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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރަްށ ެގން ތިއްބެިވ ުހރިާހ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަްށ ވަވުމަށް ވަޑައިވަަނ ބައްދަލު  3 އްުމ ކޮމިޓީގެ އާ`. 

މެން މިއަދުެގ ސެަޝްނ ގަނޑުތީއާެއކު އަޅުވާވަން. ޯކރަމް ހަމަވެފައިއިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ޝުުކރު ދަންނަ

ަރުކ ޢުިތރާޟުކުަރއްވާ މެންބައާ ބޭފުޅުން މިއަދު މި ކޮމިޓީގަިއ ތިއްބެވީމަ އަނެއް އިޑިމީގެންދާނަން. ކުރިއަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓެގ ދާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މިއަދު އެކު ުކރިއަށްމީޑިއާހަމަ ތުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ނެ

ިދރާސާޮކްށ  ހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙެއްށަހު ދަށްގަވާއިުމވައްޒަފުންގެ މެންޓްރީ ަސރވިސް އޮތީ ޕާލި މި ގައިއެޖެންޑާ

 އި ޕެަޓރނިޓީ ީލވާ މެަޓރނިޓީ ީލވާއެއީ، ލަން. ޅުގަނޑުމެން ހަމަ ުފރުަޞތު ހުޅުވާއަޓަކައި މުން. މިކަމަށްގޮތެއް ނިން

 ވަޢުދެއް  ގެ ސަރުާކރުެގ ވަޢުެދއް، ަރއީްސ އިބްާރހީމް މުޙައްމަުދ ާޞލިޙް ؛ެގ މުވައްޒަފުންނަށްހުގޮތުން މަޖިލީ  ބެހޭ

މަްސ ކަމަށް.  6ދަަތކީ ގެ މުއްމެޓަރނިީޓ ލީވް  ،ުރކޮށްއިތު ުމއްދަތު  ގެޓަރނިީޓ ލީވް މެިއ ޓަރނިީޓ ީލވާޕެ މިއީ

ގެންދެވުން. ެއހެންވީމާ، ކަންތަްއ ކުިރއަށް މި  ފައިކަމަށް ބަދަލުުކަރއްވާ ުދވަސް 30ތަކީ ެގ މުއްދަޕެޓަރނިޓީ ީލވް

 ކުރުމަށް ަޓަކއި ން ތަންފީޛުނިންމުނިންމިސަރުކާރުން  ،ޖާބަދީލީހުން ވެސް ިމކަމަށް އިޖިމަމި ންތައް މިކަ

 ްއލި ކުއްގަިއ އަަވސް ފުރުޞަތެ  ނެތީވާކޮމިޓީ މެންަބރުންނަށް ވެްސ ފެނިވަޑައިގަންނަޖެހޭނެ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރަން

  ،ވަޑައިގެން  މާއެކު ކަރިލާޞްތެ ަވރަށް އިޚްގެންދަނީ. އިއްެޔ ވެްސ ތި ބޭފުޅުން މި ަބއްދަލުވުްނ މި ކުރިއަށް  ގޮތަކަށް

ކުުރ އެކު ޝުރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ ވަ ޓަކައި މަސައްކަތްޕުޅުތަަކށްކުރެްއވި އެކު އިޚްލާޞްެތރިކަމާވަރަށް 

ގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބުރ ލާނަން. އަލިފުށީ ދާިއރާއިހިސާބުން ފުރުޞަތު ހުޅުވަ  މިހާގަނޑުއަޅު ،ދަންނަވަމުން

 ޙުަސއިން.މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 

  ާވަހކަދެއްކެވުން:އްމަދު ރަޝީދު ޙުަސއިން މުޙަ ގެ މެންަބރުދާިއރާ ފުށީލިއަ

ެތރޭގަިއ  ގެސީ އިންތިޚާބުން ރިޔާއޮތީ އަޅުގަނޑުމެ މި މިއަދު ހުށަހެޅިފައިރިއްޔާ މުޤަްއރިރު. އާދެ! ޝުކު

 .ސުމަށްމަޖެއްގައި ހަގެ ގޮތުމެޓަރނިޓީ ީލވްދުވަސް ަމސް 6ވިަހއިގެން  ،ވަޢުދެއްރިއްޔާ ވެފައި އޮތް ހ  ރައީސުލްޖުމް

ހެްނ ބޭފުޅުްނ އަންީމގަިއ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން،  ގެ ކަމެއްއޮްތ  މިހާރުން ިމހާރަްށ ުކރަންޖެހިފައި 

ިއ ަފއި އަދި ޗުއްޓީގަވިހާމި ނިންމުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ވަގުތު  ،ދުވަްސ ލިބޭިއރުމަސް 6 ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ

 ގެ ެއއް ަސރުކާުރގެ ޕޮލިސީމިހާތަނަށް  ، ބަލާއިރުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިްނމަންރޭގައި އަޅުޅުންނާ ދޭތެތިއްބެވި ބޭފު

 ،އޮތީއަޅުގަނޑަށް މަޢުލ މާތު ލިބިފައި ގޮތެއް ކަމަށް ފައި އޮތް އި ާވހަކަދެކެވިއެކުގަ  އާން ސިވިލް ަސރވިސް ގޮތު

ވީާމ، ތަށް އިނގޭތޯ. އެހެންގޮ ނަށް ވެސް ދޭ ިތބި ބޭފުޅުންޗުއްީޓ މިހާުރ ވިަހއިގެންއެ މަސް ވަންދެން  6ދަރިފުޅަށް 

ދެން އެ ޗުއްީޓ މަސް ވަން 6ޅަށް ވެސް ދަރިފު ނަށްހެއުމަށްފަހު ހޭަދވެފައި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންވަސް ވި ދުމަސް 2

ލުުކރުްނ އެީއ އަޅުގަނަޑްށ ޢަމަދޭތެޭރ  ނިންމުމުގަިއ ވެސް މިާތ މުވައްޒަފުންނާ ނިންމާީލހުން ގޮތަށް ިމ މަޖި ލިބިދޭ



2 

 

ދުވަސް އެއްފަަހރާ ިވހެުއާމ  3ށް ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަ، އެކުހަމައެއާދަންނަވަން.   ކަމުަގއި ވާތީގޮތް އީދުކުރެވޭތާ

ގޮތުގަިއ  ގެ ވަަހކީ އެއްަފހަރާ ަނގަންޖެހޭ އެްއޗެއްދު 27ންނަ ދެން އޮ ،ގޮތަށް އޮވެފައި ތްލިބުން ހަމަ އޮލިބޭގުޅިގެން 

ހުެގ ދުވަމަސް 1ދުަވހަށް ބަދަލުވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މަސް 1 ފައި މިާހރުވެދުވަސް އޮ  3ދެއްތޯ. އޮންނަނީ  މި

ނުްނާވ ބޭ ދުަވހުެގ ތެޭރގައި މަސް ހަތް   އެއީ ވަހަކީ ދު 27ންަނ އޮ ދުަވހުެގ އިުތރުން ދެން  3ިއ ެއ ތެރޭގަ

ގަިއ ިވޔަސް. ެއހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ަމހެއްެއ ވަރިހަަމ  ދުަވސް. 27ތަށް އޮންަނ ގޮ ނެންގެވޭ ޑެއްގަިއ ޕީރިއަ

އިބަޔަްށ ބަހާަލއިގެނެްއ ނ ން. އެހެްނވީމާ، ބަ ،ުދވަސް 27އޮންނަނީ  ނަންގަވަންޖެޭހ ގޮތަްށ މި އެއްފަހަރާ 

ްށ ޅުގަނޑު އެގޮތަ ްސ އެގޮތަްށ ޢަމަލުކުރަން. އަެގ މުވައްޒަފުންާނ ދޭތެރޭަގއި ވެހުޅުގަނޑަށް ހަަމ ފެނޭ މަޖިލީ އަ

 ޔާ. ކުރިއްބޮޑަށް ޝު  ވާލަން. ަވރަށްންނަވާހަަކ ދަކުރާ ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދު އިސްމާޢީލް.އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ މުޙައްމަ ފުށީ ދާިއރާެގ ހޯރަ. ޝުކުރިއްޔާ

  

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ލް ޢީދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ އިސްމާ ހޯރަފުށީ

ރިްއޔާގެ މި ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޓަކަިއ ހ އީުސލްޖުމްރުްނ ރަމަދުގެ ސަުރކާ. އިބްރާހީމް މުަޙއްރުރިޝުކުރިއްޔާ މުަޤއް

ތްާވ އުސ ލުތަކާ ެއއްގޮ އިބޮޑަށް ފ ގަާޅލައިގެން. ިސވިލް ަސރވިސްގެ ގަވާއިދުަތކާ ވަރަށް މެން ވެސް މިތިބީއަޅުގަނޑު

އްެގ ާޔގެ ވަޢުދެރިއްހ  ޖުމްލާިއރު ރައީސުލްގޮތަށް ބަ  ރަމުްނދާކުޢަަމލު އިން ވެސްިސވިްލ ސަރވިސް މަތީން، ގޮތުގެ

އަލިފުީށ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެިރ  ،ންބަރު މެެގ އިއްޒަތްތެރި މެންގޮތުގަިއ ދެންމެގަިއ ަވރަްށ ތަފުސީލުކޮްށ އަޅުގަނޑު

ދަްއކާަކްށ އް ކޮށް ިކޔައިދެއްަވއިފި. ދެން އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ ތަކުާރރުކޮށް ެއ ވާަހކަތަކެމެންބަރު ވަރަށް ތަފުީސލު

 ދެން ައދި  ،ގޮތަާށއި ވާކޮންޓިނިއު ބި މީހުންނަށްތި ހައިގެން ވި މިާހރުވެސް ދުވަސް މަސް 6އެ  ން.ނެތި

ންދާނެ ކަމަްށ ެއ ހަމަ ެނގިގެދުވަްސ  27ައނެއް ބާކީ ެތރޭގަިއ ދުވަސް މަސް 7 ސް ދުވަ 3ލިޭބ ންނަށް ފިރިހެނު

އަުދެގ ރުކާރަްށ މިިމ ސަ ކުރުމަީކ ތާއީދުިމ ުކރަން.  ތާއީދު ޅުގަނޑު ހަމަ ހެޅުމަށް އަހުށަ އެ ،ނުމަށްބުބުނި

 ބަފައިންނަްށ މެންގެ ދިެވހި ަރއްޔިތުންނަްށ ޓަކައި އަިދ ކަނބަލުންނަށް ަޓކައި އަދި ރިއްާޔ އަޅުގަނޑުހ  ރައީސުލްޖުމް

ސް އިްބރާހީމް މުޙައްަމުދ ކު ަރއީކަާމއެއިޚްލާޞްތެރިވަަރށް ކޮށް ނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަދެްއވާ ޤުރުބާވެމި ޓަކައި 

ާހ ަފރާތްތަަކްށ ިއ ުހރިމަސަްއކަތްކުަރއްވަވެްސ  ހުގައި މިކަްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ  ،އަދާުކރަމުން ރު ލިޙަށް ުޝކުޞާ

 .ދީހޯވަގުތުކޮޅެްއ  ނަވާލަން ދަން ކަ ވާހަކަމަކަްށ ވާތީ އަޅުގަނޑު  ގަނޑު ަވރަށް އެދޭ ދިއުމަީކ އަޅުޙައްޤު ލިބިގެން މި

  ޤަްއރިރު. އްާޔ މުޑަށް ުޝކުރިބޮ ވަރަށް
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ގުއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ަމރުޒ ފެލިދ  ދާ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ގުފެލިދ  ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ަމރުޒ 

، ދުމަށް ތަްއ ފުއްވަޢުދު ގެ ިރއްޔާހ އީުސލްޖުމްޤައްިރރު. އަޅުގަނުޑ ވެްސ އުާފކުރަން ރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މު

 .އްދުމަށް އެންެމހަިއ ބޭފުޅުން ތާއީދުުކަރއްވާތީ. އެކަމަުކ ވެސް ހަމަ ހިތާމަޔާއެުކ ދަންނަވަންބައެއް ވަޢުދުތައް ފު 

 ަވރަށް ވާީތ އެކަާމ ެޖހިވަޑައިގަންނަ ފަޔަްށ ުބރަވެގެްނ ފަހަތަށް ތު ުރ ވާއިަދއްކާދުތަކުގެ ވާހަކަެއއް ވަޢުއެހެން ބަ

 ފަހަަތށް  ރަށްދައްކާއި  ވަްއކަމުގެ ވާަހކަ ހާލެްއގައި ނޭނގެ ށް އެއްވެސްކުރަން. އަޅުގަނޑަ ވެސް ށް ހިތާމަޑަބޮ

ންކަން ވެސް ހަަމ މީދުކުރަން އަދިވެސް އެކައްއަޅުގަނޑު ހަމަ އު ކަމެއް.ޖެހެންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައި

 އްޔާ.ޝުކުރި  .ކަމަށް ޞްލާޙުވެގެންދާނެ އި

 

  ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ޤާދިރު.ޢަބްުދލްދު  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަސަން މުފީމިލަންދ 

 

  ވާަހކަދެއްކެވުން: މިލަންދ  ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާިދރު

ަސރވިްސ ނޑުމެން ާޕލިމެންޓްރީ އަޅުގަ ،އޮތީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން 

ގެެނޭވ  ތުން އަޅުގަނޑުމެންދޭ އެކިއެިކ ޗުއްޓީގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭގޮ މުވައްޒަފުންނަށް ؛ވަނަ ބާބު 9 އިދުގެ ގަވާ

ާރއިރުަގއި އަޅުގަނޑު ހިތަށްައަރީނ ކުތުސްގަދަންނަވާލަން މީގަިއ އަޅުގަނޑަްށ ފެންނަ ޚިާޔލެްއ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ 

ގަނޑުމެްނ ސްޕެސިފިކަީލ އަޅުެއކަން ދާއިުރގައި އަޅުގަނޑުމެން ާފސްވެގެންން މިކަ ،ބިިވހާފައި ތިގައި މިހާތަނަށް މީ

މަސް ކުރިްނ  މީގެ ދެލަކަށް މިާހރު ތިބެދާނެ މިސާ، ބަޔާންކުެރވިފައި އޮންނަން. އެއީ ސާފުކޮށް  ބަޖެހޭ މީގައިއެ

ކަަހލަ ގޮތަކަްށ މިކަްނ ހިމެނިގެންދާނެ ސް ީމގެތެރޭަގއި އެ ަކނބަލުން ވެއްޔާ އްޖެބި ކަނބަލުން. އެހެންވެ ވިހާފައި ތި

 ރިްއޔާ.މީދެއް. ޝުކުއްޑު އު ބޮ ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުާރ ަވރަށްވެގެންބައްޓަން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާޙް.

 

  ާވހަަކދެއްކެވުން: މަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައް
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މިައުދ  އް ވަޢުދެވަޢުދުތަކުެގ ތެރެއިްނ ގެ ރިްއޔާހ އަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްާޔ މުޤައްިރރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޝުކުރިއް

އުފާުކރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ  ޓަކައިރީ ަސރވިްސގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެްނދާ ކަމަށްފުދިގެން ޕާލިމެންޓް

 މަ އޭގެ ދިޔައި ގުޅުންހުރި ސަރުާކރެއް އުފެއްިދގެންަރއްޔިުތންނާ ،އްއޯގާެތރި ސަުރކާރެއި ރާއްޖޭގަދަނީ ންމި ފެނިގެ

 6 އަށް މީހާހެންރޭގަިއ އަންއުުމގެ ތެ ހެވި ދަނީ.ެފނިގެން ތަން މި  ުކރަމުންދާ  ރަްއޔިތުންނަށް ޖޭގެ ފައިދާ ާރއް

ދުވަުހެގ މަސް 1ލިބޭ  ގައިހެއުމު އަށް ވިހާުތރުން ފިރިމީއޭެގއި ، އަދިލިބި އްކޮށްއާ އެްއޓީ މުސާރަދުވަހުގެ ޗުމަސް

ންނަްށ ބި މުވައްޒަފުތިވެފައި މަހެއްހާ ދުވަސް  ދެމިާހރު ވިަހިއގެން އި އަދި ޭއގަ ،ސްބިގެންގޮޗުއްޓީއަކާ ެއއްޗެހި ލި

 ަބިއ ދެން ބާީކ އޮތްްށ ެއ މީހާއަ ،ފަހުުކރަން ފެށުމަށްށް ޢަމަލު ަގވާއިދަ ،ފަހުވުމަށްމި ގަވާއިުދ އިޞްލާޙު ވެސް 

މިކަަމްށ އް ބޭބޭފުޅުން ބައެ. އެހެންވީމާ، ދަނީ ފާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ހެޔޮ ުމގެ ކަޗުއްޓީ ލިބިގެންދާނެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގެ ވަރަށް  ،ދަްނނަވާލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު  ،އެއާއެކުާފވޭ. ހަމަވާތީ ވަރަށް އުތާއީދުކުރައް

ޓަކަިއ ިމ މަޖިލީހަްށ ދުމަށްްތ ހޯޙަޤީޤަުނ ފައިާސ ހޯދުމާިއ މަުރވެފައިާވ މީސްމީހުންގެ ގެއްލު ،ބޮޑު ވަޢުދެއް

ތަްނ  މަ ފަހަތަށްޖެހިވަޑައިގެން އެކަންކަން ކުރަން ނ ޅޭނީ ޖެހު . އެކަމާެއއީ ވެސް ބިުލގެ ވާހަކަ ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ 

ނުޑ އަޅުގަ ،ދުުކާރ ފަދައިންމިކަމަްށ ތާއީައޅުގަނޑު ހަމަ  ކަމެއް. ދަނީ. އެީއ ހިތާމަުހރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ވަޢުދުތަކަްށ އި މި ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެިވ އެހެްނ ބޭބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން މި މަޖިލީުހގަ ،މީދުކުރަންއްއު

ޒަތްތެިރ އިއް ،ރަންކު މީދުއްއަޅުގަނޑު ހަަމ އު .ދެއްވާެނ ަކމަށްކުރައްަވިއ އެއަްށ ފުިރހަމަ އެއްބާުރލުންދުތާއީ

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ވިޔަްސ  ކަމަށްވައިގެްނ އުޅުނު ލޯޯގ ޖަްއސަްސ ޕޯސްޓަުރގައި ހުިރހާ ޕާޓީެއއްެގ ރިުރ ވެޤައްމު

ކުރިްނ  ސް ދުވަމަސ 6މީގެ  .ވެދާނެފާފުޅު. މިައދު ވަރަްށ އުކަށް ކަންކަން ކޮށްދެްއވުމަށްފަހިވާނެ ގޮތަ މަށްމިކަންކަ

 ހަނދާންނެތި  ލީމައިުކރި އަނިޔާތައް ފަަހރެއްަގއި އެ ލޯގޯ ަޖހަ ލަިއގެންދުވަސް ުކރިން ޖަލަްށ  އްހާ އަަހރެމީގެ ނ ނީ 

ގެތެެރއިން ވެްސ ީމދުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭ އްއުއަޅުގަނޑުމެން ދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް،  ވެސް

ުހިރ ހުންނަށް ދިމާވެފައި ނ ނީ ގޮތުްނ މީގާ ،ގަނޑު ދަމަހައްޓައިނީ އޮނިގާނ ގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން

މަށް. އެހީެތރިކަން ދެއްވާނެ ކަ އިތުގަކަކަންކަން ޙައްލުުކރުމަށް ޓަކަިއ މިއަދުގެ ަސރުކާރުން އެ ުކރައްވާ މަަސއް

 ނގޭތޯ.ޝުުކރިއްާޔ އި ނީމަ.ވުޕޯސްޓަރު ެނރެ ލޯޯގ ޖަހާލަިއގެން  ެއއްގެވަރަށް އުާފވާނެ އިނގޭތޯ ެއހެން ޕާޓީ

 

  ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

 މަުދ ރަޝީދު ުޙސައިން.ތެިރ މެންބަރު މުޙައްދާިއރާގެ އިއްޒަތް އަލިފުށީ

 

  ާވަހކަދެއްކެވުން:އްމަދު ރަޝީދު ޙުަސއިން މުޙަ ގެ މެންަބރުދާިއރާ އަލިފުށީ
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މެްއ ވާތީ، ހުށަހެޅުންނުއާދެ! މިާހރު ިމ ހުަށހެޅިފައި އޮްތ ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ުކޑަކުޑަ އިޞްލާޙެްއ ގެންނަްނ ބޭ

ކުރާނެ ގޮެތްއ ދޭތެޭރގައި ޢަމަލު  ަހއިގެން ތިބި މައިންނާމިާހރު މީގަިއ މިހާތަނަށް ވި  ލަންވެގެން.ޅާގޮތުގައި ހުަށހަ

 ،ގަނުޑ މި ހުށަހަޅަނީގޮތުން. ެއހެންވީމާ، އަޅު ރެވޭ ބ ުލކުގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްފަެއއް ނެްތ މިއަކު  ނިންމާފައި

ވެްސ  ނަށްލުންތެރޭަގއި މިހާރު ިވހައިގެން ތިއްެބވި ކަނބަދޭ ވުމާމަސް 6ވަހުން ފެށިގެން ަދރިފުޅަށް ދު ވިހާ

ރެއަށް އޭިތ ގޮތަށް މީގެތެ  ރުޞަތު އޮންނަ ފުލީްވގައި ތިުބމުގެމަސް ވަންދެން މެޓަރނިޓީ  6ރިފުޅަށް ދަ

ބޮަޑްށ  ޅުގަނޑުެގ ހުަށހެޅުން. ވަރަށް އަ . އެއީ މަށްކޮށްލަދެްއވުރު ، ެއ އިްޞލާުޙ އިތުހެްނވީމާރުކޮށްލަން. އެއިތު

 ޔާ. ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާޙްިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ 

 

  ާވހަަކދެއްކެވުން: ނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަން

ކުރަްނ. ދުއްވުމަްށ އަޅުގަނޑު ާތއީުރ މުޙައްމަުދ ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުަށހެޅުލިފުށީ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބައަ

ވިްސެގ ސިިވލް ަސރހަަމ ކުރުމުެގ ގޮތުްނ އްގޮތް އެ އަޅުގަނޑުެމންަދއްކާިއރުގަިއ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ިމ ވާަހކަ

ވާީތ ހަަމ މި ކޮމިީޓެގ  ކަމަކަށް ދޭ ައޅުގަނޑުމެން އެ ވުްނ އެއީ ކަަހަލ ގޮތެްއ މިޅުންނަށް ވެސް ހަަމ ބޭފު

 .ދަންނަާވލީއަޅުގަނޑު މި އި އަްށ ޓަކަޔައުމިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިޞްލާުޙ ފުރަތަމަ ލިޔެލަްނ ، މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ މި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް

އް ގޮތަށް؛ ގެންނަ ރެކޮމަންޑޭޝަނެ ހެން، އަޅުަގނޑުމެން މިށް. އެއީ ިލޔަންޖެހޭ ގޮތަކައަޅުގަނޑުމެން ދެއްތޯ

ވަަނ ބާބު؛  9 ގެ ގަވާއިދު  ގެ ރވިސް ސަ ރީންޓްލަމެޕާ އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ.  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()

ީކ މި މަަސއްކަތަ ، މިީއ އަޅުގަނޑުމެންެގ އަްށ އަންނަނިިވ އިްސލާޙުގެނައުންޗުއްޓީއެކިެއކި މުވައްޒަފުންނަށް ދެޭވ 

 ކަްނޏެްއ ނ ން މި ލީްވ އެރނިޓީ ިއ ޕެޓަ ޓީ ލީވާީމގަިއ އަިދ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަެއކަނި ެމޓަރނި ،މިއަދު. އެގޮތުން

 ހެއުމާ ގެތެރޭަގއި ވިމި ދަނީ. އޭ  ވެގެން އިސްލާޙު. އެހެްނނ ންތޯ ،ހުިރ މިދެންނެވީ ަބއިވަުރ ކަންކަންބަގައި އެއޮތީ. މީ

ސަލާމުެގ  ،އާއިއްޓީދެވޭ ޗުއަނބިމީހާ ވިހެއުމުްނ  ،އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ޢާއި އެއާެއކު ހަމަ ،އާއިގުޅިގެން ދޭ ުޗއްޓީ

، ހުިރާހ . އެހެްނވީމާގަިއ ހިމެނިގެްނ މި ދަނީބަިއވަރު ކަންތައްތަކެްއ މީގެތެރޭ، މިކަަހލަ . އެހެްނވީމާއާޗުއްޓީ

ލާުޙތައް ބެްއލެވުމަށްފަހުަގިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ިއރުކޮޅެއްެގ ޞް އިިމ  ،ބެްއލެވުމަށްފަުހގައި ިމ ބިލު ބޭފުޅުން ވެސް 
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ކޮށްލަެދއްުވްނ ޗެކް ،ކުރަނީ. އެހެންވީމާތުސްގަށް އަހާަލން ކަމަށް ތެޭރގައި ހަމަ ވޯޓަ ގެ ނެޓުކަްށ މިވަރަ 5، ތެރޭގައި

 އި ބައްަލވަ ލާޙު ޞް ދަށް މި ގެެނވޭ އިއިވިސްގެ ގަވާރންޓްރީ ސަޕާލަމެފަިއލްކޮޅުގަިއވާ  އެދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް

އަޅުގަނުޑ  ކަށް ރަވަ  ނަވާއިގަންފެނިވަޑަ ނަށްފުޅުންތިބޭ ،ވާނެރަނގަޅުރަކަށް މިނެޓު ވަ  5ޗެކްކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. 

ަވަރްށ އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަހާލަން ކަމަށް. ފައި ޯވޓަށްކޮްށލާ ޗެކްށްއެހެންނަމަވެސް، ކުޑަކޮއަރުވާނަން. 

 ށް ލާޙުތަކަޞްވަަނ ބާބަށް ގެންނަ އި 9ަގވާއިދުެގ މުަވއްޒަފުންގެ ންޓްީރ ަސރވިސްެގ ލަމެބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޕާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގަިއ  .މަޝްވަރާުކެރވުނީިމ  މީކޮށްނުރަސްރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ

މަސް ނުވާ ުތއްުތ  6ވެސް ިމހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ިމ ފާސްކުރާިއރު ؛ށްމިހާތަނަ ،މެންބަރުން މި ހުށަހަޅުއްވަނީ

ނުވަަތ މިަކްނ  ދާެނ ކަމަށް  ިމ އެޕްަލއިވެގެންށްށާިއ އަދި ަބފައިންނަނބަލުންނަވިހާފަިއ ތިއްަބާވ އަންހެްނ ކަކުއްޖަކު 

، އަޅުގަނޑުމެްނ މަކީ. އެހެންވީމާމެންބަރުްނެގ މައިގަނޑު ވިސްނުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ލުން އެްއެވްސ ކަން ހަަމ ފަހިެވގެންދާ އުސ  ތެެރއިން މިކަންގެ ސިިވލް ަސރވިްސގެ އޮންނަ އުސ ލު  ،އުއްމީދުކުރަނީ

އެ ކަންތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަީނ.  ގައިންްޓރީ ސަރވިސްލަމެޕާނެތި  ކުރުމެއްކަމެއް ތަފާތު

 ގަާވއިދަށް ގެންނަ  މުަވއްޒަފުންގެ ންޓްރީ ސަރިވސްގެަލމެޕާހާިހސާބުން މި ވޯޓަށް އަާހލަނީ ، އަޅުގަނޑު މިއެހެންވީމާ

ގަވާއިދަްށ މުވައްޒަފުންެގ  ންޓްރީ ަސރވިސްގެ ލަމެޕާ ؛މޭޒުކޮޅު  ގެްށ ފާސްކުރުމަށް ތިބޭފުޅުންގޮތަ އޮތް މި ލާޙުޞްއި

 ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ މުޙައްމަުދ ރަޝީދު ފުީށ ދާއިރާ ގޮތަށާިއ އަދި އަލި އޮތް  މި ުޙ ލާޞްށަހަޅާފައިާވ އިހު

 އެއްކޮްށ އަދި އިމްލާ ކުށްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު  ޖާމި ބިުލ ެއ ޗޭން  ،އެްއގޮތަށް ރެކޮމެންޑޭޝަނާ ގެންޙުސައި

ބޭފުޅުްނ  ށް ތިލާޙު ިމގޮތަޞްޅިފައިވާ އިށް ހުށަހެވާިއދަގަ ންޓްރީ ަސރވިސްގެލަމެޕާ  ، އަދިގޮތަށް އޮންނަ

އިގެން ތިއްެބިވ ވަޑަޅުނެންގެވުން އެދެން. މޭޒުކޮޅުގައިވާ ގޮތަށް ފާސްުކރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭުފޅުން އަތްޕު

ެގ ހުޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މަޖިލީ. ވަރަށް ބޮވަނީ ާފސްކޮށްދެއްވާފަ ންމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ،ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން

އަްނހެްނ  އެކު މި ކޮމިޓީގެ ހުިރހާ މެންބަރުްނގެ ފަރާތުން ވަރަށް އިޚްލާސްެތރިކަމާނަށްހުރިހާ މުަވއްޒަފުން

 ަތހުނިޔާއަާކއި މުބާިރކުބާދީެއްއ ޞައްްނ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ޚާ އަިދ ފިރިހެއިކަނބަލުންނަށާ

 ދުކުރަީނ މިކަން ހަމަ ެއ އޮތް ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީގެ ަވރަްށ ބޮޑު ވަޢުދެއް. އެހެްނވީމާަސރުކާރު އީ ދަންނަވަން. މި

 ގެ  އެހެިނހެން މަސަްއކަތު ތީގައި އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަ )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ތަށް ފަހިެވގެންދާނެ ކަމަށް. ގޮ

އޮތް. އެީއ އަޅުގަނޑުމެްނ ސައްކަެތއް އެބަތެރެއިން އިއްެޔ އަޅުގަނޑުމެން ނިންިމ މަސައްކަުތގެ ެތރެިއން އެްއ މަ

މީަގިއ  ،ލާުޙ ގެަނއިރުަގއިޞްވަަނ މާއްާދގެ )ށ( އަްށ ގެނަިއ އި 71 ޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ަގވާއިދުރައް ،ނިންމީ

 ،ފާސްކުާރ ދުވަހުްނ ފެށިގެންނޭ؛ ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެން އަލުްނ މި ަގވާއިދަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނެމުއްދަތެއް ޖަހާފައި

ަފުރ . ނައިގެންދެވުން އެދެންށް އަރި، މި ބައްަލވާފައި ކުދެން ކޮންމެވެސް ޑޭޓެްއ ޖައްސަވަްނ އެބަޖެހޭ. ެއހެންވީމާ

 އަރުވަން. ޞަތު ށް ުފރުމަދު ޝިޔާމަންބަރު އަޙްއްޒަތްތެިރ މެދާއިރާގެ އި
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 އްެކވުން:ކަދެާވހަ މަުދ ޝިޔާމްންަބރު އަޙްމެ ފަރު ދާިއރާގެނައި

ގެ ތަޅުމުްނ ޖިލީހު ގަނޑު ހުަށހަޅަން މި ގަވާއިދު ރަްއޔިތުންގެ މަރިރު. އަޅުއިއްޒަތްތެރި މުޤައް  ! ޝުކުރިއްޔާއާދެ

 ށް. ގޮތަ ފަށާޢަމަލުކުރަްނ ދުަވހުން ފެށިގެްނ  ފާސްކުރާ

 

 ކެވުން:ބްދުލްޤާިދރު ވާަހކަދެއްޙަސަން މުފީދު ޢަމިލަންދ  ދާއިާރގެ މެންބަުރ 

 ކުރަން. ދު ާތއީޅުގަނޑުއަންބަުރ ޝިޔާމް އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެ ! ނައިފަުރ ދާއިާރގެއާދެ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 71ދުގެ ގެ ގަާވއިހު ގެ މަޖިލީ. ރައްޔިތުން ކުރަނީތު، ވޯޓަށް އަހަން މި ގަސްއެކު އެހެންވީއެހެން ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާ

، . އެހެންވީމާ ފަފާްސކޮށް ވަނީ އިއްޔެ މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެން ( އަްށ ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާެގ )ށ

ުކަރްނ މަލުޢައިދު ަގވާ އަދި މި ،ށް ފާސްކުރުމަށާއިގޮތަތް އޮޙު އިޞްލާވާ ގައިނޑުމެން ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުއަޅުގަ

ްށ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުުޅްނ ގެން ކަމަކުރާ ދުވަހުން ފެށިޖިލީހުެގ ތަޅުމުން ފާސްކީ ރައްޔިތުންެގ މަޚަރީފަށާ ތާ

 ށް ، ަވރަ މާ. އެހެްނވީވަނީ ފާްސވެފައްޔަތުން ޣުލަބި ބޭފުޅުންގެ އަިވ ގެވުްނ އެދެން. ވަޑަިއގެން ިތއްބެޕުޅު ނެންއަތް

އަުދ އްކަތްތަެކއް މިގިނަ މަސަ ވަރަށް އިގަގެ ކޮމިޓީމެންޅުގަނޑުހިސާބުން އަން މިހާދެދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު

ށް ުހރިާހ ބޮޑަ ށްަވރަ ،އެކުކަމާެތރިޞްޚުލާ، ނުހަނު އިފި. ެއހެންީވމާއިވައްންދެން ކޮށްދެިއރު ވަގިނަ ތިބޭފުޅުން ވަރަށް

 .ކޮމިީޓ ނިމުނީއަޅުގަނޑުމެންގެ ހިސާބުން . މިހާވަހަކަްށ ެއދެންދަންަނވަން. ބާއްޖަެވރި ދު  ޅުންނަށް ޝުކުރުފުބޭ

 .ވަަބރަކާތުހުهللا ވަރަޙްމަތު ލައިކުމް ޢަ  ވައްސަލާމް

______________ 
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