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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސާދަ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ހޯމަ)  2022 މާރިޗ  7

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރަބަދ ރ ވަ  ވަނަ ދ ވަސް.    4  ންމަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ހޯމަީވ    2022  މާރިޗ   7  ދަކީމިއަ

ދ ަވސް.    9ނަކަތ ން   ތިބީ،  ވަނަ  މި  އިށީނދެ  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ    ވަނަ   14ވަނަ 

ންޖ  ، ކްލައިމެޓް ޗޭމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް  ،ށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީމަޖިލީހަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ

ޅ ަގއި ރަސްމީ ދަތ ރ ފ އަދި   ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  3  ސަލާމ ގައިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    32  އިލޮޖީއާޓެކްނޯ  އެންޑް

 . ކ މެންބަރައެއް 

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .14/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން   .4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ންރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  ތަކ ން ފޮނ ވާފަިއވާ ސ ންަގޑި އިޢ ލާންކ ރ ން.ކޮމިޓީ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  153ަގާވއިދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  -4.1

ބެހޭ ލ ެގ މަސަްއކަތް އެބަވޭ. އިލެކްޓްރޯނިކ  މ ޢާމަލާތްތަކާ  ބި   2މި ކޮމިޓީަގއި  ؛ ާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީޤައ މީ ތަރައްޤީ

ފްތިތާޙ ެގ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށް އަދި ދެވޭ  ސަތ ލް އިައސި ަމދްރަ  މާރިޗ .  8ސ ންަގޑީެގ ޮގތ ަގއި  ލ ެގ  މި ބި؛ ބިލ 

؛ ރ ތިތައް ވީހާވެސް ައވަހަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ަގރާ، އެ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތައ ލީމ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި

ބި އެޕްރީލް  30 ނެތިދިޔ މ ެގ  ހީވެފައިވާ  .  ިވޔަފާރިނަލްައގ ވާމީބައިދިރޭތަކެތީެގ  ރ   ބިލ ކ ރ މ   އަދި   30؛ ެގ  މާރިޗ . 

ވަނަ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއް،    12ެއއީ    ަގސްތ ކ ރަން.  ޖަހާއިރ  މެދ ކަނޑާލަން އަޅ ަގނޑ   10ހެނދ ނ   މިއަދ ެގ މަޖިލިސް  

ވަނަ    1980ވަނަ އަހަރ ން    1975މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ކަން ކ ރެއްވީ    އްމަދ  ޔޫސ ފްމ ޙަ ؛އްމަދ  ޔޫސ ފްފަނ  މ ޙަންދޮ

ޔޫސ ފްމ ޙައަހަރަށް.   ޅެން  އްމަދ   ހ ރިހާ  އެކ ލަަވއިލާފަިއވާ  ބޭފ ޅާ  އެ  ދ ރ ވޭ  މަޖިލީހަށް  ވަނަ    1960އީ  އެ؛ އެބަ 

ފަ. އެ ޅެން ފޮތް އިޢ ކ ރަްއވާލިޔ ްއވަމ ން ެގންދެވި ޅެންތައް އެްއ ފޮތެއްަގއި މިހާރ  ވަނީ ޝާ އަހަރ އްސ ރެ ފެށިެގން  

ޖަހާއިރ     10ކަށް ައޅ ަގނޑ  މަޖިލިސް  ފ ލާއަ ޙަ ދެްއވާތީ ެއކަމ ެގ ކ ޑަ  މަޖިލީހ ެގ ލައިބްރަރީއަށްއްމަދ  ޔޫސ ފް،  މ ޙަ

 މެދ ކަނޑާލަން ަގސްތ ކ ރަން. 

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

، ކްލައިމެޓް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްރިޔާޟް،  هللا މަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ތި   -5.1

 . މަރަފ ށީ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ތިލ .  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތ  ޝައ ނާއާ ކ ރައްާވ ސ ވާ  ލޮޖީޓެކްނޯ  ންޖ  އެންޑްޗޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا މެންބަރ  ޢަބްދ މަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ތި

ރައީސް.  `.   ިއއްޒަތްތެރި  ސ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ިމނިސްޓަރ.  ކ ތ  ާވލަކީ،މަރ ޙަބާ  ތިމަރަފ ށީ  ނި  . 

 ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ން. މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޕްރޮޖެކްޓ  ރެިވފައިވާ ޮގތް މިނިސްޓަރ ސާފ ކޮށްދެއްވ ން އެދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ރ . ަވޒީއިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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ދިެވހި ސަރ ކާރާއި ވޯލްޑ  ބޭންކ     ،ކީންޓަރަ ސެޖްމެންޓްތ. ތިމަރަފ ށީެގ ވޭސްޓް މެނޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 މ ކ ރ މ ެގގާއި  ންޓަރ ސެޖްމެންޓްވޭސްޓް މެނޭމި ރަށ ަގއި  ޖެކްޓެްއެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ެއއް ރަށް.  ގ ޅިެގން ހިންާގ ޕްރޮ

އެ   މެނޭޖްމަންޓ އިތ ރ ން  ވޭސްޓް  ފޯރ ކޮށްދި  ތައް ކަންތައް  ެގރަށ ެގ  އިކ އިޕްމަންޓް  ވެހިކަލް ކ ރ މަށް  އަދި  ނ މާއި 

ށް ހ ޅ ވާލަިއެގން ބިޑް ސަބްމިޓްކޮށް  ރ  ޓެންޑަރަަގއި އެބަ އޮތް ހިމެނިފަ. މިދިޔަ އަހަޓ ވެސް މި ޕްރޮޖެކް ފޯރ ކޮށްދިނ ން

އަނެްއކާވެސް    ،ދެވިފައި އޮތް ހިސާބަކީއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  އާ  ބޭންކ ެގ ކޮމެންޓްސްތަކާ  ޑ ލްލިބިެގން އަދި ވޯ

އޮތީ ވޯލްޑ ރަޓެންޑަ  އަލ ން   އެކީގައި.   ކޮމެންޓްސްތަކާބޭންކ ެގ އިތ ރ     ށް ހ ޅ ވާލަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހިފައި މި 

މެންނަށް ތާ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެގން އެބަ އ ޅ ްއވާ. މި ހަފ އް ިމހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޑައިވޯލްޑް ބޭންކ ެގ މިޝަނެ 

ރަދ ކ ރެވޭނެ. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޚަމިލިއަން ރ ފިޔާ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް    3.48ނެ. ޖ މ ލަ  ވޭ ލެ އިށް ހ ޅ ވަޓެންޑަރައަލ ން  

ރާނެ  ކ ނި ކިކ ނި ޖަމާކ ރެޭވނެ ތަނެއް ތަރައްޤީކ ރެވޭނެ. ައދި އެާއއެކީަގއި    ،ސެންޓަރ ގާއިމ ކ ރެޭވއިރ ަގއި އޭެގ މާނަައކީ

  ،ކޮށް ކިއެއާއެކީަގއި ކ ނި ސޯޓްކ ރ މާއި ވަ   ވޭސްޓް ެމނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަގއި ހ ންނާނެ. އަދި ހަމަ  އިންތިޒާމ  ވެސް އެ

، އިތ ރ ން އެ ބައިކ ރ މަށްފަހ ަގއި ހ ންނާނެ. މެީގއަދި ބައިކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ވެސް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ 

ށް ެގންދެވެންދެން ކ ނި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަ  އަދި  ،އެ ރަށ ން އެހެން ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނަކަށް

މީެގ ހ ންނާނެ.  އެ ސެންޓަރ ަގިއ  ތަނެްއ ވެސް  ބަހައްޓާނެ  ތިމަރަފ ޖަމާކޮށްފައި  ތަކެތީެގ  ށްއިތ ރ ން  ފޯރ ކޮށްދެވޭ  ޓަށް 

ސްކޭލެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ    ެވއިން  ،ވ ޑް ޗިޕަރއަކާއި  ، އަދި ްގލާސް ކްރަޝަރއަކާއިއިކޮމްޕެކްޓަރއަކާ   ،ތެރޭަގއި މި ހ ންނަނީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގނޑ  އަރ ވަން. ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ިއތ ރ  ސ ވާލ ކ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ށީތިމަރަފ 

  އިނޭގތޯ، ވެސް    އަތޮޅ  ވޭމަންޑޫ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނ ން ތ. ހަމަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ    ސާބަށް ކ ނި އިތ ރ ވަމ ން މިއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަށެއް. މިހާރ  މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހި

މީހ ން   ،ގައިކ ރ މ ށްރަށް އެބަ ހ ރި. ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯއޭ ކ ނި މެނޭޖ މި ކަހަލަ ބައިވަރ  ރަ  ،ސ ވާލަކީ 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝައ ނާ އާމިނަތ  ޓެކްނޯލޮޖީ ެއންޑް ޗޭންޖ  ކްލައިމެޓް އެންަވޔަރަންމަންޓް، އޮފް މިނިސްޓަރ
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ކ  ރަށްރަށ ަގއި  ސިޔާސަތަމެނޭޖ   ނިދިރިއ ޅޭ  ެގންގ ޅ ްއވާ  ކޮބައިތޯކ ރ މަށް  މިކަމަށް  ؟ ކީ  އްލެއް  ހަކިހާހިސާބެއްަގއި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ އަންނާނެތޯ

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 މ ޅި ޖ މ ލަ ސިޔާސަތ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން.  .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝައ ނާ އާމިނަތ  ޓެކްނޯލޮޖީ ެއންޑް ޗޭންޖ  ކްލައިމެޓް އެންަވޔަރަންމަންޓް، އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝ ކ ރިއްޔާ   ވަ  ބޮޑަށް  އައީރަށް  ޖަމާކ ރަމ ން  ކ ނި  ތަނަށް  މިވީހާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރައީސް.  ކ ނި   .ިއއްޒަތްތެރި 

ނ ވަތަ އެ ރަށެއްަގއި އ ފެދޭ ކ ންޏަކީ ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ބައިކޮށްެގން،    ،ކޮށްފައެއް ނެތް. އެއް ރަށ ން އަނެއް ރަށަށްމެނޭޖ 

އަޅާލަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން ލ ަގއި ެއއް ތަނަކަށް ޖަމާކޮށް، ކ ނިދ މ ެގ ބަދަވަކިކޮށްެގން ެއއީ އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތަކަށް ހެ

އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މި    ،އްލ ނ ކ ރެވި ޮއތް ނަމަވެސްހައައީ. އެހެންވީމާ، މި ވީހާ ތަނަށް މިކަން  

ނީެގ މައްސަލަ ބޮޑ ތަނ ން  ކ   ، ންދާނެއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ފެނިެގހިރާއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި ދިވެ

ކ ރާ  ބޫލ  އަޅ ަގނޑ  ަގ  ،އްލ ކ ރެިވެގން އަންނަ ތަން. ރާއްޖޭަގއި ދިމާވެފައި އޮތް ެއންމެ ބޮޑ  ތިމާވެށީެގ މައްސަލައަކީހަ

ަގިއ  ރާއްޖޭެގ ތިން ސަރަޙައްދެއް   ،ތީއޮ  ޅ ަގނޑ މެން ރާވާފައިއްލ ކ ރ މަށް އަހަޮގތ ަގއި ކ ނީެގ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ  

އިތ ރ ން އެ އަތޮޅ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެއް ރަށ ން އަނެްއ  ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ާގއިމ ކ ރ ން. އަދި އޭގެ 

ށް ކ ނި ެގންދެވެންދެން   ސެންޓަރަ، ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ރަށަށް ކ ނި ެގންދިޔ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ކ ނި ޖަމާކޮށްފައި

ާގއިމ ކ އަޅ ަގނޑ މެން ވޭސްޓް ންދޫަގއި ހ ރި ފެސިލިޓީ ވަ  ރ.   ،ރާނަން. ެއޮގތ ން ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް ވެސް 

އޮޕަރޭޝަނަ ތެރޭަގިއ  މަހ ެގ  ޖޫން  އަހަރ ެގ  މި  ެގންނާނަން.   ލްއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލެވެލަށް 

ޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ެގ ފ ރަތަމަ  ތިލަފ ށީަގއި ދެވަނައަށް މި ގާއިމ ކ ރެވޭ ރީޖަނަލް ވޭސް  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ެގ  އަތޮޅ   ާމލެ އަތޮޅާއި އަދި ވ.  ،ވަނީ ތަރައްޤީކޮށް ނިމިފަ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ   ފޭސްެގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިހާރ  އެ

ފަށާނަން.  ެގންދަން    ޓަށްށްތިލަފ  ؛އްަގއި މިވީހާ ތަނަށް އ ފެދިފައި ހ ރި ކ ނި އަޅ ަގނޑ މެން ޖަމާކޮށް ެގންދަންށެރިހާ ރަހ 

ކީ އައްޑޫަގއި ގާއިމ ކ ރެޭވ  އަށް އަޅ ަގނޑ މެން ގާއިމ ކ ރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރައިތ ރ ން ތިންވަނައޭގެ 

ޓަނ ެގ ޭވސްޓް އެނަރޖީ ޕްލާންޓެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ    50ވަނީ    އް. އެ ސެންޓަރަށް މިހާރ  އެސެންޓަރެ

ެގންޮގސް  ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ  އަ  ،ސާމާނެއް  މި އަހަރ ެގ  ތަނ ެގ ސިވިލް ވޯކްސް ނިމި، އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ެއ  ދި 

ިމވީހާ ތަނަށް   ،ނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންާވ ވާހަކައަކީށް ެގނައ ން. ައޅ ަގެއ ތަން ވެސް އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލަ  ،ކީ އަމާޒަ
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މަސަމެނޭޖ  އަޅަމ ންެގންދިޔަ  ކ ނި  އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތް  އަންނާނޭނ ކޮށް  ހ އްޓ ެމއް  ތެރޭަގއި.  އްކަތަށް  އަހަރ ެގ  މި   

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ކ ޑަހ ވަދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  އަރ ވަން.  

 . ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ޢަމަލީ ސިފަ ައއިއްސި    ްއވ ރެއްސަކ ރ މަށް ވަރަށް ރަނަގޅ  ތަމެނޭޖ ކ ނި  އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަންދާ ތަން ކ ޑަހ ވަދޫަގއި ކ ނި  ،ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެްއޖެ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   ،ނަމަ

ތަނެކޭ. އެ ތަނަށް އެއްެވސް ވާ    ތައް އ ނދަޫގތަކެއްށް އެ ތަނ ެގ ކ ނީެގ ސަބަބ ން އެއާންމ ންނަ  ވެސް އެއީ  މިހާރ 

ިވސްނާހަކަހަލަ   ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ޓަކައި  ެގނައ މަށް  ބަހާލަިއެގން  ؟އިވޭތޯފައްލެއް  ސަރަޙައްދ ތަކަށް  އެކި  ދެން 

މެނޭޖ  ވޭސްޓް  ދ ވަސްސަރަޙައްދ ތަކެްއަގއި  ިގނަ  ަވރަށް  އަޑ އިވޭތާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަތައް  ވެއްޖެ.    ކ ރ މ ެގ 

އަދި މިހާތަނަށް އަިއއިރ  ވެސް ޢަމަލީ ސިފަެއްއ   .އިިވއްޖެއަޑ  ކަމަށް ކަނޑަެއޅިެގންދިޔަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ރަށްތަކެއް އެ 

ވޭސްޓް    ެގން ރަްއޔިތ ންނަށްޖެހި ަގއި  ނ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރ ތި ވިދާޅ ވި ކަންތަކ ަގއި ޢަމަލީ ސިފަ އޭ   ކަށްޔައެ

 ؟ދާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރަނީ ކިހާއިރަކ ތޯލިބިެގން އްލީސަެގ ތަމެނޭޖްމަންޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  !ރ  މަޑ ކ ރައްވާމިނިސްޓަ؛ ތ ންޅ ަގނޑ  ހި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އަ  އްޒަތްތެރި ަވޒީރ .އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 އާންމ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ދިމާވާ ކަންކަމެއް ނޫން މި ހ ންނަނީކީއެއް. އާދެ! މިނިސްޓަރ . 

 

 ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ހިނަގއްޖެ ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ދ ން    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަންދެން  އަހަރ ތަކެްއ  އެތައް 

ތިލަފ ށީަގއި އޮތް ކ ނިޮގނޑ  ނިވާލެވ ނ  ތެރޭަގއި އެ ދ ންަގނޑ  އެ ވަނީ   އަރަމ ންދިޔަ  ތަން. ސެޕްޓެންބަރ  މަހ ެގ 

މ ޅި ރާއްޖޭަގއި އ ފެދ ނ  ހ ރިހާ ކ ންޏެއް ޖަމާކ ރަމ ން އައި ތިލަފ ށި  ނިވާލެވިފަ. އަދި އެތައް ޒަާމންތަކެއް ވަންދެން  

ރާއްޖޭެގ އެކިއެކި ސަރަޙަްއދ ތަކ ން އަދި ރިސޯޓ ތަކ ން    ،އެ ތަނ ަގއި ކ ނި  .ނޑ  އެްއކައިރިކޮށްފަމިހާރ  އެ ވަނީ އެ ކ ނިޮގ
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ެގނެވޭ ކ ނި ރިސީވްކ ރެވޭނެ ެއަވރ ެގ އިތ ރ  އެހެން    ،ވެސް  ދ ނިޔޭަގއި  ނިޒާމެްއ ނެތްފަދަ ނިޒާމެއް އެ ވަނީ މ ޅި 

ތިލަފ ށީަގއި ތަރައްޤީކ ރެވިފަ. ދަންނަވަން މި އ ޅޭ ވާހަކަައކީ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންކަން އެބަ ކ ރެެވއޭ. ައޅ ަގނޑ މެން 

ރާރ ކޮށް  ކ ރަމ ން ެގންދާނަން. އަޅ ަގނޑ  ތަކ  ހަމަ މި ބީދައިން ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ސަރަޙައްދެއްަގއި ެވސް މި މަސައްކަތް

އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިއަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ދާއިރާެގ ކ ނީެގ މައްސަލައަށް    ،ދަންނަވަން ބޭނ ންވަނީ

އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން    ،ދާއިރާެގ ރަށްރަށ ެގ ކ ނީެގ ޕްރޮޖެކްޓ  މި ވަނީ  އްލ ތަކެއް އަންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގހަވެސް  

ބޭންކާ ގ ޅިެގން މި   ލްޑ އަދި ވޯ  އިއެއީ ދިވެހި ސަރ ކާރާ ؛މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓ   ،ވިވެސް ދެންނެ

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ    29ހިންާގ   ފެންނާނެ.  ތަފާތ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  މަސައްކަތް.  ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ  ޑޮލަރ ެގ  މިލިއަން 

 އަޅ ަގނޑ މެން ޑެލިވަރ ވެސް ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ .

 

 :ން ވާހަކަދެއްކެވ  ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ 

ފ ނަދޫ، މާއ ނޫގދޫ، ޅައިމަގ ެގ ކ ނީެގ މައްސަލައަކީ ވަރަށް    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . ށ.

؟ ހިސާބެއްަގއިތޯއްލެއް ެގންނަވަން ވިސްނަވަނީ ކިހާހަބޮޑ ވެފައި އޮތް މައްސަލައެއް. މިހާރ  ތި މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް  

ންދާތީ ކައ ންސިލ ން ެވސް ވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ސިޓީެއއް ފޮނ ވާފަ. ެއކަމަށް ފ ނަދޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ިގރަމ   އަދި ށ.

 މި ދެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ . ؟ ްއލަކީ ކޮބައިތޯހަެގނެސްދެްއވަން ވިސްނަވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަ

އްލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަެގ ރަށްތަކ ެގ ކ ނީެގ މައްސަލަ  .، ށ.، ހދ.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހއ

އަންނަނީ    ،އަންނަނީ މި  ސަރ ކާރ ން  ދިވެހި  ެއކީަގއި  އަމާޒަކީ އޮފިޑާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއ    ،މަސައްކަތްކ ރަމ ން. 

ސަރަޙައްދ ެގ ރަށްތަކ ން އ ފެދޭ ކ ނި ޖަމާކ ރ މަށް ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް ާގިއމ ކ ރ މަށް. މިދިޔަ ހަފ ތާގެ  

 . ތެރޭގައި..
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރ .  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއް   !އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  މަޑ ކޮށްލައްވާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  .ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް.. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  ގ ޅިެގން    ދާއިރާއަކީ ދިވެހި ސަރ ކާރާއި އޮފިޑ    .، ށ.، ހދ.ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހއ

އަާމޒަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަށްތަކެއް.  ހިމެނޭ  އެ ސަރަޙައްދ ަގއި    ،ތެރޭަގއި  ކ ނި  އ ފެދޭ  ރަށްތަކ ން  އަތޮޅ ތަކ ެގ  ިމ 

މ ެގ މަސައްކަތް ވީހާެވސް ައަވހަކަށް ފެށ ން. އެ ކަންކަން ޔ ގާއިމ ކ ރެވޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނަށް ެގންދި

މިދިޔަ ހަފ ތާެގ ތެރޭަގއި މި ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ބަޖެޓ  އެޕްރޫވްކ ރެވިފަ. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި  ،ވަނީފެށ މަށް މިހާރ  މި 

ރަށްރަށ ަގއި އ ފެދޭ ކ ނި   ެއ  ެއކީަގއި  ކޮންޓްރެކްޓްކ ރ މާ  ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންޓްރެކްޓްކ ރާނަން. އަދި  ތެރޭަގއި  މަހ ެގ 

ެއއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން   ޖަމާކ ރެވޭނެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް އެ ާގއިމ ކ ރެވޭނެ. އަދި  ސަރަޙައްދ ަގއި 

އަތޮޅ ަގއި    އެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނ ން ދެން އެ ކ ނި ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް ެގންދެވޭނީ ރ.  ،ރާވާފައި މި ވަނީ 

މި މެނޭޖްމަ  ގާއިމ ކޮށްފައި  ވޭސްޓް  ރީޖަނަރަލް  އެ  ސެންޓަރަށް.  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ރީޖަނަލް  ސެންޓަރ   ާވ  ންޓް 

 މިއަހަރ ެގ ޖޫންމަހ ެގ ތެރޭަގއި. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ،ކަށް ެގނެވޭނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިގރާ ސަރަޙައްދ .  

 

 ތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 
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ޓަށް އަދި  ށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނ ިގރާ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ނެތް. ޚާއްޞަކޮށް ދ ނިޔޭެގ ތިމާވެ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

މޫސ މަށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކާ އެކީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް ިގރަމ ން މި އަންނަނީ އިންތިހާއަށް. އަދި 

ބައެއްހަމަ   ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ޮގތްޮގތ ންނާއި   އެއާއެކީަގއި  ެއކިއެކި  ރޭވޭ  މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީެގ  ރޭޭވ    ،ފަހަރ  

ޭއެގ އެންމެ ބޭނ ންވާ ޑޭޓާތަކަށް ނ ބަލައި ޑިޒައިންތައް ވެސް ކ ރެވިފައި އެބަ  ހ ރި.   އަވަސްމިނ ެގ ސަބަބ ން ވެސް 

އަމާޒަކީ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ަގއި    ރާއްޖޭެގ  ،އެހެންވީމާ،  ތަނެްއެގ  ރައްކާތެރި  ރަށަކީ  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  ރައްޔިތ ން 

ހަދައިދިނ ން. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ އެކީަގއި އަދި ކައ ންސިލާ އެކީަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑަށް ބައްދަލ ކ ރެިވއްޖެ. އެ 

ަގއި ަމސައްކަތްކ ރަމ ން މިހެން ހ ރި އާ ެއކީބައްދަލ ވ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ ެމން މި އަންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މެދ .  ޮގތްތަކާ  މަސައްކަތްކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ،ރަށްރަށަށް  މިހާރ   ހ ރި    ބަޖެޓ ަގއި 

  ހ ރި. އެ މަސައްކަތް ކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ރަށެްއެގ ަމސައްކަތްކ ރ މަށް ބަޖެޓ  ލިބިފައި އެބަ  50ާގތްަގނޑަކަށް  

ޓަށް ނ ވަތަ  ށްދ ނިޔޭެގ ތިމާވެ  ،ބޮޑަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ އަރިހ ން ދަންނަވަން، އިލްތިމާސްކ ރަން

ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީެގ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޯސްޓަލް    ،މޫސ މަށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް ތި ބޭފ ޅ ން ރިޢާޔަތްކ ރައްވާށޭ 

އިރ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެން ބަނދަރެއް ހަދައިލާ ޮގތަކ ން ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެން ކޯސްޓަލް  ޑިވަލޮޕްމަންޓ ެގ މަސަްއކަތްކ ރާ 

އަނެްއކާ ރަށ ެގ ައނެއް ފަޅިން ިގރާ ަމއްސަލަ    ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ހަދައިލާ ޮގތަކ ން ކ ރިއަށް ދެތިން އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ކޯސްޓަލް   !ކ ރައްވާށޭ  ދެން އެ މަސައްކަތް  ިއ،ކަމަށް ވިސްނަވަ  އައ މަކީ އެކަށީެގންވާ ކަެމއް

ދ ނިޔޭެގ މޫސ މަށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކަކީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓ ެގ މަސައްކަތް މީެގ ކ ރިން ެގންދިޔަ އ ސޫލ ން ެގންދެވޭކަށް ނެތޭ.  

މިދިޔަ ހަފ ތާެގ    ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ  ވިސްނަންޖެހިފަިއވާ ކަމެކޭ. ައޅ ަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަވަނީ

ކ ރަްއވާފަިއ  އަދި ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ    ،ތެރޭަގއި ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ފ ންނާބ އ ސް ސައިންސްވެރިން މި ވަނީ ޖަމާވެ، ބައްދަލ ވެ

ގ ޅިެގން ޤައ މ ތައް ހޭނޭނީ   އެޑަޕްޓޭޝަން. މޫސ މަށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކާ    އޮންއައި.ޕީ.ސީ.ސީެގ ރިޕޯޓް  ،އެބަ އޮތް

ހޫނ މިން  ކިހާ ދ ނިޔޭެގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަލާއިރ ަގއި  ނ ހިފެހެއްޓިއްޖެ  1.5މިންވަރަކަށްތޯ.   ،ނަމަ  ޑީްގރީސްަގއި 

  ، މ ހިންމ  އެއް ެއސެޓ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ އެސެޓަކީ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ެގ އެންމެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ 

މ ެގ ބިރ  އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ޔ ވާ ފަރ ތައް. އެ ފަރ ތައް ނެތިދި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތައް ވަށަިއެގން މި

މަސައްކަތްތައް ރާވާއިރ ަގއި    އަށްޚާއްޞަކޮށް އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  ،ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީެގ މަސަްއކަތްތައް ރާވާއިރ ަގއި 

މި ރަށްރަށ ެގ އެޑަޕްޓޭޝަން އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޑޮޕްކ ރެވޭނެ   ،ންޖެހޭވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ިވސްނާ

 ްއވ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ބޮޑ  މިންވަރަކަށް މި ކަންތައްތައް ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ޑިޒައިންތައް ކ ރެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ލެްއވި އިއަޑ ައއްސަވަ   ،ވަޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން އިނޭގތޯޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ނަމަ ފަހަރ ަގއި އެްއޗެއް އޮޅ ންފިލައިފީހޭ. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ންހ ރި ޓާ ގ ޅ ށްތިމާވެ  ވެސް  މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދ ވަހ  އެތައް ސަރ ކާރެްއެގ ތެރެއިން ވެސް އިންތިޒާރ ކ ރާ ކަމެްއ  އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ން ވަރަށް ިގނަ    ސ ވާލެއް. އަްއޑޫ

  ، ހިއްކ މ ެގ ހ އްދަކެތްމަދ ވެފައި ތިބީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބިން  .ބިން ހިއްކ ން

އެހެން އަތޮޅ ތަކ ަގއި ވެސް ބިން  ؟ ާގނެތޯމ އްދަތެއް އަދި ނަދ ވަހެްއ، ކިހާ ކިހާ؟ އީ.ައއި.އޭ ހ އްދަ ދެްއވާނީ ކޮންއިރަކ ތޯ

ައއްޑޫ ށް ދެން އަޅ ަގނޑަށް ވެސް އެނޭގ ތިމާވެ  އި އޮތީ.ހިއްކާފަ ެގއްލ ންލިބޭނެކަން ބިން ހިއްކީމަ. އެހެންވީމާ،    ޓަށް 

އެ ކަންބޮޑ ވ ން  ؟ ލަސްކ ރަްއވަނީ ކީއްެވެގންތޯ  އިޓަށް ެގއްލ ންލިބ ނަސް ކަމަނާ ހ އްދަނ ދެއްވަ ށްތޮޅަށް ވެސް ތިމާވެއަ

ކ ނިކޮށީެގ ވާހަކަ    ،އްޔިތ ންެގ ވަރަށް ބޮޑަށް ޮއތީމަ އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލ  މި ދަންނަވަނީ. އަދި ނިންމާލަމ ން ވެސްރަ

 ... ވެސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ަވޒީރ   ޝ ކ ރިްއޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއްއޒަތްތެރި  ަވޒީރ .  ކާށިދޫ    !މަޑ ކޮށްލަްއަވއްޗޭއިްއޒަތްތެރި 

  ! މީދ ކ ރަން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޑ އައްސަަވއްޗޭންދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. އަޅ ަގނޑ  އ 

ފ ރ ޞަތ . އެހެންވީމާ، މިއަށްފަހ  އިތ ރ  ފ ރ ޞަތަކަށް    ގެ މިއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރ ވާނެ ނިޒާމީ މައްސަލައި

 އެދިަވޑައިނ ަގތ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މަތީަގިއ  ވަރަށް  ސް  އަދިވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަ  ،މިހާރ  އައްޑ އަތޮޅ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދ ނިޔެއަށް ދައްކަން މި އ ޅެނީ

 ބާލާ....   އ ޅޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އޭނާެގ މާސްކ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 



2220 މާރިޗ  7          ޖަލްސާ                               ވަނަ   14ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

10 

 

 

 ތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

 7ައޅ ަގނޑަކީ އަްއޑޫއަށް އ ފަން މީހެއް. އަޅ ަގނޑ  އ މ ރ ން  ؛އްޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

ވަންދެން ދިރިއ ޅ ނީ ެވސް އަްއޑޫަގއި. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޯޅޭ އަްއޑޫ ރައްޔިތ ންެގ ިއހ ސާސްތަކެއް. އަޅ ަގނޑަށް    އަހަރ 

އަނެއް    ،ނޑަށް އެނޭގ ެއއް ޖެނެރޭޝަނެއްހ ރި މައްސަލަތައް ވެސް. ައޅ ަގ  އެނޭގ އަްއޑޫ ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވެފައި

ޖީލެއް  މިހެން  ،ޖެނެރޭޝަނެއް ތިން  އެނޭގ.    ފ ރާޅެއްގެ އެއް  ޮގސް  އެބަ  އަޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ދިރިއ ޅޭކަން  ދަށ ަގއި 

ފޭދޫ، މަރަދޫެގ ރައްޔިތ ން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނ ންެވފައިވާ މިންވަރ  ެވސް. އަދި  ޚާއްޞަކޮށް މަރަދޫ  ، އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ

މިބި ދަންނަވަން  އިހ ސާސްކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ދަތިކަން  ވާހަކަައކީ  މ ެގ  ތަރައްޤީެގ   ، އ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރާއިރ ަގއި ެއއާ ެއއް މިންވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ެވސް   މަސައްކަތްތައް

އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރާއްޖެއަށް ވެދާނެ   ށް މި އަންނަ ބަދަލ ތަކާެއއީ ޚާްއޞަކޮށް ދ ނިޔޭެގ މޫސ މައެބަ އޮތޭ.  

ނާޅާނަން.   މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. އެއްޮގތަކަށްވެސް އަޅ ަގނޑ  ައއްޑޫެގ ތަރައްޤީއަކަށް ހ ރަހެއް  ޮގތްތަކާ

ތަރައްޤީއަކީ އަޅ ަގނޑ  ޅާނަން. ައއްޑޫެގ  ނާ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން ވެސް އަްއޑޫެގ ތަރައްޤީއަކަށް ހ ރަހެއް

އެކީަގއި    އަދި މޫސ މަށް މިއަންނަ ބަދަލ ތަކާ  ،އްލ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކާއިހަަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިދެންނެިވ މައްސަލަތައް  

ދ  މެ  ޮގތްތަކާޮގތ ަގއި ރައްކާކ ރެވޭނެ    އ ލީ ނިޒާމ  އެންމެ ފ ރިހަމަޙަޓާިއ، ައއްޑޫެގ މާށްއަްއޑޫެގ ރީތިކަމާއި، އަްއޑޫެގ ވެ

ވާހަކަތަކަކީ މިދެންނެވި  މީެގކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  ތަރައްޤީެގ   ، ވިސްނާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ޑިޒަިއނާ އަޅ ަގނޑ މެން  ޑޭޓާ   ،އިމަސައްކަތްކ ރާއިރ ަގއި  މިއަދ   ބިނާކޮށްފައޭ  ކަންކަމަށް  މި  ސައިންސްާއ  އާއި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަމަސައްކަތްކ ރަންވާނީ ތަރައްޤީގެ .  ރިޢާޔަތްނ ކޮށް  ކަންކަމަށް  މިދެންނެވި  ފެނިއްޖެ  ޚާއްޞަކޮށް   ؛ށް 

  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އައީމަ ވާ ޮގތްތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކަށް މި

ން އ ދައެރީމަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކަށް  ފަޅިން ިގރާނެ. އަނެއް ފަޅިން ފެން ބޮޑ ާވނެ. އަނެއް ފަޅި  ވާ ޮގތްތައް. ެއއް

ލިބޭ ެގއްލ ން އިންތިހާއަށް ބޮޑ . އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓ ން މި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ ެއއްޗަކީ، އެއީ ސައިންސް އިނޭގތޯ.  

ޓާ ގ ޅިެގން  އްކ މ ެގ ޕްރޮޖެކްއަްއޑޫެގ ބިން ހި   ،އަޅ ަގނޑ  ދަްއކާ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ ެއއްޗަކީ

ޮގތ ން އ ފެދިފައި އޮތް އެންމެ   ގ ދ ރަތީ  ، އިނޭގތޯ. އަްއޑޫައކީ ރާއްޖޭަގިއ އޮތް އެންމެ ކ ޑައާލެޫގން އޭރި   42އަްއޑޫެގ %

އައްޑޫ  ނެތް  ނިޒާމ ތަކެއް  އ ފެދޭނެ  ކަރަންޓްސް  އަދި  އަތޮޅ .  ވާހަކަައކީއަކ ކ ޑަ  މިދަންނަވާ  އެހެންވީމާ،  ިމ   ،. 

  އ ލީ ނިޒާމ ތަކަށް އެންމެ ކ ޑަ އަސަރެއް ޙަމި މާ  ،ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ެއ މަސަްއކަތްކ ރަންވާނީމަސައްކަތްތައް ކ ރާއިރ  

ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން 2:30ކ ރާނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސަްއކަތްތައް ބައްޓަންކޮށްެގންނޭ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިައދ   

އީ.ޕީ.އޭ އަދި އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންޓާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓް    އާއި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން  ،އެބަ ބައްދަލ ކ ރަން
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ޮގތްތަކާ  މިނިސްޓްރީއާ ކ ރިައށްދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމ ަގއި  މި  އެ    ެއކީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނެއް  ވިސްނަން.  މެދ  

ށް އެނޭގ އެ ތަކ ލީފ ތަކަކީ  ޕްރޮޖެކްޓެއް ނ ހ އްޓ ވާނަން. ައޅ ަގނޑަށް އެނޭގ އަްއޑޫ ރައްޔިތ ންެގ އިހ ސާސްތައް. އަޅ ަގނޑަ

އްޔަތ ން އަޅ ަގނޑަށް އިހ ސާސްކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، ަގބޫލ ކ ރަްއވާ!  ސި ކޮބައިކަން. އަޅ ަގނޑަށް ައއްޑޫ ރައްޔިތެްއެގ ހައި

ށް  އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އައްޑޫ ރަްއޔިތ ން އެދޭ ތަރައްޤީ ހޯދައިދިނ މ ަގއި އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަކަ

 ނ ޖެހޭނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި   ސާފ ކޮށްދެްއވައިފިޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ަވޒީރ   އިްއޒަތްތެރި  ހިްއކ މަށް   ، ވަޒީރ .  ބިން  އަްއޑޫެގ 

އެްއވެސް ހ ރަހެއް އަޅ ްއވަން ނޫޅ އްާވކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ސައިންސް އެ ދަްއކައިދޭ ހ ރިހާ މަންޒަރެއް ކ ރިއަށް 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް. ދާއިރާެގ ިއއް ބެލ ން އެއީ ބޭނ ންތެރި ކަމެްއ ކަމަށް. ހޯރަފ ށީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ހޯރަފ ށީ

ސ ވާލަކީ، ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ދާއިރާއިން ކޮބައިތޯ ސަރ ކާރަށް މިހާތަނަށް ހާސިލ ކ ރެވ ނ  ެއއް  އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛މިނިސްޓަރ

؟ އަދި މި އަހަރ ެގ މިނިސްޓަރ ެގ ޓާެގޓ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ޭވސްޓް މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން؟ އެންމެ ބޮޑެތި ކާިމޔާބީތަކަކީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ވަރަށް ިގނަ   ؛އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިދިޔަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އަދި މިވީހާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އޮތް ތިލަފ ށިން    މި މާލެ ކައިރީަގއި މި  ،ޒަމާންތަކަކަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ހާސިލ ކ ރެވ ނ  އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކަމަކީ

ސަބަބ ން ހަމައެކަނި އަސަރ ކ ރީ މާލޭ ރައްޔިތ ންެގ އަރަމ ން އެ ދިޔަ ދ ން، ދ ންއެރ ން ހ އްޓާލ ން. އެ ދ ންެއރ މ ެގ  

ދިރިއ ޅ މަކަށް ނޫން. އެ ދ ންއެރ މ ެގ ސަބަބ ން މާލޭ ރައްޔިތ ންެގ، މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޞިއްޙަތަށް 

ނިޒާމ ތަކަށް ވެސް  ވެސް ނޭދެވޭ އެތައް އަސަރ ތަކެއް އެބަ ކ ރޭ. މި ސަރަޙައްދ ަގއި މަސްވެރިކަންކ ރާ މަސްެވރިކަމ ެގ  

ޓެސްޓ  ސޮއިލް  ތިލަފ ށީަގއި  އަންނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރޭ.  އެބަ  އަސަރ   އަދި އެކަމ ެގ  ކ ރަމ ން.  ވެސް  ތައް 
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އެ ިމންވަރަށް  ކަންބޮޑ ވާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  މެޓަލްސް  ހެވީ  އެ   ތަނ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ވެސް  ހ ރި.  ކަމަށް 

އަޑިން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،    ލ ތަކެއް ހޯދަމ ން. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ެގއްހަ އަޅ ަގނޑ މެން މި އަންނަނީ  

ކަމަކީ އެއް  ބޮޑ   މ ހިންމ   އެންމެ  ހާސިލ ކ ރެވ ނ   ނިޒާމަކަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޒަމާނީ  ނިޒާމ   ތިލަފ ށީެގ  މި 

ރ  މި ވަނީ ކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވ  ބަދަލ ކ ރ މަށް މި ކ ރެވޭ މަސައްކަތް. އޭެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިހާ

ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން މ ޅި ރާއްޖޭަގިއ، މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށަކ ން އ ފެދ ނ  ކ ނި ާގތްަގނޑަކަށް    1992ފަދައިން  

ޕްލާސްޓިކ  ކ ނި،  ބަދިެގ  ޭވސްޓ ،  އަންނަނީ    ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މި  ކ ންޏެއް  ހ ރިހާ  މި  ކ ނި،  ފައިބަރ  ކ ނި، 

ޖައްސަށްތިލަފ  އެއްފަރާތަކަށް  ކ ނިޮގނޑ   މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ައއިއްސަ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އިޓަށް،  ލާފައި 

އޭރި  ރިސީވިންގ  ޮއތް ވޭސްޓް  ގާއިމ ކ ރެވިފައި  މި  ކިރާނެ    ،ާއއިއާމިހާރ   ކ ނި  ެގނެވިފަިއ،  ކ ނި  ެއއާެއކީަގއި  އަދި 

މިހާރ  އެ ވަނީ ކ ނި ކ ދިކ ދިކޮށްެގން އަދި    ،ނެ ނިޒާމެއް ާގއމ ކ ރެވިފައި ސޯޓ ކ ރާނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރެވިފަިއ، ކ ނި  

މިީއ ބަންޑެލި ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ވަނީ.  އެ  މިހާރ   ފަށާފައި  ގާއިމ ކ ރެވިފަ.  ެވސް  ނިޒާމެއް  ކ ރެވޭނެ 

ެގ ދިރިއ ޅ މަށް ެވސް އަދި މި ސަރަޙައްދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތ ން

ދިރިއ ޅޭ ހަމައެކަނި ރަްއޔިތ ންނެއް ނޫން، މ ޅި ރާއްޖެއަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އައި އެންމެ ބޮޑ  އެއް ބަދަލަކީ މިއީ.  

ޑ މެންނަށް އެޅ ނ   ެގ ފެށ ން. މިއީ ކ ންޏަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތަކަށް ހެދ ަމށް އަޅ ަގނމިއީ ނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރ މ 

 އެންމެ މ ހިންމ  އަދި އެންމެ ފ ރަތަމަ ފިޔަވަޅ ކަން ވެސް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒީރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

ވަރަށް ބޮޑ ވެފައި   ،ރަށ ެގ ކ ނީެގ ކަންތަކަކީ  5މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ،އްލ ކ ރ މަށް މިނިސްޓަރ  މަސައްކަތްކ ރާނެކަން ވެސް އެބަ އެނޭގ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ހަ ސަލަެއއް. އެކަން  އޮތް މައް

؛ މި އަހަރ ެގ ޖޫން ހިސާބ ަގއި މ ޅި އޮޕަރޭޝަން   ،ެގ ކ ނީެގ މައި މަރ ކަޒ . ތި ވިދާޅ ވީ .، ބ.، ރ.ެއއީ މ ޅި ނ ؛ވަންދޫ

ެގ  ތަކ  ޓ ސޯއެ ރި  ،ވެފައި   ޓް އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ންދާ އަތޮޅަކަށްސޯވަގ ތ  ވިްއސަކަށް ރި   އަތޮޅަކީ މި  ރ.އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލަކީ،  

ރަށ ެގ    15އަތޮޅ ެގ    ދެން މ ޅި ރ. ؟ ދާއިރ ަގއިށްމެނޭޖ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ާގއިމ ކ ރެވިފަިއވާނެތޯ އެހިސާބަ  ންކ ނި ވަންދޫ

 ؟އްލެއް އަންނާނެތޯހައެއްކޮށް ސާޅީހަކަށް ރަށް ހިމެނޭނެ. އެ ހ ރިހާ ޮގތަކަށް ބަލައިެގން ެއކަމަށް މ ޅި ޖ މ ލަ  ކ ންޏާ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަހަަގކ ރެއްވި    ،ނަމަ  ކ ރ ކޮށް ދަންނަވަނީޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ވަނީ ހަމައެކަނި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ    ޮއޕަރޭޝަންސް ރޭވިފައި އެ  ންދޫެގ ފެސިލިޓީެގއްލެއް އަންނާނެ. އަދި ވަހަމައްސަލައަށް  

މެނޭޖ ކ ރާކަށް ކ ނި  އ ފެދޭ  އެ ސަރަ  ރަށްރަށ ން  ގާއިޙަނޫން.  ރިމ ކ ރެވިފައި އްދ ަގއި  ހ ރިހާ  ކ ނިސޯވާ  ވެސް    ޓެއްެގ 

ވަން  ޮގތަކަށް  އެ މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ  ގާއިމ ކ ރެވިފައި  ފެސިލިޓީ  އިތ ރ     ދޫެގ  ައދި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކައެްއ  ވަނީ.  ެއއް 

ެގނެވ ނ    މަންޓް ރެގިއ ލޭޝަނަށް ނޭޖ މެ  ނަން. ައޅ ަގނޑ މެން މި އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީ މަހ ން ފެށިެގން ޭވސްޓްއިލާދަންނަވަ

މީގެ   ،ކ ނި ވަކިކޮށްެގން ޭގބިސީތަކ ން ކ ނި ނެރ ން. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ، އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ބަދަލަކީ

އްދެްއަގއި މި ާގއިމ ކ ރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖ މަންޓް ޙައިކަން. ައޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ ތިން ސަރަކަމަކީ ކޮބަ  މ ހިންމ 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހ ންނާނެ ފެސިލިޓީސްތަކެއް. މި ފެސިލިޓީސްތަކ ން ކ ނި ޕްރޮސެސް މި ކ ރެވެނީ    ، ފެސިލިޓީއަކީ

މި މެޝިންތަކަކަށް އެ ކ ނި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ނަމަ  ށްފިވަކިނ ކޮހަމައިން ކ ނި    ވަކިކޮށްެގން. އަޅ ަގނޑ މެން ޭގބިސީއާ

ދިމާާވނެތީވެ  ފީޑެއް ެވސް  މައްސަލަތައް  ިގނަ  ވަރަށް  މެޝިންތަކަށް  ެއ  އަދި  ޕްރައިމަ  ،ނ ކ ރެވޭނެ.  ރީ ފ ރަތަމަ 

ތަކ ަގއި  ލިޓީވި ފެސިދެންނެއް އަދި އަންނާނެ މިސެކަންޑަނީ ސެްގރިޭގޝަނެ  ،ހިސާބ ން އައިްއސަ  ސެްގރިޭގޝަން ޭގބިސީއާ

   ރައީސް.ދަންނަވާލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި   ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދ ން. އަޅ ަގނޑ     ހަމަަގިއ ެއކަން  ކ ނި ަވކިކ ރ ން އަދި ޭގބިސީއާ.  ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

.  ކީނޫން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ކާލެވެނީ  ހިސާބ ން ވަކިކ ރެވިެގނެއް  މިސާލަކަށް މި މަޖިލީހ ެގ ކ ނި ެވސް މި މަޖިލީހާ  ،ހިތ ން

އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ    ހަމަގައިމ   ،އެހެންވީމާ،  އެހެންެވސް  އޮފީސްތަކާއި  އަދި  ވ ޒާރާތަކާިއ  އަިމއްލަ ވެ  ެގ  ސް 

އިރާދަކ ރެއްވިްއޔާ ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ.  އިންތިޒާމ   ކ ރެވޭނެ  މިޮގތަށް  މަސައްކަތް  މި  ވަޒީރ    ތަންތަނ ަގއި    ،އިްއޒަތްތެރި 

. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ނ ނެރޭނެ  ތަނ ން ބޭރަކަށް  ދެން މި  ކޮށްެގން ނޫނިްއޔާކި މަޖިލީހ ެގ ކ ނި އަޅ ަގނޑ މެން ވަ

 ފަހ  ސ ވާލ .  ވޭނެ އެންމެޞަތ އެރ ރ ޝަފީޤް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ هللا ބްދ ޢަމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއި
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ސ ން ނެޓް ދިނ މަށް ސްޕޭސް އެކްރއިންޓަ  ހައި ސްޕީޑ   މަރ ޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

، އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ  އޭވަނަ ދ ވަހ   13ޮގތ ން ފާއިތ ވި މަހ ެގ    ގ ޅޭ  ެގ ޚިދ މަތް ރާއްޖޭަގއި ފެށ މާސްޓާލިންކ   ހިންާގ

ކަމަށް މީޑިާއއިން އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، އެ މަޝްވަރާަގއި   ވިމިނިސްޓަރ މަޝްވަރާތަކެއް ކ ރެއް

އަދި   ؟މާތެއް ލިބިފައިވޭތޯޮގތ ން ެއއްެވސް ވަރެްއެގ މަޢ ލޫ  ގ ޅޭ  އެކަމާ؟ ތޯންރާއްޖެއިން ެއ ޚިދ މަތް ލިބޭނީ ކޮންއިރަކ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ މަޢ ލޫމާތ  އާންމ ކ ރެއްިވދާނެތޯ ޮގތ ން ިއތ ރ   ގ ޅޭ  އެ ބައްދަލ ވ މާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތ  ޝައ ނާ ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ނެޓް ރެގ އިންޓަލިންކ ރ  ޮގތ ން، ސްޓަ  ގ ޅޭ  ނެޓް ޚިދ މަތާރސްޕޭސް ެއކްސްެގ އިންޓަ   ތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ދަންނަވާފަިއވާނެ  ގ ޅޭ  ޚިދ މަތާ ވެސް  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ވިސްނ ެމއް   ،ޮގތ ން  އެްއވެސް  ބްލޮކްކ ރ މ ެގ  ޚިދ މަތް  މި 

ެއ    ،ެއކްސ ން އެދިލަްއވާފަިއވަނީ  ސްޕޭސް  ލިންކ ރ  ޮގތ ން ސްޓަ  ގ ޅޭ  ދަލ ވ މާސަރ ކާރ ން ނ ެގންގ ޅޭ. އަދި އެ ބައް

ރެއްވ މަށް. އެހެންވީމާ، އަދި އެ މަޝްވަރާތައް ވެސް އެބަ ކ ރިއަށްދޭ.  ބައްދަލ ވ މ ެގ ެއްއވެސް އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަނ ކ 

އެ ވާހަކަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް    ،ވެވ މަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ މާތ  ހާމަނ ކ ރެއްއެ މަޝްވަރާތައް ނ ނިމެނީސް އެ މަޢ ލޫ

 އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހަމަވެއްޖެ.    ވަގ ތ   ؛. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ . ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ  

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ށް އެނބ ރޭނަން.  އަ 6އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

  ، އްވާފަިއވާ ރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ހ ށަހަޅ ސިކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -6.1

ން. މި ޔ ދި ެގން  ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށްށް އިޞްލާޙ (އަެގ ާގނޫނ ފެނާއި ނަރ ދަމާ)  8/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ   
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މިނެޓ . އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ     51ަގޑިިއރ ެގ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ    4ޖ މ ލަ    ،ރެްއވ މަށް ކަނޑައެޅިފައިއޮތީ ބިލަށް ބަހ ސްކ 

  އާދެ! މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ . )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ހ ޅ ވާލަން.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ 

ރައީސް.އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  އަސާސީ    ،އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ޝ ކ ރިްއޔާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ތަްއ  ގ އްހަދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް.  ފަރާތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ.     އެއްކ ރި  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ެއންމެ ބ ރަ މަސައްކަތްތަކެއް

ެގްއލިފައިވާ   ރައްޔިތ ންނަށް  ޓަކައިގ އް ހަރާއްޖޭެގ  ހޯދައިދިނ މަށް  ިމއަދ ތައް  ޚާއްޞަކޮށް  މަޖިލީހ ެގ    ،  ރަްއޔިތ ންެގ 

އެ ކ ރި   ،އެމް.ޑީ.ޕީ އ ފެދި  އި ހަރަކާތ ގަ   ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އިސްނަންަގަވއި އެ ފެއްޓެވި އިޞްލާޙީ  ،ރައީސް

ފެންނަމ ން. ރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި އެްއވެސް  މި ސަރ ކާރ ން  ދަނީ    ބ ރަ މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާ އަލ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި

 ތައް ކަށަވަރ ނ ކޮށްދޭހާ މިންވަރަކަށްގ އް ހައަސާސީ    ބޭނ ންވާ  ށ ެގ ރައްޔިތ ންެއްއވެސް ހިސާބެްއަގއި އެ ރަށްފ   ،ރަށެއްަގއި

އަޑަށް ބާރ ލާފައި އެބަ ވިދާޅ ވޭ އިދިކޮޅ    ؛ކ ރަމ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަސައްކަތްދަނީ އެ    މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން އެ

ފެނާ   78ތިމަންނާމެން    ،ބޭފ ޅ ން އެކަމަކ ،    105އިމ ކ ރީމޭ.  ގާ   ނަރ ދަމާއި  ރަށ ަގއި  ހެދީމޭ.  ބަނދަރ   ރަށ ަގިއ 

ވ ރެ ިގނަ ރަށްތަކ ަގިއ    ރަށަށް  60  ،ލިޔަސްއިށް ބަލަެވސް މި ފެންނަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ 

،  އަރަނީ  ތަން. އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް މި  ރަށެްއެގ ބަނދަރ  މަރާމާތ ކ ރަމ ންދާ   31ތަން.    އަލަށް ބަނދަރ  ހަދަމ ންދާ 

 އިއްޒަތްތެރި  ހަދަނީބާއޭ.  ނޫނީ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ދެ ފަރާތ ަގއި ބަނދަރ   ،ބަނަދަރ މަތީަގއި ބަނދަރެއް ހަދަނީބާއޭ  އަނެއްކާ

ބަލައިލަން. އިއްޒަތްތެރި    ށްޓާބޭސްއަމީެގ ޑޭ  ،މީެގ ސްޓެޓިސްޓިކްސް   ޖެހޭ  ވަރަކަށް އެބަ  ކޮންމެސް  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ރައީސް

ކޮންމެެވސް؛ ރައީސް ޙަޤީޤަތަކީ  ވަރަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ހ ރި  ފެންނަން  ރަން    އެ  ،ޖެހިލާއިރ   އަހަރ ަގިއ    30ވިދާޅ ވާ 

  ! . ކިހާ ރަނަގޅ 5ހ ން އ ޅޭ ރަށ ެގ ނިސްބަތ ން %މީ  ރާްއޖޭެގ  .އިމ ކ ރެވ ނީާގ  ވަރަކަށް ރަށ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާދިހަ

  އީ. އެކަމަކ ، މި އެ ވާހަކަ ވަރަށް ައޑަށް ބާރ ލާފަ   ވެސް ހަމައޭރ ަގއި ވެރިކަންކ ރި ބޭފ ޅާ  ވާނެއަދިވެސް ހަމަ ދަްއކަ

މ ޅި  ؛މާހިރ   ޞާދީތިއިޤ ޙަޤީޤަތްތައް. އެއާެއކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، ދެން އެ ބޭފ ޅ ން އެ ވިދާޅ ާވ  ހ ރި  ފެންނަން  

އޮތް ާގތްަގނޑަކަށް    ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގއި އެ ބޭފ ޅ ން އެބަ  އެ ؛މާހިރ   ތިޞާދީއިޤ އޭޝިާއއިން ވެސް އެ ފާހަަގކ ރާ  

ނާރާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް    މިވެސް ނ ނިމޭ.    50. އޭެގތެރެއިން %ޓަވާފައްދިހަވަރަކަށް ރަށ ަގއި ެއ މަސައްކަތް ފަ  ،ބާރަ

އާބާދީެގ ރަނަގޅ ތޯއަށް    10%  ރާއްޖޭެގ  ކިހާ  ދާއިރާގަ   ،ޙަޤީޤަތަކީ ؟ވެސް.  ވެސް    ހަމަގައިމ   އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އެއީ  ކަމެއް  ހިނަގމ ންދާ  ކ ރިމަތީަގއި  މަތިވެރީަގ  7  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  މިހާރ   ވަނީ  މަސަްއކަތް ިއ  އަހަރ     ނަރ ދަމާެގ 

އެްއކޮށް އެ ނިމެނީ.    ޓ ކްމިހާރ  އެ ޕްރޮޖެމަސައްކަތް ފެށިތާ.  ފެނ ެގ  ދ ވަސް ެވސް  ކ ރަމ ންދާތާ. އަދި ނ ވޭ އަހަރ 

ފަހަރ    މިނެއް ވެސް ނޭނޭގ. ބަެއއް  ،އެކަމަކ ، އަދިވެސް އެްއކަލަ ނަރ ދަމާ ނިމޭނެ ދ ވަހެއް ވެސް ނޭނޭގ. އޭެގ ކޮޅެއް
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.  ެގންނގި ކޮންބައެއް ކަެމއް ނޭ  އ ޅެނީ ޙަޤީޤަތ ަގއިވާލ ވެެގން  ހަ އެ މަސައްކަތް    ،އެބަ އ ޅެންޖެހޭއެ ރަށ  ކައ ންސިލ   

އެ ވިދާޅ ާވ    ،ޕްރޮޖެކްޓ ތައް  ގެ މީހ ން ކ ރަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތް. ރައީސް ޔާމީންބޭރ   ،އެތަނަށް ފޮނ ވާފައި ތިބި މީހ ން

ހަތް   . ވާލ ކޮށްފައި ހ ރި ޕްރޮޖެކްޓ ތަކެއް ޙަޤީޤީ ކަންތައްތައް ދަނީ މިހެން. ވަރަށް ސްޕީޑ  ައވަސްހަތަށް  ދެފ ށް ފެންނަ ޮގ

މި ސަރ ކާރ ން  ؛ތަރައްޤީެގ ބާނީއޭ. ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ިވދާޅ ވާނެ  ދ ވަސް ވީ. ެއކަމަކ އަހަރ 

އިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސޮއިނ ކ ރާ ެއއްވެސް  ާގފެނާއި ނަރ ދަމާ    އި ަވގ ތަށް ޖެހިލާއިރ  ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

މ ން. އެހެރީ ފެންނަން.  ޢަމަލީ ޮގތ ން ކ ރަ  މަސައްކަތް   ިގނަ ރަށ ަގއި  މިހާރ  އެ ދަނީ އެވ ރެއަށް  70ރަށެއް ނެތް.  

އެތަްއ    ،އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން  އިރައްޔިތ ންނަށް މަހ ރޫމްކ ރ ވަ  ންގ އްހަ ެއންމެ ބޮޑ  ެއއް    ، އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ައސާސް

އެ   އަދ ން ައޅ ވަިއެގން ބަޔަކ  މީހ ން  ބޮލ ަގއިއްޔިތ ންެގ  ރ ނެއް ވަންދެން މި ޤައ މ ެގ ރަ ަގއެތައް    ވަންދެން،  ޖީލެއް

އެްއޮގތަށް މި ސަރ ކާރ ން އެ    ސިޔާސަތ ތަކާއެމް.ޑީ.ޕީެގ     ،، މިއަދ  މި ފެންނަނީރިކަންތައް ކ ރި. އެހެންނަމަވެސްވެ

ތަން. ދ ނިޔޭގެ   މ ންދާ ނިންމަަގއިއްރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ބާރ  ސްޕީޑެ   ،ޢަމަލީ ޮގތ ން ފ ރިހަމަކޮށްތައް  ސައްކަތްމަ

އެއް  ައވަށްތަކ ެގ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޙަޤީޤަތ ަގއި އެންމެ އަސާސީ    ްއެގ ރަށްފ ށ ެގމެއ ޤަ   އެ  ،ނެތް  އެްއވެސް ޤައ ެމއް

 ހިންަގމ ންދާ އެއްވެސް ޤައ ެމއް.ޕްރޮޖެކްޓެއް  އިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި މިވަރ ެގ ބޮޑ   ާގފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ     ،ޚިދ މަތް

  ،ޙަޤީޤަތަކީ  ހ ރި. ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ވަރަށް ިގނަ ޤައ މ ތައް އެބަމ އްސަނދި  ނަން މަޝްހޫރ   

ހަިއ  އަސާސީ އެންމެ  އި، ރަށްފ ށ  ހިސާބ ތަކ ަގއި ައދިވެސްކ ދިކ ދި ހިސާބ ތަކ ގަ   ތަކ ަގއި،އަވަށް  ތަކ ެގ ވެސްއެ  ޤައ މ 

ޮގތ ަގއި ސިޔާސަތެއް ހިފައިެގން    ެގޤައ މ ަގއި ޕާޓީއެއް   މި  ،އެބަ އެނޭގ  ށްޅ ަގނޑައެހެންކަމ ން، އަ  .ނ ދޭ  ޚިދ މަތެއް

ައޅ ަގނޑ މެން   ިމއަދ   ސިޔާސަތ ތައް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެމް.ޑީ.ޕީކަން.  ބަޔަކީ  މަސައްކަތްކ ރާ  ދަނީ  އަބަދ ވެސް  މި މި 

އެ ބޭފ ޅ ން ދެން    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން،  ހަމަ ެއާއއެކ  ؛ކ ރަމ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޛ ސަރ ކާރ ން ތަންފީ

 ހ ރި ާވހަކައެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ންޅ ވަރަކަށް ގ   ކޮންމެވެސް  މި ބިލާހަމަ    ،އެބަ ވިދާޅ ވޭ މެ އަޑަށް ބާރ  ލާފައި  އެން

ތިމަންނަމެންެގ ވެރިކަމ ަގއި ތިމަންނަމެން އެންމެ   ،އެބަ ވިދާޅ ވޭ  ؛ކަމަކ   މެއް ނެތެއްގ ޅ އަދި  ސީދާ ޑައިރެކްޓް    މިއީ.

އަޅ ަގނޑ  ހަަމ  މޭ.  ކޮޅަށްޖެހ   އިތިޞާދ  ނަގަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ   ،ކ ރި އެއް ކަމަކީޮގތ ަގއި    ެގމ ހިންމ  މަސައްކަތެއް

ެއ    ،ތިޞާދަކީ އިޤ އޮތްއިރ ަގއި    މ ަގއިދ  ތި ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަޞާތިރާއްޖޭެގ އިޤ   ،އެ ބޭފ ޅ ންނާ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭނ ން

ީއ  ވަސްވަރ . ހިފެހެްއޓ މެއް ނެތި ރާއްޖެއަށް ދިޔަ ދ   ޔަތިޞާދ  އެންމެ ބާރަށް ކ ރިއަރަިއެގންދިދ ވަސްވަރަކީ ދ ނިޔޭެގ އިޤ 

ެއ   ދިޔައިރ ަގއިން  ވަންއިރ ަގިއ، ވަންނަމ ފަތ ރ ވެރިން އަންނަމ ން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހ ރިހާ ފަިއސާއެްއ ދައ ލަތަށް  

ބިލިއަން    37  ނެތް.އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް    ޅ ން ހިންިގ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް ލޯނެއް ނ ނަާގ ހިންާގފައެއް.ބޭފ 

ފާސް  ެގރ ފިޔާ މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ރަށްފ ށ ގެ ީމެގތެރެއިން  ަގއި  ެގންދާިއރ ކޮށްބަޖެޓެއް  މިހިރީ  ޕަސަންޓެއް  ބޮޑ  

މިީއ ޕާޓީއެއް ހިންގ މ ެގ ބޭނ މަކީ. ،  މިއީ ސިޔާސަތަކީ.  އަށްސްޓްރަކްޗަރފްރާއިން  ،ޑިވެލޮޕްމެންޓަށްތަރައްޤީއަށް. ރަށްފ ށ ެގ  
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ދަނީ ފެންނަމ ން. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ހަމަ    ދަނީ ކޮށްދެމ ން. އެ ކަންތައްތައް އެ  އެނަށް ކަންކަން   ރައްޔިތ ންޕާޓީއަކ ން

ތިޞާދީ މާހިރ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ އިޤ   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ، އަޅ ަގނޑ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އެާއއެކ 

ިމއީ ވަކި    ،ފަހަރ  ހީވޭ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤައ މ  ބަެއއް  . މި. ހަަމ އެްއކޮށް އޮތީ އެކަހެރިވެފަވެފަރާއްޖެ އޮތީ އެކަހެރި 

ޮގތ ަގއިޓެރިޓަރީ  ޤައ މެއްެގހަތަރ   ތިން ޮގތ ަގއި   އެ   ނ ވަތަ  އެްއެގ  އަވަށެްއެގ    . ސިފަވީ  އަޅ ަގނޑަށްމީހ ންެގ  

ހިެގން.  މެގ ޅިލާ  މ ޅި ދ ނިޔެއާ ،އޮތީ  ވެފައި މިމިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބިނާވެ ބައްޓަން،  އެހެންނަމަވެސް

ރ ނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަގމި  ރ ނ .  ަގވަނަ    21ވަނަ އަހަރެއް ވެސް ނޫން. މިއީ    1806ނ ވަތަ    ،ނޫން  އެއ1932ްމިއީ  

،  ކީޖާއަ ހެޔޮ ނަތީ  ސަބަބ ން އެކަމ ެގ  މ ެގދިޔ ގ ޅިެގންެގން.  ޤައ މ ތަކާ ގ ޅި   ،ދާންޖެހެނީ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބިނާެވެގން

ކ ރަނީ. ގާއިމ   މި ނަރ ދަމާ    ފެނާއިއަޅ ަގނޑ މެން  ލިބިެގން މިއަދ  ރަށްފ ށ ަގއި ެއ ފައިސާއިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަންޑ ތައް  

އިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސޮއިނ ކ ރާ ެއްއވެސް ރަށެްއ  ާގފެނާއި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ     ،ރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ރަށެއް މިައދަކ  ނެތް

އަށްވ ރެ ިގނަ ރަށ ަގއި މިހާރ  އެ ދަނީ އެ މަސައްކަތްތައް ކ ރަމ ން. އެ ބޭފ ޅ ންެގ    70ބ ނިހެން  ނެތް.  އަޅ ަގނޑ   

  ނިޒާމ   ފެނާއި ނަރ ދަމާ  އިަގ  7. ރާއްޖޭަގއި މީހ ން އ ޅޭ އަބާދީެގ % 7%   ެއއީ  ވަރަކަށް ރަށް.ދިހަ ވެރިކަމ ަގއި ކ ރެވ ނީ  

  ، ވަރަށް ިގނަ މިސްކިތްތައް އެޅީމޭ  ،ވަރަށް ިގނަ ބަނދަރ  ހެދީމޭ  އިމ ކޮށްފައި ވަރަށް މަސައްކަތް ތިމަންނަމެން ކ ރީމޭ،ާގ

ހެދީމޭ މަގ ތައް  ިގނަ  ހެދީމޭވަރަށް  ސްކޫލ ތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ނެތް    ،،  ފެންނަން  އެއީ  ވިދާޅ ވިޔަކަސް  އެހެން  އަދި 

ރަށްފ ށ ަގ ރާއްޖޭެގ  މި  ނެތް  ކަންތައްތަކެއް  އެ  ރައީސް  .ކަށްފެންނާ  އިކަންތައްތައް.  ހަމަ ؛ ިއްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  

ބޭނ ންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  ރަްއޔި  ،ނިންމާލ މ ން  ރާއްޖޭެގ  ތާރީޚެްއަގިއ  ފަހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ، ތ ންގެ މިީއ 

ޖެހިެގން ބަޖެޓ ަގއި  އެނިގެގންދާ  ،ޚާއްޞަކޮށް  އެހެރީސީތަފ   ށްވަރަ  އަދަދ ތައް  ފެންނަން  ިގނަ    ،ލ ކޮށް  އެންމެ 

 ތައް މި ޤައ މ ެގ ރަށްރަށ ަގއި ހިންަގމ ންދާ ެއއް ސަރ ކާރ . ޝ ކ ރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ޓ ޕްރޮޖެކް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މިހާރ   މެންބަރ .    ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ފ ރ ޞަތ މި  އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ވެލިދޫ  އަރ ވަނީ 

 ޝަފީޤަށް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ވަނަ މަޖިލީހ ން  ނަވާރަ  އީމި  ،( ފެނާއި ނަރ ދަާމެގ ާގނޫނ )  8/ 2020ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ތ ަގއި. ިމ  ޮގ  ްއެގވަރަށް ވެސް ފައިދާކ ރަނިވި ާގނޫނެނީ  ެވެގންޮގސްފަިއވާ  ނަށްފާސްކ ރި ާގނެއް. މި ާގނޫނ  ރައްޔިތ ން

،  ވެސް ދެންނެވިން   ދ ވަހ  ވާހަކަދެއްކިއިރ   އަޅ ަގނޑ  ކ ރީތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  އިޞްލާޙ ވާ    މި   ާގނޫނަށް މިހާރ  ހ ށަހަޅާފައި
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ެގންނަންޖެހޭ ވާހަކަ. އެއީ ބަެއއް މެންބަރ ން އް   މަރ ޙަލާަގއި ބަދަލ ތަކެއަދި ކޮމިޓީ  ،އިޞްލާޙ ތަކަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ

ކަންބޮޑ ވ ން ފާހަަގކ ރަްއވާފަިއވާތީ  ބައެއް  އިްއޒަވެ ވެސް  އާދެ!  ރައީސް .  ރައްޔިތ ންެގ    ޤާނޫނ އަސާސީަގއި؛ ތްތެރި 

ވަނަ އަހަރ ން   1932ނޫނ އަސާސީތަކ ަގިއ އޮވޭ.  ވެސް ރާއްޖޭެގ ޤާ  މިފަދަ ކަންކަން އަބަދ   ،މިނިވަންކަާމއި  ،ތަކާއިގ އްހަ

އަންނައިރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ރާއްޖޭެގ  ވެސް    ،ފެށިެގން  ޤާނޫނ އަސާސީއެްއަގއި  ކޮންމެ    އެެއއިން 

މ ެގ  ޚިޔާ ފާޅ ކ ރ   ، ޮއވޭ  ަގއިނޫ ޤާނޫނ އަސާސީ ،  " ޤާނޫނ އަސާސީ  ނޫ"އިރ   އިއަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނަށް އަ  .ހަކަތަްއ ޮއވޭވާ

  އަދި ހައްޔަރ ކ ރީމާ ވަކީލެއް ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބ ނެފައި އޮވޭ   .އެްއެވއ ޅ މ ެގ މިނިވަންކަން ޮއވޭ  .މިނިވަންކަން އޮވޭ

  ވެސް އެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ލިބޭ. ދަންނަވަން މި   ންނަމަވެސް، އެ ފ ރ ޞަތަށް އެދ ނީމަވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި. ެއހ16ެ

 ޢަމަލ ނ ކ ރެވެމ ންދާ   ެއްއޮގތަށް  ސާސީއާޤާނޫނ އަ  ،ނަމަވެސް  ަގއި އެްއޗެއް ލިޔެފައި އޮތްޤާނޫނ އަސާސީ   ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ 

ވަނަ އަހަރ     2008ރ  ެއކަން އޮތީ ެއޮގތަށް.  ތަނޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެން މާޒީައށް ބަލައިލާއި

  ، ަވނަ މާއްދާަގއި މި ބ ނަނީ  23މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ،  "ޤާނޫނ އަސާސީ  ފެހި "ކ ރެވި ޢަމަލ ކ ރެވެން ފެށި މި  ގ ދީސްތަ

މާެގ  ދަށ ން ފެނާއި ނަރ ދައި. ޭއެގ  ވަނަ މާއްދާގަ   23ތަކ ެގ ވާހަކަ މި އޮންނަނީ  ގ ހައްތިޞާދީ އަދި އިޖ ތިމާޢީ  ޤ އި

ކަށް މި ޚިދ މަތެއް ތަރަށް ،ނަމަެވސް ތ ަގއި މިކަން އޮތްކަންކަން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައސާސީ ޚިދ މަތެްއ ޮގ

  80ވަނީ. %ރަށަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ލިބިފައި  20%  ރާއްޖޭެގވާލ ިވއިރ   ހަނ ލިބޭ. މި ސަރ ކާރ  ވެރިކަާމ  

ޚި އެ  އިސްކަދ މަތެއް  ރަށަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަސައްކަތް  އެ  ފެއްޓެވި.   ންނ ލިބޭ.  ދެއްަވިއެގން 

ފެނާއި ނެރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ސޮއިނ ކ ރެވޭ.    ރަށެއް ނެތް  އެްއވެސް  އިމިހާރ  ރާއްޖޭގަ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަހަރ     އި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ސޮއިނ ކ ރެވިރަށެްއ އޮތީ ފެނާ  23  ،ފަހ ން އެކަން ކ ރެިވެގންދިޔައީ  އެންމެ

ާގއިރ ،  އި އަާގތަށް    ކާނިމ މަ ނިމ މަކާ  އަހަރ   އަިމދިޔަ  ސޮިއކ ރެިވެގންންޑިސެ  29އިރ .  އި ތަށް  އެ    ދިޔައީ.ބަރ ަގއި 

ކޮިވޑ ެގ    ،ރަސްމިއްޔާތ ަގއި ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާ ވިދާޅ ވަނީ ދަތިތަކެއް އައޭ  ބޮޑ   ގ ޅިހާވަރަށް  ރަނަގޅ   ެގން.  ލަތާ 

ދަތިތަވާހަކަެއއް.   ވެސް  ދ ނިޔެއަށް  ކަމެއް    އްމ ޅި  ެގނައި  ހ އްޓ މަކަށް  ދ ނިޔެ  މ ޅި  އެހެންނަމަވެސް،  އެއީައއި.   .

ބަހަނާއެއް ތިމަން ދޭޮގތ ަގއި  ެގ  މަނިކ ފާނ  އެއީކީ  ތިމަން  ޚިދ މަތްތައް  ނ ބަލަމޭ. ރައްޔިތ ންނަށް  މަނިކ ފާނ   ދިނ މ ަގއި 

 ސޮއިނ ކ ރެވޭ ެއްއވެސް ރަށެއް ފެނާއި ވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ނޯންނޭދި  .ބަހަނާެއއް ކަމ ަގއި ނ ބަލަމޭ  ލަތަކީހާ  ކޮވިޑ ެގ

  5.6މި ވެރިކަމަށް ވީ ތިން އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި    ،މިދިޔަ ތިން އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި .  ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ޓަކައި

ިގނަ    ށްވަރަ  ނ ލިބިެގން  ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް  ފެނާއި  .  އެބަ ހޭދަކ ރައްވާސަރ ކާރ ން  ށްބިލިއަން ފެނާއި ނަރ ދަމާ ޚިދ މަތަ

ދަޫގވެފައި ހ ރި  ނދިރިއ ޅ މަށް އ   ، ޮގތ ން މައްސަލަތައް ދިމާވެޙީޞިއްމަްއސަލަތައް ދިމާވެ،  ވަރަށް ިގނަ  ރަށްރަށ ަގއި  

ހައ ސް ިވޔަފާރިއަކީ.  ެގ ސިޔާސަތެްއ ެގސްޓްއެމް.ޑީ.ޕީ  ،ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާނަން  ރަށްރަށަށް އެބަ ހ ރި. ޚާއްޞަ

ބަލައިެގންފަިއވާ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް   ފައިދާކ ރަނިވި ވިޔަފާރިެއއް އަދި ރަްއޔިތ ން  ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް 
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ފެނާއި ނަރ ދަމާ   ،ރަށްރަށ ަގއި އެކަން ކ ރ މަށް ޮއތް ހ ރަހެއް ފެނާއި ނަރ ދަމާ ނެތ ން އެއީ. އެކަން ކ ރެވ ނ ހާ އަވަހަކަށް 

ކަމ ަގއި ިވޔަސް    ހ ރި. އަދި އެ ޚިދ ަމތް ނ ފެށ ނ   ެވސް އެބަ  އެޅ ނ ހާ ައވަހަކަށް ފަށާނެ ކަމަށް ވާހަކަދެކެވޭ ރަށްރަށް

 ނ ންީގހ ރި. ހަމަ ޔަ  ަގއި ތިބި ރަށްރަށް ވެސް އެބަރ ހައ ސް ވިޔަފާރި ފަށައިެގން އެ ޚިދ މަތް ލިބޭނެކަމ ެގ އިންތިޒާެގސްޓް

ހައ ސް ހަދަިއެގން ބައެްއ އެ ރަށްރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން ެގސްޓް  ،ޑ ެގ ދާއިރާެގ ދެ ރަށް އެ އިންތިޒާރ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނ 

މަސަ އެ  އިންތިޒާރ ަގއި.  އެ  އ ޅޭ  އެބަ  ސަރ ކާރ ން.  އްފަރާތްތަކ ން  މި  ފެށީ  މަސައްކަތް  އެ  ކ ރެވެމ ން.  ދަނީ  ކަތް 

ތަކެއް އޮތްކަމ ެގ ގ އްހަރަްއޔިތ ންނަށް ައސާސީ  ،  ތަކެއް އޮތްކަމާއި ގ އް ހަރައްޔިތ ންނަށް  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  ަގޅ ަގނޑ   އަ

ެއކަމެއް ރަްއޔިތ ންނަކަށް ހާސިލ ވެެގންނެްއ ނ ދޭ. އެ ވިސްނ ން  އެ  ،ވާހަކަ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ލިޔެފައި އޮތ މަކ ން 

އަމާޒ    ،ފިކ ރ  އެއެ    ،އެ  އަންނަންޖެހޭ.  ސަރ ކާރެއް  އޮންނަ  ވެރިންތަކެްއ  އ ންމީދ   މަސައްކަތްކ ރަްއވާނެ  ކަމަށް 

ކަންކަން    އެ  ،ދަނީ  ނިެގން މިއެކަެމއް  ނ ކ ރެވޭނެ. މި ސަރ ކާރ ން ފެ  ،ނަމަ  ކަމަށް ވަނީ  އަންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫން

ށް މަންޒަރ . ރައްޔިތ ންނަ  މ ންދާމަސައްކަތްކ ރަ  ނ މަށްތައް ހޯދައިދިގ އް ހަކ ރަްއވާ މަންޒަރ . ރަްއޔިތ ންނަށް އަސާސީ  

  ، ދިޔަމިނިވަންކަން ލިބިދީފައިާވ މަންޒަރ . މީެގކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންޤާނޫނ އަސާސީން ކަށަވަރ ކޮށްދީފައި އޮތް  

  ކ ރަމ ންދަނޑިމާރ އަޅަިއެގން ވެރިކަން  ،އޮބަހައްޓައި  ،ތަކެއް ހިފަހަްއޓައިގ އް ހަހަމަ މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން އެތައް  

މަންޒަރ  އަދާ  އެހެންނަ  .ދިޔަ  ިއއްޔެއާއި  ވަރަށް  ކިޔާލީމައަޅާމަވެސް،  ފެންނަނީ  ިއއްޒަތްތެރި    މި  މަންޒަރެއް.  ވެސް 

 ، މެންބަރ ން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މި ބިލަށް އިތ ރ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެވި  ؛މި ބިލ   ،މިދ ކ ރަނީންއަޅ ަގނޑ  އ  ؛ރައީސް

ައއިސްެގންދާނެ ކަމަށް. ދެްއިވ   އްބަދަލ ތަކެ  ،ށް ރިޢާޔަތްކ ރެވި ވާހަކަތަކަ  ވާމި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގިއ ދަްއކަވަމ ން ެގންދަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . ިއްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ  އަރ ވަނީ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  .ޖާބިރަށްهللا ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މިރމޯނިންގ ސްޕީކަގ ޑް ކ ރިމަތީމައި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފައްޔާ  .  ނަމަކީ  އެއް  ނަމެއް.  ދެ  ނަމަކީ   ޟް،އޮތީ  އަނެއް 

  ން.އޮތީ ދެ ނަ މީ. އަފިރިން ކ ރިމައްތެއް މިހ އިމްތިޔާޒ  ފަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ދަނީ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިނޭގތޯ.   ސްކ ރެވެމ ން މިހ މިހާރ  ބަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި    ކަމަށް  އަިއ ފަހ ން ތަންކޮޅެްއ ރަނަގޅ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ކެތްތެރިކަން ޖެނީވާއަށް ޮގސްފައި  

 ބަލާނީ އެ މައްސަލަ.  ފަހ ންތާއެ އަދި  ؟ދިޔައީކީ. ލާރިކޮޅ  ެގންނެވިންތޯ އަނެއްކާ ކަންނޭނެގ ޖެނީވާއަކަށް ެވސް ނޫން

  ެއއީ  މީހާށްއެނަ،  ނަމަށް. އެހެކާކީ ކަންކާކަން  ދެ  އޮތީ  މި  އެެއއްެވސް ނޫން މި ކިޔާ ެއއްޗަކީ. އަފިރިން ކ ރިމައްތެ 

ިގނަގ ނަ  ޑިމޮކްރެސީ    އަށްދިވެހިރާއްޖެ  ،ކެރަމ ން މިއެނީކަންކާކަން އަފިންނަށް ތެބެ ެއނެގއި. އަފިރިން އަދަ މަސަްއކަތް

އަހަންނަ ކ ރިމައްތެއް ޮއއްތ  ދެ ނަމެއް.  އަފިރިން  ބޭނ ންވެނީ ޑިމޮކްރެސީ ކ ރިއަށް ިގނޭއް.  އ ފ ލަެގން.  ޤ ރ ބާނީ  ބ ރަ

އެމް.ޑީ.ޕީ ކ ރިމައްތެއް  ރިޒ ޤ  އަފިންނަށް ލިބެއްނަ.    ވެއްނެ ހ ވަދޫ ކަނޑ ން ލިބެންނެ ތެއިހައި ހ ރިހާއަހަންނަ ބޭނ ން

ެގ  ޟް ެގ ނަާމއި. ދެން ރަީއސް ނަޝީދ ެގ ނަމާއި ފަްއޔާޟްވެސް އޮށްތޫ ދެ ނަމެއް. އެީއ ރައީސް ނަޝީދ ެގ ނަމާއި ފަްއޔާ

އަހ ރެން ން ފޮށްޓީެގން  ތެއްތިލަދ ންމަތޯ. ބޮޑެއްކެހާވަރަކާ   ރަންނަން ޖެހެއްނޫތިރާމ ކެހ އިކާކަށްތޯ ކާކަޓެ    ނަމާއި އޮތަވޭލެއި

ޤައ މ  ކ ރިއަށް    ،ންޖެހެއިއެނޭގ  ތެބެރައްޔިތ ންނަށް ވެސް    ހޭ. ައއްޑޫ އަތޮޅޭ ހ ށިއްސެއިއަދަ މިތިބީ އައި  އްއަްއޑޫއާ ހަމާ

ޖާބިރ  މި  هللا ޢަބްދ   ބަޖެހެއިއެ އެނެގންނަން    ށްއައްޑޫ މީހ ންެގ ބ ރަ މަސައްކަތ ންކަން. ހ ވަދޫ މީހ ންނަ   ނީޖެހެއްެގނޭ

ހ އްޓޫ ިއްއޒަތްތެރި    ،މަޤާމ ަގއި  ދާއިރާެގ  ލީޑަރ   ޮގނޑީަގއި ކާށިދޫ  ޑީ.އާރ .ޕީެގ  ފޯމާ   20ކަން.  މި އެއްކޮށް    ހާސް 

ންމަން ރައީސް. ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  ބޮޑ ކޮށް ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމަށް އަންނާންެވެގން. މިއަދ  އެބަޖެހޭ ޮގތެއް ނި  ،ވަންނަނީ

ކޮންމެހެން ނަޖިހ ން ސަލާމަތްވާން. ސިޔާސީ ނަޖިހ ން ސަލާމަތްވ މަކީ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ ެގ ؟ އަޅަން މި ޖެހެނީ ކީއްވެެގންތޯ

  އެބަ  ،ރައީސް   ަގއިައއ  ސިސްޓަމެއް ާގއިމ ކ ރަންވީ. ޤާނޫނ އަސާސީ  ،މަށްތެރެއިން އޮޕަރޭޓ ކ ރަންޖެހޭ ސިސްޓަމެއް ކަ

އަހ ރެން  ދެ  ،ބ ނޭ އި  ،ވާހަކައެއް.  ރަްއޔިތ ންނަށް  ކަމަށާއި ޞްލާޚ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަކާލާތ ކ ރާނެ  ެއއްކޮށް   ،ތެރިކަމާ 

ކަމަށާއި ނަަގހައްޓާނެ  ދީން  ވައްކަން  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދައ ލަތ ން  ކަދިވެހި  ތިބި   އި، މަށާނ ކ ރާނެ  ހ ވާކޮށްެގން  މިހެން 

އި ޝާމިލ   ަގ ޚިލާފ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ  ރައީސް މީޔާދެން ތިބި އެންމެން މި ތިބީ ހ ވަ  އި،ރައީސް ފިޔަވަ   ިއ،އަހ ރެން ފިޔަވަ

ހ ވަެއްއ    ،ދޭން ވެސް ލައިރައީސަށް އެކަނި އެނޭގނީ ހ ވާ  ން. ޚިލާފ ނ ވާނެކަޔާހ ވަރައީސް    ،އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން މި ކ ރީ،  

ވެސް  ވެސް.    ަވއެްއަގއި ހ   ،ކިޔައިދޭން  ޮގތް  ނޯވޭ  އި ކ ރީަގޭއެގވާ  ަމއ މޫނ ހ ވަެއއް  ރައީސް  ހ ވާަގއި  ެގ  .  އިރ ަގއި 

ކ ރި  ،އޮންނަނީ މިއަދ  ކަަމކާ    އޭނާ  ައޅ ަގނޑ   ނޫން.  އެހެނެއް  އޮންނަނީ  ހ ާވަގއި  މިހާރ ެގ  ަވކީލޭ.  މާތްކަލާނެގާއ 

ރާއްޖޭެގ    ވަގ ތ   އ މ  ހިނަގމ ންދާތީ ހިތާމަކ ރަން. މިނެތި މި ޤަމީހަކ   މަޤާމ ަގއި    ކަމ ެގރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

މަޤާމ ން އިސްތިއ ފާދީފަ. އަދި އޭެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ކ ރިން    މާ  ،ކ ރިން  އެހެރީ 

ދިޔަ  ަގއިޑެއް ހިނކަންތައްަގނ  ބޮޑ   ލް ނަސީމް މިހާ ޞަދީފައި ފައިމަނިކ ފާނ  ވަނީ އިސްތިއ ފާދީފަ. މިހ ރިހާ އިސްތިއ ފާ
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 ެގ ހައިސިްއޔަތ ންމ ޤައްރިރ   ެގ ނައިބ މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  ވާނީ ސަރ ކާރ  މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީ

ބޭނ ންވޭ އަޅ ަގނޑ   ދޮޅަހެޔޮކަމާ  ،ހ ށަހަޅާފަ.  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ލިބެން.   އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައީސް،  ފާަގތިކަން 

ދަނީ. ޑީ.އާރ .ޕީ ވަރަށް ތައްޔާރަށް މި އޮތީ. ޑި.އާރ .ޕީައކީ ބޮޑ  ޕާޓީެއއްކަން ރައީސަށް   ޔަށް ބެހިެގން މިއެމް.ޑީ.ޕީ ދެ ބަ 

ޖޮއިންވާން. ޕާޓީއަށް  އޭނަެގ    ދީފިވަތ ޢ  ޔާމް އަޅ ަގނޑަށް ދަސިސަންޓްރެވަލް    !ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ. ބައްލަވާ

މ ޤާބޭ ވެސް ދެ ޕާޓީއެްއ ނ ެގންގ ޅ ްއވާ. ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ    ، ެގ ލީޑަރެއްޕާޓީ، ދެ  ނ ޔާމީ  ،ސިޔާމް ެއކަންޏެއް ނޫން

ދިނ މަށްފަހ ަގއި މަޤާމ  ހ ސްވީ ކަމަށް. ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމ ން އިސްތިއ ފާ  ،ބ ނޭ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ

   ...ތިހ ެގ ަވގ ތެްއަގއިމަނިކ ފާނ  ވަނީ މި މަޖިލީހ ގައި ފަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ނިލަންދޫށް.  ޙަމީދަ ސިންޢަބްދ ލްމ ޙް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަމީދ  ސިންޢަބްދ ލްމ ޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ކ ޅ ދ އްފ ށީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މެންބަރ     އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޢަބްދ އްލަޠީފްއ ތ ރ    ޔާސިރ  

ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން.    ންައޅ ަގނޑ  ދެތި  އިން( )ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ   2020/8ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ރައީސް  ބަޔާންކޮށްދީފަިއވާ   ؛އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  ޚިދ މަތްތައް  އަސާސީ 

ކެރި ދައ ލަތ ެގ  މިންވަރަކ ން  ކަމެއް.  ހ ރި  ޚިދ މަތްތައް  ފޯރ ންތެރިކަން  އެ  ވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ 

ދައ ލަތ ން އެ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިޭވ.   ،ންޖެހޭނެ ކަމަށްފޯރ ކޮށްދޭ

އެކިއެކި ސަރ ކާރ ތަކ ން   ،ފާހަަގކ ރޭއެބަ  ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން    ،އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން

ފެނާއި   ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑަށް  ރާއްޖޭެގ  މިންވަރ .  ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ  ޚިދ މަތްތައް  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ހަމަ  ނަރ ދަމާެގ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ނ ނިމި  ހަމަ  ވެސް ވަރަށް ިގނަ ރަށްތަކެއްަގއި    ޮގތ ަގއި މި ސަރ ކާރ  ނިމިެގންދާއިރ 

ދެތިން ފާއިތ ވެދިޔަ  މި  އެީއ  ސަރ ކާއޮންނާނެ.  ވެ  ރ ހަތަރ   ވެސް  ނިމިެގންދިޔައިރ   ސަރ ކާރަކ ން  ހ ރިހާ  ހަމަ  ސް 

ސަރ ކާރ   އަނެއް  ސަރ ކާރ ން  އެއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރަމ ންދޭ.  މަސައްކަތްތައް 

ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި ރާްއޖޭެގ  ެވސް  ރަށްތަކެއްަގއި  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި    އެކި   ،ބަދަލ ވެެގންދާއިރ   ިގނަ  ވަރަށް  މި ހަމަ 

  ެއޮގތ ން ދަނީ ފާހަަގކ ރެވެމ ން. އަޅ ަގނޑ     މައްސަލަތައް އ ޅޭކަން ނ ވަތަ މިކަން ގާއިމ ނ ކ ރެޭވކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

އެއް މި   ،ކަމެއް   ފާހަަގކޮށްލާނެ  އަދިވެސް  ރަށްތަކެއްަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާއިރާަގއި ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެގ 
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ވަނަ    21ވަނަ އަހަރ  އަދި    20ވަނަ އަހަރ  އަދި    2019  ، ފާހަަގކ ރަން. އެޮގތ ން ޚިދ މަތްތައް ނ ލިބޭކަން އަޅ ަގނޑ 

ރަށެއްެގ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ     34އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސް މިހާރ  ހިމެނިފައިވާ އިންޑިއާެގ ކ ރެޑިޓް ފެސިލިޓީެގ ދަށ ން  

  34ިމ   ؛ބޫދޫަގއި މިހާރ ރަނދަ    ކަމ ަގއިާވ ފ.ދާއިރާެގ ެއއް ރަށްއަޅ ަގނޑ ެގ  ތެރޭަގިއ  ގެ އޭއެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ.  

ފެށިެގންދާކަން ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރ     ކ ރ މ ެގ  ތަކެތި ެގންޮގސް މި ަމސައްކަތް  ރަށ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ރަށެއް މިއީ. އެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްައޅ ަގނޑ  ެއކަން  މިކަމަށް ޓަކައި އަދ ެގ ސަރ ކާރަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  

އެ ރަށ ެގ    ،އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މި މަސައްކަތް ނިމި  2ކ ރިއަށް މި އޮތް    ،ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ވަނަ 2018ކ ރީ ސަރ ކާރ ން    ،ރައްޔިތ ންނަށް މި ޚިދ މަތް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ހަމަ އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން

ކެްއ ގާއިމ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ހަވާލ ކ ރެވ ނ . އެހެންނަމަވެސް، ިމ  ރ ފެނ ެގ ނެޓްވޯ  ،ަގިއ ފެނ ެގ ނިޒާމ ނިލަންދޫ  އަހަރ  ފ.

ކެންސަލްކޮށް ެއްގރީމެންޓް  މި  ބަދަލ ވެެގން  ހަވާލ ކ ހަމަ  ައނެއްކާެވސް    ،ސަރ ކާރ   މި   ރެވިފަިއވާކ ރިން  ފަރާތަށް 

ހަވާލ ކޮށް އަނބ ރާ  އަލ ން  ތަންކޮޅެއް   ، އެްގރީމެންޓ   އެހެންނަމަެވސް،    ކ ޑަ  އަދި ބޮޑ ެވެގންދިޔަ.  ހަވާލ ކ ރެިވެގން 

ވަރަށް ލަސްކޮށް މި މަސަްއކަތް ދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މިކަމާ   ،އަދަށްދާންދެން ވެސް މި މަސައްކަތްތަްއ ނ ނިމި

އަށް ސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންޚާއްޞަކޮށް ިމނި ؛މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ވ ޒާރާތަކަށް   ،ގ ޅިެގން ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ވ ޒާރާއަކަށް 

ސްޕީޑ     ެގވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މި މަސައްކަތ   ެގންޮގއްސަމި މައްސަލަ  ފަހަރ  މަތީން    އަޅ ަގނޑ މެން ތަފާތ  އެތަކެއް

  ، މީދ ކ ރަނީންބޮޑ  މަސައްކަތްތަކެއް ނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  އ   އަވަސްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މާ

ލެވޭނެ  އިއަހަރ ެގ ދައ ރ  ނިމ މ ެގކ ރިން ިމ މަސައްކަތް ނިންމަ  5މި ސަރ ކާރ ެގ   ؛މި ދައ ރ   ،މި އޮތް ތަނ ަގއި  ކ ރިއަށް

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،   ހާލަތަކީ  މި   2004ކަމަށް. ނިލަންދޫެގ ނަރ ދަމާެގ  ާގއިމ ކ ރެވ ނ  ނަރ ދަމާއެއް.  ވަނަ އަހަރ  

ނަރ ދަމާެގ   4ޔ ނިސެފ ެގ ފަރާތ ން ގާއިމ ކ ރެވ ނ     ،.އެން.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ންރަށެްއަގއި އޭރ ަގއި ޔޫ   4ނަރ ދަމާއަކީ ރާއްޖޭެގ  

ނަރ ދަމާއެއް.   ވެކިއ މްކޮށްެގން   ެގނަރ ދަމާތެރެއިން  ބޮޑަށް    މި ސިސްޓަމ ތަކަކީ  ވަރަށް  ބޭނ ންކ ރާ ސިސްޓަމ ތަކެއް. 

  މަށް އޭރ ަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް ައއިއިރ  ރާއްޖޭެގ ވެރިކަ ؛ސިސްޓަމ ތަކެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަރަންޓ  ބޭނ ންވާ  

ޕަންޕ ތައް    ހާލަތަކަށް ނ ދޭ.  އޮތްޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރ ަގއި މިހާރ   ވެސް މި ސިސްޓަމ ަގއި މަްއސަލަ

މަސައްކަތްކ ރެވޭ   ކޮންމެވެސް އޭރ   ބަދަލ ކޮށްެގން  މައްސަލަ  ވަނީ.  ޮގތް  ވަރަކަށް  އެ  ތަްއ ދެން މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި 

ވަނީ    ކަރަންޓ ެގ ޚިދ މަތް އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ނ ލިބ މ ެގ ސަބަބ ން މިހާރ  މި ސިސްޓަމ  އެްއކޮށް  އިތ ރަށް ބޮޑ ވި.

  ، އަިއއްސިްއޔާ އްިވއްސާރަ މޫސ މެހަލާކ ވެފަ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ެމން ރަށ ެގ އެތަކެއް ސަރަޙައްދ ތަކ ން އަދި އާންމ ކޮށް 

  ފެންތައް މަގ މަތިން ހެދޭ ފެންތަކާ   އިނަޖިސް އަރަނަމަ ރަށ ެގ އެކި ތަންތަނ ން    ކޮށްފިރަ ވިއްސާ  ،ސްވެެގން  ޯގންމޫސ 

މ  ބަލިތައް ވެސް ންމެީގ ހަޑިކަން އިތ ރ ެވެގންދޭ. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ރަށ ެގ ތެރޭަގއި އާ  ށްތެރެއަމ ޅި ރަށ   ،އެކ ވެ

މިކަމާ ގ ޅިެގން ވެސް ސަރ ކާރ ެގ    ،މީދ ކ ރަނީންޅ ަގނޑ  އ ވަރަށް ބޮޑަށް ިގނަެވެގންދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަ
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ށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަ  ،ފަހަރ   ޚާއްޞަކޮށް ފެނަކައަށް އެތަކެއް  ؛ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކަށް

އަ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަށް،ޕްލޭނިން ސިޓީތަކާއި  ިގނަ  ވަރަށް  ގ ޅ ންހ ރި  ފަހަރ  މިކަމާ  ެއކިެއކި  ދި 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ބައްދަލ ކޮށް ރާއްޖޭެގ   އާރާއްޖޭެގ  އަދި  ބައްދަލ ކ ރެވ ނ .  ގ ޅިެގން  މިކަމާ  ވެސް 

ބަ  ގ ޅިެގން  މިކަމާ  ވެސް  ނައިބާ  އ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،    ، މީދ ކ ރަނީންއްދަލ ކ ރެވ ނ . 

ސަރ ކާރ  މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީންނާއި  ،  ހ ރި ކޮމިޓީތަކ ން ވެސްމަޖިލީހ ަގއި ވެސް މިކަމާ ގ ޅ ން

މި މައްސަލަ    ،މި ހ ރިހާ ކޮމިޓީން ވެސް މިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ހ ރިހާ ކޮމިޓީން ވެސް  ،ކޮމިޓީންނާއިއަދި އެންަވޔަރަންމަންޓ   

ނިލަންދޫެގ   އްލަަވއިއްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަހަެގނެވިދާނެ    ށްކަމަމި  ިއ،މި ބިލ  ދިރާސާކ ރަމ ންދާއިރ  މި މައްސަލައަށް ބައްލަވަ

ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ން އަރައިަގނެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހަމަ ފަހިކޮށްދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދ މެއް. ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ ނައިފަރ އަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ ށް. ޝިޔާމަ އަޙްމަދ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވާ އިޞްލާޙާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައި މިއާދެ!  

ްއެގ ވާހަކަ.  ގެ އްހަޤާނޫނ އަސާސީން ކަށަަވރ ކޮށްދޭ    ،މީެގކ ރިން ވެސް ވާނީ ވާހަކަދައްކާފަ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަްއކަނީ

އެ  23ޤާނޫނ އަސާސީެގ   މާއްދާަގއި  ވާހަކައާ  ،ބ ނޭ  ބަވަނަ  ރަީއސް  އިފެނ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ާވހަކަ.   ؛ނަރ ދަމާެގ 

އަޅ ަގނޑ   ތަފާސް ކިޔާއިރ   މިތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ދަންނަވާނަންހަމަ  ހިސާބ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ތަކ ރާރ ކޮށް 

ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ    ؛ރަށ ގައި  6.  ރަށ ަގއި  6އި ފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރެވިފައި މި އޮތީ  ވެރިކަމަށް ައއިއިރ ަގއި ރާއްޖޭަގ

ހިސާބަށް މި   ރަށާ  51ރަށ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ  ނިމ ނިއިރ ަގއި    31ގާއިމ ކ ރެވިފައި އޮތީ  

ނ ެގ ސަރ ކާރ  ނިމ ނ އިރ ަގއި ނަރ ދަމާ  ރައީސް ޔާމީ  ،ފެން ޖައްސާފައި އޮންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ   ،އަދަދ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަޝްރޫޢ ތައް އޭރ   ؛އަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖައްސާފައި އޮންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   105  އިން  31

އެމް.ޑީ.ޕީ   އިދިކޮޅ ަގއި  ހިނަގމ ންދިޔައިރ ަގއި  ސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ވާހަކަ  އަގ ެގ  ކ ރަމ ންދިޔަ 

 ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސަްއކަތް   37ެގ ފަހ ކޮޅ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އޮެވެގން ދެްއކި. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަމ 

ސަތޭކަ މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭެގ    ނ ވަ   ،ރަށ ެގ ަމސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެވ ނ   37ކ ރ މަށް ޓަކައި  
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އެ ަގދަ  ނޫސްތަކ ަގއި  ވަރަށް  ޕާލިމެންޓަޔަވާހަކަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދެއްކި.  ގ ށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ރީ  މެންބަރ ންނާއި  ރޫޕ ެގ 

ބޮޑަށް ވަރަށް  ދެއްކި  ވާހަކަ  ެއ  އޭރ   ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  ވަރަށް  ކަމަށް.    ،ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަާވ  ބޮޑ   ައގ   ެއ 

ބާޠިލ ކޮށް ނ ވަތަ އެ މަސައްކަތް    އެ އިޢ ލާން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ސަރ ކާރ  އައިސްެގން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ

އަތ ލަހަ ކަންތައްތައް  ެއ  ފަރާތްތަކ ން  އިޢ ލާން  37އަނެއްކާ    ިއ،ވާލ ކ ރެވ ނ   ރައީސް،  ރަށް  އިްއޒަތްތެރި    1.2ކޮށް 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ .   ދިޔަމިހާރ  އެ މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެިވެގން  މަށްކ ރ   ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އެ މަސަްއކަތް

  35ރަށް އ ނިކޮށްފައި    2އެ ތަނ ން   ؛ރަށް  37ހަމަ    ،ވާލ ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްސަތޭކަ މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް ހަ  9ކ ރީެގ  

ޮގތް. އިއްޒަތްތެރި    ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ، މި ސަރ ކާރ ން ކަންކަން ކ ރާ  1.2ރަށް ހަވާލ ކ ރީ  

ނަރ ދަމާ ؛ރައީސް ފެނާއި  ދާއިރާަގއި  ނައިފަރ   ދާއިރާ،  ނިސްބަތްވާ  މަސަްއކަތް  އަޅ ަގނޑ   އަހަރ     2017ެގ  ވަނަ 

އިންސައްތަ ނިމިފައި އޮްއވާ މި ސަރ ކާރ  ައއީ. ައއިސްެގން އެންމެ ފ ރަތަމަ ކ ރި   85މަސަްއކަތ ެގ  ހަވާލ ކ ރެިވެގން  

ހ ްއޓ ވަ  ،ކަމަކީ މަސައްކަތް  ޓައިއެ  ަގބޫލ ކ ރަންރމިނޭޓ ލީ.  ވެސް  ައޅ ަގނޑ   ހ ރި.    ، ކ ރީ.  ލަސްކަމެއް  އޭރ  

އަދިވެސް މި އ ޅެނީ    .ދަނީ  އަހަރ  ެވެގން މި  4ނިމިެގން މިއަދ  މި ސަރ ކާރ  ފައްޓައިެގން    85% ންނަމަވެސް،  އެހެ

ދަްއކަވަމ ން  ދެންމެަގއި މި ތަނ ަގއި ވާހަކަފ ޅ  ؛ނައިފަރ ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ަމސައްކަތް ނ ނިމިެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރަީއސް ޔާމީނ ެގ ޒަޢާމަތ ަގއި ފެށި   ،ރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި މަތިވެރީެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތްމަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

ނ ަގތީަމ  އެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އެނިގވަޑައި ؟ވީ  މަސައްކަތެްއެގ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މަސައްކަތް ކިހިނެއްތޯ

މި ސަރ ކާރ  އައިސްެގން ހަމަ ނައިފަރ ަގއި ކަންތައް   ،ޮގތަކީ  ތްއަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން. އެ މަސައްކަތަށް ވެފައި އޮ

ބޮޑ ކޮށް    ކ ރީ. ކޮށްފައި ހަމަ އަނެްއކާ ެއ ފަރާތަށް އެއަށްވ ރެ އަގ  ރމިނޭޓ ދީފައި އޮތް ފަރާތ ން އަތ ލީ. ޓަކ ރި ޮގތަށް  

ނިިމެގން އެ އ ޅެނީ. ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑ ކޮށް ދިނީ. އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ނ   ދިނީ. ހަމަ އެ ފަރާތަށް އެއަށްވ ރެ ައގ 

ަގދަ ؛ރައީސް އެންމެ  ވާހަކަ  ނިޒާމ ެގ  ވެފައިޔަލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާަގއި  މަތިވެރި  ދައްކާއިރ ަގއި  ެއމް.ޑީ.ޕީން  ހ ރި   ށް 

މަތިވެރީަގއި ހ ރި ؛ ވަރަށް ރަނަގޅ ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ނަމަ  ވާކަންތައްތައް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގވަޑައިަގންނަ 

ހ ރީހައ ސެ ެގސްޓް ކައ ންސިލ ން ދިނީ    ،އް އެ  އެްގރީމެންޓ ެގ   .ެވފައި އޮްއވާ  އަހަރ   8  ،އަހަރަށް  10ކާޒާމިއާއަށް 

ފިނޮޅާ ެއއްކޮށް  މަތިވެރި  .ކައ ންސިލަކަށް އެނެގނީކީ ނޫން ؛އަހަރ  ބާކީ ޮއއްާވ ކައ ންސިލަކާިއ ކައ ންސިލެއް  2މ އްދަތ ެގ  

ދި  50  އަށްކާޒާމިއާ  ސަރ ކާރ ން  ލާމަރ ކަޒީއަހަރަށް  އެއްކަލަ  މިއީ  ައއި   ؛ނީ.  ޮގތ ަގއި  ޗެމްޕިއަނ ންެގ  ލާމަރ ކަޒީެގ 

ކައ ންސިލާ  .ސަރ ކާރ  ފެނ ނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެތި  އެހެންނަމަވެސް،  ހިއްސާކ ރ މެއް  ވަރަކަށް    50  ،އެްއވެސް 

ނޑ ަގއި މީހ ންނަށް ފާޚާނާއަށް އެ ހިސާބ ަގ ؛ތަން ހިނަގނީކީ ނޫން. އެ ހިސާބ ަގނޑ ަގއި ނަރ ދަމާ  އަހަރަށް އިނޭގތޯ. އެ

  ހައ ސްއަށް ވަރަށްނ ދެވިފައި އެ ތިބީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއ ތަނ ަގއި އޭރ ަގިއ އެޅި މި ދަންނަވާ ކާޒާިމއާ ެގސްޓް

ބޮޑަށް ބަރޯސާެވެގން މ ޅި ނިޒާމ  އޮތީ އެ ތަނ ަގއި ގާއިމ ކ ރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އެ ތަނ ަގއި ކަރަންޓެްއ  
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ޑ  މީހ ން އެ ތިބީ ނ. އެ ތަނ ަގއި ނިޒާެމއް ނ ހިނާގ. ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއް ނ ހިނާގ. އެހެންވެެގން މ ޅި ހިސާބ ަގނެތް

ރަނަގޅ ވާނެފާޚާނާ ދެންނެވިޔަސް  އެނިގވަޑައި   .ނ ކޮށޭ  އެކަން  މެންބަރަށް  ދެރަ.  އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ނ ަގންނަވާތީ 

ޮގތް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފައި  ންތައްތައް މިައދ  ހިނާގމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ނަން.  އިލާޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ަގއި   ފ ރ ޞަތ ެގ  ފަހ   އެންމެ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  އަރ ވަނީ ފ ރ ޞަތ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް.  ލަޠީފަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިންސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ފަރެ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެްއޗެްއ ދަންނަވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މި ބިލާ ގ ޅޭ

ިއނޭގތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އް)ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނަށް( ެގންނަ އިދާރީ އިޞްލާޙެ  8/ 2020  ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ

ނ ދޭ. މިއީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. މިހާރ    ފެނާއި ނަރ ދަމާ ގާއިމ ވެެގނެއް އިއިދާރީ އިޞްލާޙ ެގ ސަބަބ ން މި ޤައ މ ަގ

މިތާ އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރ    ؛ރަށ ެގ ވެސް ިގރ މާ  3ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ، ކަމ ަގއި ވާނަމައިލާވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ނޫނީ އ ދައެރ ން މިފަދަ   ؛ރ މާމިއިން ކޮންމެ ރަށެްއެގ ެވސް ިގ  ،މީެގކ ރިން ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދަިއން

ވެސް  ރަށ ަގއި   3ެއކި ދ ވަސްވަރ  އެކި ޮގތްޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި    ،ކޮންމެ ކަހަލަ ކަމެްއ އެބަ ދިމާވަމ ންދޭ

އެބަ މަސައްކަތްތައް  މިހާރ   އެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑ ވެފަ.  އޮތީ  އިންތިހާއަށް  ދިމަބައެ  ، ކ ރެވޭ  މިކަން  އ ދަ ްއ  ދިމާލ ން 

ޭއެގ ޓަކައި.  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް  ސަރަޙައްދ ތައް  ޚާއްޞައަރަމ ންދާ  އ ދަ   ތެރޭަގއި  ރަތަފަންދޫަގއި  އަރަމ ންދާ ޮގތެްއަގއި 

ކަމ ެގ ވާހަކަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެކި  ސަރަޙައްދ  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް މި ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްތަކެްއ ކ ރަމ ން އަންނަ

އެކި މިންވަރަށް އަޑ  ފެތ ރެމ ން އަންނަކަން ފާހަގަވެެގންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް   ، އެކި މިނަށްފަހަރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހިސާބަށް ނ ފެށި އޮތްމިހާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރަނަގޅ     ވަރަށް ؛އޮތ މަކީ ކަންބޮޑ ވާ ސަބަބެއް 

ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށް ބޭނ ންާވ  ؛ ރި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރަކ  ވިދާޅ ެވއްޖެމި ތަނ ަގއި ިއއްޒަތްތެ  ވާހަކަފ ޅެއް

. ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް. ކޮވިޑ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް  އޮތީ ސޮއިކޮށް ނިންމާލެވިފައެ  ހ ރިހާ މަޝްރޫޢެއްަގއި  

ޓަކަ ެގނައ މަށް  ވެންޓިލޭޓަރ  މިންވަރަށް  ކިހިނެއްތޯބޭނ ންވާ  ބ ރައެއްތޯ  ؟ ވީ  އި ސޮިއކޮށްލެވ ނ .  ކިހާބޮޑ   ދައ ލަތަށް 

ާގނީ ކަންތަކ ެގ ސަބަބ ން އްނޭ  ދިޔަ ވަްއކަމާއި،ގައިއަދި އޭެގ ސަބަބ ން އެ ހިނ؟ އ ފ ލަންޖެހ ނީ އެކަމ ެގ ސަބަބ ން

ބަޖެޓ ން   ދައ ލަތ ެގ ؟ންސާފ  ލިބ ނ ތޯއި ؟އަރަިއަގނެވ ނ ތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތ ންނަށް ލިބ ނ  ނިކަމެތިކަމ ން  
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މިީއ  ؟ ކ ޑަ މިންވަރެްއ ެވސް ެއ ފަިއސާ އަނބ ރާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ހޯދައިދެވ ނ ތޯ  ންޚަރަދ ވެެގންދިޔަ މިންވަރ 

ސޮއިކޮށްލަ  ޮގތްޮގތަށް  ހިތ ހ ރި  ނެތި  ބަލަިއލ މެއް  ކަންތައްތައް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ރަީއސް،  ތިމާމެން   އިއިްއޒަތްތެރި 

ެވެގންވާ ކަންތައްތަކެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހެޔޮވަރ   ، ނަމަކަށް ބ ނ މަށް މިއީ ކ ރަންވާވަރ ގެ   ކަންތައްތައް ކޮށްދީފީމޭ

ބޮޑ  ބިޔަ ބަޖެޓ  މި ސަރ ކާރ  ައއިސްެގން   ބޮޑެތި އެންމެ  ،ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވިހެން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހ ރެެގންވާނެ ކަމަކަށް  އިއިރ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ލަސްތަކެއް  ފާސްކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަ 

ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. ކޮވިޑ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް، މި ރާއްޖެއަށް ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން އެންމެ ިގނަ އެހީ    އަޅ ަގނޑ މެން 

ިގނަ ފައިސާ ލިބ ނ  ޤައ މ ެގ ތެރޭަގއި މި ޤައ މ  ހިމެނޭ. ދ ނިޔޭެގ ލިބ ނ  ޤައ މ ެގ ތެރޭަގއި މި ޤައ މ  ހިމެނޭ. އެންމެ

ރާއްޖެއަށް   ޖަހަިއެގން ތިބީ މި ރާއްޖޭަގއި. ފައިސާ އިންތިހާއަށް މިޑަހަނދ ވަސްކޮޅ  ައއިއްސަ ބަ  ބޮޑެތި މ އްސަނދިން އެ

ޚިދ މަތް  މި  ،ވާނަމަށް . އެހެންކަމަންވަ މިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް  ބ ރަދިނ މަށް ޓަކައި  ކަށް  ޔައަދ  އޮތް ސަރ ކާރަކަށް 

  އިކަށް އެ ާވހަކަ ދައްކަން ދ ލަށް ެގނައ މަކީ ވެސް އެއީ އެއިރެއްގަ ޔަނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ބަހަނާވެެގން

  ރ ކަން ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ވެެގންދިޔަ. ވަރާއްޖޭަގއި ހ ރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނ ކ ޅަދާނަކަން ހ ރި މިން  ހ ރި، މި

ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި  މީދ ތަކެއް ެގނ ވާނެ ވާހަކަތަކެއް ންފޮނި އ  ،ޮގްއސިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

ޭއެގ ވަޢ ދ ތައް ފ އްދ މަށް ޓަކަިއ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ން ވީ ވަޢ ދ ތަކ ެގ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ިގނަ  ހައްތަހާ ވާހަކަ  ޒީރޯވެސް  ޢަމަލ ން  ދެެވ  އަންނަނީ.  ނެންއޭ  މި  ރައީސްވެން  ނަރ ދަމާ    ފެނާއި؛ އިއްޒަތްތެރި 

ވާތީވެ. ެއއީ ފ ރިހަމަ   ގައިކަމ   އްގެ އް ހަރަްއޔިތަކަށް ެއއީ އަސާސީ  މ ވެެގން ިމ ދަނީ ދވެހި ކޮންމެ  އަށް މ ހިންއިންތިހާ

ސާފ  ބޯފެން    ލިބ ން.   ސާފ  ބޯފެން  ،އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަންތައް  އްޙަތެްއަގއި އިންސާނާ ދިރިދެމިހ ރ މަށް ޓަކައިޞި

ވީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނެގާއިމ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން ބ ރަ މަސއްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން އަންނަ ވާހަކަ ދެން

ެގ  ތައް ކައ ންސިލ  ެގ ޕްރޮޖެކްޓ ނިންމަވާފައި ހ ރި ބައެއް ފެނ   ންރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކމ ަގއި ހިންގަވަ  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭ

ދަށަށް ެގނެސް އަލ ން ހ ޅ ވަމ ންެގންދިޔަ ަމންޒަރ  ވެސް ފެނިެގންދިޔަ.   ެގއިންތިޚާބ ަގއި މި ސަރ ކާރ ެގ މިލްކިއްޔާތ  

 !ތެރިކަން އިސްކ ރާށޭޞްިއޚްލާ  ، ކޮށްތެރިކަން ިއސްކ ރާށޭ. ވާހަކަ މަދ ޞްއ ޅެނީ އިޚްލާ  އެހެންކަމ ން، ދަންނަވާލަން މި 

ހ ރި މިންވަރަކަށް   ކ ރެވެންމ ޅި ެއއްކޮށް ސޮއިކޮށްލ މ ެގ ބަދަލ ަގއި    ،މަޔިތ ންނަށް ހެޔޮއެދޭށޭ. ހެޔޮއެދޭ ކަމ ަގއި ވާނަރައް

ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި   !ެގންދާށޭ  ތެރިކަން ދައްކަމ ން ނިންމަމ ން ކ ރިއަށްޞްރައްޔިތ ން އިޚްލާ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ާގނޫޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ )  2020/8ނ   ނަރ ދަމާެގ  ށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  (އަފެނާއި 

ތ ން ޮގތެްއ ނިންމ މަށް ވޯޓަށް  ޮގ  ގ ޅޭ  ނިމ ނީ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިއަދ ެގ ވޯޓ ެގ ވަގ ތ ަގއި މި ބިލާ  ބިލ ެގ ބަހ ސް

 ޖަހާއިރ .  11ދަލ ވާނީ  އެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މަޖިލިސް މި މެދ ކަނޑާލަނީ. އަލ ން އަނބ ރާ ބައް

 

 { އަށް 11:14އިން  10:03 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاސް އީވާ ޢަބްދ  ނައިބ  ރައީމަޖިލީހ ެގ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދަންފަޅީގައި`.    -{ 6.2}  ދާއިރާެގ  އަ   މި  ފަރާތ ން މަތިވެރި  ފަށަނީ ސަރ ކާރ ެގ  މި  ޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ޒަރީރ   ޙަސަން  މެންބަރ   ނަންބަރ     ،އިްއޒަތްތެރި  ކޯޓ ތަކ ެގ  )  22/ 2010ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  (އަާގނޫނ  މި  ބައި.  ބާކީ އޮތް  ބަހ ސްެގ  ބިލ ެގ  ށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ 

  ، އެ ބިލ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިެގންދެްއވ ން އެދެން.  ޑަ ފ ރ ޞަތަށް ެއދިވަ  ންނެިވއްޔާއެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އި

ިމއަދ ެގ    ށްންބަރަކ  އިތ ރަށް ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަާވކަށް އެދިަވޑަެއއްނ ަގންނަވާ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލައެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެ

 ވޯޓ  ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. 

ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ީއވާ    ،ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން  ވަނަ ކަމަކަށް ނ ނިމިތިން  -{ 6.3} 

ން. މި  ޔ ެގންދި  ތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށްހަލަސްާމލީ އަދި އެހެނިހެން މަ  ،ްއވާފަިއވާހ ށަހަޅ هللا ޢަބްދ 

 ވެސް ވޯޓަށް ހިނަގއްޖެ  ނެތ މ ން އެ ބިލ ބިލަށް ވެސް ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަަވން އެްއވެސް އިތ ރ  މެންބަރަކ  އެދިަވޑަިއެގންފައި

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  

 

 ތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީ 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ްއކަތް މި ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމަށް. ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ވަޑައިަގންނަވަންދެން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސަ

ސަރިވސަސްެގ ނަމ ަގިއ    ކްފި ްގރަމޯލްޑިވްސް ހަިއޑްރޯ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވގ ތ ކޮޅެއް ަމޑ ކޮށްލާނަން. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

ށް  ޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަްގން ފ ކ ރައްވާތި! ކިމާ ؛ެގއިދާރާެއއް އ ފައްދައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް

އަލްފާޟިލް   ސަފީރ ކަމަށް  ކަނޑަައޅާ  ޢަބްދ ލްރައްޒާޤްޢ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޖަޕާނަށް  ހ.  ،މަރ   އަދި   ހިކިފިނިފެންމާެގ 
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ޞާބިރ ދި ޙަސަން  އަލްފާޟިލް  ސަފީރ ކަމަށް  ކަނޑަައޅާ  ޓަކައި    ،ވެހިރާއްޖެއިން  ހަމަޖެއްސ މަށް  ގ.ފިޔާތޮށިެގ، 

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ     ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޚާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއވާފައިާވ މައްސަލަ  

 ާވނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  މި  ޤާނޫނ ައސާސީެގ    ،އަޅ ަގނޑ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޮގތ ެގ115 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ތ(ަގއި  މާއްދާެގ  ބެލްޖި  ،މަތީން   ވަނަ  އޮފް  ޔޫނި އަކިންްގޑަމް  ޔޫރަޕިއަން  ނަށް އަަމށާއި 

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރާއި، ސްރީލަންކާއަށް    ފިޔާތޮށިޭގ  ފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ ކަމަށް ގ. ްއވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅ  

އަނބ ރާ   އަލްފާޟިލް ޢ މަރ  ޢަބްދ އްރައްޒާޤް  ހިކިފިނިފެންމާޭގ  ހ.  ސަފީރ   ހ ންނަދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅ ްއާވފައި  

ނިންމަވާފަިއވާތީ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ާއއިެގނައ މަށް  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )ދ(ަގއި    115ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅ ްއާވ  އަކިންްގޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނި  ،މަތީން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގ

އްޖެއިން ކަނޑައަޅ ްއވާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ ކަމަށް  އަދި ޖަޕާނަށް ދިވެހިރާ  ރައްޒާޤްޢަބްދ އްސަފީރ ކަމަށް އަލްފާޟިލް ޢ މަރ   

 ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން   އިްއޔަންކ ރ މަށް ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަގސްތ ކ ރަްއވައައަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރ   

އޮތ މާ  ންހޯއްދަވަ އެދިވަޑައިެގންފައި  ހ ށަހެޅި  މަޖިލީހަށް  މަޖިލީހަށް  މައްސަލަ  މި  ހ ށަ  ،އެކ   އެ ކޮމިޓީއަށް  ހެޅ މ ން 

މި މައްސަލަ ނިމ ނ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އާދެ! 

ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޕޯޓަލ ން މިހާރ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ. އަލްފާޟިލް ޢ މަރ  ޢަބްދ އްރައްޒާޤާއި އަލްފާޟިލް  

ން ކަމަށް ެވފައި، އެ ބޭފ ޅ ން ޙަޤީޤަތ ަގިއ ބޭފ ޅ ކީ މިހާރ  ވެސް ސަފީރ ކަމ ެގ މަޤާމ ަގއި ތިއްބެވި ދެ ޙަސަން ޞާބިރަ

ރ ހ ން   އިްއޔަންކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަގސްތ ކ ރައްވަ އައެހެން ދެ ދާއިރާެއއްެގ ސަފީރ ކަމަށް    އިއަނބ ރާ ެގންނަވަ

ކޮމިޓީން ބެލިބެލ މ ަގއި އިތ ރ    ؛މައްސަލައަކީ. ެއހެންކަމ ން، ދެ ބޭފ ޅ ންފައިވާ މަްއސަލައެއް މި  ޅިހޯއްދެވ މަށް ހ ށަހެ

ސަފީރ ކަމަށް   ބޭފ ޅ ން  އެ  މައްސަލަެއއް  ދިމާވެފައިނ ވާތީއާއި   އްޔަންކ ރެއްވިއައެްއވެސް  ބޭފ ޅ ންނާ  އެ    ،ފަހ ން 

ނާތީ، މި ދެ ބޭފ ޅ ންނަށް މިހާރ   ކަމަށް ކޮމިޓީން ބެލިބެލ މ ން އެނެގން އޮން ސަފީރ ކަމ ެގ ހ ރިހާ ޝަރ ތ ތަކެއް ހަމަވާ 

ން ަގސްތ ކ ރާ ކިންްގޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި ޖަޕާނ ެގ  ްއވައްޔަންކ ރައަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

ކަމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފަ. އެހެންކަމ ން، ކޮމިޓީން މި    މެދ  ރ ހ ންދިނ މަށް ފެންނަ  ްއޔަންކ ރ މާއަ  ށްސަފީރ ކަމަ

  ތަޅ މަށް ހ ށަހަޅަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިްއޔާ   މަޖިލީހ ެގ  ށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް ރައްޔިތ ންެގއްސަލަ މި ކަމަމަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިވަޑައިަގންނަވާ އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ     ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

   ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ . ވިލ ފ ށީ އިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންދެއްވ ން އެދެން.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތ ެގޝ ކ ރިއްޔާ  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  ބޭރ ެގ   އާދެ!  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަތީން 

 ހޯދ މަށް ފޮނ އްަވންޖެހޭ. އަދި އެ ބޭފ ޅ ން   ޤައ މ ތަކަށް ކަނޑައަޅ ްއވާ ސަފީރ ން މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން

ދެންމެ އަމަޤާމަށް   ލިބިވަޑަިއަގތީމަ.  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ރ ހ ން  ަމޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އްޔަންކ ރެވެނީ 

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ގައިާވ  ޢ މަރ    ،ތީންމަ  ހ ށަހެޅ ނ   ހައިކޮމިޝަނަރ   ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ހ ންނަވާ  ސްރީލަންކާަގިއ  މިހާރ  

އެ  ޢަބްދ އްރައްޒާޤް އީ.ޔޫެގ  އަދި  ފޮނ އްވާފަިއާވ  ރ  ޑަމްބެސެބެލްޖިއަމަށާިއ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކަނޑައެޅ މަށް  ކަމަށް 

ގ ޅ ންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބެލިބެލ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން މިހާރ  ވެސް ތިއްބަވާ މަޤާމ ތައް   އި ޚާރިޖީިއަގމައްސަލަ

ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން    ޓީން ބައްލަާވފަ. މިކޮމި މިްއޔަންކ ރ މ ެގ ކ ރިން އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަަމވޭތޯ ވަނީ  އަ

ބޭފ ޅާެގ  އެ  ޝަރ ތެއް  އެްއެވސް  ތެރެއިން  ޝަރ ތ ތަކ ެގ  މިދެންނެވި  ބެލިބެލ މ ަގއި  ކޮމިޓީން  ނ ވަތަ  ބެލިބެލ މ ަގއި 

ކާަގއި  މިހާރ  ސްރީލަން  ،ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާތީ  އެ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަވެފައިވާ  ، އެކ   ކިބައިން އ ނިވެފައިނެތ މާ

އި ، އީ.ޔޫ އަދި ބެލްޖިއަމ ގަ ޢ މަރ  ޢަބްދ އްރައްޒާޤް  ހިކިފިނިފެންމާޭގ  ހ ންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ ެގ މަޤާމ ަގއި ހ ންނެވި ހ.

މިހާރ  އީ.ޔޫަގއި   ،އެއާެއކ ްއޔަންކ ރ ަމށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ. ހަމައަދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަރާތ ން ހ ންނަވާ ސަފީރ ކަމަށް  

އްޔަންކ ރ މ ެގ ކ ރިން އަމަށް ކަނޑައަޅ ްއވާފަިއވާ އެމްބެސެޑަރ  އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރ  އެ މަޤާމަށް  އަދި ބެލްޖިއަ

އެ ބޭފ ޅާެގ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަވޭތޯ ބެލިއިރ ަގއި އެ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަވ މާ އެކ    މިދެންނެވި ޮގތަށް މި ކޮމިޓީން 

ފަހަރ     ދެއްވާފަ. މި  މަޖިލީހ ން ޙަސަން ޞާބިރަށް ރ ހ ންއިއްޒަތްތެރި  މި    ނިންމ މާ އެއްޮގތަށް އޭރ  ވަނީކޮމިޓީން ނިންމި

ޭއެގ ފަހ ން ޙަސަން ޞާބިރ ެގ މިދެންނެވި އެްއވެސް ޝަރ ތެއް ނ ވަތަ ސިފައެއް އ ނިވެފަިއވޭތޯ.   ،ކޮމިޓީން ބެއްލެވީ

މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަލްފާޟިލް ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި    ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަވާއެ  އެކ     އެހެން އ ނިވެފައިނެތ މާ

ބަދަލ ކ ރ މަށް  މަޤާމަށް  އެމްބެސެޑަރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ންނަ  ޖަޕާނ ަގއި  މަޤާމ ން  ހ ރި  މިހާރ   ޞާބިރ   ޙަސަން 

ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމަވާފަ. އަދި އްޔާ އެދިވަޑަިއެގން ފޮނ ްއވާފަިއވާ ސިޓީއާ ެއއްޮގތަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރި

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްފަިއާވ  ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދިނ މަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފަރ ހ ން  ބިރަށްޞާން  ޙަސަ

ޮގތަށް އެމްބެސެޑަރ ކަމ ެގ މަޤާމ ަގއި ނ ވަތަ ހަިއ  މި  ،ން ވެސްދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސް ާގނޫނ ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީ

ށް  ެގ މަާގމ ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން ތިން އަހަރ  ވ މަށްފަހ ، އެހެން ޤައ މަކަށް ނ ވަތަ އެހެން ދާއިރާައކަރ ންކޮމިޝަނަ
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މިފަހަރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ،ެގންދަަވނީ. އެހެންވީމާ އެޮގތ ެގ މަތިން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީއެ  ބަދަލ ކ ރައްވަމ ން  

ވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ނިންމަވާފަިއވާ ޮގތަށް މި ދެ ބޭފ ޅ ންނަށް   މި ދެ ބޭފ ޅ ންެގ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވާފައި މި

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ދ ކ ރާތީވެ، އެއީދ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާ މެ  ދިނ މާމަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ިއތ ރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  

ފ ރ ޞަ އެދިވަޑައިެގންއިންނެިވއްޔާ  އެދެން.  ތަށް  ހ ށަހަޅަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެއްވ ން  ރިޕޯޓ   ބަހ ސްކޮށް    އިމި  އަދި 

ރިޕޯޓަ މި  މި  ށްނިމ މ ން  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ދެންނެވޭނެ  ވޯޓަށް  ަގޑީަގއި  ވޯޓ   މިއަދ ެގ  ަވގ ތ     ވެސް 

 ޖަހާއިރ  ވޯޓ  އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   12ލާނަން. އަދި ނޑައިމެދ ކަ

 

 { އަށް 12:03އިން  11:29 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاސް އީވާ ޢަބްދ  ނައިބ  ރައީމަޖިލީހ ެގ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހ ން ކަންކަ   ށް ހ ރި ވޯޓަށް އެހ މަ .  8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ފ ރަތަމަ ވޯޓ .  ބަ އޮތްއެ  ވޯޓެއް  7ްއވ ން އެދެން. މިއަދ   ދެން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކ ކޮށްލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ްގރަފިކް ސަރވިސަސްެގ ނަމ ަގއި  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯ   116ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

  ، އެ އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ ދަށ ން ހިނަގމ ންދާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގިއ ހަމަޖެއްސެވ މާއިއް އ ފައްދަވަ އިދާރާއެ 

މެދ  އިްއޒަތްތެރި   ގ ޅިެގން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ މަސަްއކަތ ެގ ދާއިރާައށް ެގންނެވި ބަދަލ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ

 ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ،މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 54    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 52    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    52     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 54؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް.  

 ފާސްވެއްޖެ. . 27؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 52؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ  ފަރާތ ން ؛ދެވަނަ  ޢަބްދ   ،ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޢަބްދ ލްهللا ކަނޑިތީމ   ޙަކީމް  ޝަހީމް 

  އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ (ައށްނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )ދިވެހިރާްއޖޭެގ ފަ  13/ 2010ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ނިންމެ ކޮމިޓީން  ޖ ޑީޝިއަރީ  ފާސްކ ރ މާވި  ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހ ން  މެންބަރ ން  ޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި   ،މެދ  

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްދ ލްهللا މެންބަރ  ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ   މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 
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 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ 

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 57؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް  . 58؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 . ފާސްވެއްޖެ. 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 57؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ން، ކ ޅ ދ ްއފ ށީސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ    ، އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

ނަންބަރ    އިޞްލާޙ   8/ 2020ާގނޫނ   ާގނޫނ (އަށް  ނަރ ދަމާެގ  ބަލައިަގތ މާ)ފެނާއި  މަޖިލީހ ން  ބިލ   މެދ     ެގނައ މ ެގ 

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފްއ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި  

އަދަދ  އަދަދ . 58؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  އެހެންފާސްވެއްޖެ. 30؛ ފާސްވ މަށް  ދިރާސާކ ރ މަށް.  ބިލ   މި   ކަމ ން، 

 . އެންަވޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ،ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  ރ ސަން ޒަރީޙަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     މަތިވެރި ން،  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ؛ ވަނަ ވޯޓ  4މިއަދ ެގ  

 ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ    )   22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ   

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް  ނަށްމެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ރ ސަން ޒަރީޙަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

ކޯޓ ތަކ ެގ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި  

އަދަދ  އަދަދ . 58؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  އެހެންފާސްވެއްޖެ. 30؛ ފާސްވ މަށް  ދިރާސާކ ރ މަށް.  ބިލ   މި   ކަމ ން، 

 . ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން ޖ ޑީޝިއަރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހެން މާލީ އަދި އެހެނި  ، ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ هللاީއވާ ޢަބްދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ؛ ވަނަ ޯވޓ ފަސް

ބަލައިަގތ މާތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ  މަސްލަހަ ޮގތަކަށް  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ބިލ  މަޖިލީހ ން    ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 هللاއީވާ ޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ަގލޮޅ  އ ތ ރ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި  

އަދަދ  އަދަދ . 58؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  އެހެންފާސްވެއްޖެ. 30؛ ފާސްވ މަށް  ދިރާސާކ ރ މަށް.  ބިލ   މި   ކަމ ން، 

 . ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވްއޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން މާލިއްޔަތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ ހަ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ؛ ވަނަ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )ދ(ގައި  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާެގ  ޮގތ ެގ  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   

ށް އި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަ ށާޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަގް ންކިޤް، ހ. ހިކިފިނިފެންމާެގ،  ރ  ޢަބްދ އްރައްޒާމަތީން، އަލްފާޟިލް ޢ މަ

މެދ   ހަމަޖެއްސެދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރ ކަމަށް   މެންބަރ ންވ މާ  ޮގތަކަށް  ،އިއްޒަތްތެރި    ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 57؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި  

އަދަދ  އަދަދ . 57؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  އެހެންފާސްެވއްޖެ. 29؛ ފާސްވ މަށް  ޢ މަކަމ ން،  .  ރ  އަލްފާޟިލް 

ށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ  އި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށާޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަްގން ކިޤް، ހ. ހިކިފިނިފެންމާެގ،  ޢަބްދ އްރައްޒާ

 ޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ.ށް ފެނިވަވ މަހަމަޖެއްސެސަފީރ ކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(ގައި  115ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ؛ ވޯޓ   މިއަދ ެގ ފަހ 

ވ މާ ހަމަޖެއްސެދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ސަފީރ ކަމަށް  ޖަޕާނަށް  ެގ،  ގ. ފިޔާތޮށި  ،ޙަސަން ޞާބިރ މަތީން، އަލްފާޟިލް  

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް  ނަށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންމެދ  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއިވ  . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބި ހާޒިރ ވެ ތި

ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި  

ެގ،  ގ. ފިޔާތޮށި  ،ޙަސަން ޞާބިރ އަލްފާޟިލް  ކަމ ން،  . ެއހެންފާސްެވއްޖެ. 30؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 58؛ އަދަދ 

 ޑައިަގންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ.ށް ފެނިވަވ މަހަމަޖެްއސެދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރ ކަމަށް ޖަޕާނަށް 
 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖަހާއިރ .  9ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   އަންާގރަާވ   2022މާރިޗ   8
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 

އޮންނާނީ  ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް



Overall Voting Result 3/7/2022 12:03:39 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ministry of Defence ge massakathuge dhaairaa ah gennevi badhalu
Rayyithunge Majleehun faaskurumattakai Raeesuljumhooriyya
fonuvvaafaivaa massala, dhiraasaakoh Sarukaaru Masooliyyathu
adhaakuraa minvarubalaa committeen nimmigothuge Report faaskurumah

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 52
No: 0

Abstain: 0
Voted: 52

Not Voted: 17

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:04:24 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:04:24 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:04:24 PM]



Overall Voting Result 3/7/2022 12:05:19 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ganoon no.13/2010 Fandiyaarunge ganoon ah islaah genaumuge bill
faaskurumah

Results

Present: 72
Eligible to vote: 71

Yes: 57
No: 0

Abstain: 0
Voted: 57

Not Voted: 14

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:06:04 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:06:04 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:06:04 PM]



Overall Voting Result 3/7/2022 12:07:16 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ganoon no.8/2020 Fenaai narudhamaage ganoon ah islaah genaumuge Bill
balaigathumah

Results

Present: 73
Eligible to vote: 72

Yes: 58
No: 0

Abstain: 0
Voted: 58

Not Voted: 14

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:08:00 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:08:00 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:08:00 PM]



Overall Voting Result 3/7/2022 12:09:05 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ganoon no.22/2010 Dhivehiraajjeyge Court thakuge ganoon ah islaah
genaumuge Bill balaigathumah

Results

Present: 73
Eligible to vote: 72

Yes: 58
No: 0

Abstain: 0
Voted: 58

Not Voted: 14

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:09:49 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:09:49 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:09:49 PM]



Overall Voting Result 3/7/2022 12:10:39 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Maalee adhi ehenihen maslahathuthah haamakurumuge Bill
balaigathumah

Results

Present: 73
Eligible to vote: 72

Yes: 58
No: 0

Abstain: 0
Voted: 58

Not Voted: 14

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:11:23 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:11:23 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:11:23 PM]



Overall Voting Result 3/7/2022 12:12:22 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Kingdom of Belgium aai European Union ah Dhivehi Raajje in kanda
alhuvvaa safeerukamah_Umar Abdul Razzaq

Results

Present: 73
Eligible to vote: 72

Yes: 57
No: 0

Abstain: 0
Voted: 57

Not Voted: 15

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:13:06 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:13:06 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:13:06 PM]



Overall Voting Result 3/7/2022 12:14:13 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Japan ah Dhivehi Raajje in kanda alhuvvaa safeerukamah_Hassan Sobir

Results

Present: 73
Eligible to vote: 72

Yes: 58
No: 0

Abstain: 0
Voted: 58

Not Voted: 14

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:14:58 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:14:58 PM]



ID Name Organisation Result

66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/7/2022 12:14:58 PM]




