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6201/18/32ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:38: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންއްޔާ ފާްސކުރުމާއި ަޔއުމިކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/23އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3އަުްށ،  2016/18/19އިން  2016/18/17ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

އް. ިމ ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތަ 19ވަނަ ޖަލްސާއިން  17ވަނަ އަހަރުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.

 

 އަންގާ އެންގުން. . ރިޔާސަތުން 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުންިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ކޮމިޓީ،  މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްގައި  9:45 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ިއ ގަ 8:30 މިރޭ .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭސަގައި  2:30 މެންދުރުފަހު .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަުށް ފޮނުވިަފއިާވ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑަައޅުއްަވއި އަުޅގަނޑު އަްނގަފަިއވާތީ އެ ކޮމިޓީގެ ސުންަގިޑ  މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީއަކުން

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީ؛ އިމާރަތްކުރުުމެގ  128މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 . 2016އެޕްރީްލ  27ބިލު. ސުންގަޑި؛ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ލިޔުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަުށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ  68ލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި -4.3

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު 

އުޭކޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމަުށް ފޮނުއްވި ސުވާުލގެ މުއިޢްޒަުށް ފޮނުއްވި ދެ ުސވާލު ޖަވާބާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ެއޑި

ސުވާުލގެ ަޖވާބު،  3ޖަވާބާއި، މިނިސްޓަރ އޮްފ ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްްސ އަްލފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރަުށް ފޮނުއްވި 

މަޖިލީހުެގ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރން ފޮނުއްވާފައިވާތީ  68މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ޖަވާބުތައް މިއަދު އެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ރައްދުކުރުމަުށް  68ގަާވއިދުގެ 

 ފަހު، މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަޔުއމިއްޔާަގއި އެ ަޖވާބުތައް އުނިިއތުރެއް ނުގެނެސް ާޝއިޢުކުާރނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ސުވާލު . 5

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ުސވާލު. ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -5.1

އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމާ ކުރައްވާ ުސވާލު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންްޓ 

ންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމަުށް ވަރަުށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންވަން. ައޅުގަނުޑ އެ

 ރިޔާޟަުށް ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް.هللا މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ކަދެއްެކުވންވާހަ  ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ ތ. ހިރިލަންދޫ އަދި ކިނބިދޫގެ ފެނުެގ ނިޒާުމ 

 ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެުށޭނެ ތާރީޚެއް ސާފުކޮުށްދެއްވުމަުްށ. ޝުކުރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ަވޒީރު.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާއެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  މިނިސްޓަރ އޮފް

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި  2016ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ 

ވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވީމާ، ތ. ހިރިލަންދޫގެ ތ. ހިރިލަންދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމެނިފައިނު

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ތ.  2016ފެނުގެ މަޝްރޫޢު ފުެށޭނެ ތާރީޚެއް ދަންނަވަން މި ވަގުތު ދަތި. އަދި ހަމަ އެފަދައިން 

ނބިދޫ ފެނުގެ ކިނބިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާިއމުކުރުމަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމެނިފައިނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ވީމާ، ތ. ކި

 މަޝްރޫޢު ފެުށޭނެ ތާރީޚެއް ދަންނަވަން މި ވަގުތު ދަތި. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު ުސވާލަުށް ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު( ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  ަވީޒރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ޞަތުއަރުވަން. ރިޔާޟަުށް ފުރުهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެ ދަންނަވާލި ހިރިލަންދޫ އަދި ކިނބިދޫގެ ފެނުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ 

އް. އަދި އެަކން ކުރާނެ ގޮތަުށް ނިންމާފައި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް ޖަހާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަ 2015އަހަރުގެ، 

އޮތް މަސައްކަތްތަެކއް ެއއީ. ެއހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ެއކަން ނުކުރެވިފަިއ، މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ނެތްކަމުަގއި 

ަގއި ޖެހުމާިއ ވިޔަސް ދެން މި ސަރުކާުރގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތެްއ؛ ޮކން ދުވަހަކުތޯ އެކަން ވާނީ ާސފުކުރަން؛ ބަޖެޓު

ނުޖެހުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނނަކަުށް ނުފެނޭ މި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުަގއި ސަރުކާރުން ެގންގުޅުްއވާ އުސޫލު ކަމަކަުށް. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ކޮންމެ ދިވެހި  23އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ ވިްސނުންފުޅު ހުރީ، މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ންޖެހޭ ކަމެއް ސާފު ބޯފެން...ރައްޔިތަކަުށް ވެސް ލިބެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ވަޒީރު. 
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 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

ހަުރގައި ވަނަ އަ 2015ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ދަންނަވާނީ، 

ވެސް ތ. ހިރިލަންދޫގެ ފެނުެގ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުަގއި ޖެހިފަ ނެތް ވާހަކަ. އެހެްނނަމަވެސް، އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ 

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން މި ދަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްިޔތުންނަުށް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ 

ރަުެށްއެގ  10އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި  2ޔާީމންގެ މި ވޭތުވެިދޔަ هللا ތުން، ރައީސް ޢަބްދުމަސައްކަތްތައް ކުރަމުން. އެގޮ 

ރަުށެއްގެ ފެނުގެ ިނޒާމުެގ  9ރަުށެްއގެ ފެނުގެ މަޝްރޫޢު މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި މިހާރު މި ވަގުތު  10ނަރުދަމާއާއި 

ބަރުްނ ދަނީ ކުރެވެުމން. އިްއޒަތްތެރި މެން ވެސް މިރަުށެްއގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުގެ މަަސއްކަތް  11މަސައްކަތާިއ އަދި 

 ،ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ވަންޏާ އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ފި ކަމަުށްއިކުަރްއވަސަރުކާރަުށް ެއއްބާރުލުންދެއްަވިއގެން މި މަސައްކަތް

، ދަނީ ސަރުކާރުން މި ވީހާވެްސ ގިނަ ރަްއޔިތުންނަުށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް އަޅުގަނުޑމެން

 ގެންދަވަނީ ކުަރއްވަމުން. ޝުުކރިއްޔާ. މި ޔާމީންهللا ރައީސް އަބްދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުފަލާޙަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 

 :ވުންވާހަކަދެއްކެ  ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

، . އާދެ! އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރަުށް ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ގައި ނެތި އެ މަސަްއކަތް ވަގުތުން ަވގުތަުށް ފެުށޭ އުސޫެލއް ޮއވޭތޯ؟ ދެން، އަުޅގަނުޑ މިވަރުގެ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓު

މަސައްކަތް ނުފެުށި. އެބަހުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ޅުގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގައި ވެސް ބައެްއ ރަުށްރަުށްމިހެން މިދަންނަވާލީ އަ

 އަޅުގަނޑަކަުެށއް ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުެމއް ނުފެނޭ ޚާއްަޞ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން ނޫނިއްޔާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާއެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  މިނިސްޓަރ އޮފް

ގެ ގޮތުން އާއްމު އުސޫލެއް ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ

ގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަުށް ފައްޓަނީ. ޓުގެންދަނީ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން އެ ބަޖެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  މަސައްކަތްތައް މި

ފެނާއި ނޫނީ ހާދިސާއެއް ދިމާެވގެން ، ާކރިސާއެއް ދިމާެވގެން، ދެން، އެހެންނަމަވެސް، ޚާްއޞަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން



5 

 

 ގައިދަނީ ހަމަ ބަޖެޓު މު ގޮތެްއގަިއ މިަކއެއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، ާއއްރަުށެްއގަިއ ނާޅާނެ ވާހަނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

 ޖެހިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުމުޙައްމަދަ ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ވުރެ ގިަނ  މިލިއަނަުށް 57ީއސް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާައުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

 . އެކަމަުށްވެސް ކުރެވިފަ ހަާވލު ވަނީ ބަޔަކާ  ޓަކައި މިހާރު ފެނުގެ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރުމަުށް ،ޓަަކއި މަުށްރުފިޔާގެ ފެން ދިނު

ެއ ސަްއކަތް ދާލެއް ސްޕީޑް މަުޑވީމާ، ނަަވން. އަުޅގަނުޑގެ މަދަން ޓަކައި ިމއަދުގެ ަރއީސަުާށއި މިނިސްޓަރަުށް ޝުކުރު

 . ޝުކުރިއްޔާ.ންދެވިދާނެތޯ ދަންާވލީ މިނިސްޓަރަުށްމަސައްތުގެ ސްީޕޑު ތަންކޮޅެްއ ބާރަުށް ގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ދެއްެކވުން:ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަޠާ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާަލކަުށް

އެ ުސވާލުގެ  ވަންޏާ ިފ ކަމަުށްުޅގަނޑާ ަވކިން ބައްދަލުކުަރްއވައިއެުރވެން ެނތް. އެހެންނަމަވެސް، އަވާތީ ެއއަުށް ަޖވާބު

 ވާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަރު އަުޅގަނޑު ޖަވާބު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  އިާރގެދާ ކުޑަހުވަދޫ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ރި މެންބަރު ކުރައްވާަފއިާވ ސުވާލާ ގުިޅގެން މިނިސްޓަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެ

ޒާމަީކ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނި ،ދަންނަވާލަން އޮތީ  ދަންނަވާލަން. މިނިސްޓަރު އަރިހުން ދެއްވި ަޖވާބާ ުގޅިގެން އަުޅަގނޑު

ަގއި ުތގެ ބަޖެޓުނަރުަދމާއަކީ ދައުލަ ފެނާއި ވާތީ، ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަުށް ތި މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގެ 
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ވާތީ  ުށްކަކަމަރާ އަދި ލޯުނގެ އެހީެގ ގޮތުން ކު ،ހިލޭ އެީހގެ ޮގތުންނާއިީޕގެ ތެރޭަގއި ިހމެނިގެންނާއި، ޕީ.އެސް.ައއި.

 ވޭތޯ؟އިަގއި ކުުރމުގައި ކިާހވަރެްއގެ ގޮންޖެހުެމއް މިނިސްޓްރީއަުށް ކުރިމަތިވެފަ މިކަން އެދެވޭ ސްޕީޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

އަުޅގަނޑުމެން  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބު ދަންނަވާނީ

އެހެން  .ޓަކައި ވަރަުްށ ހަލުވި ސްޕީޑެއްަގއި ދު ފުއްދުމުަށް ޔާމީންގެ ަވޢުهللا ދަނީ ރައީސް އަބްދު މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ޑިަޒއިންެގ  ،ިޑޒައިްނގެ ަމސައްކަތްކުާރއިރު ންތަކެއް އެބަހުރި. ޚާއްޞަކޮުށްމަސައްކަތްކުާރއިރު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ގޮންޖެހު

ދަުށްވީމާ ކޮެޅއް ަބއެއް ަވގުތުތަުކގައި ބައެއް ފަހަރަުށް ލިބެްނޖެހޭ އެއްބާރުލުން ތަން ،މަސައްކަުތގައި ރަުށްރަުށުން ލިެބންޖެހޭ

ިޑޒައިްނ ސްޭޓޖުގެ މަސަްއކަތް ލަްސވެގެންދޭ. ބައެްއ ފަހަރަުށް މަސައްކަތް ލަސްވެގެންދޭ ގާްތގަނޑަކަުްށ  އެ ޕްރޮޖެކްުޓގެ

ގެ ސަރުކާރަުްށ ދުވަސްވަރު ވެސް. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މީގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަ

މަސައްކަތް މިހާރު ގެންދެޭވ  ވަންޏާ ކައުންސިލުތަކުން އެއްބާރުުލން ލިބިއްޖެ ކަމަުށް ންދެްއވަިއ، ނޫނިްއޔާ އެއްބާރުލު

ން، އެނޫން ދަތިތަެކއް ވުރެ ައވަހަުށް ގެންެދވޭނެ. ެއއީ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިަތކަކީ. ދެ ސްޕީޑަުށް

 ެއއް ނެތް.ފާހަގަކޮުށްެލވިފަ އަުޅަގނޑަކަުށްަވގުތަކު  މި އަޅުގަނޑު،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުރަޝީދަ ރިޔާޟް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

މިކަން  އިމުކޮުށް،ދި ކިނބިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއަދި ވަޒީރު. ހިިރލަންދޫ އަ ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ބޭނެ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު ވަރަުށް ބޮޑު އުއްމީދެްއ އަވަްސެވގެންދިއުމަކީ ވަރަުށް ޮބޑު ުއއްމީދެއް އެ ަރއްޔިތުންަނުށް ލި

ން. ދެން، ގައި ވެސް ހިމެނޭ ހިސާބުން ފެުށިގެފެުށިގެންދާނެ ކަމަުށް، ައދި ބަޖެޓު ދެއްވީ. ލަހެއް ުނވެ މިަކން ތި

ތޯ ވަނީ؟ އިއިމުކުރެވިފައް ރަުށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ިމހާރު ޤާހިސާބަުށް ކިތަފަހުން މިހާ ހަމައެއާެއކުަގއި، މި ސަރުކާުރ އައި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކިތައް ރަުށުގައި ފެނުގެ ިނޒާމު  ،މި ސަރުކާރު އައުމުގެ ކުރިން ކިަތއް ަރުށުގައި  ،މީގެ ކުރިން

 ޤާއިމުކުރެވިަފއިވޭތޯ؟
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

ރަީއްސ ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ރަުެށއްެގ  5ރާއްޭޖގެ  ؛ރަުެށއްގެ  5ހަމަެއކަނި  ،ރަުށެއްަގއި 5ެވވަަޑއިގެންެނވިއިރު ގެ ސަުރކާރާ ހަވާލުޔާމީންهللا އަބްދު

ރަުށެްއގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮުްށ  10ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނީ. އަދި މިވޭުތވެދިޔަ ދެ އަަހރުވަ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިަފއި

 . ޝުކުރިއްޔާ.ވަނީ ނިންމާފަ މިހާރު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަރުވަން.ފުަށް ފުރުޞަތުޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ގެ އަްއޑޫ ސިޓީގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ބައިވޯޓާ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ 

ވަރަުށް ދިގު ވާހަކައެްއ. މިއަދާ ހަމައަުށް ވެސް އައްޑު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވަރަުށް  އީ މި ؛ރެ ފެުށިގެންޒަމާނުއްސު

ދެްއވިދާނެތޯ؟ އަދި އެކަން ނިންމުމުގަިއ ފެުށި ނިމޭނެ ތާރީޚެއް ވިދާުޅވެ ކަން. އެހެްނީވމާ، އެއިންތިޒާުރގައި ތިބީ

ވޭތޯ؟  ެއއްވެސް ދަތިތަެކއް ންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބުމުގައިތުއަޅުގަނޑުމެންގެ ެއްއވެސް އިާދރާއަކުން ނުވަތަ ރަްއޔި

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތިކަން ކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ެއްއބާރުލުމެއް ދޭން. އެކަުމގަިއ 

ލުގެ ޖަވާބު ދެްއވާނެ ކަމަުށް އެ ުސވާ  ،ދެމުންވެސް ުހރަހެއް ކުރިމަތިނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް 

 އުއްމީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 
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ންނަވާނީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ދަ ރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ޅުގަނޑާ ާވތީ އެ ުސވާލަުށް ޖަވާބު އެުރެވން ނެތް ވާހަކަ. އެހެންނަމަެވސް، އެ މެންބަރު އަ  މުޅިން ނުގުޅޭ ުސވާލަކަުށް

 އެއަުށް އިތުރަުށް ުފރިހަމަ ޖަވާބު އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ވަންޏާ  ފި ަކމަުށްވަކިން ބައްދަލުކުަރްއވައި

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ސަރުކާރުގެ ބުނާ ގޮތުން  ޚިދުމަތަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނުގެ

ގިނައިން  ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް. އެހެންެވގެން، އަުޅގަނެޑްއ ގަބޫލެްއ ނުކުރަން ވަރަުްށ ސަރުކާރުން މާ

ހިރިލަންދޫ،  ޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ؛އް ުނނިމެނޭ. އިއްމަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްދެއޭ ައދި ވިދާޅުވުމަކުން ުނއެ

، ނުދެްއވާ. ކޮންމެވެސް ވާެބއް އެއް ފަހަރު ވެސް ދެްއވާުށޭ. ެއއަކަުށް ޖަވަހެއް ވިދާުޅވެޖެކްޓު ފެުށޭނެ ދުކިނބިދޫގައި ޕްރޮ

 ނަްނތޯ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު؟ފާފުެށޭނެ ދުވަހެއް ވިދާޅުދެއްވަ ނީ. އެހެންވީމާ، އެލަނިންމާ ފައިދައްކާދުރުދުރުން ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ރައްޔިތުންެގ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބު ދަންނަވާނީ

ަގނޑުމެން އެ މަސައްކަތްަތއް އަޅު  ކަމަުށް ވަންޏާ ފިަސވާފައި ސަުރކާރާ ހަވާލުކުަރްއވައިމަޖިލީހުން ބަޖެޓުގައި ޖައް

ނެތީމާ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ަބޖެޓުގައި ޖަހާފައި، މިިދޔަ .ކުރަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ

 ކުރެވިފައިުނވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުނަޢުޘްމާ ޖަމީލް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ
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 ،ަގއި ވަޒީރު ތިކުަރއްވަމުްނގެންދާ މަސައްކަތަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޫގގުލް ސްޕީޑުއާދެ! ޝުކު

ުސވާލުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ ގެމަނަފުއްޓާއި ޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަ ވަޒީުރގެ ޓީމަުށް ވެސް ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުރު

ަވގުތު  އޮތީ ޢަމަލީ ގޮުތން މެޝިންތައް ގެންދާ މިހާރު މިނިމި، ދެއްވާޫދގައި މިހާރު ވޭސްޓް ެމނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުތައް 

ޑު ޝަުކާވއެއް ގެ ރައްޔިތުްނެގ ވަރަުށް ބޮންތައްތައް ކުެރވިގެންދާނީ ކޮްނއިރަުކތޯ؟ ގެމަނަފުުށީކަ ޖެހިފަ. ދެން، މި

އެ ރަުުށަގއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަކީ. ެފން ތަޣައްޔަރުވަމުންދަނީ. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 ެއއްކޮުށް މަސަްއކަތްކުރަމުން މި ކައުންސިލާ އަދި ގެމަނަފުުށީ، ވަޒީާރއެކު މި އަންނަނީ އެތައް ަބއްދަލުވުންތަެކއް މިހާރު 

ބަޖެޓް ހިމެނިގެންދާއިުރ  ޑްކަން ައވަްސކުރެޭވތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދަކީ މި އަންނަ ިރވަިއޒް އަންނަނީ މި

 ގެމަނަފުުށީގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތެތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާަލކަުށްޝުކުރިއްޔާ އި

 ން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ވާތީ އެ ުސވާލަުށް ޖަވާބު އެުރވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުބްރާހީމައި ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ެއްއޗެްއ  ެއއްެޗއް ނުވާ ުނވާެއއް، ވާުކވާެއއް. އެ ޝަުކވާައކީ ާވއެއްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނޑުގެ ހަމައެކަނި އޮތީ ޝަ

ކަން ނޭނިގ، ހިސާބުަގިއ އޮތް ެއއްެޗއްނަރުދަމާއި ފެނާ މިއީ ކޮންތާކު، ކޮން ެގ ދެ ރަުށުގެއަދި ތިމާގެ ާދއިރާ ،ނޭނގި

އިރު ކޮުށްލާޔޮއެދޭ މީހެއް ކަމަުްށ ހެދުމަުށް ސުވާލުރަްއޔިތުންނަުށް ތިމާައކީ މާ ހެ ކަން ނޭނގި،ގައި އޮތް ެއއްެޗއްބަޖެޓު

އަދި ގޮނިޑ  ،ގެ މެންބަރުތުްނގެ މަޖިލީހުހެންވީމާ، ރައްޔިކަން އޮތީ. އެ  ތިމާއަކަުށް ވެސް ނޭނގޭ ކިހާހިސާބެއްަގއިކަން

އޮަތސް ެއ  އިލިބިފަ ރުމަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ބާރެއްބޭނުންކުރުމުގައި ތަންޮކޅެއް ިޒންމާދާރު ގޮތުގައި ކަންކަން ކު 

 ހަމަގޮތުަގއި ކުަރއްވާުށޭ. ުޝކުރިްއޔާ. ،ބާރުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ގެދާއިރާ  އުނގޫފާރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ީކ ސަރުކާރުްނ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަުދގެ މައުޟޫޢަޝުކުރިއްާޔ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އަުޅގަނުޑ 

ގެ ޢު ޟޫގެންދާ ޮގތް. އެހެންވީމާ، މައުކުރިއަުށް  ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ ކަންތައް އިއާރައްޔިތުންނަުށް ނަރުދަމާ

 އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ހުޅުދުއްފަރާއި މާކުރަތުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ،ދާއިރާގެ ތެރޭން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ންވީމާ، އެ މަސަްއކަްތ މިހާރު ކުރިއަުށްދާ ގޮތެއް ގައި ވަނީ ހިމެނިފަ. އެހެޤާއިމުކުރަން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު

 ެދްއވަފާނަންތޯ؟ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.ދާޅުވެވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

 މިއަދުގެ ަމއުޟޫޢާ، ޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބު ދަންނަވާނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިއް 

 ނުވާތީ އެ ުސވާލަުށް ޖަވާބު އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ. ގުޅޭ ުސވާލަކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުނަޢީމަ އަނާރާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ެއީއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ ެވސް  ،. އަޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

 އިގައި ވެސް ވާނީ ހިމެނިފަދާއިރާެއއް. އެހެްނވީމާ، ބަޖެޓު  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވެަފިއވާ ޚިދުމަތަުށްފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

 ކަންތައްތައް ޮގއްަސ އޮތް ހިސާބެއް ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ފެނުގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް. އެހެްނވީމާ، އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

 މިއަދުގެ ަމއުޟޫޢާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބު ދަންނަވާނީ ޝުކުރިއްޔާ

 ވާތީ އެ ުސވާލަުށް ޖަވާބު އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ. ގުޅޭ ުސވާލަކަުށްނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޝިޔާމަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  އިރާގެދާ ނައިފަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުގެ ަވޒީރުންނަީކ ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވާުލކުރުމަުށް މިގޮތަުށް ވަގުތު ހޭދަުކރުމަކީ އެތަކެއް ަރއްޔިތުްނގެ ވަރަުށް ބުރަކޮުށް އުުޅްއވާ ަވޒީުރންތަކެއް. މިހެން ބޭކާރު ސު

އެހެންކަމުން، މިހެން ބަޖެޓުގައި؛ ބަޖެޓުނުކުެރވި ހުންނަ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ  .ދާނެ ކަމެއްއެތަކެއް ނަރުދަމާެއއް ހުއްިޓެގން

ވުން ަވރަުށް ރަނގަޅު. ައޅުގަނުޑ ގޮތުން ސުވާލުނުކުެރވޭނެ ަކހަލަ ގޮތަކަުށް މަނިކުފާނު ުއސޫލުތައް ކަނަޑއެުޅއް

މިނިސްޓަރަުށް ޠާރިޤުަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު ކިހާ ފައިސާއެއް މި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރައްވައިފިތޯ ެއކިެއކި 

 ރަުށްރަުށުގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާނީ، މިއަދުގެ ސީދާ 

 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާލަކަުށް ުނވާތީ އެ ުސވާލުގެ ަޖވާބު އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ރުަގިއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. މިނިސްޓަރު ވިދާުޅެވއްޖެ، މިނިސްަޓރު ސަރުކާރާ ަހވާލުިވއި

ރަުށަކީ ޮކްނ  10ރަުށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިންމާފައިވާ ކަމަުށް. އެ  10ރަުށެްއގެ ނަރުދަމާ އެޅިފައިވާ ކަމަުށް. މި ސަރުކާރުން  5

 ރަުެށއްތޯ ދަންނަވާލަދެްއވަފާނަންތޯ؟ ދެންމެ މި މައުޟޫޢާ ގުިޅގެން ދެއްވި ަޖވާބެއް އިނގޭތޯ ެއއީ.  10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑު ދެްނނެވީ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގައި 

هللا ރަުށެްއގެ ފެނުގެ؛ ރައީސް ޢަބްދު 10ހަކަ. އަދި ރަުެށއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ނިމިފައި އޮތް ވާ 5އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ، 

ރަުށެްއގެ ފެުނގެ ނިޒާމު ނިމިފައި އޮތް ވާހަަކ. އަދި މިހާރު މި ވޭތުވެދިަޔ  5ޔާމީން ސަރުކާރާ ަހވާލުެވވަަޑިއގެންނެިވއިރު 

ނިޒާމު ނިމިފައި  ރަުށަކީ، ފެނުގެ 10ރަުށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ނިމިފައި އޮތް ވާހަކަ. އެ  10އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގައި  2

ރަުށަީކ، މ. މުލައް، އދ. މާމިނގިލި، މ. ދިއްގަރު، ހއ. އިހަވަންދޫ، އދ. މަހިބަދޫ، ގދ. ގައްދޫ، ސ.  10އޮތް 

އދ. އުކުޅަސް. އއ.  ނެތިއްޖެ.ސ. ފޭދޫ، ހއ. ތުރާކުނު، އަދި އދ. ކުއްލިައަކުށް އަޅުގަނޑު ހަނދާން ހުޅުދޫ،

 ޝުުކރިއްޔާ.  އުކުޅަްސ، މާފުކުރަްއވާ!

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އަުރވަން.ޙްމަދުދީދީއަުށް ފުރުޞަތުމައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މާރިޔާ އަޙްމަދުމައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އިމުކުެރވުނު ރަުށެްއގައި ޤާ 10ބުދެއްވަމުން ފެުނގެ ނިޒާމު ވިދާުޅެވއްޖެ ޖަވާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިނިސްޓަރު

ހުރިހާ ރުަށެއްަގއި ެވސް ތިވިދާުޅވާ ފެނުެގ ނިޒާމު އެއް ފެންވަަރކަުްށ  ،ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުާވލަން ބޭނުންވަނީ

 އަދި ކިހިނެއްތޯ ؟ގޮތަުށްތޯ ބޭތެރެއަުށް ފެން ލި ހުންނަހެން ޓެޕް ހުޅުވާލީމާ ގޭ އެްއގޮތަކަުށްތޯ ދެވިފައި ހުރީ. މާލޭގައި މި

ނުވަތަ ކޮންޮގތަކަުށްތޯ ފެނުގެ ކަންތައްަތއް  ؟އެއް ޭރޓެްއގައި ފެން ެއތަނުގައި ލިބޭތޯ މާލެއާ ބިލުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ؟

 ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަނީ؟ ހަމަޖެހިފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަޒީރު. 

 

 އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެންަވޔަރަންމަންޓް ނިސްޓަރ އޮފްމި

ހަމަ މާލެއެޭކ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާުލގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ޓެޕް ަވއްދައި، ޓެޕުން ފެންިއސްކުުރ ައކަުށް އެ ގެވި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި ކޮންމެ ެގއަކަުށް ވެސް ހަމަ އެްއގޮތަުށް ހަމަ މިދެންނެ

ހުރިހާ ރަުށެއްަގއި ވެސް ހުންނާނީ  ގޮތަުށް ހުރިހާ ރަުށެއްަގއި ެވސް ހުންނާނެ. އަދި ހަމައިން ފެން ލިބޭނެ ދޫކޮުށްލީމާ މީޓަރާ

ލިނޭޓުކޮުށްފައި ފެން ޕްލާންޓް ވެސް ަހމަ ޑިސެ އާރު.އޯ، ފެން ސްޓޯރޭޖު ބަހައްޓާފައި އާރު.އޯ ޕްލާންޓު ބަހައްޓާފަ. އަދި

އަިދ ، ޭއގެ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ބަލަމުންދާ ،ފެނަކީ ފެން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އީ.ޕީ.ޭއއިން ޓެސްޓުކޮުށް  ދޫކުރަނީ. އަދި މި

އީ.ޕީ.އޭއިން ހަމަޖައްސާފަިއ އޮްތ  ،އޮތީ ހަމަޖައްސާފައި މި އަބަދުވެސް ބަލަމުންދާނެ ތަންތަން. ދެން ފެނުގެ ޓެރިފް

ަގއި ރޭަގއި ޓެރިެފއް ހަމަޖައްސާފަިއ އޮތީ. އެެހންވީމާ، އެ ޓެރިފަުށް ބޭްސކޮުްށފައި ހަމަ ހުރިހާ ރަުށެއްޓެރިފެއް. އަޮތޅުތެ

 ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ވެސް ފެނުގެ އަގު ަނގަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުަވން. އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް ފުރުޞަތުކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިމުކުރުމަުށް މި އަހަރުގެ ގަިއ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާުމ ޤާވުރެ ގިނަ ރަުށު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ސާޅީހަުށް

ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަހަރު ތެރޭ  އިތޯ މިމީގެތެރެއިން ކިަތއް ރަުުށގަ ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިަފއިާވއިރު 

  ޤާއިމުކުރެވޭނީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓްމި

މި އަހަުރގެ  ،ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާނީ ގެސުވާލު  ޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްިވ އެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއް

މަނިކުފާނު  އޭަގއި އެ ،ގޮތަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވަުމން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިާޔސީ ބަޔާނުަގއި ވިާދޅުވެަފއިވާ
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ގެންދާނެ ވާހަކަ އަުށް މުކުރުމުގެ މަސައްކަްތތައް ކުރިއިމެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާގޮތަުށް އަުޅގަނޑު ވިދާޅުވެަފއިވާ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަޙްމަދު މުބީނަުށް ފުރުޞަތުބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަުޅގަނޑު ހަަމ ޢުން ބޭރުގައި ކަަމުށް ވިޔަްސ، ރި ރައީްސ، ާއދެ! މައުޟޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެ

ތެއް ނިމި މިހާރު ޑިޒައިްނގެ ހުރިހާ މަސައްކަ . ފީއަލީގެ ނަރުދަމާގެ ކޮންސެޕްޓްސުވާލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

. ކިހާތަނެްއގެ އެ ރަުށުގެ އިފްތާގަވާލުކުރެވިަފިއާވ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ މިދިޔަ ހަމިނިސްޓްރީއާ ހަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށިދާނެތޯ ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުން. ވަރަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓްމި

 ނުގުޅޭ ސުވާަލކަުށް ކުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 ވާތީ އެ ުސވާލަުށް ޖަވާބު އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ަވގުތު ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ިމ ުސވާލުކުރު ހިސާބުން ވަޒީރުންނާ ޝުކުރިއްާޔ. މި

އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމުަށް  ނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓްަފހަރު މި ފުރުޞަތުގައި އަިދވެސް އެއް

 )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ވަރަުށް

 

 ންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަ. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



15 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަަނ މަްއދާގެ )މ( އިޞްލާޙުކުެރއްުވމަުށާއި، އެ މާއްާދގެ )ފ(  85ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  -6.1

ގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުމަުށް އެިދ ރައްޔިތުން 111އުނިކުރުމަުށާއި، 

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2016އެޕްރީލް  7އާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ެދއްވާނީ ާއއްމު ކޮމިޓީގެ ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް ެއއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައި

 ނައިބު މުޤައްރިރު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ މާއްާދގެ )މ( އިޞްލާޙުކުރުމަުށާިއ، ެއ  85މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރަްއޔިތުންގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އުނިކުރުމަުށް އެދި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް  111މާއްދާގެ )ފ( އުނިކުރުމަުށާިއ، 

ޕޯޓު ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ާއއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރި

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ބައިވެިރވުން ލިބުނުކަން ފާހަގަުކރަން. އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮުށް މި އިޞްލާޙަކީ ރައްޔިތުްނގެ 

 ވަނަ 94މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ކުިރއަުށްގެްނދިއުމަުށް ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

މާއްދާގެ ދަުށުން ާއއްމު ކޮިމޓީއަުށް ލިބިގެްނވާ އިޚްިތޔާރުެގ ބޭނުންކުރުމަުށް ޓަކައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް 

ފޮނުއްވާފަިއވާީތވެ، މި ދެންނެވި މާއްދާގެ ދަުށުން މި އިޞްލާޙާ މެދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ޓަކައި މި 

 ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ާއއްމު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަުށާއި، ިއއްޒަތްތެރި ަނއިުބ 

ވަނީ މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑަެއޅިފައި 

 45މިނެޓު  14ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް  31މިނެޓު  31ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ޖުމުލަ 

 2ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް  21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.ޭއއަުށް  22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްަބތްނުވާ އި

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް.

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ތެރި ަރީއސް. މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާަޙކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތެެރއިން ވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ކުާރ ފަރާތްތަކަުށް އެ ފުރުޞަތު ނައްތާލުމުގެ ވިސްނުުމގައި މޮކްރަީސ ގެނައުމަުށް މަސައްކަތް އިޞްލާޙަުށް ނޫނީ ޑި

ބޫުލކުރަން. ެއހެން މިދެންނެވީ މިހާރު މި ބޮޑަުްށ ގަ ުށްއަޅުގަނޑު ވަރަ ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙެްއ ކަމަުށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޓުން ކޮމިޓީ އެބަ ނިންމާލާ. މިނެ 5ގޮތަކީ،  އޮންނަ ޙަޤީަޤތުގައި ކޮމިޓީަތކުގެ މަަސއްކަްތ މި ،ގޮތުން ގަާވއިދު އޮތް

ދި މައްސަލަތައް ހުިރ ހިސާބަުށް އަންނައިރު އެބަހުރި ހަމަ ވަރަުށް ކުދިކު ކަންކަމެއް ނުބަލާ. މި ތަޅުމާ ބަލަންވާ ވަރަކަުށް

ކަމަުށް ހެދުމުގެ ވިސްނުމުގައި  ހިސާބުން ނިންމާލީ  އެ އެ އަނބުރާ ކޮމިޓީއަުށް ނުފޮނުވަިއ، ބިލުތައް. އެހެން ހުއްޓާ

ބޫލުކުރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ބޮޑަުށް ގަ ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެްއކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް

ގޮާތއި، ިހނގަމުންދާ ގޮތް އެބަ ވަރަުްށ  ހޭ ކަމެއް. ޙަޤީަޤތުގައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީތައް ހިނގާކަންބޮޑުވާންޖެ

ނެ. ކޮމިޓީއަުށް ހަމައެކަނި ސާފުކޮުށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އަދި މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާ 

ގިނަ ަވުގތު ކޮމިޓީގެ ބޭނުންކުރެވުމުެގ  ވަރަުށް ،ވަގުތު  އިެރއްަގއި ން އެބަތިބޭ އެތައްލާަފއި ަވގުތު ޖައްސާލަިއގެކިޔައި

ަގޑިއިޭރ  1ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި ލިާޔއިރުަގއި ތިމަންނަމެން ހޭދަކުރީ އެ ވަގުޭތ، ، މާނައިގަިއ ނުވަތަ އެ ވިްސނުން

ިއދަުށް އިޞްލާޙެއް އަބަުދވެސް ހިސާބަުށް މި މަޖިލީހަުށް، މި މަޖިލީހުގެ ގަވާ  ނަންވެގެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދާބު

ހިސާބަުށް ފޮނުވާ  ގުމުގެ ިވސްނުމުގައި މި ތަޅުމާތާރުކޮުށް ހިންތެރި ރައީސަުށް މަޖިލިސް ޚުދުމުޚްއަިއއްސަ ވަނީ އިްއޒަތް

އިޞްލާޙެްއކަން ައޅުގަނޑު ަހމަ މި ފުރުޞަތުގަިއ ރެކޯޑަުްށ ޓަކަިއ ވެސް ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ިމ 

ލީހުގެ ގަވާއިދު އަލުން އެކުަލވައިލާފައި މި މުޅި މަޖި ،ވަނަ މަޖިލިްސ ފެުށިއިރުގައި އޮންނާނެ ގަާވިއދު 18، މަޖިލިސް

ން މަތީ ެއކި ފަހަރު އެ ުމއްދަތު، ހިސާބަުށް ފޮނުވަން ވަކި ުމއްދަތެއް ޙަޤީޤަުތގައި ދީފަ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހާ

ނުވާކަމީ އިްއޒަތްތެރި ަގއި އަދި މި ގަާވއިދު ހެދިފައިރު ފާއިތުެވގެްނދިޔައިރުއަހަ 2ހިސާބުަށް އައިސް  މުން މިއަދާއިތުރުކުރަ

ނުވަތަ މި މަޖިލިސް ރަނގަޅަުށް ހިންގުމަުށް ބޭނުންފުޅުނުވާ އެއް ހެކި ކަުމގަިއ  ،މިކަން ރަނގަޅަުށް ިހންގުމަުށް ،ރައީސް

ިމހާރު މިހާހިސާބުަށް ހެދިފައިވާ ، ގަވާއިދު ލަން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިޫބލުކުރަންބޮޑަުށް ގަ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

ލާއިެރއްަގއި ކޮންމެ ަގާވިއދަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަަކކީ ކޮބައިތޯ. ބަަލއި

ޔިތުންެގ ރައް  ،ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބި މެންބަރުންނަުށް އެ ފުރުޞަތުތައް، ތަފާުތ ފުރުޞަތުތައް ،މެންބަރުންނަުށް

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިްޞލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ުފރުޞަތުތައް އުނިކުރުމަުށް

ގޮތުަށް  ނޫނެއް ތަންކޮޅެއް އިތުރަުށް ދިރާސާކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ނުވަތަ އެ ފޮނުވާ ބިލެއް ނުވަތަ ގާ ،އުނިކުރުމަުށް

 ންނަާވލަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ފުރުޞަތުގައި ދަ ކުރުންތަކެްއކަން އަުޅގަނޑު ަހމަ މިގަާވއިދުން އުނިކުރަމުންދާ އުނި 

ގޮުތަގއި ޒިންމާދާުރވާންޖެހޭ. މިފަދަ  ބޫލުކުރާ މެންބަރުން ވެސް ިމއަުށްވުެރ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅގަނުޑ ގައަޅުގަނޑުމެންގެ 

ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެންމި ގަާވއިދަުށް އިުތރުކޮުށް، އިޞްލާޙުތައް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށް

ހަމަ  ؛ނުވަތަ އެ ވިސްނުން ުދއްވާލުމަުށް ކުރަމުންދާ މަަސްއކަތެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން ،ރައްޔިތުންެގ ބާރު ކަނުޑވާލުަމުށް
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ނީކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ދަހިނގަމުންހަމަ މިހާރު  ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަތކުގެ މަަސއްކަތް .ތަކުރާރުކޮުށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން

ސަރުކާރުްނ  .ހަމަ ދިމާ އިދިކޮޅަުށްގޮތާ  މީގެ ކުރިން ކޮމިީޓތައް ހިނގަމުންދިޔަ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ގަާވއިދުތަކަުށް ގެނައުުމގެ  ،ނޫނުތަކަުށްރުކާރުން ބޭނުްނވާ ބަދަލުތަކެއް ގާސަ ،ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް އިްޞލާޙުކޮުށް

ރައްޔިތުންނަުށް  ،ފަހަރެްއގައި ވެސް ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން .ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މުަގއި ހަމައެކަނި ކުރާ ވިސްނު

މަސައްކަތް  މި މަޖިލީހުން ވެސް ނިންމަވަން ،މަންފާއަކަުށް ެއއްވެސް ކަެމއް ހަމަ ކޮމިޓީއަކުން ވެސް ،ރަނގަޅަކަުށް

ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން. ވަރަުށްހަމަ ެއކު ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނުކުރާ ވާހަކަ ވަރަުށް ހިތާމަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިރާގެ މެންބަުރ އިނގުަރއިދޫ ދާ

 111އަދި  ،ވަނަ މާްއދާގެ )މ( އަުށް 85ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ބޮޑަުށް ތާއީދުކު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުރެްއވުމަުށް މި ހުުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

މިހެން ހުރި ބައެއް އުނި ކަންަތއްތަްއ  ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގެންދަަވނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަ

ެއއްކޮުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން.  އިޞްލާޙުކުަރއްވަމުން. އެކަމަުްށ ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަުްށ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

އެަބހުރި އަޅުގަނޑުމެން ަވގުުތ  ުށްލަން މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮ މެއެން

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން  ގިނަ މާއްދާތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަުށްިއޞްސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި 

ޮބުޑ  ގުޅިގެން ވަރަުށް ހަމަނުޖެހުންތަކަުށް މި ގަވާއިދަުށް ގެެނވުނު ބަދަލަކާ ތަޅުމުގައި ައޅުގަނޑުމެން ތެރޭ ހިނގާ މިތާގެ

އިންނަ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ދަންނަވާލަން އޮތީ، އޭުރގަިއ  ނު. އަުޅގަނަޑކީ ސުލޫކު ކޮމިޓީަގއިކުރިއެރުމެއް ލިބު

ހީވި. ެއކަމަކު މި ަގވާއިދަުށް ގެނައި އިޞްލާެޙއްގެ  ދެންމެ ޖަހައިފާނެހެންން ގޮސް ަރީއސް މޫނުގައި ދެންމެހަމަ އަރައަރަިއގެ

ތަން ވަރަުށް ނުފެނޭ. އެހެންވެ މިފަދަ މުހިއްމު ގަާވއިދުތަްއ، ވާހަަކއަީކ  ދާމެންބަރުން ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ސަބަބުން

ރަްއވާ ކަންތައްަތއް. އެކު ކު މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަީކ ޙަޤީޤަތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވަރަުށް ވިސްނުންތެރިކަމާ

ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން  މިއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްެގ ބޭނުންފުޅަކީ. މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި އުނިކަެމއް އޮތް

ޮބޑަުށް އުފާކުރާ  އިޞްލާޙުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވަރަުށް
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ުށް ޓަަކއި ހަމައެަކނި ރައީސަުށް ޝުކުރު އަދާކޮުްށލަން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނުޑ ކަމެއް. އެކަމަ

 ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ ަރއީސް.  ތެދުވީ. ވަރަުށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ މަކުނު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގުޭޅގޮތުން ކުރީަގިއ  ުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަ

އޮންނަ މާއްާދއެއް މިީއ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ޮކންމެވެސް އެއް ކޮމިޓީެއއްަގއި  މި މަޖިލިސް އުފެދުނީއްސުރެ ވެސް

ންވީމާ، ދެން ނުޖެހޭނެ. އެހެއެގޮތަުށް ޢަމަލުކުރާކުަށް، ނަމަ މަސައްކަތް ކުރުން. މިހާރު މި އިޞްލާޙު މިގޮތަުށް ފާސްވެއްޖެ

ގައި ުއޅުްއވާތީ އެަލަވންސް ވެސް. ދެން އެގޮތަުށް އަރަނީ މިހާރު މެންބަރުންނުަށް އެބަދޭ ކޮމިޓީއެއް އަޅުގަނޑުގެ ހިތަުށް

ދެން ސުވާލުއުފެދޭ އަނެްއ ކަމަކީ، މިސާލަކަުށް ކޮމިޓީތަކުަގއި އަސްލު ބޮޑަުށް ޚިޔާލު  ކަންތައް ދާނީ؟ ކިހިނެއްބާަވއޭ އެ

 ރަކު ވެސް ކޮންެމވެސް ދެވެނީ ބިލުތަކަުށް. ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކޮމިޓީަތކުަގއި ކޮންމެ މެންބަ މި

ކުރެްއވުމަކީ. އެހެންނޫނީ އަސްލު އެ މެންބަރެްއގެ ަފރާތުން ޤައުމަުށް ލިބެންޖެހޭ އެއް ކޮމިޓީެއއްަގއި މަސަްއަކތް

ކޮންެމ  ،ޮގތުގައި. ައޅުގަނޑު އަބަދު ވެސް ވަކާލާތުކުރަން ބޫލުކުރާއެބައާދޭ އުނިކަމެއް އަޅުގަނޑު ގަ ޚިދުމަތްތަކަުށް

ންހެން ބޭފުެޅއް ެވސް ހުރުން ެއއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ދެކޭހިތްވާ ދުވަހެއް. އެއީ އެ ޚިޔާލުަތްއ ކޮމިޓީއެްއަގއި އަ

ގޮްއސާނެތީ ގެން ގެެނވޭ އިޞްލާޙުން ަބއެްއ މެންބަރުންނަުށް އެ ފުުރޞަތު ހަނިވެ ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި. ދެން މިާހރު މި

 ޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ކަންބޮުޑުވން ހާމަކޮުށްލަން. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 ން މާއޭެގ ާޒތަުށް ބަލާއިރުަގއި ޭއގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަުށް ހުުަށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ

ބޫެލއް ނުކުެރވޭ. މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހެޅުމުެގ އް ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑަަކުށް ވެސް ގަބޮޑު ނަތީޖާތަކެއް ފެންނާނެ އިޞްލާޙެ
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މިކަހަލަ ކުދިކުިދ ކަންތައްތައް މި މަޖިލީހުަށް  އި ހުރި މުހިއްމު މައްސަލަތަކާ މެދު ވާަހކަނުދައްަކއިޤައުމުގަ  ،ބޭނުމަކީ

ލައިގެން މި މަޖިލިސް ހިނގާކަން ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކޮުށްދިނުން ނޫން އެހެން ކަމެއް މިއަކުން އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ 

ލާޙަީކ ހެޔޮ ވަރަުށް އަޖައިުބވޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އިޞްލާޙޭ ިކާޔތީ ވެސް. އިޞްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑު 

ކަމަުށް  މިދިޔަ ކަންަތއްަތއް ެއއީ އިޞްލާޙެއް  ގުިޅގެން ޤައުުމގައި ހިނގައި  ބަދަލު. މާލިއްޔަތު ގާނޫނަުށް ެގނައި ބަދަލުތަކާ

ވަތަ ަގވާއިަދކަުށް ެގނެވޭނީ ބަދަލުކަމުގައި މިއަުދ ނޫަނކަުށް ނުހެދިފައިވާ ގާ، ބޫލުކުަރްއވަންތޯ؟ އެހެންވީމާރައީސް ގަ

އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަން އެބަޖެހޭ. އިޞްލާޙަކީ ޭއގެ ސަބަބުްނ އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާެނ 

ވާ ބަދަލެއް ވެސް ހަމަ ގަާވިއދަުށް ހުުށަހެޅިފައި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ިއޞްލާޙެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ. މިއީ

މިފަދަ  ،ބޫލެއް ނުކުރެވޭުށް ވެސް ހަމަ އެއްގޮތަކަުށް ެވސް ގަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަ ގެންނަން ހުުށަހެޅިފައި މި 

 ،ކަމެއް ނިކުންނަނީ. މީގެ ހުރިހާ ވެސް ބޭނުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި  ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ނަތީޖާ

 ދިއުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބަދަލުކުރަމުން ކަުްށ ރަބަރ ސްޓޭމްޕް ޖަހާ ތަނަކުަށް މި މަޖިލިސް ގޮތަ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ތިެބ މި މަޖިލީހުގެ ހައިބަތާއި ަކރާމާތް ގެއްލޭ ގޮތަުށް މިފަދަ 

ބާުރ  3، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ ކަމެއް ނޫން، ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންދިއުމަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާނެ

އި ބޭނުންާވ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާެރއް ހިންގުމަުށް ޓަކަ ،ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާެމއްަގއި މި މަޖިލީހަުށް ހުރި ބާރުތައް އުނިކޮުށް

ިރ ރައީސް. ެއއީ ރަްއޔިތުން ކޮުށްދިނުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރަމުން އަންނަ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތް، އިްއޒަތްތެފަސޭހަ

ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. އަދި މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތެއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު 

މިއީ މަޖިލީހަުށާއި ދިވެހި ، ންނަވަިއގެން ތި ދަނީ. އެހެންވީމާއެކަން ކުރަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި މަޤާމުގައި އި

ނަުށް ފައިދާހުރި ކަެމއް ނޫންކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ރައްޔިތުން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް. ޢަލީ މަޢުރޫފަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫއަރުވަނީ  މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަުޅގަނޑު .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް

 ލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ަމޖިލީހުން ހުުށަހަޅާފައިވާ މި އިޞް ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސްޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

ލާޙުތައް ނުގެނެސް މިއަދު ރާއްޖޭެގ މި އިޞް ޮކމިޓީތަކަުށްގޮތުަގއި ވަރަުށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެއް. ހަޤީޤަތުަގއި 

ނެތީމަ އެ ކަންތައްަތްއ އިސްނަަގއިގެން މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ މި ންނަުށް ކަންތައްަތއް ޮކުށްދެވެންރައްޔިތު

 ،ކަުާށއިގާނޫނުތަ ،ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަުދ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ގަބޫލުކޮުށްފި އަޅުގަނޑުމެން ޮކމިޓީތަކަުށާއި
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ކަން. ވަރަުށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އަިއއްސި ގަާވއިދުތަކަުށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާަދުށާއި އަމަންއަމާންކަމަުށް

އެއީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެްނ ދުލުން ދައްކާ ވާހަކަ ނޫންކަން މިއަދު ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ވެސް ނުހިނގާ ފަދަ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި ދަނީ  އަދި ާރއްޖޭަގއި ދުވަހަކު ތި ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ހިނގަިއ،ޮބޑެ ދިމާލެއްގައި

ްޑގެ ެއކަހަލަ ބޮޑެތި އަިދވެސް ެއސް.އީ.ޒެ  ،ކަހަލަ އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެއަރޕޯޓް، ކޮުށް ބުރިޖު ކަހަލަހިނގަމުން. ޚާއްޞަ

ނުވުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާެނ ބޭފުޅުންނަުށް އެކަން ތަޙައްމަލް އީ ބަެއއްއެ ، ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުރީ އަންނަން. އެހެންވީމާ

ވުން އެީއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުުށެްއ ކަުމގަިއ ުާށއި ކަންފަތްތަކަުްށ އެ އަޑު ނީ ކަމެއް ނެތް. އަދި ެއ ބޭފުުޅންގެ ލޯތަކަ

ކަތަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތި ކުރައްވާ މަަސއް، ޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން. އެހެންވީމާއަ

ހަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ، ސާބަސް ަރއްުދކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިއައްސަރިބަހާ 

ރަުށް ައވަސް ކޮުށް ކޮމިޓީތަކުން ވަުށް ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހެއް. ޚާއްޞަގައި ވެސް ނުހިނގާ ފަދަ ފުރިހަމަ ގޮތަކަތާރީޚު

މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި އެ ކޮުށް އެޚާްއޞަ، ސްތަކުގައި ންމަމުން މި ދަނީ. ކުރީގެ މަޖިލިސްޕީޑެްއގައި ކަންތައްަތއް ނި 

ތުގެ ބިލު ވެސް މިހާރު އަޖިނާޢީ ިއޖުރާ .. މިއަދު އަުޅގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކީ ފާހަަގކޮުށްލަންއެްއޗެހިތައް ހުރީ ގަނުޑވެފަ

އަވަްސ ސްޕީެޑްއގައި. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ަކންތައްތައް ނިމިގެންދިަޔއިމަ އެ ަވނީ ވަރަުށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި 

އިދިކޮޅު ފަރާތެއްގެ ގޮުތގަިއ އޮވެގެން އަބަުދވެސް ެއ ، ރައްޔިތުންނަުށް މީގެ ލާބަޔާއި ފައިދާ މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ

ފުޅުންނަކަުށް ތަޙައްމަލެއް ުނކުރެވޭ ަރއްޔިތުންނަުށް އެންމެ ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެީއ ހަމަ އެްނމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. ެއއީ ެއ ބޭ

ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ވެސް މަަސއްކަތްކުަރއްވަނީ ހަމަ ސީދާ އިދިކޮޅަުށް. ، ުށް ވެސް ޯވޓުދޭކަުށެއް. އެހެންވީމާފައިދާ އޮތް ބަޖެޓަ

ކޮުށް ވަޒީަރުކ ޓުދެއްވަނީ. ޚާއްޞަ ތަނުަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހަުށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ލިޔަސް ހަމަ އިދިކޮޅަުށް ވޯ އަދި މި

ޢައްޔަންކުރަން ފޮނުިވޔަްސ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ަވޒީރުންނަކީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް ެއ ކަންތައްަތއް ކޮުށްދޭން ތިިބ 

ބޭފުޅުންނަކީ މި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާއަުށް ވެްސ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ރުހުންދޭ ކަހަލަ ވިސްނުމެއް ނެތް 

 ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާއޭ ތި ުކރައްވާ މަަސއްކަތަުށް. ، މި ބޭފުޅުންގެ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ރުމެންބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް މި  ؛ގެެނވޭ މާްއދާްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމއަދު މި އިޞްލާޙުރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އާއި )ފ( ަގއި އޮތް އެްއޗެއް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުންނާިއ ވަނަ މާއްާދގެ )މ( ގަ  85 ،ގެނެވޭ މާއްދާ 
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ކަމަުށް. ވަރަުށް  ލާޙެއް ުށް މުހިއްުމ އިޞްމިއީ ވަރަ ،އަދި އެހެން ޕާީޓގެ ަބއެްއ ޭބފުޅުން ތެދުވެަވޑަިއގެން ވިދާުޅވެއްޖެ

ން ނުފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ެއ ބިުލ ސްކުރަހުން ފާއޮންނަނީ، ބިުލ މަޖިލީ ލާޙެއް ކަމަުށް. )މ( ަގއި މިބޭނުންތެރި އިޞް

އަދު މި ކުރާ ކަމަީކ އިތުރަުށް ފުރިހަމަކުރުމަުށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމަުށް ވޯަޓުށް އަހަންވާނޭ. ވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި

، ނަމަ ްސ ފާސްެވއްޖެކޮމިޓީއަުްށ ފޮނުވުަމުށް ވެ ،ކޮމިޓީއަުްށ ދާނެ ކަހަލަ ގޮެތއް ހަދާލުން. ެދަވނަ ކަމަކީ ވޯޓަުށް ނާހައި 

ނަމަ، ސޮރީ.  ވީއޭ. ފޮނުވުމަުށް ފާސްނުވެއްޖެއެ ބިލު ބާތިލޔ، ނަމަ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމަުށް ވެސް ފާސްެވއްޖެ ފާސް؛

ދެ ، ނެ ގޮތެްއ މި ހަދަނީ. އެހެންވީމާނުވާހިސާބުން ބާތިލުވީއޭ. އެހެްނވީމާ، ބިލު ބާތިލު އެ ބިލު އެ ،ނަމަ ފާސްނުވެއްޖެ

ނެސްފައި އަނެްއާކ ތަނަުށް މި ގެންނަނީ ބިލު. ގެ މިޓީން ބަލާފައި މިކޮކުރުމަުށް؛ ސް މައްސަލަ އަވަ. ގޮތެއް މި ހަދަނީ

މަނީ. ދެން މިއީ އެހާ ގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ނިން ލާ ނބުރާ ހަމަ އެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވައިއަ ވޯޓަކަުށް ނާހައި

 ނުފޮނުވަން ނޫން. ބިލު ދެން ކޮމިޓީއަކަުށް  ވާލަން. އެހެނެއްކަމެއްތޯ. ބިލު ހަމަ ބެލި ކޮމިޓީއަުށް އަނބުރާ ފޮނުބޭނުންތެރި

ރައްޔިތުްނގެ  . އެކަަމކު އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއެވެސް ކަމަކުނުދޭ ،ކުރާނެ ވާހަކަ ބުނީމަގަނޑުމެން ފާސްކޮުށްފިއްޔާ ބާތިލުއަޅު

ލަތެއްަގިއ ހާ ްނ ބޭނުންނުވެއްޖެގޮތަކަުށް ވެސް ފާސްކުރަ ނުވަތަ އެނޫން ،މަޖިލީހަުށް އެއީ އެގޮތަުށް ޮއވެެގން ފާސްކުރަން

އަލުން އިތުރަުށް ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަިއގެން ގިަނއިރުކުރަން ބިލެއް، މިއީ އަުޅގަނޑަކަުްށ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ 

ފާސްކުރުމެއް ކަމަކަުްށ މެދު ގޮެތއް ނިންމުން އަވަްސކުރުމަުށް ފާސްކުރާ ުނވަތަ މަޖިލީހުން އެްއވެސް ކަމަކާ ،އަވަްސކުރަން

. ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ބެލި ކޮމިޓީައކަުްށ އަނބުރާ ފޮނުވާލަން. ބިލު ނުކުރެވޭ  ެވސް ގަބޫލެއް  ޅުގަނޑަކަުށް ހަމަަގއިމުއަ

ދެން އަނެއްކާެވްސ  ،މަ އަނެއްކާ މިތަނުން ފާސްނުކޮުށްހިސާބުަށް ގެންނަންވާނީ. ގެނައި ރަނގަޅަުށް ކޮމިޓީން ބަލާފައި މި

 ކަަމކަުށް ގަބޫލެއް  ވެްސ، ކުެރވޭނެ ކަމެއް ވެސް އޮތް ކުރަން ދައްކާނެ ވާހަކަެއއްއެތަނަުށް ފޮނުވަިއގެން އިތުރަުށް ރަނގަޅު

އަުޅަގނޑު ބައެއް ފަހަރަުށް ހިތަުށްއަރާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި މި ހުރިހާ މި ދައްކާ ވާހަކަިއގެ ޮއއްޓަެރއް ، ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ 

ުށް ޓަކައި މި ދެކެޭވ އްެޗއް ރައްޔިތުންނަުށް ޮއޅުވާލުމަޮއތް އެ މިތާ މި ފާސްކުރާ އެއްަޗކާ، އްސާ ހުރި ގުޅުމަާކއިއެްއޗެ

 111މިހާރު  ުޅގަނޑުމެން އެްއެވސް މެންބަރެއް؛އަ ،ދޭތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ. ދެވަނަ ަކމަކަުށް ވާހަކަތަކާ

 ވެސް މީހަކަުށް މި. ެއއް ންމެެހން ކޮމިޓީަގއި އިންނާކަުށްނުޖެހެއޭވަނަ މާއްާދއިން މި ފާސްކުަރނީ އެއްވެްސ މީހަކު ކޮ

 .ނޫން. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުަށް މެންބަރުން މި އަންނަނީ އަމިއްލައަުށް އެކަމަުށް ކުރިމަތިލައިގެން ތަނަކަުށް އަންނާކަުށް މަޖުބޫރެއް

 ތަމްސީލުކޮުށްދޭން ބޭނުމީ. އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ގަންދީ ހުާވެއއް  ރިމަތިލައިގެން މިވެނި ދާއިާރއަުށްތިމަންނައޭ އެކަމަުށް ކު

މަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮުށްގެން ިމގޮތަުށް ެއކަން ކުުރމަުށް ޓަކައި. ވީމާ، އެންމެ ުކޑަެވގެން އެއް ކޮމިޓީެއއްަގއި ބައިވެިރވު

ނަުށް ކޮުށްދޭން އަންނަ ޚިދުމަތާ އެއްގޮތަުށް ކަންކުރުމަުްށ ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން އަޅުަގނޑުމެން މި، އެްއގޮތަުށް މި ހުވަޔާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ކޮންމެހެން އެހެން އޮއްާވ ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ނުލިޔުނަސް ކުރަންޖެހޭއަދި ގަާވއިދުަގއި ޓަކައި، 

ގެ މަޖިލީހު؛ ކޮުށްެދއްވަނީ ީކްއވެބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ. ނުވަތަ ކާކުުށް ނިންމަވަން މަސައްކަތްޕުޅުއެނޫން ގޮތަކަ

އުފެދޭ. ވީމާ، މި ދެ ބަދަލު ގެ ސުވާލު ކާކުތޯ އަުޅގަނޑުމެން ަގއި ވެސް އިންނަން ބޭނުންނުވާވަރުގެ މީހަކީ މިތާ އެއް ކޮމިޓީ
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އީ ކަމަުށް އަދި މި ،ކިަޔއި އީ ަވރަުށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙުތަެކކޭގެނައުމަުށް ޓަަކއި މިއަުދގެ ަމޖިލިސް ބާއްަވއިގެން މި 

 ުށް އޮޅުވާލަން މި ވާހަކަ އޭ ިކޔުްއަވއިގެން ަރއްޔިުތންނަހުރިހާ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަުށް މަގުފަހިކޮުށްދޭ އިޞްލާޙުތަަކކީ

ބޭނުންފުޅު ކަމަުށް ވަންޏާ ިމ  ނުކުެރވޭ. ތި ބޭފުޅުން  ެވސް ައޅުގަނޑަކަުށް ގަޫބލެއް ހަމަަގއިމު ދައްކަާވވާހަކަެދއްެކވުން

ޭއގެ މާަނއަކީ ކޮްނމެހެން ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާުލމަުށް ޓަކައި ގިނަ ވާހަކަތަެކއް  ،ލާޙު ފާސްކުަރއްވާނެ. އެެހންވިޔަސް އިޞް

 އްކުމެއް ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލޭއަުރވަނީ ވިލިމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުދާ ވިލިމާލޭ

ާލޙު ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިޞް، ލާޙެއް ގެެނވިއީސް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް އިޞްރަޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

ަގވާއިުދެގ ަނ މާއްދާގެ މަޖިލީހުގެ ވަ 85 ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ފޮނުްއވާފައި މި ވަނީ. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން

ވަނަ މާއްާދެގ  111ިއތުރުން . އަދި އޭގެ)ފ( އުވާލުމަުށް ައދި )މ( އާއެކު ޖެހިގެން އޮތް، ލާޙުކުރެްއވުމާއި)މ( އިޞް

އޮތީ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ިއއްޒަތްތެރި  އެ މާއްދާގެ އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުމަުށް ިވދާޅުވެފައި މި ،)ނ( އުނިކޮުށް

ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ ފަދަ އިބާރާތަކުން އިއްޒަތްތެިރ ންތަކަކާ މަނިކުފާނަުށް ކުރިމަތިލައްވަންއީސް، ވަރަުށް ބޮޑެތި ގޮންެޖހުރަ

ކޮުށް އިިދކޮޅު ޕާޓީގެ ެމންބަރުން. ހަމަ ފެުށިގަތީއްސުެރ އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެޭވ ބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވ. ޚާއްޞަމެން

ގެންދަވާ މަސަްއކަތަުށް ފާޑުވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ަގއި ކުަރއްވަމުން ްސ ކޮންޓްރޯލްކުރެްއވުމުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލި

އެކަން ނިންމާފައި ވަަޑއިގެްނ އެހެން މާލަމެއްގައި، އެހެްނ ފޯރަމެއްގައި ދައްަކވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް މަޖިލިސް 

އޮތް ގަާވއިދު ފަުށަމުން ވެސް އެބަ ނުހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެކޭ. މިެއއްވެސް ވަރަކަުށް ަގާވއިދު  ނުކުރެްއވެޭއ. ކޮންޓްރޯލެއް

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވެސް ފާޅުކުރުުމެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީަސކީ ދެކެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތް ކޮމިޓީެއއްަގއި ވެސް 

މިކަން ހިންގަވާނެ ގޮތެއް  އިޚްތިޔާރު ަގވާއިދުން ލިބިފަިއވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ގޮނޑީަގއި އިންނަވާކަން. ައދި

 ؛އަިދ އެއާެއކުހެން މި މަޖިލިސް ތަރުތީބުން ހިނގާނެ ގޮތެއް ؛ގަާވއިދުން ލާޒިމްކޮުށްއަުްށގެންދަވަން މަނިކުފާނަުށް ކުރި

ތު، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިްއޔަ ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް، މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ފާރުން އެތެރެ

، ނޫނުއަސާސީން މި ަގވާއިަދުށް ބާރުލިބިގެން. އެހެންވީމާއޮންނަނީ ޤާ އަތްޕުޅުަގއި މި ގެ ބާުރގެ ވެިރޔާ 1ބާރުން  3

ކޮމިޓީއަުށް އައި  މި ރިޕޯޓުގައި އެބަ ފެނޭ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި ވާ މިފަދަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަްއ؛މަނިކުފާނު ކުރައް

ޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ އަވަްސކުރުމަުށް އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މައްސަަލައކީ މަ މައްސަލަެއއްކަން
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. ނިކުފާނުގެ އަތްޕުުޅގައި އެަބއޮތްބިނާކުރުވަނިވި ގޮތެްއގައި އަަވސްކުރުމަުށް މަސައްކަތްތައް ަތރުތީބުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަ

. އެހެންވީމާ، ކުން ކޮމިޓީއަކަުްށ ފޮނުއްވަިއގެންދާއިމީ ކޮމިޓީއަ ން،އަދި އެކަން މި ކުރަްއވަީނ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

 ން ނިންމާފައި އަުޅގަނޑުމެންނާކޮމިޓީމިީޓގައި މަސައްކަތްޕުުޅކުރަްއވައި އޮތް ކޮ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް މިައދު އަިއއްސަ

 ބައެއް ބޭފުޅުން ަދއްަކވައި ޅުތައް ލާެޙއްގެ ވާަހކަ. ވަރަުށް ޮބޑެތި ވާަހކަފުުކޑަކުޑަ އިޞް 3އްވާފައި މި ވަނީ ހަމައަުށް ފޮނު

ގޮތަުށް އޮތް ލުއިފަސޭހަ  ެއއް މާނައެއް ދޭހަވާ ،މި ގެންދަވަނީ ކައިގެންނޭ ފުރާނީ، ނުކައެއް ނުފުރާނަމޭ. ހަމަ އެއް ކަމެއް

ްސ މިއިން ެއއްވެ ، އެ ވަޑައިގަންަނވަނީ. އެހެންވީމާވާހަކަފުޅުތައް ހަމަ ވަރަުށް ދުރަުށް ފައްޓައިގެން ގެންނަވާފަިއ ހަމަ 

އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ތެދުެވވަަޑއެްއ  ކަމެއްަގއި މަނިކުފާނު ކުަރއްާވ ރަނގަޅު ކަމަކަުށް ޝުކުެރްއ އަދާކޮުށްލާކަުށް މިއިން

މަޖިލީހުގައި އުުޅއްވާ ިއދިކޮޅު ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުން  ދަންނަަވނީ މި ނުގަންނަވާ. މިއީ ހިތާމަހުރި ަކމެއް. އަުޅގަނޑު މި

ުށްވުެރ ދުރެްއ ހަމަ ެއއްގޮަތކަުށް ވެްސ ެއއަ ،ވުރެ ތިރިއަުށް  ުްށ ެވސް އެ ބޭފުޅުްނގެ ނޭފަތަުށްއެ ބޭފުޅުންނަުށް ެއއްގޮތަ

 މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނާ، ައކީއުޅެނީ ކިިރޔަކިިރޔާ. އެހެްނީވމާ، ދަންނަވާލަން އޮތް ނުކުތާ  ހިސާބުގައި މި  ނުފެނޭ. ހަމަ އެ

ވަނަ މާއްދާެގ  85ކުަރމޭ. އަދި މީގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ ޮގތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ތާއީދު ހަމައަުށް ކޮމިޓީން މި އައި

އޮތް  ވީއޭ. ެއއީ މިއެ ބިލު އެހިސާބުން ބާތިލު، އޮންނަ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަުށް ނުފެނިއްޖެ ނަމަ )މ( ގައި މި

ވަަނ  85 ،އިންނަ ގޮތަކީ  އޮތް ގޮތަކީ. މިހާރު މީގެ ކުރީަގއި މި ލާޙުަގއި މިހާރު ކުރަްއަވން ބޭނުންފުޅުވެފައި މިއިޞް

ނުފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ިބލު އިތުރަުށް ފުރިހަމަކުރުމަުށް  ނީ، ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުަށް މާއްދާގެ )މ( ގައި މި އޮންނަ

 ުށްދެން އޭެގ ފަހަތަ ،އަނބުރާ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމަުްށ ވޯޓަުށް އަހާީނއޭ. އެ މަަސއްަކތް މި ހުއްޓެނީ މި ވަގުތު. ުހއްޓިފައި

، ހިސާބުން ބާތިލުވީއޭ. އެ ބައިަބއި. އެހެންވީމާ ބިލު އެ ،ފޮނުވަން ފާސްނުވެއްޖެ ނަމަ އަނެއްކާ މި އަންނަނީ ކޮމިޓީައުށް

ުށް މެންބަރުން ހަމަ އެކި ދިމަދިމާއަ މިހާ ސާފުކޮުށް ފެންނަން އޮތް ނުކުތާއެއް ައޅުގަނޑުމެްނެގ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ  ،ންނަވަނީ. ައޅުގަނޑު މިއަުދ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީހޭރިޔާކުރަްއވަިއގެން މި ވަަޑިއގަ

ތިބީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް މަޖިލިސް  . ައުޅގަނޑުމެން މިބަރުން ތިބި ޕާޓީއަކީ ޕީ.ޕީ.އެމޭއެންމެ ގިނަ މެން

ތެރިކަންދީގެްނނޭ. ދެން މި އެހީތެރިކަމާއި ކުރިއަުްށގެންދިއުމުަގއި ތިޔަ ުކރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަުށް ެއއްބާރުލުމާއި އެހީ

އެއްބާރުލުން އަުޅގަނޑުމެން މި ދެނީ ހަމަ އަމިއްލައަކަުށް ނޫން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަނިކުފާނަުށް ދެއްވާ 

ިދވެިހ  ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނުނު ކީްއވެގެން ޑުމެން އެްއގޮތަކަުްށވެސް ހޯދަހޯދާއެހީތެރިކަމެއް. އަުޅގަނ

ޭބއްވި އިންތިޚާބުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ ޗް މަހުަގއި މަހުގައި މި ބޭްއވި، މާރި ވަނަ އަަހރު އެޕްރީލް 2014ރައްޔިތުން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މި  ޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަެއއް ނޫންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުދިނީ. އެއީ އަ

ީއ. ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން އުމުގެ މަަސއްކަްތ ހުއްޓެންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން އެމުޅި ޤަ ، މުއައްސަާސގެ މަަސއްކަތް ުހްއޓި

. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކޮމިޓީތަކުގެ އޮތީ ބަހާފަ މެންޓް ގުރޫޕުގައި މިމާ އެއްގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ޕާލިނިންމުނިންމި

ހަރުެގ މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ އަ 5ިމ ، ގޮތަުްށ ނިންމައިގެން. އެހެންވީމާކޮމްޕޮޒިޝަން ވެސް އެ
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ގަންދީ ުހވާކޮުްށގެން ހަމަ هللا މަތީަގއި ހަމަ  މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ހަމަ ރައްޔިތުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިން މެންޑޭޓުގެ

ން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެއްބަަޔކު ހަމައެކަނި ތިަމންނާމެ، ރައްޔިތުންގެ ފައިާދއާއި ލާބައަުށް ަޓކައި. އެހެންީވމާ، މިތާ ތިބެ

ގެ ސަފީރުން ކައިރިއަުށް ގޮސް އުމުތަކު ބޭރު ޤަ، ޔަނުދެއޭ ބުނެންނަުށް އެއްެވސް ގޮތަކުން ހިރިލި ހުރަސްއަޅަނީޭއ، ތިމަންނާމެ

. މިކަހަލަ ގަވާއިދަުށް ގެނެޭވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ ވަރަުށް ހުތުރު މަންޒަރެއް އާދޭސްކުރާ މަންަޒރު ،ހޭރިރޮއި

ހުރިހާ ަކމެއް އެންމެ ީރއްޗަުްށ ފެންނަ ހޭ. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ޖެބަުކގެ ތެރޭ މި ވާހަަކ ދަންނަވާލަން އެލާޙުތައިޞް

އެއް ހިސާުބގައި މަނިކުފާުނ ތި އިންނަވަނީ. އަދި ިމ މަޖިލީހުގެ މި ފުޓޭޖުތައް ރެކޯޑުކުެރވި އަރުޝީފުަތކުަގއި 

އަދި ، ލަްއވާބައްލަަވއި ަތކުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްރައްކާކުެރވިފައި ވާނެ. ައޅެ! ފާއިތުވެިދޔަ ދުވަސް

. މި މަޖިލީހުގެ ތަުޅމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަްއ ހިންގާފަިއވާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ދައްަކާވލަބައްލަވާ ރިވައިންްޑކޮުށްލަްއަވއި

 ަގޑިއިރު ތިެބއްޖައިން 3އް ުދވަހު އެ ފާރުން އެތެރޭގައި ބޭރަުށް ދެުވނަނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން 4އަޅުގަނޑުމެން މި ޗެމްބަރުގެ 

ވަނަ މަޖިލީހުގައި.  17އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މަނިުކފާނު ވެސް ހުންނަވާނެ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި 

ކޮުށްލެވޭނެ ހާލު ވެސް ނެތް މިތާތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން  ވުޟޫ ، ގަނޑުމެންނަުށް ނަމާދަުށް ެވސް ދިމާލަކަުށް ނުދެވިއަޅު

މިހިރަ ދޮރުތަކުގައި ތަންޑުަތއް ައޅުަވިއގެން.  ގެންރުކޮުށްރުން އަޅުގަނޑުމެން ހިފައި ހިސޯޖެހުނީ. ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަތިބެން

ގޮސް މި ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީއޭ  .އެކަމަކު ހަމަ އަނެއް ދުވަުހ މި ދަނީ ބޭރު ސަފީރުން ކައިިރއަުށް

ޔަނުދީތޯ މި ުނދީ. ވާހަކަދެއްކި  ވެސް ަވއިގެން ވާހަކަދެްއކިޔައް އަޅު ނގަމަތީ ޓޭޕުފައި ބަނދެގެން، އަ ތިމަންނަމެން އަތާއި

މަތީން ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ  މި ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެ އިހަމަ ކޮމިޓީތަކުގެ އޮންނަ އުސޫލާ މަޖިލިސް މި ހިނގަނީ؟ 

 ނދަގޫ ވެސް ކުރޭ. ނުވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ވެސް ކޮމިޓީތަކުގައި އެބަ ތިބޭ. އިހުތިޖާޖު ވެސް ކުރައްވާ. އު

އް ފަހަރު. އެހެން އަންނަ ފަހަރުފަހަރު ތޮއްވަރިއަުށް ވެސް ވަންނަން އާދޭ ބައެ ،ނަމަ މު ބަހުރުަވއިން ދަންނަވާ އާއް

ކު އް. އެކަމަ މިހިރީ މި ތަޅުމުގައި ހިނާގފައި ހުރި ކަންތަކޮުށިއަރަިއ ކަންތައްަތއް މި ަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހިރި

 ތަުކަގއި ޓަކިޖަހާފައި އެބަ ބުނެއޭ،ގޮސް ބޭރު ކަރަކަރައިގެ ވެރިން ތިބޭ އޮފީސްހަމަ އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ފުރައިގެން 

ޖަހައިގެންނޭ އަުޅގަނުޑމެން ގެންގުޅެނީ. ކޮްނއިރަކުޯތ ޅެނީ. އަޅުން ގެންުގޅޭހެން ޗޭނުތިމަންނާމެން ބަނދެގެންނޭ މިތާ ގެންގު

 ހަމަ މި ދޮގު ވާހަކަ ގެން ުއޅެނީ މި މީހުން ގައިގައި؟ ެއކަމަކުޖަހައި ތަނަުށް އެތެރެކޮުށް ޗޭނު ޗޭނު މި އަޅުގަނޑުމެން

މިކަހަލަ ވާހަކަދައްކާލަން އެބަެޖހޭ އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ،  ގެނެވޭ ދަނިޑވަުޅގައިމިހެން ދައްކާތީ ގަވާއިދަުށް ިއޞްލާޙު

މެ ރަނގަޅު ހިތްނިޔަތެްއަގއި މަސަްއކަތްުކރި ނަމަވެސް، ކިތަންކިތަްނމެ ރަނގަޅަުށް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަދި  ބޭފުޅުްނނަުށް ހަމަ އެއްގޮތަކަުްށވެސް ުނފެންނާނެ މަނިކުފާނާކުަރްއވަން ފެއްެޓވި ނަމަވެސް ބަެއއް ބޭމަސައްކަތްޕުޅު

މަނިކުފާނަުށް ހިތްވަރުދެން.  އަުޅގަނޑު ، ކުރާ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް މި ޤައުމަުށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މި

އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިތިބީ މަނިުކފާނާ އެކުަގއި. މިދޭތެރެއިން هللا އޮތް ބޮުޑ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ނެތްކަމުގެ ވޯޓެްއ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ އެކަން ފެނިގެން ވެސް ދިޔަ. ހަމަ ކުއްލިައކަުށް ހަމަ މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު
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ނަގަން އުޅެފި. ެއވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އޭރުވެސް ދެންނެވިން ތިއީ ހަމަ އެއްކަލަ ޖަމަލު ފޮޑިއަުށޭ ތިކަން ވާނީ.  ވެސް

ެއކަމަުކ  ،ހަކަުށް ދުވަސް ވަންދެން ހަމަ ވަެއއް ބޭރުކޮުށްލެވޭތޯ ުއޅެސާޅީހަކަުށް، ފަންސާއެއީ ޖަމަލު ނިކަން ބާރުއަުރވާފައި 

، ންނަވާލަން މި ޖެހުނީ. އެހެންވީމާވަހެއް ވެސް ނުހުރޭ. އެހެންވެގެްނ މިހެން ދަެއްއވެސް  ޭއގައި ، ިވޔަސް. ނުވާނެ

ލާޙަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ޮއތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މި ިއޞް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްބާރުލުމާިއ އެހީތެރިކަން މަނިކުފާނަުށް

 ތްތެރި ރައީސް.ިއްއޒަ ވާހަކަ ކުރުކޮުށްލަން. ުޝކުިރއްޔާދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ވެްސ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަލިފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.  

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކވު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުުށީ

ގެންދަވާ ތީމަ ނުރަނގަޅުކޮުށް ކުަރއްވަމުން ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ދެއްވާފައި އޮ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ވިިލމާލޭ، ކަންތައްތަކަުށް އަުޅގަނޑު ަނފުރަތުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ުށް ހަމަ ޝުކުރު ވެސް ގޮތަުށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކުަރއްވާަފއި އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަމަ އްވި މެންބަރު ނިހާން ފާހަގަކުރެ

ވެސް އޮތީ މެންބަރުން ކަނޑައެޅިަފއި މިހާރުކޮމިޓީތަކަުްށ އިްއޒަތްތެރި  ،އިނގޭތޯ. އަުޅގަނަޑުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ އަދާކުރަން

ލުކުރަނީ މިހާރުވެްސ ވަންޖެހޭ ގޮތަުށް. އަޅުގަނޑު ގަބޫމެންބަރަކު ިއންނަ 1ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގައި ވެސް މަދުވެގެން 

ރައްޔިތުން މެންބަރުން ހޮއްަވވާފައި ތިއްަބވަނީ އެ ާދއިރާ  5000ަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަންވާނޭ. ކޮމިޓީ 1މަދުވެގެން 

ކުރަން މެންބަރުންނަުށް އެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ޚިުދމަތް، އަދި ތަޅުމުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާތަމްސީލުކުރަން ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް 

ލިބިލައްވާ ފުރުޞަތު، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އިސްނަންަގވަިއެގން އެ ފުރުޞަތު ނިގުޅައިގަްނނަން މަސައްކަތްކުރެްއވުމަކީ 

އެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އެއީ ރަނގަޅު ޮގތް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ނުދެެކން. މީގައި ފޮރުވިފައި އޮތް 

. އެހެންނަމަވެސް، ނެއްއަުޅގަނޑަކަުށް ނޭނގެ އެހާ ާސފުކޮުށް ތެރި ރަީއސް.ކަމެއް އޮންނާނެ. އިއްޒަތް ކޮންމެވެސް

ދާއިރު ެވސް ދެ ޖަލްސާއަކަުށް ނޫނީ އެބަ ތިއްބަވާ ދައުރު ނިމިގެން އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ މަދު މެންބަރުން 

ީނ ކަމަުށް ކޮމިޓީތަކަުށް ވަަޑއިުނގަތުމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވަަޑއިނުގެންެނވޭ. އެ ބޭފުޅުްނނަުށް މަގެއް ޮކއްޓަަވއިދެްއވަ

ތަނަުށް ވަަޑއިގެން ަތޅުމުަގއި ެއ ބޭފުޅުންގެ ަޙއްުޤގަިއ  ެއ ބެބޭފުޅުން ވެްސ މި ރާގެ ަރއްޔިތުން އެދޭނެ ިއނގޭތޯދާއި

އަުޅގަނުޑ ، ން ވެސް. އެހެންވީމާލާތުކުަރއްވައަދި ކޮމިޓީތަކުަގއި ެއ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާ ،ވާހަކަދަްއކަވަން ވެސް

އީސް ަމުގ ްއޒަތްތެރި ރައިފަދަ ބޭބޭފުޅުންނުަށް މި ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުން އެެދނީ

ތަނަުށް ވަކާލާތުކުރަން  ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި .. އެއީ ެއންމެ ރަނގަޅަުށް ކުރެްއވޭ ކަެމއް ނޫނޭހަރޭކޮުށްޓަަވއިނުދެްއވަ
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ނިގުަޅިއގަތުމަކީ  ްއޒަތްެތރި ރައީސްއިުށް އެ ޙައްޤު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނައިވަކީލުންގެ ގޮުތގައި ިތއްބަވާ  ތިބި ންއަންނަ

އްމު ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑު ެވސް މަސައްކަތްކުރާީތވެ މިކަމާ އާ އް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއެރީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެ

ރު އަުޅގަނޑު ވެސް ެއތާ އިނިން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރިން. ދިޔައިއިގޮތުން ބަހުސް ހިނގަބެހޭ 

އަދި ކޮމިޓީތަކަުްށ  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖެހޭނީ ތަޅުމަުށް ވަޑަިއގެންއި . އެހާ ފެންނަ ކަެމއް ނޫނޭ މިއީ އަޅުގަނޑަުށް

ަގއި  އެ ކަމުގައި މަސަްއކަތްކޮުށްެދއްވާުށޭ. ވެސް ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް 

ތަނުަށް  ނޫނީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ވިޔަފާރި ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މި، އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވަދެސިޔާސީ ބޭނުމަުށް ޓަކަ

ުށް ވަަޑއިގަންަނވަްނ ވަދެ ގޭަގއި އޮތަކަސް ެއއީ ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދެވެނީކީ ނޫން. މަހުޖަނުން ވެސް ޖެހޭނީ މި ތަނަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސަުްށ އިރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރަްއވާ ކަމަުށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އެ ޖާގަ އެ ބޭބޭފުޅުންނަުށް ނުދެއްވުމަުށް 

 ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ފުުށީގެމަނަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި މެންބައި ކުރިއްޔާ ޝު

 ޢުޘްމާނަުށް.  ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ގަނޑުމެން ފެުށިއިުރގަިއ ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތް އަޅު 18 ،ސް ނިމިވަނަ މަޖިލި 17 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝުކުރިއްޔާ

އެަތއް  އި،ތަފާތު މާރާމާރީ ހިންގަ އިމައްޗަުށް އަރަވަނަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މޭޒު 17ވެސް 

ުށް ދަތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރީ. އަމިސްރާބާ ދިމާ ކަންތައްތަެކއް ކުރި މީހުންނާ ތިމާގެ ބަޔަކު އަނެއްާކވެސް ހަމަ އެ

ވެގެންދިަޔއީ އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ައކަުށް މަނިކުފާނު ތި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާ ،ނުގެ މަސަްއކަތުަގއިއެކަމަުކ، މަނިކުފާ

. މި އަންނަނީ  ފެންނަމުން ަތން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެ ހުރިހާ ކަމެްއ މިއަދު ކޮންޓްރޯލްވަމުންދާ

ކުފާނު ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތައް ުޝކުރުވެިރވަން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ މަނި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ުގޅުންހުރި ބިލުތަކާއި މަްއސަލަތަކެްއ ނޫން. ކުއްލި މަްއސަލަތަކާއި ިމ  ރައްޔިތުންނާ ހަމައެކަނި ހުުށަޅަންޖެހެނީ

އި ވެސް މި ހިނގާ ކަންތައްތަކަުށް ވެސް ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަ

 ގެއަޅުގަނޑުމެން އިޖެހޭ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ހެދިފައި އޮންނަ ަގވާއިދުތަާކ ދޭތެރޭަގއި ެވސް އިޞްލާޙުަތއް ގެންނަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ކެމްޕޭން  މެންބަރުންނަުށް

ގައި ރަުށްރަުށަުްށ ގޮްސ ކެމްޕޭނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުގައި މަަސއްކަްތކުރުމަުށް ތެރޭ

ިމ  ،ދަްނނަވަމުންދިޔަ ވާހަަކއަކީ  އިވެްސ ރަްއޔިތުން ައޅުގަނޑުމެން ަކއިީރގަ ނުއިރުރުޞަތު ހޯދުމަުށް ޓަކައި ެއދުފު
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ާވކަުށް ތެރޭަގއި ރިޕީޓްން ފެނިގެްނދިޔަ ކަންތައްަތކެއް މި މަިޖލީހުގެ ވަނަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއި 17 ،މަޖިލިސް ތެރޭ

ކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ކުރެވެން އޮތް ކަމަީކ ރި ރައީސް. މި ކަންތައް އިްޞލާޙުއްޒަތްތެއިނަމެން ނޭދެމޭ ތިމަން

 މިސާލަކަުށް ކޮންމެ  ،ތްތައް ނުފެއްޓިފައިމި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން. އަޅުަގޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ

އެންމެ މެންބަރަކު މަދުވެގެން އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މަސައްކަތް  ،ދުވަހަކު ހެނދުނުގައި ހަމަ އެްނމެ މީހަކު މަދުވެގެން

މިތާ ބޭރުގައި ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން  އަުށްދުވަސްތަކުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އޮންނަ ފެއްޓިނު

ޚިދުމަތްކޮުށްދޭ  އެުކ ރައްޔިތުންނަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ރީަގއި އެބަތިބި. އެހެްނވީމާ،ސަިއ ކޮޓަ ،ދަުުށގައި ކުޑައެބަތިބި. 

މި  އިްއޒްތްތެރި ރައީސް.ކަމުގައި ވަންޏާ ކިތަންމެ ދުވަހެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ މި މަންޒަރުތައް 

ޔުނިވަރސިީޓގެ  އް ނޫނޭ. ިމ ދައްކަީނ އިސްލާމިކްބިލުަތކެްއގެ މަަސއްކަތްކުިރ ދުވަހެްއެގ ވާހަކައެ  އާދަިއގެދަންނަވަނީ 

އެ ބިލު ފާްސވުމާއި ުނވުން އެ މަޖިލީހުަގއި ފެުށިފައި  ،ދެްއކި ުދވަސްުޒވާނުންގެ ބިލަުށް ވާހަކަ ،ުށް ވާހަކަދެއްކި ދުވަސް ބިލަ

ނގޭ. އެ ތެރިކަން އޮތް މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަތިބީ ބޭރުގައި. އިޚްލާޞްވެސް އޮތް ދުވަހުަގއި 

 ކުިޅވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތްތަކެއް  ،މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަުްށ ޓަކައި އިތުރު ފުރުޞަތުތަްއ ތަނަވަސްކޮުށްދީ

ތުން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ގޮ ދެވޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަޢުލީމީޒުވާނުންނަުށް އިތުަރުށް ކުރިއަުށްއިދީ، ހޯދަ

ހުުށަހެޅި ދުވަހުަގއި ެވސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަ  ހުުށަހެޅުއްވި ޒުވާނުްނގެ ބިލު ރައީސް ޔާމީން ،ހުުށަހެޅި

ބިުލ  ގެރސިޓީ ޔުނިވަ އުއްމީދުކޮުްށގެން ތިބި އިްސލާމިކްރާއްޭޖގެ އެތައް ބަަޔުކ  .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި . ތައްމަންޒަރު

ފާސްކުރުމަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރ ދުވަުހ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ މި މަްނޒަރުތައް. 

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި އަންނަނީ މިއަދު  މި އަކަުށް ެވގެންކުރައްވާ މަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާ  އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު ތި

އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ބިލުތަކުގެ މަަސއްކަތް އެބަ ުކރެވޭ. މި ހަދާ އިޞްލާޙުތަކުން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ރި ބިލުތަކުގެ މަސައްކަްތ ގުުޅންހު ކޮމިޓީތަކުަގއި މަަސއްަކތްކުރަންވާނޭ. ރަްއޔިތުންނާ ،އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮުށް މި ުބނަނީ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިމިކަމާ ގުޅުންހުރި ބިލުތައް  .ލްސާތަކަުށް ހާޒިރުވާންންވާނޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަނިންމަ

އެކުަގއި ވެސް ތި ހުުށަހެޅުއްވަނީ މި ގަވާއިދުތައް އިޞްލާޙުކޮުްށގެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ  ރައީސްގެ ޒިންމާއަާދކުރުމާ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ގެމަނަފުުށީ ރަްއޔިތުން އި  ކުރުމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިާރގައި އިނގޭތޯރަނގަޅު ކަންތައްތައް 

ްއޒަތްތެރި އި ެވސް ނޭދޭ  ނެއްދެްއވަދޫ ަރއްޔިތުން  ،ވެސް، ކޮނޭޑ ރަްއޔިތުން ެވސް އަދި ކަނޑުހުޅުދޫ ަރއްޔިުތން ވެސް

ތިބީ  މިތަން ބަލާކަުށް. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވެފައި  މާރާމާރީ ހިންގާހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރައީސް މި މަޖިލީ

ތަކުގެ މަަސްއކަތްތައް އަަވސްކުރުމާިއ، ެއކަމާ ގުޅުންހުރި ފަންޑު ހޯދުމާިއ، ރި ޕްރޮޖެކްޓުގުުޅންހު އާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާ

އެކަމާ ގުޅުންހުރި ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަެކއް މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭގަިއ ކުރުން. ަރއްޔިތުްނނަުށް ބޭނުންވާ ަގާވއިދުތަކާިއ، 

ސޫލުތަާކއި ހަމަތައް އަޅުގަނޑުމެން އެ އިްނތަކާއި މިންތައް ކަނޑައެިޅގެްނދާއިރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކާިއ، އު

ތަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ރަްއޔިތުން މި އެދެނީ. އެްއވެސް ހާލެއްަގއި މިދެންނެވި  ކުރެިވެގންދާ ގޮތަުށް އެ މަސައްކަތް
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މު ބިލުތަކުގެ އްމުހިގުުޅންހުރި  ރައްޔިތުންނާ ިއ،އް ހުއްުޓވާލަރޭގައި މަަސއްކަތްތަ ގޮތަުށް މި މަޖިލީހުގެ ތެ

ފެްނވަރުެގ  ތަފާތު އެިކެއކި އަޚްލާޤީ ދަުށް ،މި ކަންތައްތައް  އި،އިރު އެ ކަންތައްތައް ުހއްުޓވާލަމަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ެގ ާނއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޢާއިލާ ރީންތަން ބަލާކަުށް ޫނން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަ ވާހަކަތަްއ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ދެކެވޭ 

ތަކުަގއި ތިބެގެން ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ އަުޑއަހަމުންދާ ންމެންނަކީ ވެސް މިއަދު ސިޓިންރޫމް މީހުންނާއި މި ހުރިހާ އެ

ެގ ރައްޔިތުން މިއީ ލީހަކީމި މަޖި ގެ؛ފެންވަރު ބައެއް. އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރި ައޚުލާޤީ ދަުށް

ގެން ދާއިާރއަކުން ވެސް ކަނަޑއެޅި  ލުކުރުމަުށް ޓަކައި ކޮންމެސީކޮުށްފައި ރަްއޔިތުން ތަމްސް. ރައްޔިތުން އިންތިާޚބުމަޖިލި

 އި،މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި މިތިބީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުެމންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލާ އަންނަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ުޒވާނުންނަުށް ނަމޫނާއަކަުށް ވާން އެބަޖެޭހ. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ، ންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ުކޑަކުދީ

ލަމުން ދަންނަވާލަން ފަހަރު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާ . އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އެއްބަލަން ތޯ ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ

ަޔތު އަދާކުރުމާއެކު މި ގަާވިއދަުށް ގެންނަމުން އަންނަ ލިއްއޫޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައީްސގެ މަސްއްއިބޭނުންވަނީ 

. ހަމަ ތި މަސައްކަުތގައި ހަމަ ތި ގޮތަުްށ  ކުރިއަުށް ވަަޑިއގަންނަވަުށޭ .އިޞްލާޙުތަކަކީ ހަމަ ބިނާކުަރނިވި އިޞްލާޙުތަކޭ

އްތަކުަގިއ ކަންތަ ރިސްޓޭމްޕެކޭ ދެންނެވިކަމުގައި ިވޔަސް، ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހު ރަބަރުއަޅުގަނޑުމެންނާ އިދިކޮޅަުށް 

 .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޑުމެން ޖަހާނީ ދަގަނޑު ްސޓޭމްޕް އަުޅގަނ .ސްޓޭމްޕެއް ނޫން ރަބަރު އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާނީ

ަރއްޔިތުްނނާއި ހެވާއި ލާބަާޔއި މަންފާ  ،ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ޓޭމްޕް ޖަހާނަން. ރައްޔިތުންނާއަޅުގަނޑުމެން އެ ސް

މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި  ،ކަމުަގއި ިވޔަސް ުށް ކޮންމެ ވާހަކަތަކެއް ދެްއކިއަގަނޑުމެންނާ ދިމާއަޅު  ލިބޭ ކަންތައްތަކުަގއި

ކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދަގަނޑު މާޔަތްހިދީން  މި ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލާއި މި ރާއްޖޭގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާމް 

 ްއޒަތްެތރި ރައީސް އި ިރއްޔާސްޓޭމްޕް ޖަހާނަން އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ނާޡިމަުށް. މުޙައްމަދު

 

 :ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

އަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ވެްސ ވަނަ މާއްދާ 85މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ގެނެވިފައި މި  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ މި އިޞްލާޙުއަޅުގަނޑު ގަ .ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން

ިއސްމާޢީލް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޟްްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާއިުށް ގަމު ދާއިާރގެ އަ 2008/2ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރަުށްރަުުށގަިއ  .ެޕއް ޤާއިމުކުރުމަުށްތްބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގޮާއ ވަނީ ަވޒީފާ އިޞްލާޙަކާ ގުިޅގެން. އެ ިއޞްލާޙުގައި މި



29 

 

ުނވަތަ އެ ރަުށެއް ހިމެނޭ ޖުޑިޝަރީ  ،ރަުެށްއގެ ތައް އެތިސާސް ހިނގާ މަްއސަލަޚްއި ގެބެހޭ ޓްރައިިބުއނަލް އުފެދޭ ވަޒީާފއާ

ބަލަިއގަތުމަުށް ފަހު  ،އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން މަޖިލީހުަށް ވަދެހުުށަހަޅާފައިވާ  މަުށްޅުކޯޓު މެދުވެރިޮކުށް ހުުށަހެރަުށު  ގެދާއިރާ

 ވެގެން އެ ކަން ދަކަން ދައްމަޖިލީހުގެ ބާރުގަ ޕްީރމް ކޯޓަުށް ވުރެވާތީ ސު ޕްރީމް ކޯޓުން މި އިޞްލާޙުކުރަން އެންގިފައިސު

ގޮުތގައި ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރަން. ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނުޑ  ގެގެންނަ އިޞްލާޙެއް އިޞްލާޙު ބޭރުކޮުށްލުމުގެ ގޮުތން

އަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ކޮމީޓީ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވައިފިއިދެންމެ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ  .ގަބޫލުކުރަން

ންނަނީ އެންމެ އޮ ތަ މަޖިލީހަުށް ވަަޑއިނުގަންަނވަިއގެންނޭ ޯކރަމް ހަމަނުވަނީ. ކޮމިޓީތަުކގައި ވެސް މިނުވަ ގެނޭ ޒިރުނުވެހާ

 8ނީ އެންމެ ތިން މެންބަރުން. އަނެއް ތިބެތިބޭއިރުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން  14މެންބަރުން ނުވަތަ  11މަދުވެގެން 

އަޅުގަނޑުމެން ެއއްކޮުްށ  ؟ޕާޓީގެ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ތިން މެންބަރުން ކީއްކުރަންތޯ މެންބަރުންނަކީ ވެރިކަން ހިންގާ

ން އެބައޮތް. ކޯރަމް ވެސް ލިބޭ. ކޯރަމް ލިބި އިތުރު ވެސް ވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ކަމުަގއި ވިަޔސް ކޮމިޓީ ހިންގެނައި

ފެުށިގެން ސް ނުގިގެންދަނީކީ. ޚާްއޞަކޮުށް މަޖިލިކަން ނުހިންގަބޫލެއް ނުކުރަން އަުޅގަނޑުެމންގެ ސަބަބުން ކަމަުށް މި ކަން

 ދެން ތިބި ؛ ދެން ހުރިހާ .އުެޅނީ އިުރގައި ވެސް މަޖިލީހުގައި ިވއްަސކަުށް މެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މިކޯރަމް ހަމަނުވެގެންދާ

ނުކުރަން އެ ދެއްިކ ގަނޑު ގަބޫލެއް ވަރަކަުށް މެންބަރުންނަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ޕާީޓގެ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ައޅުހަތްދިހަ

ހުރި ގޮތަކަުށް ކަމެއް ކުރަން އުޅޭތީވެ އެ ކަމަުށް އެޅޭ ހުރަހެއް  ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާއެއް .އްޒަތްތެރި ރައީސް އި ވާހަކަެއއް. 

ލާޙު ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު މި އިްޞލާޙު ފާހަގަކުރަނީ. ާޚއްޞަކޮުްށ ހަމަ އަުޅގަނޑު ބޭނުްނވީ ިމ ފުރުޞަތުގަިއ މި ިއޞް

. ޝުކުރިއްޔާ ންހަމަ ރެކޯޑަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަ ގަބޫުލކުރުންކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭހުުށަހެޅުނު ސަބަބެއް 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ މަުޑްއވަރީ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޙްމަދުމަނިކަުށް. އަމީތު މުޙައްމަދު

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑު ވެސް އަޅުގަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދުށް މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!އިޝުކުރިއްޔާ 

ރަްއޔިތުންެގ  ،ތާއީުދކުރާ ިއޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަންަނވާަލން. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކަުށްއެ އިޞްލާޙަ 

ޖިލީހަުށް އިޞްލާޙުތައް އަްނނަން އެބަޖެހޭކަން. އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުވާން މަ

ން އޮންނަ ގޮތުން ކޮންމެ މެންބަރަކު ެވސް މަދުވެގެން އެއް ކޮމިޓީަގއި އިނުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު . ކުރިން މިއެބަޖެހޭކަން

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އެ މާއްދާ ެއގޮތަުށް ލިޔެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އި ލާޒިމްކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް 
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ހާޒިުރވަނީ ިކތައް މެންބަރުންތޯ؟ އަޅުގަނުޑ ދާ އެގޮތަުށް އޮތީތީވެ މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީތަކަުށް އެ މާއް ލިބުނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ؟

ލުކުރާ މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ސީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ތަމް އީމި

ކޮމިޓީ ަޖލްސާއަކަުށް ަވޑައިުނގަންނަާވ  ،އެންމެ ޖަލްސާއަކަުށްއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މި ދައުރު ހަމަވެގެންދިޔައިުރގައި އަދި 

ތިއްބެވި. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަުށް މެންބަރުން  މެންބަރުން އެބަ

އިރުަގިއ އިންނަުށް މިހާތަނުަށް އަނުވަތަ އެ ކޮމިޓީގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ލިޔެގެން އަުޅގަނޑުމެ ،ހާޒިރުވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް

 ުށްަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ ޚިދުމަތަ އްޒަތްތެރިއި ޑުމެން ކޮުށްލަންޖެހޭނެ ސުވާލެްއ ނަތީޖާެއއްތޯ މިީއ އަުޅގަނހާސިލުވީ ކޮން

ްއ ގާނޫެނއްަގއި ލިޔުނީަމއެ ިއ،ރީމައެއް ނޫން. އަދި ގަާވއިދެްއގަ ކުޖެހެނީ ބަޔަކު މަޖުބޫރު އަޅުގަނޑުމެން ނިކުންނަން މި

އަދާކުރުމަުށް ޓަަކއި.  އްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާޖެހެނީ ރަ ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ނިކުންނަން މި

އެީކގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީެއއްަގއި ހިމެނުން  ރުހުމުން އެ ކަމަުށް އެދިގެން. ދެން އަދި މި އިޞްލާޙާ ހިތުން

އެ  ،ނަމަ ނަަމެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮމިީޓގެ ޖަްލސާތަކަުށް ހާޒިރުނުވާ  ދިޔަ ކަުމގަިއވީނުޒިްމެވގެންމެހެން ގަާވއިދުން ލާކޮން

ގޮުތގައި މެންބަރުން  ގޮތަުށް އެބަޮއވޭ. އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ބޭފުޅުންގެ އެަލވަންސް ކެނޑޭ

އަުށް ގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީމު މާއްދާއެއް. އަޅު އްުށް މުހިއި ހިމެނިފައި އޮތް ވަރަކުރުމަުށް ޓަކައި ަގވާިއދުގަޒިންމާދާރު

ތިއްބެވި. އެންެމ  ބަލާއިރުަގއި ދައުރެއް ފެުށިގެްނދާއިރު އެންމެ ޖަލްސާއަކަުށް ވެސް ަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރުން އެބަ

ލީހުގެ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިން ޔަޤީނުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖި ވެސް. ކޮަބއިތޯ އެޅޭ ފިޔަަވޅަކީ؟ޖަލްސާއަކަުށް 

ގެނެިވއްެޖ ކަމަުށް ވާނަމަ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަުށް ައއުމަުށް އެޅޭ ގޮތަުށް ގަާވއިދަުށް އިޞްލާޙު ފިޔަވަޅުތަެކއް 

މަޖިލީހުގެ  ،މެންބަރުންނަުށް ލާޒިމްވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ

ދައުރެއް ނިމިގެންާދއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަުށް  ،ވާނަމަ ތަކަުށް ގަިޑއަުށް ވަަޑިއނުގަންނަވާ ކަމަުށްޖަލްސާ

ދަބެއް އައަޅުގަނޑުެމންނަުށް ކޮންމެވެސް  ާވނެ. މުސާރައިންވާނަމަ މުސާރައިން އުނިކުރެވެން ެނވޭ ކަމަުށްންވަަޑއިނުގެ

ގެެނވޭ ިއޞްލާޙަީކ  ންވާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި ިމއަދު މިއޭގެތެެރއިން ލިބޭ ގޮތަުށް ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުެރވެ

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ވަރަުށް ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް. ދެން މި އިޞްލާޙުގައި ހުރި އެހެން ބައެއް ނުކުތާތަކަުްށ 

ން އަުޅގަނޑުމެ ނުވަތަ .ުލުވންެއ ބިލެއް އެހިސާބަކުން ބާޠި ،ނަމަ ބަލާއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއަކުން ފާސްުނވެއްޖެ

ެއ ބިލެއް ބާތިލުވުން. ިމއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ތެޭރގަިއ،  ،ވެސް ފާސްުނވެއްޖެ ނަމަ އަދި ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުވުމަުށް

ހަޔާްތ  . ބިލެއް މަޖިލީހަުށް އައުމަުށްފަހުގައި އެ ބިެލއްގެންނަުށް ސާފުވާންޖެހޭ ކަންކަންނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެ

ފަިއ ކޮުށްޖެހެނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ، ާޕކްންނަންެއ ބިލެއް އޮ މި ނިޒާުމގެ ތެރޭަގއި ކުންތޯ،މިގެންދަނީ ކިހާހިސާބަނި

ްނވީމާ، އެ ސުވާުލތަކަުށް ޖަވާބު ބޭނުންވެފައި ޮއތް ސުވާލުތަެކއް. އެހެ ިމއީ އަުޅގަނުޑމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭއްވިދާނެތޯ،

ނަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ސާފުެވގެން އެބަދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ އަުޅގފަނޑުމެން އެކީ މި އިޞްލާޙުތަކާ

 އަދި ކަން،ެވގެންދާ ގޮތް. އެާހހިސާބުން ބާތިލުވީ ޖަލްސާއެްއގައި ބިަލކަުށް ވޯޓުުނދީފި ކަމުގައި ވާނަމަ ދެން ެއ ބިލަކަުށް
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ފުވެގެން އެބަދޭ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ސާ ުށްއެކަންކަްނ ވަރަުށް ރަނަގޅަ ކަން،އެ ބިލެއް ބާތިުލވަނީ ކޮން ަމރުޙަލާއެްއގައި 

މު އިޞްލާޙެއް. ވަރަުށް މުހިއްިމއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް ގެނެވޭ ުކރާ ގޮުތގައި މި އިޞްލާޙަކީ ުޅގަނޑު ގަބޫލުއެހެންވީމާ، އަ

މިހާތަނުަށް  ހޭ. މިސާލަކަުށްޖެންނަން އެބަބައެއް އިޞްލާޙުަތއް ގަާވއިދަުށް ގެއަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުވުމަުށް ޓަކައި 

ހުރި ސީދާ މަޖިލީހުގެ ނގާފަިއ އެބައަިއއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން ހިނގާފައި ހުރި ވަރަުށް ިގނަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހި

ގޮނިޑކޮޅަުށް އަުރއްވާަފއި  ަވޑަިއގެން ރިޔާސަތުަގއި ރައީސް އިންނަވާކުރުމަުށް ޓަކައި. ގޮނޑިން ތެދުވެރިޔާސަތާ ދިމާ

ަރއީސަުށް އުނަދގޫާވ  ،ގޮތުން ދަުށް މި ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާުޙގަިއވާއިމިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާ  ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސްއެބަ

 ކެނިޑގެން ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ގެއެ މެންބަރު  ،ވާނަމަ މަލުކޮުށްފި ކަމަުށްމެންބަރަކު ޢަރިާޔސަުށް އުނދަޫގވާ ގޮތަުށް ގޮތަުށް، 

 ވަރަުށް ފުރިހަމަ ބަދަލުތަކެއް އަުތވެއްޖެ ހަޤީޤަތުގައި.ލީހުގެ ނިޒާމަުށް އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން މަޖި ދޭ.އެބަ

 މިއީ  ެވގެން ހިނގައްޖެ. މި ބަދަލުތަަކކީއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަުށް ވަރަުްށ ބޮޑަުށް މަގުފަހި

ކަންތައްަތކަުްށ  ނަވާ ަބދަލުތަކެއް. އެ އެކީ ގެން ޒިންމާދާރުކަމާ، ގައި އެކީ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަރަުށް ިޙކުމަތްތެރިކަމާ

އަުޅގަނޑުމެން ެވރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި ިއޞްލާޙު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ޝުކުރު

މަޖިލީހުގެ  ހެޔޮ ަނތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންމަޖިލީހުގެ މި ނިޒާމަުށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަުށް ަޓކައި ާފސްކޮުށްދެްއވުން. މީގެ 

الم عليكم الس  وނިންމާލަން. ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވާހަކަ  ުކރާްނދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ފެިނގެމި 

 .وبركاته ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދޫބިލެތްއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.މުބީނަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މި ވަނަ މާއްދާއަުށް  111ައުށާއި ވަނަ މާއްދާ 85ގަާވއިދުގެ 

 މީގައި އަުޅގަނޑުެމން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެްއ، ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން

އަބަދުވެސް އިޚްލާޞްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މަސަްއަކތެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމުަގއި  ވާލުކުރެވިަފއި އޮތްހަ

ގަާވއިދުތަެކއް ހަދަިއގެން  ަތން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން އިގެން ކޮުށްގެްނ މެނުީވ ކަންކަން ހާސިލުނުކުެރވޭހިތަކަ

ންވީމާ، ނުފެނޭ. އެހެމަޖުބޫރުތަކެއް ކޮުށްގެެނއް ަކންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހާސިލުކުރެވޭ ތަނެއް ީމގެ ކުިރއަކުން 

ގޮުތގައި. އާދެ!  ގެުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ މި ިއޞްލާޙުތަކަކީ ރަނގަޅު އިްޞލާޙުތަކެއްއަޅުގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑުމެްނނަ
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 އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއް  ،ކުރީަގއި ެވސް ފާހަގަކުެރވުނު ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެސް

ތުންނަުށް ޓަކައި ޚިދުމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި. ދެން ތަނުަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައި މި ތިބީ ރައްޔި މެން މިކަމަކީ އަުޅގަނޑު

ތިމާ ކިހާވަރެްއގެ މަސަްއކަތެއްޯތ،  ،އެ މެންބަަރކު އަމިއްަލއަުށް ކަނަޑއެުޅއްުވން އެންމެ ބުއްދިވެިރވާނީ ޚިދުމަތްކުރުމުގައި

ުށާއި އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަުށް ައއުމުަގއި ވެސް އެ މެންބަރަުކ ކިހާ ގަިޑއަުށް ފަރުވާތެިރވެގެން ކޮމިޓީތަކަ

ގައި ހެނދުނުގެ ޖަލްސާ ފެުށިެގން އަންނައިރު ަވޑައިުނގަންާވ ވިދާޅުވި ފަދައިން މިތާ އަމިއްލައަުށް އެކަން ނިންމަވާނީ. ހަމަ އެ 

އުުޅއްވާ ބޭފުުޅން ވެސް އުޅުްއވާ. ެއއަުށްވުރެ ސްއޫލުވެ ވާ ދެްއތޯ. އެކިއެކި މަަސއްކަތްތަުކަގއި މަބޭފުޅުން ވެސް އުޅުއް 

އެ މެްނބަރެއްގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން.  ރައްޔިތުްނނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އަންނަނީ ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވިްސނިގެން މި

. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރެވޭނޭމާއެކު މެނުވީ ކަމެްއ އިޚްާލޞްތެރިކަ އަބަދުވެްސ ދެއްކޭ ވާހަކަެއއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ބޭފުޅުން ބޭނުން؛ މި ޤައުމުެގ  ދަނީ ހަމަ އެ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބިލެއް ހުުށަހެޅުނަސް އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ؛ ކުރިމައްޗަުށް ކޮންމެ

ސް އަުށް ޓަަކއި ަރއްޔިތުްނނަުށް ހެވާއި ލާބައަުށް ަޓކައި ުހުށަހެޅޭ ބިލެއް ކަމުަގއި ވީނަަމެވސް ހަމަ ސިޔާސީ ކޮންމެވެތަރައްޤީ

ވީމާ، އެއީ އިޚްލާޞްތެިރ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ފެނިގެން އަންނަނީ މިދެންނެވި ޒާތުގެ ކަންކަން. އެެހން

މައަުށް. ވެރިކަމަުށް އައުްނ ިއގެން ކުެރވޭ ކަމެއް ނޫން. މި ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ވެސް އަމާޒު ވަނީ ވެރިކަމާ ހަނިޔަތަކަ

ތިއްޖެ ބައެްއގެ ނޯންނާނެ ިއޚްލާޞްތެރި އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ އިތުރު އެްއވެސް ކަމެއް ނެ ފިޔަވައި 

މު މުހިއް ނުލާހިކު ބިުލ. މިއީހިނގާ އަުޅގަނޑުމެން ިއސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓގެ ހެންވީމާ، ބަަލއިލަމާފެންނާކަުށެއް. އެ

ތާރީޚުަގިއ ރައްޔިތުންނަުށް މަންފާކުރަނިވި، ރާއްޭޖގެ  މިހެން މި ޒާތުގެ؛ނީ. ދެއްކެ މިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބިލުތަކުގެ ވާހަކަ 

ނޯ  . ެއއިން ޮކންމެ ބިލަކަުށް ވެސް ހަމަތަނަުށް އައިއްސި މު ބިލުތައް މި ބޮޑެތި މުހިއް ނުާވވަުރގެ މިހާތަނަުށް އައިއްސަ

އް އޮތް ކަމަުށް އެޖަންޑާއެ ސަލަތަކެއް ނަަގއިގެން ޭއގެ ހިްޑންއޭގަިއ ހުރި ކޮންމެވެސް މައް ،ނޫނެކޭ ބުނެ، ޖަހައި

ތަނުަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ،ގަިއ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިތާރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކުރެވޭތޯ ބަޔަކު މަސައްކަްތކޮުށްފި 

ގޮސް ިމ ދައްކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، މިއިން ޮކންމެ ކަމެއް ވެސް  ފަހުެގ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ މި އައި

އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެްނނާނެ ރަނގަޅު މަސަްއކަތެްއ،  ،. ިއޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތިއްޖެ ނަމަ ރިކަމާހުއްޓެނީ އިޚްލާޞްތެ

އަދި އެހެން ކަމެއް ކަމުަގއި  ،ބިނާކުރަނިވި މަސަްއކަތެއް ުކރެވޭ ތަނެއް. އެއީ އަުޅގަނުޑމެން ހާޒިރީއަކަުށް ބެލިޔަސް 

ދެއްުކމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް މިހެން ހާމަކުރުމަުށް ޓަކައި  ގައި ަރއްޔިތުންނަުށްމިތާ ބެލިޔަސް ވެސް. އެހެންވީމާ،

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި ކަން ހިނގަމުން އަންަނ  ،ަގއިތް. މިއަދު ރައްޔިތުންނަުށް މިތާކުރެވޭތޯ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެ

އަންނަނީ  ކުރަމުން މިޓަަކއި މަަސއްކަތް އި ލާބައަުށް ގޮތް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިެގން އެބަދޭ. ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ހެވާ 

ކޮންބައެްއކަން ރައްޔިތުންނަުށް މިއަދު އެނގި ހާމަވޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތައްއެރީ މިއަދު 

ކި ޒާުތެގ އޮތް އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮުތން ވެސް ތަފާުތ އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިަމއްޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ މި

ދަްއކާލަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެްސ އެބަ ވާހަކަ ހަމަ ފުރުޞަތަކަުށް އެދިވަަޑއިގެން ސިޔާސީ ވާހަކަަތކެއް 
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޅު އިޞްލާެޙކޭ. އަުޅގަނޑުެމންފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ ރަނގަ

ކޮުށްފައި އަެނއްާކވެސް ޕާކްބިލެއް ފާސްކުރަން ނުފެނިއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ ދެން އެ ޖަލްސާއަކުން އަުޅގަނޑުމެްނ 

ހިސާބުން ެއ ބިލުގެ ހަޔާތް، އިްއޒަތްތެރި  ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އެބާްއވަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް އަޅުގަނޑުމެން 

އެަކއްޗަކަުްށ. އެހެންވީމާ، މި އެކީ މަކަުށް އަންނަން ޖެހޭ ނިމުފަދައިން ހަޔާތް އެބަ ރައީސް ފާހަގަކުރަްއވާ ގޮތަުށް، ވިދާޅުވާ

 އިޞްލާޙަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ާތީއދުކުރެވޭ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ލުސްދޫތުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ުްށ އޮތް ަގވާއިުދގެ އިޞްލާުޙގެ މަްއޗަ ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަރަުށް ބޮުޑ ފާޑުތަެކއް ވިާދޅުވެ، މިއީ ރަނގަޅު އެްއޗެއް  އް ކަމަުށް ބެެލވޭ ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހުގައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަ 

ދައްަކވައިފި. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށްެމ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކަމުގެ ބަހުރުވައިން ވާަހަކފުޅުނޫން

ަވނީ ކީކޭކަން ސާފުކޮުށްނުދީ،  މި ބިލުގައި މި ،ކޭކަްނ ފާޅުކޮުށްދެއްަވއިފިއްާޔ. އެހެންނަމަވެސްއޮތީ ކީ އިޞްލާޙުަގއި މި

ގެންދިޔުމަީކ ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިރައްޔިތުންެގ ލޮލުަގއި އަނދުންއެޅުމަުށް މަސަްއކަތް، މި ބިލު ރަނގަެޅއް ނޫނޭ

ކަތަކެއް ަރއްޔިތުްނގެ ކަންފަަތުށް އެރުވުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަ  ަގއި ބާްއވާފައި އޭގެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގުޙަޤީޤަތް އޮތް ތާ

ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، ގެނެވުނު އިްޞލާޙުގައި މި ވާ ކަންތައްަތކަކީ ކޮބައިކަން. އެންމެ ފުރަތަމަ 

ލުީވއޭ. މީ ކާުކ ގަބޫލުނުކުަރްއވާނެ މި އޮތީ ބިލު މަޖިލީހުން ފާްސކުރުމަުށް ނުފެނިއްޖެ ނަމަ، ެއ ބިލު ެއ ހިސާބުން ބާތި

އެްއޗެއްތޯ؟ އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަްއވާނެ ފާސްުނވެއްެޖ ނަމަ އެ ެއއްެޗއް ގަބޫލުނުުކރެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ، މިާއ 

ުށް ވެސް އިދިކޮޅުހަދާނީ ކޮން މެންބަރެްއތޯ؟ އެހެންވީމާ، ޭއގެ މާނަައީކ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަްތވާ ޭބފުޅުން އަޣުލަބިއްޔަތަ

ތަބާނުވާނެ، ހިތުހުރި ގޮތަކަުްށ އުޅުްއވަމުން މަސައްކަްތކުަރއްވާ ބޭފުޅުންޮކޅެްއކަން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ސާފުވެގެން މި 

ދިޔައީ. ދެވަނަ ކަމަީކ، ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވުމަުށް ފާސްނުވެއްޖެ ނަމަ، ބިލު އެ ހިސާބުން ބާތިލުވީއޭ. މީަގއި ވެސް މި އޮތީ 

ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ފާސްނުވެއްޖެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމެްއ ަވކި ގޮަތކަުށް  ފާސްނުވެއްޖެ ނަމަ ދެން

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަުކގައި ަޝއްކުތަެކއް އުެފއްދުމުގައި މި މަޖިލީހުން ކުރަނީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަުށް ފާހަގަކުރުމަުށް އެ 

ުފ ވާހަކަަތކެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ ފަރާތުން ވާހަކަދެްއކި ކަުމގަިއ ވީނަމަެވސް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާ

ރައީސެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑމެން މިމަޖިލީހުގައި އިންނަާވިއރުގައި ވަރަުށް ކެތްތެރިކަމާިއ، ވަރަުށް ސާބިތުކަމާިއ، ވަރަުށް 
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ފަރާތްތަުކން ވަރަުށް އެކަމާ ކަންބޮޑުވޭ.  ފުރިހަމަކަމާ އެކީގައި މި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރަްއވަމުން ގެންދަވާީތވެ އިދިކޮޅު

ޔާމީން ޢަްބދުލްޤައްޔޫމް މި ދިވެހިރާއްޖޭ ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ހއ. އިްނ هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނުދެކޭހާ  ފެުށިގެންގޮސް އަްއޑު އަތޮާޅ ހަމައަުށް އެ ގެންދަވަނީ މަޝްޫރޢުތަކެއް ކުިރއަރުްއވަމުން. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

ކަމަކީ މިއީ ކޮންމެ ބަަޔކު  މީހުން ކުރާ ހިތާމައަކީ. މި މި މިއީވަމުންދާތީ ަގއި އާ އުސްމިންތަކަކަުށް ާވސިލުހަލުއިމިނެއް

 ޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިންނަތް  هللاދެން ޢަބްދު ،ކަމުގައި ވީނަަމވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހިތްހަމަނުޖެހުނު

މެްއ ތިމަންނަމެންނަުށް ނުކުރެވުނު ކަ ނަުށް ލިބެްނ ފެުށީމާ ދެން އެކަމާމަޝްރޫޢުތަުކގެ ފައިދާ ރައްޔިތުން ބޮޑެތި ބިޔަ

 ސްކޮުޅގެ ތެޭރގައި ުކރައްވަމުންގެންަދވާތީވެ ިމކަމާއޮތް ކުޑަުކަޑ ދުވަ ގެންދަވާތީ މިރައީސް ޔާމީން ކުަރއްވަމުން 

ނުކުރޭ. މިތާ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރަން ހުުށަހެޅިޔަސް ބަޖެޓަކަުށް ވޯެޓއް  ޖަދަލުކުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އެމް.ޑީ.ީޕއަކުން

. ޚުދު ތިމާ ނިސްބަތްވާ ނުދީ ތިބެގެ ބޭނުންކޮުށްގެން ބަޖެޓަުށް ވޯޓުން ލިބިފައިވާ ބާރުނުދެއްވާނެ. އެކަމަކު ޤާނޫނުައސާސީ

ަކމަުށް މަޖިލީހަުށް މިނިސްޓަރުން ހުރި ކަންަތއްތަްއ ވެސް އެކަމަުށް ވެސް ވޯެޓއް ނުދީ ތިއްަބވަިއގެން އެ ދާއިރާަގއި

ތިމާގެ ދާއިރާއަުށް ޮކންދިނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެްއވެސް  އިރަކު، ކޮންހިސާެބއްަގއި؟ އެކަމަކުކޮބާ ކޮން ؛ހާޒިރުކޮުށްފައި ވިދާުޅވާނެ

ޔިތުްނެގ ރަްއޔިތުންނަުށް ތިމާއަީކ ވަރަުށް ހެޔޮއެދޭ މީހެއް ކަމުގައި ހެިދގެން ރައް، ފުކޮުށެއް ނުދެްއވާނެ. އެހެްނވީމާސާ

ދާއިާރއަުްށ  އޮތީ. އެއްވެސް ކަމެއް އެ ކުރިމައްޗަުށް ނިކުމެ ދެއްކުމުެގ ނިޔަތުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ގިަނ މެންބަރުންގެ މި 

ްއކަތެއް ތިމަންނަގެ ދާއިރާގެ މިވެނި މަސަ ،ތިމަންނަ ؛ކޮުށްދިން ބޭފުޅަކު އަމިއްލައަުްށ ތެދުވެވަަޑއިގެން ވިދާޅުވެެދްއވާ

ތަނުން ދައްކަވާބައްަލވާ.  ކުރީމޭ. އެކަކު ވެސް އެްއވެސް މެންބަރަކު މިދީގެން ތިމަންނަ މަސައްކަތްކުރުމަުށް ބަޖެޓަުށް ވޯޓު

 ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް. މިއީ މި ބޭފުޅުންގެ ހައިސިއްޔަތު އޮތް މިއީ އަސްލު މި، ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ

ރައްޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލުމުގެ ފަލްސަފާ ފިޔަވައި ދެވަނަ އެްއވެްސ ޚިލާފަުށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި  ގޮތް. ޙަޤީޤަތާ

 ،ތަެނއް ައޅުގަނޑަުށް ުނފެނޭ. ހިތާމަވެރިކަމެއް، ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ބޭފުޅުން ގެންގުޅުްއވާ ފަލްސަފާއެއް މި

ޔިުތން ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަުްށ ރައް ކަންތައްތަކަކީ މީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިިސއްޔަތުން  މި

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ހުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ ކަމެއް މިއީނުދިނުމަުށް ޓަކަިއ ރައްޔިތުންނަުށް ގޮންޖެއެއްބާރުލުން

ުްށ ކުރުމައުޅެނީ ޝޯ  މިތާުކ އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރަކު ތިމަންނަ މާ ހެޔޮއެިދގެންނޭ މި، ންބަރުންގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާމެ

 ތަނެއް. ސަބަބަކަުށް ބޭފުޅުން އެްއވެސް ކަމެއް ކުރަްއވާ ނުވަތަ ދެއްކުންތެިރކަމުގެ ނޫން ގޮތަކަުެށއް ައޅުގަނޑު ނުދެކެން މި

ަކންތައްތަކަުށް ހުރަސްއަޅަމުން.  ގެންދަވަނީ އެ  އެ ،ނަމަ ވަނީ ކަުމގައި ްއވެސް ކަމެއް އެަކމެއް ކުރަްއވާއެ ،ވަނީ

އަދި އެހެނިހެން  ،އަޅުްއވަމުންުޅއްވަމުން ތަރައްީޤއަުށް ހުރަސް ހުރަސްއަ، ނީ. އެހެްނވީމާގެންަދވަ ހުރަސްއަޅުްއވަމުން އެ

ްއގައި ތަަރއްޤީއަުށް މަސައްކަްތކުރާ ބަެއއް ކުރަްއވާ ބަަޔީކ އެްއވެސް ހާލެހުރަސްައޅުްއވަުމން މަސައްކަތް ކަންތައްތަކަުށް

ާވ މަސައްކަތްުޕޅަުށް ސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިތޔަ ކުަރއްއަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ، ނޫން. އެހެންވީމާ

 އައްސަރިބަހާިއ ސާބަސް.  ހަމަ ސާބަސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 44މިނެޓު  1ތީ އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް. ބާކީ އޮ އަރުވަން މިބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 އަރުވަން.މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް ފުރުޞަތުއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި . ހިތަދޫ ދެކުނު ދާސިކުންތު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 )ނ( އަުށް މި  ،(ފ) ،ވަނަ މާއްދާގެ )މ( 85ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މިފަދަ  ،ނެތިން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ޔަޤީންވާ ކަމަކީ ޮބޑަުށް ވާހަކަަދއްާކަކުށް ދޭެތރޭގައި މާ ބަދަލާ މި؛ ގެނެވޭ ބަދަލު

ކަމީ އެއީ ތެރި ކަމެއް ނުހުންނާނެނަމަ މީގައި އިޚުލާޞް ނޫނީ މިކަހަލަ ބަދަލެއް ގެނެސްފި ،ނަމަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްފި

ކަން ރަްއޔިތުން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ތެރި މަޤްޞަދުތަކެއް ވާނެޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. މީގައި ކޮންމެވެސް ހީލަތް

ކޮންމެ ގޮތަކަުށް މޮޅު ވާހަކަަތކެއް ެދއްެކވިޔަސް ިމއީ ނިކުްނނާނެ ނުބައި ނަތީޖާތަކެއް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ 

މެންބަރަކަުށް  ުށް އެަކން އޮތުމަކީ އެމެންބަރަކީ ކޮންމެވެސް ެއއް ޮކމިޓީއެއް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ މެންބަރެއް. އެނޫން ގޮތަކަ

ބޫލުކުރަން. އަދި އަުޅގަނޑު އްޤުތައް ނިގުަޅއިގަތުން ކަމަުށް ގަ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ޙަ ނޫނިއްޔާ، ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤާއި

ންދާއިުރ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމު ހަކަތައް މިތާ އަޅުގަނޑުމެންނާރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުވާލުމަުށް ޓަކައި ބަެއއް ވާ

ން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބަޖެަޓުށް ވޯޓު ކޮންމެހެން ދޭކަުށެއް ުނޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖެހޭނީ ބަޖެޓު ފާސްކޮުށްދޭ

ނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ މެންަބރުން ބަޖެޓް ފާސްކޮުށްދެވޭުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މިމަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަ

ދޭކަުށެއް. އަިދ ސް ައޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ ވޯޓުތަނަުށް ުހުށަހެޅިޔަ ބަޖެޓް މި 100މީން އަދި އިތުރަުްށ ރައީސް ޔާ

ނުދިނަސް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަންޖެހޭނެ.  ،ދިނަސްގެ ދާއިރާތަކަުށް އަޅުގަނޑު ވޯޓުއަޅުގަނޑުމެން

 އެއީ ރައްޔިތުން ވިސްނާ ަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޭނުންހާ . ގެ ސަރުާކރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްއަދި ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑުެމން ހީލަތްތެރިކަން ފެނިގެން  ،ބުނަނީ ުނޖެހޭ. ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްިކޔަސް މިބޭކާރު ވާހަކަތަެކއް ދައްކާކަުށް

ތަކެއް. ހުރިހާ ތޯ ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓު. ހއ. އިން އައްޑުާއ ދޭތެރޭގައި ނުހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް. ދައްކަްނވީނޫންދަނީ މި

ތަނަުށް އިޞްލާޙެްއ  ހަމައިން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮޯޓއެއް ފެންނައިރަުށް ްބރިޖެއް. މި ދަނީ ްބރިޖާ ވާހަކަެއއް ނިމިގެން މި

ރައީސް ޔާމީްނެގ އަމިއްލަ ލާރިން،  ރައީސްބްރިޖު އަޅާނޭ ކޮންމެވެސް ެއއް ބަޔަކު. މިއީ  . މިހުުށަހަޅާއިރަުށް ބްރިޖު

 ކުރާ ކަންތައްަތކެއް. އެހެްނވީމާ، ރޯބުހުތާން  ންެގ ފައިސާއިންމިއީ ރައްޔިތު ަތނެއް ނޫނޭ. ޔާމީން އަމިއްލަފުޅަުށް އަޅާ

ައއްޑޫ ސިީޓގެ ތަރަްއޤީއަުށް ޓަކަިއ، ރައްޔިތުންނަުށް  .ދޮގުތަކެއް ހަދަނީ. އަްއޑޫ ިސޓީގައި ނުހިގާ ެއްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް

. ހެން އަޅުަގނޑަުށް އައްޫޑއަުށް އެބަދެވޭ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކުީކ އައްޫޑއަުށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްގަނޑަޓަކައި ނުކުރެޭވ. އަޅު
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ާރއްޖޭަގއި  ނަުށް ޮއޅުވާލުަމުށް ޓަކައި ދެެކވޭ؛ރައްޔިތުން ްއޑޫަގއި ކުރާ ކަންކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިއީއަޅުގަނޑަުށް ނުފެނޭ އަ

 ކުރެވޭ ކަންަތއްތަކެްއ... ކުުރމަުށް ޓަކައި މިތާއޮތް ސަރުކާރު ބާރުގަދަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު. މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމަ

 

 ވަހީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އަދި  ،އެްއެޗއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  އެއީ ހަރު ،ނުކުރެވުނަސް އަދި ކުރެވުނަސްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަޖަމުޝުކުރިއް

އެކަމެްއ  ދޫނުކޮުށްެއއްެޗއްަގއި  އެ ،ބަޔަުކ ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެ އެ އެްއެޗއްަގއި އެ  ،މަޑުއެްއޗެއް ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް

 ދައްަކވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން އެ އި ވެސް ވާަހކަފުޅުދެންމެގަ އަަޅއިކަނޑަބަޔަކު ޢަޒުމް ކުރުމަުށް އެ

ުޅވަމުން ތިއްަބވަިއެގން. އަްއޑޫަގއި މަޝްރޫޢުތަެކއް ނުހިނގާ ވާހަކަ ވިދާ އި ދޫނުކުރުމުގެ ސިާޔސަތެްއގަގޮތް ގެންދެވީ ވަރަުށް

ދަޅައަުްށ،  ލަްއާވ އަްއޑޫގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިްނގެވުމަުށް ކުެރްއވީ ކޮންމަސަްއަކތެއްތޯ. ދުވާލު ދެއި ަބއްލަަވއިގެންދާއިުރގަ

 ހަތަރުދަމު ގަިއ ވީނަމަވެސް އަދި ެއއީ ކޮީފ ބޯލައިގެން ުދވާލުދާވާހަކަދެްއކި ކަމު  ދަަޅއަުށް ދާއިާރއަުްށ އަރައި 3ވާލު ދު

 ންޏާ އެކަމުގެ ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ވަ ވީނަމަެވސް ރަުށަުށް ކަމެއް ނުކޮުށްދޭ ކަމުގައިަކމުގައި ރަުށުގައި އުޅެލާަފއި މާލެ އައި

ހުރި ޙަޤީޤަތަކީ މީ. އެތަްއ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި، ަގއިމު ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއިން ތުލުސްދޫ ދާއިރާއިން ފެނިފައި 

އާއި ހަމައެހެންމެ މަންމަ ނަތާ. މާރިޔާއަކު ހޮވުނު.އި ހުންގެ މެންބަރުން ހޮވާފައް ވެއްޖެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުޒަމާނެ

އަހަުރ  5. ލަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަުށަުްށ އަަރއި ކޮފީ ބޯލާފައަހަރު ނިންމާ 5ވެްސ ހޮުވނު.  ބައްޕަާއއި ދަރިއާ 

ވުނީ ކޮުށްދެ  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ނިމިގެންދާއިރުަގއި ރަުށަުށް ކޮުށްދެވުނު ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. ދަންނަވާލަން މި

ސްދޫ ލާނަން. ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްވާ ތުލުޖަވާުބގައި ދަންަނވައި ކޮންކަމެއްތޯ ދެންމެ އުފެއްިދ ސުވާލުގެ 

هللا ލާނަން. ހިނގާ ކިޔަމާ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުދާއިރާއިން އެކަނި ދަންނަވައި 

ހެކްޓަރުގެ ބިން  33އޮތީ  ރަތަމަ ވެސް ތުލުސްދޫގައި ބިން ހިއްކަވައިެދއްވި. އެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެންމެ ފު

ދަނީ  ހިލަޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެ ،މަންުޓގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރިވެޓް ،ދަނީ މިހާރު އެަލްއވާ. ބައްަލވައިހިއްކަވާަފއި 

އޮތީ  ހިނގާ އެންމާލީ. ދެން އޮތީ ބަލަމާއެ ނި އިފޫޓު ބަނދަރު ހަދަ 300ފޫޓު،  800 ކުރިއަުށް. ދެން އޮތީ ބަނދަރު.

ޢަމަލީ  ،މަސަްއކަތްެއތަނުގެ  އި،ސްޫދގަިއ ތަނެއް ބިނާކޮުށް ނިންމަންސް ިދނުމަުށް ޓަކައި ތުލުސައޭ ކެަޓގަީރގެ ލައި 

 ތީ އޮ އިމުކުެރވިފައި އޮތް ޕޮިލސް ސްޓޭޝަން ގާތްގަނޑަކަުްށހެން ނެގިފައި އޮއްވާ އެޤާ. ތުލުސްދޫގައި ޓާފައްމަސައްކަތް ފަ

ދަނީ ޢަމަލީ ތް. އެއޮފިހާރައެއް ައޅައިދީ ނިންމާފައޮތީ ބޭސް . އެއިމުކޮުށްދީ ނިންމާފަޤާއަނެއްާކވެސް ޕޮލިސް ސްޓޭަޝން 
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އަހަރު ހަމަނުވޭ.  2މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އުމުރުން އަދި  ؟މަދުތޯ .ސެލް ދަނުޑގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްފުޓް ،މަސައްކަތް

ބިންހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ  .ހިނގާ ހަމަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ހިންމަފުުށިދެން ބަލަމާ؟ މަދުތޯ ކުރެވުނު މަސައްކަތް

ވީނަމަވެްސ  ލިކަމުަގއިއިޓުަށް އެކަނި ބަލަުށްުށް. އަދި ނިމުނީކީ ނޫން. ދިއްފުދަނީ ކުރިއަތް ދަނީ ކުރިއަުށް. އެއޮތްއޮ އެ

ދަނީ ކުރިއަުށް. ނަރުދަމާގެ  ިޚދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެ  އަޅުގަނޑު ދަނީ ސޯލާ ސިސްަޓމެއް ބެހެއްިޓގެން ކަރަންުޓގެ

އޮތީ  ވެްސ އެ  އިއޮތީ ކުރިއަުށް. ހިންމަފުުށީގަ ވެްސ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު އެ އިއޮތީ ކުިރއަުށް. ުތލުސްދޫގަ ނިޒާމު އެ

 އަހަރަކަުށް 5 އަހަަރކީ ތަރައްީޤގެ 5ކުރިއަުްށ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި  ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހަމަ

ލަދު  ނިސްަބތްވި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވީމާ ވެގެންދާީތވެ، މިކަމާ ހަޖަމުނުކުރެވިގެން ކޮުށްދިނީ ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރިން އެ ދާއިރާއަުށް

ބަރާބަރު  ތެރޭން އަހަުރގެ 5ކަމަކު މިހާރު އަދި މި އަހަރު ނިންމާލެވުނުއިުރަގއި؟ އެ  5ހުތުރު. ކޮންކަމެއްތޯ ކޮުށްެދވުީނ 

ލައްވާ ކޮުށްެދއްވާަފއި ހުރި ަކންތައްތައް. މިއީ ތިމާމެންެގ އި ބައްލަވަ ން.ނުވޭ މި މަޖިލީހުގެ އުމުރުއަހަރު ހަމަ 2އަދި 

އް ހިނަގއްޖެ ާދިއރާއަުށް މަޝްރޫޢެ ގެތިމާމެން ،ހަޖަމުނުކުރެވިގެްނވާ ކަންަތއްތައް މިީއ. ތިމާމެންގެ ދާއިާރއަުށް ،ލޮލަުށް ފެނި

ތިބީ.  އަތްައޅަިއގެން އެ ،ދާއިާރގެ ތަރައްީޤއަުށް ހުރަސްައޅަިއެގން ކަުމގެ ބިރަުށްސަޕޯޓު ގެއްލިދާނެ ،ނަމަ ވަނީ ކަމުގައި 

ކަމުަށް  ވާނެވަންޏާ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ތަނުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ކަމަުށް މި ،ބަޖެޓަކަުށް ވޯޓެއް ނުދެްއވާނެ. ވިދާޅުވަނީ 

ލީހުގެ މެންބަރަކަުށްވީ؟ ކޮބައިތޯ ނޫނޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ކީްއކުރަންތޯ މަޖި އޮތުމަކީ ެއއީ ތިމަންނަާއ ބެހޭ ކަމެއްއޮންނަ

މިކަހަލަ ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް އޮތް  ،ތިމާގެ ޒިންމާ؟ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

 އި ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާ هللا ގޮަތކަުށް ނޫނޭ ރަްއޔިތުންގެ ކަންތައްަތއް ނިންމާނީ.  ނޫނޭ. ހިތަުށްއެރީމާ ހިތަުށްއެރި މަޖިލީހެއް

ންވަރުފުޅުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ައޅުގަނޑު މި ނިސްބަތްވާ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ތަރައްޤީގެ ހާލަުތގަިއ މި

ެއްއ މިދޭތެރެއިން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހެވިދިލިފަ .މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ތިބޭނީ ހެވިފަތަރައްޤީގެ 

އަުްށ ެވސް ދާނެ ކަމަުށް ހީކޮުށްފައި ތުލުސްދޫދެން ަރއްޔިތުން ތިމަްނނައަުށް ބަދަލުވެއެކަމާ  ؛ދިމާވެގެން އެކަމާ ކަންތައް

ސް ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، ކުެރވެނީ ކޮންކަމެްއތޯ؟ ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ބޭފުޅަކު ހުރި މި މަޖިލި ގެންެނވިވަަޑއި

އަހަރު  5އޭނަގެ މަންމައަުށް  އި،އަހަރު ދީފަ 5ުށް އޭަނގެ ބައްަޕއަ ިއ،އަހަރު ދީފަ 5ބަ އެނގޭ ޭއނައަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އެ

އެހެްނވީމާ، މިހާރު އަރާ  !ވެސް ނެތް. ދަްއަކވާލަދެްއވާ ަކމެއް ސް ތުލުސްދޫ ދާއިާރއަުށް ކޮުށްދެވުނު ހަމަ އެންމެވެ ދިނީމަ

ބަހުރި އޭނަެގ މިސާލަކަުށް ދަްނނަވާކަމުަގއި ވަންޏާ އެ .ނޫން ދެން ވިދާުޅވާނެ ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ނެތްކަން. އެހެނެއް 

ިއ އެތަނުން ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކެްއ. ގޯތިތަކެއް ހޯދަިއފި. ގެ އަޅައިފި. މިކަހަލަ ޒާތުގެ ކަންތައްަތއް ކޮުށްފަ

ނޫން.  ހުރި ކަމެއްތް. މިއީ ަރއްޔިތުންނަުްށ ފައިދާއަދިެވސް ކުރަނީ މި މަސައްކަ އިފި.ގެސްޓުހައުސް ކުްއޔަުށްދީ ހަދަ

ްނގެ މިއީ އަމިްއލަ ފައިދާއަުށް މަސައްކަތްކުރުްނ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތު ހުރި ކަންތައް؛މިގޮތަކަުށް ނޫން ރައްޔިތުން ފައިދާ

 ކޮުށްދިނީމޭ ބުނެ މިކަހަލަ ޒާތުގެ ޚިޔާލުފާޅުކޮުށް ރައްޔިތުންނަުްށ އޮޅުވާލުމަުށް މަސަްއކަތްކުރި ނިސްބަތުން ތިމާ މަސައްކަތް

 ...އްޔޫމްޤަސް ޔާމީން ޢަބްދުލްއޮީތ ފެންނަން ރައީ ނަމަވެސް ރައްޔިތުްނގެ ކުރިަމތީގައި އޮތީ ފެންނަން. އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިުމނީ. މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭގޮތުން ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު ިމއަދު ވޯޓުެގ 

 ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ވޯޓުަށް އެހުން 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދާނީ ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަން، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .عليكم الملس  اوގައި. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  10:12ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުަށް ހުރި ކަންކަ އެހުމަުށްވޯަޓުށް ، 7ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މި .الس الم عليكم

މި ފުރުޞަތުގައި މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު(  ުށް އިދާރީެދއްވުމަވައިއެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވޯޓަުށް 

 ހިތަދޫ މެދުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެޤައުީމ ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ަބއެްއ ބަދަުލތައް ދަންނަަވއިލާނަން. 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ހިތަދޫ ދެކުނުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. ެއ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ ޕީގެ ޑީ..އެމްަޑއިގެން ން އެިދވަހަމަޖައްސަވައިެދްއވު ލީ ނިޒާރުޢަމެންބަރު 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގައި އަންގާފަ. 2016ެއޕްރީލު  6ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެސް.އެމްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ، އެހެންކަމުން

ދާއިރާގެ  ްއޑޫ މީދޫއަގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކޮމިޓީ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާރުކާރުގެ ސަ އިޢުލާންކުރަން.

ލީ ޢަދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިތަދޫ ދެކުނުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީއަުށް ރޮޒައިނާ އާދަމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕުން ސިޓީ ފޮުންއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫ ޕީގެ ޑީ..އެމްޑަިއގެން ން އެދިވަ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވު ނިޒާރު

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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ރައްޔިތުްނގެ ، ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުނ2016ްއެޕްރީލު  7ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެސް.އެމްއަކުން 

 ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު() ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ކާޑު  ގެރި މެންބަރުންިއއްޒަތްތެބަެއއް  އަރުވަން.ްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްލަދެކޮުށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު އިްއޒަތްތެ

 .ުށްކަމަ ންލަވޯޓަުށް ދަންނަވާ  .ކަްނ ފާހަގަކުރެވޭނެތް ަގއި އަދިމަޤާމު އޭގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އެ މާްއދާގެ )ފ( އުިނކުރެްއވުމަުށާއި  ،ވަނަ މާއްާދގެ )މ( ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަުށާއި 85ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މު ކޮމިޓީން ނިންމެވި އްފަހު އާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުިނކުރެްއވުމަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް 111

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ އިވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރއްވުމާ މެދު ނިންމެ އިވަކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް  ،ރިޕޯޓު

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ 

 39    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންގެ . ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރ85ުއަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 39. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 52އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 8ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 85އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  .39ލަ؛ . ޖުމ20ުދު؛ . ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދ39ައަދަދު؛ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުިނކުރުމަުށް  111 ،އެ މާއްދާގެ )ފ( އުނިކުރުމަުށާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ )މ( އިޞްލާުޙކުރުމަުށާއި

 އި މިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ މު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ރިޕޯޓު ކޮއް ފަހު އާ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ަތއްހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު

 ނިންމެވި ގޮތަުށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕްރީލު އެ 12ލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް

 ަގއި. 9:00އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ 2016

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ލިޔުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް  68ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު 

މިނިސްޓަރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިޢްޒަށް ފޮނުއްވި ދެ ސުވާލު ޖަވާބާއި، 

އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމަށް ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ސުވާލުގެ ޖަވާބު  3ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރަށް ފޮނުއްވި 
















