ހީަވނީ ބުއްދިވެރި އިލްތިާމސްކޮށްލުމަކީކަމެއްގެ ގޮުތގައި ހަމަ   ކަމެއްހެން. ުޝކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޭބފުޅެއްގެ އިޢުތިރާޟެްއ، އިތުުރ އެްއވެސް ޚިޔާލުފުެޅއް އެަބޮއތްތޯ.  އެހެންޝުކުރިއްާޔ. އިތުރު 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުންނެއް އަދި އެއްޗެހި އަޅުގަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

އިމްޕޯޓްކުރުމާއި އެްކސްޕޯޓްުކރުމާއި އިްނވެސްޓަރުން ހުްއޓުވުމާ މިކަހަލަ ކަންަތއްތަެކއް ނުކުެރވޭނެ ޤާނޫނެްއެގ 

ތަކާ ބެޭހ ހުއްުޓވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އެކަންަތއް ށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އެކަންަތއްތައްތެރެއިން ނޫނީ. ޤާނޫނަ

މަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ އިޒްރޭލުން މިގޮތަށް އަނިާޔވެިރ ޢަ ގޮތުން ދެކޭ ގޮތް މިސާލަކަށް

ދޭކަށް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދެނެއް މަޖިލީހަކަށް ނުފެނޭ އިޒްރޭލުެގ އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންެވސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ދޭކަށެއް.  ށް ނުފެނޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިްޒރޭލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން ފުރުޞަތުޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކަ

. މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރުމަކީ ހެން ޤަރާރަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެއީމިކަހަލަ ގޮތަކަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައި

 ވާގޮތަކީ  ޕެޓިޝަނަކުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ގައި ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރުން. އެއީދޭތެރޭ މަޖިލީހުން ކަމަކާ

އަޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ އެފަދަ ޖަވާބެއް ޭދކަެށއް. އޭރުން އަެނއްކާ ވެސް  ގެ ދާއިާރގެ ތެެރއަްށ ނުފެތެންޏާޕެޓިޝަން

ިމީއ އަށް މީތި ނޫނީ މައްސަލަތަެކއް މީަގއި އޮެވގެން ސުޕްރީްމ ކޯޓާ ހަމަޤާގެްނ މެންބަރަކު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައި



  

ނޭނގޭ. އެއަްށުވރެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެން ނުދާނެ ކަން ކަމަކު  ކާމިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫނޭ ބުނާ ހިސާބަށް ދިޔާމަ

 ޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ރައްޔިތުން ނުވަތަ މިއޮތް ޢިބާރާތަށް ވިސްނަންޖެހޭ. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގު

ޙަތެއް ނެތް. ދިވެހި ޤައުުމެގ ލަ. މީަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މަޞްގޮތުންބެހޭ  ކަމަކާ ލަޙަތު ހިމެނޭއުމުގެ މަޞްޤަ

 ބައިނަްލއަްޤވާމީގެ މައްސަަލއެްއގެ ވާަހަކއެއް ައޅުަގނޑުމެން މި  އް ވެސް ނެތް މި ކަމުގައި. މިއީލަޙަތެމަޞް

ނޑަކަށް ައިދ ސޫލުން ބަލާ ދިމާެވގެން އުޅޭ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ެއހެންވީމާ، މި އު ،ދައްކަނީ އިރު އަުޅގަ

ލް ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވި ކަމަށް ިވޔަސް ވެސް ަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައި މިއޮތް ޢިބާރާތަށް ކައުންސެ

 .ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އެ ވިދާނެ ކަމެއް ކަމަެށއް. އެހެންވީާމ،ބަލާއިރު މިއިކީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުރެ

 

 ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިތުރު ެއއްވެސް ފަރާެތއްގެ ިޚޔާލެއް ެއއްެޗއް އެބައޮތްތޯ؟ 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ނޑަށް ފެނޭ މިަކމުގައި ާރއްޖޭގެ ޚާރިޖީ އޮފީހުން ބަޔަކު ގެނެއްސަ  އާދެ! ކިހިނެއްޯތ  ސްލުކުރަން ވެުސވާހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މީަގއި މާކަމުގަ. އެހެްނވެއްޖެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުީރ މި ތި ބޮޑަށް ބަިއވެިރވެ  އްޔާުމ އެ މި އަުޅގަ

އުފުލާފައި އެބަހުރި.  އުޅުމުގެ ބަދަލުަގއި މިހާރު ެވސް ސަރުކާރުން ބައިވަރު ަކންތައްތަކެއް އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަްށ އަޑު

ނޑު ހުށަހަޅަން.އެހެންވީމާ، އެ   ކަންކަމުގެ ޙަޤީަޤތް ހޯދާފައި އިތުރަށް ކުރިއަށްިދއުމަށް އަުޅގަ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑމެން އެގޮހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންއަޙްމަދުެގ ވާ ެވސް އަޅުަގނޑު ތަށް ފޮރިންގ ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީން ށް ހާޒިއަ ޮކމިޓީ މި މިނިސްޓްރީގެ ބަޔަކު ރުކުރާ ކަަމށްވަންޏާ އަުޅގަ

ކޮމިޓީެގ ަގވާއިަދށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެެނއްަސ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކޮންެމވެސް ވަރެްއގެ

ނަކަށްވާތީ ކޮމިޓީްނ ޕެޓިޝަ ހުރި އިއަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ މިގޮތަށް އެތައް ބަިއވަރު ބަޔަކު ސޮއިކޮށްފަ 

ިވޔަސް ވެސް.  އަދި މެންބަރަކު ހުށަޭނޅިކަމަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމަނީ މި ޕެޓިޝަން ބަލަިއގަންނަން. 

ނޭނގޭ. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުދެވޭނެ ކަންކަށް އަސްއެ ވިދާޅުވާ ޕްރެސެނޫނީ އެހެންވީމާ، އެ ބަލައިގަތުމަްށފަހުގައި 

ނޑުމެްނ  ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް ދިވެހި ރައްޔިތުން  ނިންމުމެއް ނިންމަން. މިއީ މިތާ ތިބެގެންފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ



  

ނޑުމެން މި ބަލައި ތީވެ ކަމަށްވީ ފިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އި ނިންމުމެއް ނިންމައި ކިޔާފައޭ ގަންނަން ނިންމަނީއަުޅގަ

 ނޭނގޭ. ކަން ހޯދިދާނެޚިޔާލެްއ  ރުކޮށްފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހާޒި ދެން އެ ހިސާބުން އެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތިޔަ ދެްއވި ެއްޑވަިއޒްގެ ދަށުން ައޅުަގނޑަްށ ވެސް ހީވަނީ ތިގޮތަްށ  ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ވާފައި ިމއޮތީީކ ުކޑަކުޑަ ަމސައްކަެތއް ނޫން މި ބޭފުޅުން މި ކުރައް އީމި ،ނޭނގޭ އަުޅަގނޑުމެންހެދިއްޔާހެން ކަން

ނޑުމެންގެ ގަާވއިުދގަިއ  . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް،ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ސޮއި އެްއކޮށްގެން ައޅުގަ

އެތަްއ މިއީ ނުވިސްނާ މިކަމުެގ ހުރި ބޮުޑ ކުޑަ މިނަށް ވިސްނާފައި ިމކަހަލަ ކަމެްއވީމާ  ެއކަނި ލިޔެފައި އޮތް ގޮތަށް

ޑަށް ވަރަށް ފެނޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ބަލައިގަންނަން އަޅުަގނ މައި ގުިޅފައި ހުރި ކަމެއްވީބަޔެްއގެ އިހްސާސްތަކާ 

ނޑުެމންނަ ބަލައިގަންފައި ނޑުމެން މިއަށް ޖަވާބު ނުދީ ސަުރކާރުގެ ަލއިނުން އަުޅގަ ށް މިއަކަށް ަޖވާބެްއ ކައަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މިނިސްޓްރީން  ގެ ލައިނުން މި ފޮރިންނުދެވޭނެ ދެއްތޯ މީގައި. އެހެްނވީމާ، ސަރުކާރު   ގެނެސްގެން އަުޅގަ

މިހާރު ކުރައްވަން  ،މިކަމުގައި ކުެރްއވޭނީ މިކަހަލަ ަކމެއް ދިމާވީބޭފުޅުން ކުރައްވަނީ ކޮންކޮްނ ކަންތައްތަކެއްތޯ 

ކަންތައްަތްއ  އޮންނަނީ ބޮއިކޮޓްކުުރމާ އެކަހަލަ ނިންމަވާފައި އޮތީ. އޭރުން ހަމަ މި ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ މި

ތޯ. ެއ ކިހާ ހިސާބަށްތޯ ގެނައި ންވެސްޓަރުންނަށް ައއުމުގެ ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމާއި އެަކހަލަ ކަންތައްތައް ދެއްއި

ނޑުމެންނަށް ދޭން.  އެ އެއަށް ބަލައި  ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު މިއަށް ޖަވާބެއް އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީ

ނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ ވަރަށްވުރެ މާ އަދި ހަމަ މި ޕެޓިޝަނުގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޮބޑެތި  އޮތީ ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ޖެހޭ އޭތި ެވސް އެބަ ށް ވާިގވެިރވާ ފަރާތްތައް. އެއީކަންތައްތަެކއް ހިމަނާފައި އެަބއޮވޭ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ިއްޒރޭލަ

ިއޒްޭރލަށް ވާިގވެރިވަނީ ިއގިރޭިސިވލާތުންތޯ؟ އެމެރިކާއިންތޯ؟  . މިސާލަކަށްކަންގޭތޯ. ެއއީ ކޮބައިޑިފައިންވާން އިނ

ނޑަށް ީހވަނީ އެނޫނީ ކޮން ކުންފުނިތަކަކުންތޯ؟ އެހެން މް ރަޝާދު ެއ ނާޡި ވީމާ، އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ނިންމަންވީ މީތި ބަލައިގަ ހަމަ ސަރުކާރުން  ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން ނެގެންދެންނެވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 މިކަމުގައި ދެކޭ ގޮތް ޮއޅުންފިލުވާފައި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަްށ ގޮތެއް ނިންމާނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު



  

ނޑަށް އީމިލަިއކުމް. އައްސަލާމްޢަ މަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގައި މީތި ން މި ޢަނީ މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެހީވަ ައޅުގަ

ވާ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެްސ މި ގޮތަށް ދިމާ ބަލައިގަންނަން ތަނެއް ނުދޭ ކަންނޭނގޭ މި ގަވާއިދު އޮތް ޮގތުން. ދެން

ނޑުއަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް ޢަ  ވެސް ހަމަ ކަންބޮުޑވޭ ދިހަހާށްވުރެ ރައްޔިތުން  މަލުކުރާނީތޯ؟ މިދެންނެވި ދެން އަޅުގަ

ހުންނާނެ ވަރަށް ބޮޑެތި  ހަމަހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނެްއ އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްާކ އަނބުރާ ފޮނުވާލާއިުރގައި 

ނޑުމެްނ އެ ގަާވއިދަކަށް ޢަގޮންޖެހުންތައް. އަ މަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިެދއް މިއޮތީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި. ުޅގަ

ގެްނ ަނގައި އިސް ން ރަނގަޅު ަކންނޭނގޭ ތި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްވަން ތަށް ދަންނަވާލުމީގައި ހަމަ މި ެއ ފަރާ ދެން

އެ  ތްރޫކޮށް އެ ހުށަހަޅާލަން. ދެން ނޭނގޭ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކުކަށް ދަންނަާވލުން ރަނގަޅު ކަންފަރާތްތަ އުޅުްއވާ

ނޑު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ  މް އެ ވިދާޅުވިހެން ރާއްޖޭގެމެން ުކރިއަށްދާން ރަނގަޅު. ދެން ނާޘިހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑަށް ެވސް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ަގނޑުމެްނ މިކަންތައްތަކަށް ހޯދައިލަފާފުޅެއް ވެސް އަޅު  ހަމަ ކުރިއަށްދާން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

ނޑުމެން ދެން ނޑު ވެސް ކަ ދައްަކވަމުން މިވާހަދެއްތޯ އަނެއް ޮގތަށް  އަޅުގަ ވަރަށް  ހަމަ ދިޔައީ. ޙަޤީޤަތުގައި ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕެޓިޝަން  ދެން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް. 

ނއަޅުހަމަ  ެއކަމަކު  ނޫން. ޕެޓިޝަނެްއެގ ގޮތުަގއެއްވެސް ފޮނުވާފައި މިއޮތީ  މި ކޮމިޓީއަށް ޑުމެންނަށް ގަ

ފޮނުްއވާަފިއ  މި މައްސަލަެއއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނަށް ފެނިވަަޑއިގެންމަޝްަވރާއެއް ކަމަށް،  މަޝްވަރާކޮށްލެވިދާނެ

ބޭފުޅުން ދެންމެ ތި ތި  ެއއްކޮށް  ވީާމ، ައޅުަގނުޑމެން ރައީސް ެވސް މިގޮތަްށ ނިންމަވާފައި އޮތުމާމިއޮތީ. އެހެން

ނޑުމެން މީގައި އަފަދައިން އިޝާރާތްކުެރއްވި  މަތީ ދަރަޖައަކަށް ބަލަން  ނޑުމެންނަށް ބެލެން އޮތް އެންމެ ުޅގަައޅުގަ

 .ހަމަ ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަންއަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ހި ްއަސލައެއް ވެސް އަިއއްސަ ނެތީމަ މިއަދު ދެން އިތުރު މަ ،މާއެހެންވީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ބުން ސާއަުޅގަ

ނޑު  ނިންމާލާނަން ކޮމިޓީ. ދެން  ދެންމެ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ނިންމީ އިނގޭތޯ. މިގޮތަށް ކަންަތއްކުރަން އަުޅގަ

 އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް އިނގޭތޯ.

____________________ 

 

 



  

 

 

 


