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

 

 ޖަލްސާ ވަނަތާރަ ސަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 މާރިޗ  14

 

 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:

ބަދ ރ ވަ  ސްފަވަނަ ދ ވަސް.  11 ންމަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ ައހަރ ެގ   1443ދ ވަސް.  ހޯމަ ީވ  2022 މާރިޗ  14 ދަކީމިއަ

.  ަގއިޖަލްސާ  ވަނ17ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ަވސް.    3ނަކަތ ން  

ވަގ ތ    ނޭޝަނަމި  އޮފް  އެންމިނިސްޓަރ  ހައ ސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  އެކ ،  ލް  އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރާ  ށް މަޖިލީހަޑް 

ިއއްޒަތްތެރި   ، އެއްސަލާމ ގައި ކ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަހަތަރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  34 ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ

   .ަގއިއްސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެނީ ރަ ވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ންޓީނ ަގއި. ހިކަރަ ކ މެންބަރަ

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .17/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

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

 ން. ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކޮމިޓީން ފޮނ ވާފައިާވ ސ ންަގޑި އިޢ ލާންކ ރ ން.    153ެގ  ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ރައްޔިތ   -4.1

ވިދާ  އިޤ ތިޞާދީ ނަންބަރ   2022މާރިޗ     31ޅ ަވނީ،  ކޮމިޓީން  ާގނޫނ   ެއއީ  ފަންތީެގ    6/ 2013،  މެދ   އަދި  )ކ ދި 

މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް އަންާގ އެންގ    ށް. މިައދ ެގ ރިޔާސަތ ންމަެގ ސ ންަގޑި ކަާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަޑ ްއވަރީ    ،އ ތ ރ ތިލަފަޅ  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ެއއްބަސްވ މާ ބެހޭ މައްސަލަ ؛ދަންނަވަން ބޭނ ން

ަގއި ސިޓީައކ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    2021  ބަރ ސެޕްޓެން  22  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް

ދިވެހި ސަރ ކާރާއި އިންޑިއާ ސަރ ކާރާ    ،އިދާރާއަށް ހ ށަހެޅ އްވި. މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އެދިަވޑަިއެގންފައި ވަނީ

މިނިވަންކަާމއި ސިޔާދަތަ ޤައ މީ ސަލާަމތާއި ޤައ މ ެގ  އެއްބަސްވ ންތަކ ަގއި  ފަދަ    ށް ނ ރައްކާވާދެމެދ  ސޮއިކޮށްފަިއވާ 

ހަިއޑްރޯ އެއްބަސްވ މާއި  ބެހޭ  ތަރައްޤީކ ރ މާ  އ ތ ރ ތިލަފަޅ   ޓަކައި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ނެތްކަން  ބެހޭ  ކަމެއް  ްގރަފީއާ 

ޤައ މ ެގ    އިޤައ މީ ސަލާމަތާ  ، ދިރާސާކޮށް   އިޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓާ ބެހޭ އެއްބަސްވ މ ެގ ައސްލ  ހޯދައަދި   ،އެއްބަސްވ މާއި 

ދެންނެވި މައްސަލަ ރައްޔިތ ންެގ  ފަދަ ކަންކަން ހ ރިތޯ ބަލައިދިނ މަށް. މި   ވާ  ސިޔާދަތަށް ނ ރައްކަލެއްމިނިވަންކަމާއި  

މަޖިލީހ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކ ރ މަށް ހަވާލ ކ ރެވ ނ . އެ މައްސަލައިަގއި ފާހަަގކ ރަްއވާފަިއވާ  

ފޯސްގެ   ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް  މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސާއި މޯލްޑިވްސް  ،ފް ޑިފެންސްގ ޅިެގން މިނިސްޓަރ އޮ  އެއްބަސްވ ންތަކާ

ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތައް މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގން ވަކިވަކި އެްއބަސްވ ންތަކަށް ތަްއޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކެްއ  

ފަޅ  ތަރައްޤީކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވެފައިވާ ެއއްބަސްވ މާ  ދެްއވި. ޭއެގތެރޭަގއި އ ތ ރ ތިލައިން ހ ށަހަޅ އްވަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

އެދިވަޑައިެގންފައިވާ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި  ދެންނެވ ނ   ހިެމނޭ.  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ގ ޅޭ 

ެމދ ވެރިކޮ ސްކްރީން  ވިދާޅ ވ މަށް  މެންބަރ ން  ކޮމިޓީެގ  ައސްލ   ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ހިްއސާކ ރެވ ނ . އެއްބަސްވ މ ަގއި  ށް 

ޕްރެޒެންޓޭޝަންަގއި ދެއްކ ނ . އަދި ސްކްރީން މެދ ވެރިކޮށް ހިއްސާކ ރެވ ނ  އެއްބަސްވ ންތަކަކީ   ، ސްކްރީންަގއި ،އަސްލ 

ކޮޕީ ހާޑް ެއއްބަސްވ ންކަން ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ވަނީ ކަށަވަރ ކޮށްދެްއވާފަ. އެ ެއއްބަސްވ ންތަކ ެގ  ސޮއިކޮށްފަިއވާ އަސްލ   

  ، ވެފައި   ނ ވަނީ ެއއްބަސްވ މަކީ ދޭދޭ ޤައ މ ތަކ ެގ މެދ ަގއި ވެފަިއވާ ެއއްބަސްވ ން ކަމަށްހިއްސާކ ރެވިފައި   މެންބަރ ންނާ

ތަށް ބ ރޫއަރައިފާނެ ކަމަށް ހަލަ ސްދެ ޤައ މ ެގ މަ  ،ނަމަ  ެވއްޖެަގއި އާންމ އާ އެއްބަސްވ މ ެގ އެްއވެސް ބައެްއ ސޯޝަލް މީޑި

ތީވެ. ނަމަެވސް، އ ތ ރ ތިލަފަޅ  އެއްބަސްވ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ރީެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކޮމިޓީއަށް ފެންނާ

ން ޢަބްދ ލްގައްޔޫމް އެއްބަސްވ މ ެގ މަގ ސަދާިއ އެއްބަސްވ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަެއއް ކަންކަމާ ގ ޅޭ  ޔާމީهللا ޢަބްދ 

ދައްކަަވމ ންެގންދާކަން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ކަށަވަރ ން ވެސް ފާހަަގވޭ.  ށް ވާހަކަފ ޅ ޚިލާފަ  މ ންެގ ތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތާންޮގތ ން އާ

ފާހަަގކ ރަްއވާފައިވާ   މަނިކ ފާނ   ބަލާއިރ   ބައެއްއެ  ެއއްބަސްވ ން    ،ކަންތައްތަކަށް  ގ ޅޭ  ތަރަްއޤީކ ރ މާ  އ ތ ރ ތިލަފަޅ  
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ފަރާތަކީ އިންޑިއާ    އޮތްހާ ހިނދެއްަގއި އެދެމި މިލްކ ވެރި  ތަނ ަގއި ކަނޑ ެގ އަސްކަރީ    އެ  ،ސަރ ކާރ  ކަމާއި ތަނ ެގ 

އ ތ ރ ތިލަފަޅ ަގިއ    ، މަރ ކަޒަކާއި ވަިއެގ އަސްކަރީ މަރ ކަޒެއް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅ ވޭ. ީމގެއިތ ރ ން

ކަ ހޯދަންނ ޖެހޭ  ހ އްދަެއއް  އެްއވެސް  ސަރ ކާރ ން  ދިވެހި  ބަނދަރ ކ ރ މަށް  މަނަވަރ ތައް  އަދި   ،މަށާއިއިންޑިާއެގ 

ކ ރާ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭނ ންވާ ކޮންމެ ހަތިޔާރެއް އެތެރެކ ރ މ ެގ ހ އްދަ އ ތ ރ ތިލަފަޅ  ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި މަސަްއކަތް

މަޑ ްއވަރީަގއި. އެހެންނަމަެވސް، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ    ،ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅ ވި 

ކޮށްފަ ބަލާއިރ ކޮމިޓީން  ދިރާސާައށް  އެ  ،އިވާ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  ގ ޅޭ  ތަރައްޤީކ ރ މާ  ތަނ ަގއި    އ ތ ރ ތިލަފަޅ  

ފެސިލިޓީތަކާއި  ރައިޓްސްލެއިންޓެ  ، ާއއިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ، ގާއިމ ކ ރެވޭ  ޕްރޮޕަޓީ  އެތަނ ަގިއ   ،ާއއިކްޗ އަލް 

އ ލަތ ެގ މިލްކެއް ކަމ ަގއި އެ ެއްގރީމެންޓ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ  އިންސްޓޯލްކ ރެވޭ އިކ އިޕްމަންޓ ތަކަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ދަ

ވަނަ ނަންބަރަށް    8. މީެގއިތ ރ ން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ދެމެދ ވެފަިއވާ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެކްޝަން ޕްލޭނ ެގ  ވޭއޮ

ބޭނ ންކ ރެވޭނީ    ،ބަލާއިރ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ތަރައްޤީކ ރެވޭ  ޕްރޮގ ރާމ  އ ތ ރ ތިލަފަޅ ަގިއ  ތަމްރީން  އެކިއެކި 

ގ ޅިެގންނާއި  ،ހިންގ މަށާއި ކާރިސާތަކާ  ޒޯން    ،ދިމާވާ  އިކޮނޮމިކް  އެކްސްކްލޫސިވް  ބޭނ ންާވ  ސަވައިލެއަދި  ންސަށް 

ހަމަ  ،މަސައްކަތްކ ރ ާމއި މަސައްކަތް.  މަރާމާތ ކ ރ މ ެގ  އ ޅަނދ ފަހަރ   ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތަށް  ބޭރ ގެ    އެއާެއކ އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ، ކަމާ ބެހޭ ާގނޫނާއި ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭނީ  ށްއ ޅަނދ ތަކަ

ނ ލާ   އ ތ ރ ތިލަފަޅ  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ ެއއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން އެފަދަ ހ އްދަ ހޯދ މަކާ  ،އިދާރާތަކ ެގ ހ އްދަ ލިބިެގން ކަމާއި

މަނަ  މީެގއިތ ރ ން އިންޑިާއެގ  އަދި  ނ ވޭ.  ބަޔާންކޮށްފައެްއ  ކަމަށް  ވަދެވޭނެ  ސަރަޙައްދަށް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ވަރަކަށް 

އ ތ ރ ތިލަފަޅ  ތަރައްޤީކ ރ މާ ގ ޅޭ ެއއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭނ ންވާ ކޮންމެ ހަތިޔާރެއް އެތެރެކ ރ މ ެގ 

ޙަޤީޤަތާ  ،ހަކަފ ޅަކީވިދާޅ ިވ ވާދީފައިވާ ކަމަށް  ހ އްދަ ޚިލާފ  ވާހަކަފ ޅެއް. ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގިއ    ކަނޑަެއޅިެގން 

ިއ ޚިލާފަށް ވާހަކަދަްއކަ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ވެފަިއވާ ައސްކަރީ ގ ޅ ން ގާއިމ ކ ރ މ ެގ އެއްބަސްވ ންތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޙަޤީޤަތާ

 ގައިދެމެދ   އަދި ދިވެހިރާއްޖެާއއި ދޭދޭ ޤައ މ ތަކާ  ،ތެރިކަން ހ ރިފެތ ރ މަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ

ވާތީެވ، ައޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ ޮގތ ަގއި މި ވާހަކަ    އޮންނަ ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކަށް ހީނަރ ކަން އަތ ވެދާނެ ކަމަކަށް

އަޅ ަގނޑ  ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި    ،ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނާތީވެ

 ންނެވީ.  މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގއި ދެ
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ސަރ ކާރ  ޒިންމާ އަދާކ ރާ މިންވަރ  އަދި މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ   ،  މި މަޖިލީހ ެގ އަނެްއ މަސްޫއލިއްޔަތަކީ 

، ޖާބިރ هللا ޢަބްދ   މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ަގއި ވަނީ ސ ވާލ .    5.1ބަލަމ ންދިޔ ން. އެޖެންޑާ ައިއޓަމް  

ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ    ،ސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ މިނި

  . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ .  

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ކ ރާ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއްޔާ  މިނިސްޓަރާ  ޕްލޭނިންގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،  އަޅ ަގނޑ  

 ނ ވާ ލެވިފައިއިޤައ މީ ތަރައްޤީެގ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކ ލަވަ؟ ލެވިފަިއވޭތޯއިޤައ މީ ތަރައްޤީެގ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކ ލަވަ

އެކ ލަވަ  ކީްއވެތޯއިނަމަ  ެއކ ލަވަ ؟ ލެވިފައިނ ވަނީ  ޕްލޭން  ރީޖަންތަކާއި   ، ނަމަ  ލެވިފަިއވާއިއަދި  އަތޮޅ ތައް    ރާްއޖޭެގ 

  ...މެންބަރ ސ ވާލ ކ ރާ ؟ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ހަމަޖެހިފައިވާރަން ސިޓީތަކަށް ތަރައްޤީކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  

 ބަެއއް  ،ސ ވާލ ަގިއ ޤައ މީ ތަރައްޤީެގ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރި

ކި އަޅ ަގނޑ ޔައި ފަހަރ   ދެން  ވެސް.  ޕްލޭނެކޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓ   މަލްޓިއ ޅޭ ނޭޝަނަލް  ތެރޭަގިއ  ޑިމޮކްރަސީ  މެންެގ  ޕާޓީ 

އަހަރ ެގ    ފަސް،  ންއަހަރ   ފަސްއަހަރ ން    ފަސްކަމެއް    އައ މ ެގ ކ ރީަގއި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް އާންމ ކޮށް ކޮށް އ ޅ ނ 

ހަ ޕްލޭނެއް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިޔާސީ ދަމ ންެގންދިޔ ން.  ނޭޝަނަލް  ޕާޓީތައް  އެކ ަގިއ ސިޔާސީ  ޑިމޮކްރަސީއާ  މަލްޓިޕާޓީ 

އެްއެގ ޮގތ ަގއި އެ ޕާޓީއަކ ން ޤައ މ  ވާދަކ ރ މ ެގ ަމސައްކަތް ފެށ ނ  ހިސާބ ން ޕާޓީތަކ ން މެނިފެސްޓޯ  އިއިންތިޚާބ ގަ 

 ވޭތ ކ ރަމ ން މިވަނީ. ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ     ރ  ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކ ރަމ ން ެގންޮގއްސަ ތަރައްޤީކ ރ މަށް ދެކޭ ތަސަްއވ  

ނީ ރައްޔިތ ންނަށް ހ ށަހަޅާފަ. އޭަގއި ވާނެ ވާ  އަހަރ  އެފަދަ މެނިފެސްޓޯއެއް  ވަނަ  2018ެވސް    ަގއިދާ ރިޔާސީ ދައ ރ  

ވަ ކޮށްދޭން  ސަރ ކާރ ން  ެއ    ދ ވިއ ރައްޔިތ ންނަށް  އެާއއެކީަގއި  އަދި  ބަޔާންކޮށްފަ.  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ކަންކަން 

ތަންފީ ކަންކަން  ޓަކައި ސްޓްރެޓީޛ މެނިފެސްޓޯަގިއވާ  ޕްލޭނެއް ވެސް  ޖިކް  ކ ރ މަށް  ހަމަ    2އެކްޝަން  ފަހަރަށް  ވަނަ 

ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ޭއެގ ެއކީަގއި ަމސައްކަތް  ކ ރެިވެގން ެއ ޕްލޭނާވެސް ތައްޔާރ    ޔަީގނ ން

ހާލ މަށް ޓަކައި  ޖިކް ެއކްޝަން ޕްލޭންަގއި ހ ރި ކަންކަން ރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަޙައްދ ތަކަށް ބަދެންނެވި ސްޓްރެޓީމި  ،ފަހ ން
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  މިހާރ  ވެސް އެބަ   .އޮތް އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި  ޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ޕްލޭނެއް ހަދާފައި އެބައަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ ސްޕެ 

ޝަލް ޑިެވލޮޕްމަންޓ  ޕްލޭނެއް. މި ޕްލޭންގައި ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށަކަށް  ސްޕެ  ،އިއޮތް ައޅ ަގނޑ  އަތ ަގިއ ޕްރިންޓ ކޮށްފަ

ވާނީ ލިޔެވިފަ.    ދީ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ޮގތް މި ފޮތ ގައިޞާ، އިޖ ތިމާޢީ ކަންކަން، އިޤ ތިމްރާނީ ތަރައްޤީޢ 

 ރީޖަން  3  އި،ރީޖަނަކަށް ބަހަ  3ވަނީ އެ ޗާޓ     ޑ ަގއި ވެސް މިނމި ފޮތ ެގ ބޭރ ަގ  އި،ރީޖަނަކަށް ބަހަ  3އަދި ރާއްޖެ  

ކ ރެއްވި ސ ވާލ ެގ    ހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ކްލަސްޓަރއަށް ރާއްޖެ ބަހާފައިާވނެ. އެ  26  ،ޒޯނެއްެގ ތެރޭަގއި   6

ތަންފީޛ ކ   އެކަން  ،ޖަވާބަކީ ިމހާރ   ައޅ ަގނޑ މެން  ެއކަމޭ  ކޮށްފައޭ.  މިވަނީ  ނޭގެ   ރަމ ން  މިހާރ ެގ  ޝަނަލް ންދަނީ. 

ޕްލޭނަކީ ސްޓްރެޓީ  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓ   މެނިފެސްޓޯ،  ޕްލޭންމިދެންނެވި  އެކްޝަން  އެކަން    ، ޖިކް  ސަރ ކާރ ން  އަދި 

ކ ރަމ ން ެގންދިޔ ން.  އެކީަގއި ަމސައްކަތް  ހ ރި މިންަގނޑ  މި ސްޕެޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓ  ޕްލޭނާ  ރާވާފައިކ ރ މަށް  ޛ ންފީތަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވިސްނ މެްއ ެގންގ ޅ ނ   ންވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ  ރާްއޖެ ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި އަބަދ   ، ދެން ހަމަ އެއާެއކީަގއި

އިންޓެ ރަރަށްތައް  ޑީސެންޓްރަލަިއޒްްގރޭޓެޑް  ހިން  ޑްނަގޅ   ކަމަށްސިސްޓަމަކަށް  ޕަބްލިކ    ާގ  ރާއްޖޭަގއި    ވަންޏާ 

ވަނަ ފަހަރަށް ފަށަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް    2ޖެހޭނޭ. ދެން މި މަސައްކަތް  ކ ރެވެންކެއް ގާއިމ  ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯ

އޭެގ    މި އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ފެށިއިރ   ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ރިވައިޒްކޮށް  ެގންދަނީ.  ޕްލޭން  އެ  ެގންގ ޅ ނިން.  ޕްލޭނެއް 

ެއކީަގިއ    އި ރޫޓ ތަކާ ދަތ ރ ކ ރާނެ ޝެޑިއ ލާ   ިއ،އޮތް ައގ ކޮށްފަ  ބެހޭ ޕްލޭނެއް ވެސް އެބަ  ކާްގރޭޓެޑް ފެރީ ނެޓްވޯއިންޓެ

  އި އެއްސެވި ސ ވާލ ގަ    ެމންބަރ ދެންނެވި ހ ރިހާ ޑޮކިޔ މަންޓެއް ެއްއވީމަ އިްއޒަތްތެރި  ނިންމާފައި އޮތް. އެހެންވީމާ، މި

 ވަނީ ކޮށްފަ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ކަންކަން ވާ ކަންތައްތައް ފ ރިހަމަވަނީ. އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ ފ ރ ޞަތ  ައޅ ަގނޑ  ހ ޅ ވާލ މ ެގ ކ ރީަގއި މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޒަތްތެރި ަވޒީރާ ކ ރި ސ ވާލަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  ޖަވާބެއް ނ ދެއްާވ. މިއީ  ެވސް އިއް އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ެއްއޮގތަކަށް 

 ؟އޮތްތޯ ސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެބަދިވެހިރާއްޖޭެގ މާ   ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރާ މި ސ ވާލ ކ ރީ 

އިއްޒަތްތެރި    .ަގއި މަނިކ ފާނަށް ނ ޖެހޭނެނ މިތާެއމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯެގ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ؟ކޮބައިތޯ މާސްޓަރ ޕްލޭނަކީ

ަގިއ  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަށް ޖަާވބ  ނ ލިބޭ ކަމަށް ރެކޯޑިން  !ބަހައްޓަވާތިވަޒީރ . ިމއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސްކަން ހަނދ މަފ ޅ 

  ،ޕާޓީ ބަދަލ ވަނީ  އިއްޖޭގަ ރާ  މި  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. އެީއ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 
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 ގެ ކޮބައިތޯ ޕާޓީެގ މެނިފެސްޓޯ   ، ވަންޏާ  ޕާޓީތައް މި ތިބެނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް  ށްކޮވަރަށް ފަންހާ މަހެއްހެން ކ ލަ ބަދަލ ކޮށް

ށް މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް މި ރާއްޖޭަގިއ  ޒަިއޔާ  100  ،50،  30،  25ޖެހޭ.    ރައްޔިތ ންނަށް ެގރެންޓީވާން އެބަ ؟ެގރެންޓީ

  އި އަތޮޅ ަގ  މިސާލެއްެގ ޮގތ ން ައއްޑޫ ؟ޖެހެނީ  ކީްއވެެގންތޯ ބަނދަރެއް ހަދަން މި ؛. އޭެގ މަްއޗަށް ދެއްތޯޖެހޭއޮންނަން

   ..ބަނދަރ . 10

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ންއެ ދިޔައީ. ދަންނަވާލަން ބޭނ   މައިކ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވަގ ތ  ހަަމވީމަ

ސާފ ކޮށް ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ވަރަށް  ިވދާޅ ވީ،  ަވޒީރ   އައ މ ެގ   ،އިއްޒަތްތެރި  ޑިމޮކްރެސީ  މަލްޓިޕާޓީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެ ބާވަތ ެގ ޤައ މީ މަޝްރޫޢ    (އެން.އީ.ޕީ)  މިސާލަކަށް ރަޝިޔާަގއި އޮންނަ ބާވަތ ެގ ނިއ  ެއކްޝަން ޕްލޭން  ،ކ ރީަގއި

އައި ހަދަމ ން  މަޝްރޫޢާ  ވަނަ  6  ންއަޅ ަގނޑ މެން  ދިވެހިރާއްޖެ  ޤައ މީ  ޒަޢާމަތ ަގއި.  މައ މޫނެްގ  ރައީސް  ހަމައަށް   

އެކ ަގއި ޕާޓީތަކ ެގ މެނިފެސްޓޯއަށް ފަހ ަގއި ެއކްޝަން    ފަދައިން ޑިމޮކްރެސީއަށް ބަދަލ ވ މާ  މިނިސްޓަރ އެ ވިދާޅ ވި

ކ ރ މަށް ޓަކައި. ޛ ޝަން ޕްލޭން ތަންފީްއވާ ެއކްއިލައަދި ސްޕެޝަލް ޕްލޭނެއް މިނިސްޓަރ އެކ ލަވަ   ،ލެވިއިޕްލޭނެއް އެކ ލަވަ

. އެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ  ެވެގންދަނީ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާއެއް މި މަޖިލީހ ން ފާސްވީމާޛ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީ

ސާފ .   ދެނީ ޕްރޮކިޔ މަންޓ  އޯޑަރ ތަކަށާއި، ޓެންޑަރ ނޯޓިސްތަކަށް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ވަޒީރ  ވިދާޅ ވި ވާހަކަ ވަރަށްޖާަގ

 އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވާލަނީ އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ . ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވ ން:  އީލ ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މީކާ

ޒިރ ެވވަޑަިއެގންނެވި ދ ވަހ   ހާ ފަހ ން މަޖިލީހަށް    ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރ  އެންމެއާދެ!  

ޮގތ ން.   ގ ޅޭ  ޚާކ ރެިވެގންދާނެ ތާރީދިނ މ ެގ އ ސޫލ  އާންމ މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޯގތި  ،ވެސް އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށްލިން

  ތާެގ ތެރޭަގއި މާލޭެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނާ ހަފ   ެއއްއަށް އޮތް  ކ ރި   ،ދ ވަހ  މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވި  ދެން އެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ތަކ ރާރ ކޮށް އެ ސ ވާލ  ކ ރަން ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ.އެ ކ ރެްއވޭނެ ކަމަށް. ދެން ހަމަ މަޝްވަރާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:
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ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން. ދެން ވިދާޅ ވި ބައްދަލ ވ ން 

މާލޭެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ،  އޭަގއި މައިަގނޑ  އެއް ސަބަބަކީދެން  .  ނ ބޭްއވިފައަދިވަނީ  

ލަބަލްާވ ަގޑިއަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް. ދެން ެއއީ ޖެހިެގން ައއި އިއެދިަވޑަިއަގތް ކ ޑަކޮށް ެއ ބޭފ ޅ ން ެއވެ

އެ  ހަފ ތާ އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންަގއި.  ބާްއވާލަދޭނަން  ައޅ ަގނޑ    ؛ބައްދަލ ވ ން  ބައްދަލ ވ ން  އެ 

ނޫން ކަމަކީެއއް. އޮތީ ހަތަރ    ބޮޑެތި ކްރައިޓީރިއާތަކެއް ހ ރި ކަމެއް  މާ  ،ފާނަންއިައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ  .ބާއްވާލަދޭނަން

ލ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ން  މިކަން ނިންމާ  ،މަވެސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވިފަ. އެހެންނަކަމެއް މިހާތަނަށް  

ޕޮލިސީ ޓީމާ އޮފީހ ެގ  މެންބަރ ންނާއި އަދި ސަރ ކާރ ެގ، ރައީސް  މާލޭެގ އިއްޒަތްތެރި  މި   މަޖިލީހ ެގ  ވެސް އެކީަގއި 

ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން މާލެއަށް މާލޭެގ    ،. އޭެގތެރޭަގއި މިއަށް ކ ރިމަތިލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި އޮތީލާނީއި ނިންމަތްމަސައްކަ

ވާރ ތަކ ރަން ވެސް  އަދި  ެގ ނަމ ަގއި ނޫނީބޮޑ  ބިމެއް އެ މީހެއް  ވ ރެ  އަކަފޫޓަށް  600އަދި   ،މާލޭެގ ރަްއޔިތ ން އ ފަން

ނޫނީ   ،ވަންޏާ އަތ ަގއި ޮއތް ތަނެއް ދޫކޮށްލ ން  ކަމަށް  ން ތަނެއް ލިބިްއޖެއިއެްއވެސް ފަރާތަކަށް އެ ؛ނެތް ފަރާތްތައް

މީހެއްެގ ައމިއްލަ މ ދަލެއް ވާރ ތަނ ވާނެ  ؛ޮގތ ން ބަންޑާރައިން ވާރ ތަވާން އޮތް ތަނެއް  ާގނޫނީ ؛ރ ތަވާން އޮތް ތަނެއް ވާ

  ،އެ މީހާެގ މީެގތެރޭަގއި އެބަ ސ ވާލ އ ފެދޭ  ޮގތެއް ނ ހެދޭނެ. ބަންޑާރައިން ވާރ ތަވާން އޮތް ތަނެއް ދޫކޮށްލަންޖެހ ން. ދެން

ޮގތަށް  ހ ރި. އެ   ސ ާވލ ތަކެއް އެބަ ؟ވާނީ  ތަރަށް އ ފަން މީހ ންނަށް ކިހިނެއްތޯފ ތެރެއިން ދަ  ދަފ ތަރ ަގއި ތިބި މީހ ންެގ

އެ މީހ ންނަށް   ތަނ ަގއި ތިއްބާ  ެއ މީހ ން މި  ،އެއީ އެބަތިބި މީހ ން ރާއްޖޭެގ އެކި ރަށްރަށ ން މާލެއަށް ހިޖ ރަކޮށްފައި

ލިބި މާލޭ  ،ދަރިން  ދަރިން  ޖެހިފައި  ދަފ ތަރ ގައި  އި،ރީގަ ރަޖިސްޓަ  ެގއެ  ެގއެްއަގއި  މާލޭެގ  ފަރާތްތައް.   ނޫނީ  ތިބި 

އިތ ރ ން މާލޭަގއި ެއއްވެސް ތަންކޮޅެއް ނެތް މާލޭެގ ރައްޔިތ ން. އެހެންވީމާ، އެ  އެހެންވީމާ، އެފަދަ ފަރާތްތައް، އަދި ޭއެގ

ޓީ ކްރައިޓީރިއާައކީ. އިތ ރ   އެލިޖިބިލި  ،އް އޮންނާނެ. ެއާއއެކީަގއި ދެން ެއއީއެކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނ ފަރާތްތަ

ެއއަކ  އޮތީ  ކަމެއް  ީމަގއި  ދެން  އ މ ރ ެގ  ،ނެތް.  މީހެްއެގ  ހިސާބެްއަގއި  އެ  އޮންނަނީ ،  ަވކި  ދެން  އަޅ ަގނޑ މެން 

އަދި އަނެްއކޮޅ ން    ،އަހަރާ  25އަހަރާއި    18  .އ މ ރ ެގ އެކި އ މ ރ ތަކަށް ސްކޯކ ރ ން ތަފާތ ވޭ،  އް. އެހެންވީމާއެ ސްކޯރިން

ކ ރ މ ަގިއ  ޒްކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސް ރެއި  އަދި ގޯއްޗެއް ލިބ ނަސް އެކަން  އަހަރަށް ދިޔައިމާ  65ޑްަގއި  އިލް އެންޓެ

  މާކްސްދިނ މ ަގއި   އ ޅޭނެ އިޝޫސްތަކެއް އ ޅޭނެ. އެހެންވީމާ، އޭަގއި އ ޅޭ. ެއހެންވީމާ، މި ދެންނެވި އ މ ރ ފ ރާތަކަށް

މާސްކްއި   އ ޅޭތީ  އިނދެެގން  މީހަކާ ދޭކަށެއްތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެްއ  އޮތީކީނޫން  ވިސްނ ން  އެހެންނަމަވެސް،  ެގ   .

ައޅ ަގނޑ    ؛އެކީަގއި ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަންސް ޖޮއިންޓްލީ ބައިވެރިވާ މީހ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ ން  ސްޕައ ސްއާ

ދަންނަވާ މި  ކ ރަމ ންދާ  މިހާރ   މިނިސްޓްރީން  ވިސްނ ންލަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި  ހ   މަސައްކަތ ަގއި  ޮގތް.  ރި 

ލިޔެވިފައި އަޅ ަގނޑ މެން    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެޕްލިކޭޝަނަކަށް  ޖޮއިންޓް  ދަންނަވަނީ.  ިމ  ވާހަކަ  ކަންތައްތަކ ެގ  ހ ރި 

އިނދެެގން    މީހަކާމީެގ ކ ރިން އާންމ ކޮށް އޮންނަނީ ؛އިނދެެގން  އް ދޭނަން. އެއީ ެއހެންނަމަވެސް، މީހަކާއެ ސްކޯރިން
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ތިބި ބަލަދ އަރާ ދަރިން ނޫނީ    އެ މީހެއްެގ ބަލަން  ނޫން. ދެން   އ ޅެންޏާ އިތ ރ  މާކްސްއެއް ދިނ މަށް. އެ ޮގތަކަށެއް

؛ ދެ ފަރާތަށް ވ ރެނޫން. ދެ ކ ދިންނަށް،    މީހ ންެގ އަދަދެއް ބެލ ން. އޭަގއި ވެސް މާ ބަިއަވރ  ކެޓަަގރީއެއް  ބަލަންޖެހޭ

ބަލަންޖެހޭ މީހ ން   މީހ ންނަށްދެ ކ ދިން ނޫނީ  އެއަށްވ ރެ  ،މާކްސްެއއް   ލިބޭމަދ ވެއްޖެްއޔާ    ވ ރެ  ދެ  ކިތަންެމ    އަދި 

ދެން މާކްސްއެއް.  ލިބޭ  ވިޔަސް  ކ އްޖަކ    ،ބަލަނީ،  ބައިވަރެއް  ހ ންނަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ޗެހި. ދެން ައޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް ބަލަންޏާ މ ނީ ބަލާނެ އެއް ބަލަންޖެހޭ ނޫނީ ތިބި މިންވަރަކ ން ބަލާ ެއއްޗެއް. އެ ނި

ދެންނެވީ ލަތ . އެކަން ބަލާނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ އަދިެއއް ނ ނިންމޭ. އެހެންވީމާ، މިހާބަލަންޖެހޭނީ ދިރިއ ޅ މ ެގ  

ކަންތައްތައް. ހ ރި  މެންބަރ ންނާ  މަޝްވަރާކ ރަން  މާލޭެގ  މަޖިލީހ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މިއެކީގަ   އަޅ ަގނޑ   މ ަގިއ  ކައި 

 އިށީންނާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ . ަވޒީރ . އިނގ ރައިދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

އިންނަމާދޫ ނަރ ދަމާ ނިމޭނެ ތާރީޚަކީ   ،މަރ ޙަބާ ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ؟ ދިވެހި ދައ ލަތަށް ބަލަދ އަރާފައި އޮންނަ ކ ންފ ންޏެއްތޯ  ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެއީ ޖޭއެސް.؟ ކޮބައިތޯ

ވިސްނާވަޑައިަގންނަވަންތޯބެހޭ  ެގދޮރާ ަވޒީރ   ެގނައ މަށް  ބަދަލެއް  ާގނޫނަށް  އަތޮޅ ތެރޭަގިއ ؟   ސ ވާލަކީ،  ތިންވަނަ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ކ ންތޯ ބަހަމ ން ތި ެގންދަވަނީޔަކޮން ހަމަ ،ތައް އަޅާއިރ ަގއި ކޮން އ ސޫލަކ ން ޔ ނިޓ  ގ ހައ ސިން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ފައި ދައ ލަތަށް ބަލަދ އަރާ  ނޫން އެްއވެސް ކ ންފ ންޏަކީ ؛ނަރ ދަމާެގ ކ ރެްއވި ސ ާވލ ަގއި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބަލަދ އަރާ ކ ންފ ންޏެއް ނޯންނާނެ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ށްނޫން. ހަމަގައިމ  ވެސް ައޅ ަގނޑަ  ކ ންފ ންޏެއް  އޮންނަ

މަސަްއކަތްތައް  އިސ ވާލ ަގކ ރެްއވި   ވިދާޅ ވި  އެންމެ  ،އެ  ވަރަށް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ލަސް  އޮތް   ލިބިފައިފަހ ން 

އް ނިމޭ. މަސައްކަތް އެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސަްއކަތް އަދިެވސް ނ ރިޗ  މަހ  މަސައްކަތް ނިންމ މަށްކީ މާނަ ޑެޑްލައި
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ަގިއ ، ވަރަށް ސްލޯ ސްޕީޑ ނޫން އަޅ ަގނޑ  ިމ ދަންނަވަނީކީ. އެހެންނަމަވެސް  ލާފައި އޮތް ވާހަކަެއއްއިޓަ އެކީަގއި ހ އް

ދަތިވާން ޕަރފޯމްކ ރ ން  ކޮންޓްރެކްޓަރަކ ން  ސްޓްރަގ   ދަނީ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް ފެށީމާ  އަޅ ަގނޑ މެން   ލްކ ރަންޖެހޭ 

ނޫން މީކީއެއް. އަޅ ަގނޑ    ވެސް އެކްސްކިއ ޒެްއ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ކ ރ މ ަގއި ެވސް. ެއްއޮގތަކަށްމެނޭޖ 

 ؛ޮގތ ން  ގ ޅޭ  އާހައ ސިން  ކަމަށް. ބަލަދެއް ނާރާ އެ ކ ންފ ންޏަކަށް. ދެން   ދަނީ ލަހ ންއެ މަސަްއކަތް   ،އެއްބަސްވަން

ނ ިވ    އޭަގއި އަޅ ަގނޑަކަށް ސްޕެސިފިކަލީ ސާފެއް ؟ެގންނަން އަޅ ަގނޑ  ވިސްނަންތޯ  ެގދޮރ ވެރިކަމ ެގ ާގނޫނަށް ބަދަލެއް

  1.5  ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައިވާ. ދެން ސަރ ކާރ ން މި އަހަރ ފާހަަގކ ރައްވާފަތޯ އެކަން އެހެން އެ ވިދާޅ ވީ ކޮން ކަމެއް  

ކޮށްފަ. އަދި  ވާނީ އިޢ ލާން  މި އަހަރ   ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ ައގ ހ ރި ހައ ސިންގ ޕްރޮްގރާމެއް ފައްޓާނެ ވާހަކަ ސަރ ކާރ ން

  14ނދާންވަނީ ރާއްޖޭެގ  ވެފަިއވާނެ. ެއއަށް އަޅ ަގނޑ މެން، އަޅ ަގނޑ  ހަބައި ރިފްލެކްޓ   ބަޖެޓ ަގއި ެވސް އޭެގ އެއް

  ކޮށްފައި އެ އެ ރަށްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ސެލެކްޓ ދެން  ަވނީ.    ރަށެްއަގއި ެގ އެޅ ަމށް އޭެގތެރެއިން ހިމެނިފައި  17ނޫނީ  

ޮގތ ަގއި   ،ވަނީ ބޭނ ންވާނެ ރަށްތަކ ެގ  ެގދޮރ ވެރިކަމަށް  ބޭނ ންވާ ރަށްތައް ކަމަށް   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮޑަށް    އެންމެ 

މި   ؛އޮތީ. ދެން މީކީއެއް ރާްއޖޭަގއި ހ ރިހާ ރަށަކަށް  ބައި ހިމަނާފަިއ އެ  ން އެެއ ލިސްޓ   ، ރަށްތަކ ަގއިފާހަަގކ ރެވ ނ 

ރާމ ެގ ތެރެއިން ެގދޮރ އެޅިެގން ެއ  ދެންނެިވ ޕްރޮގ މިމަދ  ރަށެއްަގއި    ހަމަ ވަރަށް   ،ރަށް އޮންނައިރ   186ދެންނެވިހެން  

ހ ރި. އެކަން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި    އެބަ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ިގނަ ރަށް ނ ހިމެނި

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް. ސްދޫ ދާއިރާެގލ ަވޒީރ . ތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް

ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒީރ . ަވޒީރ  އެންމެ ފަހ ން މަޖިލީހަށް ވަޑައިެގންނެވި ދ ވަހ  ވެސް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 .. އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލ ތައް ކޮށްލިން. އެހެންނަމަވެސް، މި ސ ވާލ ތަކ ެގ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރ .  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް
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ހިއްކ ން ަވޒީރ    ދިްއފ ށީަގއި ބިން.  ޖަވާބ  ނ ލިބި އޮތ މ ން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވީ ތަކ ރާރ ކޮށްލަން ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

ނ ކ ރޭ. ކޮންއިރަކ ންތޯ  އިސޮނިމ މ ެގ ކ ރިން ސޮއިކ ރައްވާނެ ކަމަށް. އަދިެވސް    2021  ، ވިދާޅ ވެފައި އޮތީ މަޖިލީހ ގައި

  . މާޔަތްކ ރ ން ބަޖެޓ ަގއި އޮންނަތާ އެތައް ދ ވަހެއްހިތ ލ ސްދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ     ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  ؟ނީވާ  ސޮއިކ ރެވޭވަރ  

 ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި ؛ހިންމަފ ށި  ،ތިންވަނަ ސ ވާލަކީ  ؟ އެބަދޭ. ވަރަށް ލަސް. ކިހާތާކ ތޯ އެކަން ފެއްޓެނީ ވެސްށްކ ރިޔަ

 ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ަވގ ތ  އެތާނަގއި ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑ   މާޔަތްކ ރ ން. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މި ހިއްދ   ޙަ ވަނީ ިގރާ ސަރަ

ޑިޒައިންކޮށްފައި އޮތް   ؛ދެން ހިންމަފ ށީެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ؟ވޭނެތޯކ ރަމ ން އެބަދޭ. މީެގތެރޭަގއި މިކަން ވެސް ކޮށްލަދެ 

 ވަނީ. ވަރަށް ސްލޯކޮށް ދާތީ ރައްޔިތ ންެގ ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ން އެބަ  ހަވާލ ކޮށްފައި އޮންނަތާ އެއް އަހަރ  .ނިޒާމެއް

 ...އާދޭ. ެއހެންވީމާ ހ ރި. ވަރަށް ސ ވާލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . އްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ރައީސް.   ިއްއޒަތްތެރި  އޮތްޝ ކ ރިއްޔާ  އެނިގފައި  ނިޒާމަށް    ،ޮގތ ން   އަޅ ަގނޑަށް  ފެނ ެގ  މިހާރ  ހިންމަފ ށީެގ 

ަގނޭ. ނ    ޮގތ ން ާމ ބާރަކަށް ހިނަގެއއް  މަސައްކަތް. އެހެންނަމަވެސް، އަދި ޢަމަލީ  ،ޓަރ މޮބިއ ލައިޒްކޮށްފައިވަނީކޮންޓްރެކް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ    ބަނދަރ ހެދ މަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މޮބިއ ލައިޒްކޮށްފައި އޮްއވާ ؛އްދ ެގ ވާހަކަ ޙަހިންމަފ ށީެގ ިގރާ ސަރަ ،  ދެން

  ތީމައޮ  ތަނ ަގއި  އޭެގ ސްކޯޕް ެއކީަގިއ ޑިފައިންނ ވޭ. ދެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެ  ކ ރ މަށް. ދެން  އެ މަސަްއކަތް  މެދ ވެރިކޮށް

ެއ މީހ ން ލަްއވާ   ، ތަނ ގައި  އޮތޭ މި  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެބަ ؛ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑާ ދިމާލަށް އަންނަ ކަމެއް  ވަރަށް ިގނަ

  ންގ އެހެނެއް އަޅ ަގނޑަކަށެއް ނ ދެވޭ މަސައްކަތެއް. ޓެންޑަރި  ،ނަވާނެމިކަން ވެސް ކޮށްލ ވާށޭ. ދެން އެނިގވަޑައިަގން

  ޮގތަށް ސޮއިކ ރި   އަދި ސޯލް ސޮލިސިޓޭޓެޑް މަސައްކަތެއް  ،އް ޮއވޭ. ހަވާލ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއް އޮވޭ. އަގ  ހޯދަންޖެހޭޕްރޮސެސެ

ައޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ައޅ ަގނޑ    ތަކެއް ހ ރޭ.ރކަމ ަގިއ ިވޔަސް އަޅ ަގނޑަށް ެއކަންކ ރ މަށް ފޮލޯކ ރަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަ

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ މަސައްކަތް    ށްމަސައްކަތްކ ރ ވާ ކަމަށް ވަންޏާ. އޭރަ  ބޭނ ންވީމާ އެ މަސައްކަތް ބޭނ ން މީހަކަށް ދީެގން

ހެދި. ހަަމ   އެކަން އެހެން ނޯންނަނީ ސަބަބ ތަކަކާ  ރަނަގޅަށް ކ ރާ ފަރާތަކަށް ެއ މަސައްކަތް ހަވާލ ކޮށްލާނީ. އެކަމަކ 

ދެން   ސަބަބ ތައް.  ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީއާރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ   ދިއްފ ށީަގއި  ކ ރިއަށް  މަޝްވަރާތައް  މި    ެއކީަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެން ދިއްފ ށީެގ ބިން ހިއްކ މ ަގއި މި ެގންގ ޅޭ    ،ެގންދަން. ދެން އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

ްއަގއި ބިން ވިްއކަިއެގން.  ޮގތަށް އެކަހަލަ ޮމޑެލެ  ން ައނބ ރާ ލިބޭބިމ ަގއި ެއއަށް ހިނާގ ޚަރަދ . އެ  ޓ  ކީ ކޮންޓްރެކްމޮޑެލަ
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ކ ރެވޭނެ. މިހާރ    އެ މަސައްކަތް  ،އެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މިއަށް ހިނާގނެ ޚަރަދާއި   އާއެހެންވީމާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    އިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީަގ އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަދި  ވިދާޅ ވޭޝި ؛ނ ލިބޭތީއެދިފައިާވނީ.  އެބަ    ، ފާޒް 

 ޑަށް ޔަީގނޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްރީލް މަސް ތެރޭގައި ސޮއިކ ރެވޭނެކަން ވަރަށް ބޮއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝަފީޤް. هللا ަވޒީރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ތަނާ ޝ ކ ރިއްޔާ  ޮއޑިއެހެލާ  ވެލިދޫ  ަވޒީރ .  އިއްޒަތްތެރި  ބަނދަރ    މަރ ޙަބާ  ވެލިދޫ  އެކީަގއި 

  ަގއި ހިމެނިފައިވޭ. އޮޑިއެހެލާ ތަނ ެގ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވަރަށް ބާރަށް އެބަ ކ ރިއަށް އަޕްްގރޭޑްކ ރ ން ބަޖެޓ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ބަނދަރ  އަޕްްގރޭޑްކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެވޭނީ ކޮންއިރަކ ންތޯ ، ެގންދޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްަމދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް  

ނަާވކަށް ތަނ ަގިއ ހ ރެފައި ސީދާ ދ ވަސް ދަން  މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑަށް މިބަނދަރ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ެގންދާނަން.   އަޅ ަގނޑ މެން އެ ަމސައްކަތް ކ ރިއަށް  ،ވާތީ  ނޭނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި އޮތް ކަމަކަށް 

ެވސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ައނެއްކާ  ،ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެްއވީ ؛އެހެންނަމަވެސް، މިވެނި މަހަކ އޭ ފަށާނީ

އެދިަވޑަިއަގންނަވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލަްއވާ    ،ރަމ ން ެގންދަވާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަީގންތަނ ަގއި މަސަްއކަތްކ   އެ

  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލަްއވާ މަސަްއކަތް އެޮގތަށް ކ ރ ވަން ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ންޏަކަށް ކ ރ ވަން. ދެން   އެ މަސައްކަތް

ކިހާަވރަކަށްބާއޭ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް    ،ސް ވިސްނާލަންޖެހޭދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ވެ  ެވސް  ވާތީ ހަވާލ ކ ރެވި

ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް    ިގނައިން ހަވާލ ކ ރެވ ނީމާ  ވ ރެ  ަވރަކަށް  މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރެވޭނީ. ދެން ަވކި  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ 

 ވ ންތައް އަންނާނެ. މިހާރ މީހ ންނަށް ވެސް މަސައްކަތ ަގިއ ހަމަ ލަސް  ިވޔަސް އެކަމ ަގިއ  ޕަރފޯމްކ ރާ ކޮންޓްރެކްޓަރެްއ  

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ  ވެސް  މި  ފެނޭ  ހަވާލ ކޮށްެގން  ވެސް  ބިންހިއްކ ން  ބައިވަރ   އިނޭގތޯ.   .އ ޅެނީ  ތަން 

ލިމިޓަށް ދިޔައީ    ،ކަމެއް ނ ދޭ. އެ މީހ ންެގ ކެޕޭސިޓީގެ ާގތަށް ވެސް އެ  މިންވަރަކާ  ،ހިތްއެދޭ ހިސާބަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން
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އް ހިނާގ. އެހެންނަމަވެސް، އެއްކަތެއް އަދި ހަވާލ ކޮށްލ މަކ ންނެއް މަސައްކަތެއް ނ  ދެން އެހެންވީމާ، މަސަ  އެހިސާބ ން.

އަޅ ަގނޑަށް    ޚެއްސީދާ ވަކި ތާރީ.  ންެގންދާނަ  ެއކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް  ،ވާތީ   ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އޮތް ކަަމކަށް

 ކަމ ަގއި ވިޔަސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގ ނ  ނވަގ ތ  ދަންނަވަން ނޭ މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަ

ދެވި ލަސްވަމ ންދާތީ ރަްއޔިތ ން   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަްއޑޫަގއި ބިން ހިްއކ މ ެގ މަޝްރޫޢ  އެކި ތާރީޚ 

ފާޅ ކޮށް  ކަންބޮޑ ވ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޝަކ ާވކ ރަމ ންދާތީއާއި  ،ވަރަށް  ކޮންދ ވަހަކ ތޯ    ނާއަދި  ފެށޭނީ  އެކަން 

ިގނަކަމ ން މިނިސްޓަރާ  ސ ވާލ ކ ރަމ ންދާލެއް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލ   ތަކ ރާރ ކޮށް  ޖެހެނީ.    މި  މި  ކ ރަން 

ދެކެވޭ މިހާރ   އަދި  ިވއްޔާ   އެހެންވީމާ،  ެއކަން    ،ޮގތ ން  ދިމާެވެގން  މައްސަލަެއއް  ބިން  ހަތިމާވެށީެގ  އްލ ނ ެވެގން 

އޮތް    ފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިހާރ  ޮގއްސައޮތް އ ފެދި  ކިދާނެކަމ ެގ ބިރ  ރަްއޔިތ ން ހިތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ެއބައްނ ހި

ިވދާޅ ވެދެްއވެއި  ހިސާބަކާ ދ ވަހަކ ތޯ  ކޮން  ފެށޭނީ  މަސައްކަތް  އެބަ ޢަމަލީ  ކޮންކޮން  ؟އޮތްތޯ  ން  ތިމާވެށީެގ  އަދި 

 ؟މައްސަލަެއއްތޯ ދިމާވެެގންއ ޅެނީ ވިދާޅ ވެދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ     ގ ޅޭ  ކަމ ެގ ފައިސާެގ ކަންކަމާމި  ؛އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ކަން ވަމ ންދާ ޮގތް ސާފ ވެެގންދާނެ.  ،ނަމަ ލިބިއްޖެ ހިތ ން މަޢ ލޫމާތ 

 

 ދ  އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މ ޙައްމަ 

ފައިސާެގ ކަންކަމ ަގއި ިއންޑިއަން ެއގްޒިމް ފަންޑެޑް ަމސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކޮންމެ އެްގޒިމެއް ކަމ ަގއި ިވޔަސް    ،އެްގޒިްމ ކަހަލަ ތަންތަނ ން  ،ެއއީ  އްސޮއިކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލެ

ށް ހ އްދައަށް  ބޭރ ެގ ފަންޑެޑް އެްއޗެހީަގއި ސޮއިކ ރ މ ެގ ކ ރީަގއި ހ އްދަެއއް ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ފައިނަލް އެޕްރޫވަލަ

ލިބޭނެކަން. އެހެންވީމާ،   އެ ހ ްއދަ  ،ަގނޑަށް ހަމަ ޔަީގންޅ އަ  ؛އެދިފައި އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ ެއގްޒިްމަގއި. ދެން އަޅ ަގނޑ 

 އިަވކި ބަޔަކ  ވެސް ހޮވަ   ،ިއވެލ އޭޝަން ކަންކަން ނިމި  ؛ކަންތައް  ެގޓެންޑަރ   ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް ކ ރިައށް ޮގސް 
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މައްސަލަައކަށް   ބޮޑ   އެންމެ  ދެން  އެކަމަށް.  އޮތީ  މައްސަލައަކީ ަގމަޝްރޫޢ މި  ނިމިފައި  އ ޅޭ  ދިމާވެެގން    ،އި 

ފާންޓަންމަޔަރައެންވަ  އެސެސްމަންޓްަގއި  އިންޕެކްޓް  ކަންތައްތަކާލް  ހ ރި  ިމ   ހަަގކޮށްފައި  އީ.ޕީ.ޭއއިން  ގ ޅިެގން 

ެއ   މިހިސާބަށް އައިމާ  ،ހ ރި. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ އެހެންނަމަވެސް  މަޝްރޫޢ ަގއި ބޮޑެތި ރިޒަޭވޝަންސްތަކެއް އެބަ

ނޫން. އެހެންވީާމ،    އްކަތެއް. އެްއވެސް ރެކްލިމޭޝަން މަސައްކަތަކީ ލޯ އިމްޕެކްޓް ަމސަެގންދަންޖެހޭނޭ  މަސައްކަތް ކ ރިއަށް

އަްއޑޫެގ  ؛މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެކީަގިއ ވާހަކަދެކެވިެގންޔ ެގންދި  ރެކްލިމޭޝަން ބޮޑ  މަސައްކަތެއް ކ ރިއަށް

މަޝްަވރާކ ރެިވެގން ވެސް  ކަމެއްަގިއ   ،ރައްޔިތ ންނާ  އޮތް  ނިމިފައި  މަޝްވަރާކ ރެިވެގން  ކައ ންސިލާ  ައއްޑޫެގ 

ހަމައެކަނި ެއ މަސައްކަތް ހ އްޓ ވާލ މަށް  ؛ޓަލް އިންޕެކްޓް އެސެސްމަންޓްެގ ތެރެއިން ލާފައި ެގނެވޭނީންޔަރަންމައެންވަ 

ަގބޫލެއް އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ކ ރިއަށް   ދެވޭނެ  މަސައްކަތް  ެއ  އެހެންނަމަެވސް،  ނަަގންޖެހޭ ޔ ެގންދި  ނ ކ ރަން.  މ ަގއި 

ށް ކ ރާނެ އަސަރ  ކ ޑަކ ރ މަށް ކ ރެވޭނެ ހ ރިހާ ޕްރެކްޓިކަލް ޓަށްމަސައްކަތ ެގ ސަބަބ ން ތިމާވެ ؛މިޓިޭގޝަން މެޝަރސް

ނޫން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. މިދިޔަ ހަފ ތާެގ ތެރޭަގއި   ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް  ،ކަމެއް ކ ރަން ލާޒިމ ކ ރ ން ެއއީ

އެންވަ  އަޅ ަގނޑ ންމަޔަރައީ.ޕީޭއއާއި  އެކީަގިއ  ވެސް  މިނިސްޓަރާ  ޝިމެން  ންޓް  ބައްދަލ ވ ެމއް  މިނިސްޓްރީަގއި  ފާޒް 

  ވަނީ މިހާރ  ޮގތަކަށް ެއއްބަސްެވވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިެއއް ޑިސިޝަން ނޯޓެއް އީ.ައއި.ޭއއާ  ބާއްވާފައި އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރަން.   ައޅ ަގނޑ  މިހ ރީ ހަމަ މި މަސައްކަތް  ންޓް މިނިސްޓްރީއަކ ން ދީފައެއް ނެތް.ޔަރަންމަޮގތަކ ންނެއް އެންވަ   ގ ޅޭ

ޑަ  ކ  އިންޕެކްޓ  ލްންޓަޔަރަންމަމަސައްކަތަކީ އެންވަ  ރެކްލިޭމޝަން ެއއްެވސް ،ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވަން ؛ޑަކަށެއްއަޅ ަގނ 

އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. އެކަން  ށް އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖެ ތަރައްޤީކ ރ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބައެއް ފަހަރަ. ނޫނޭ މަސައްކަތެއް 

ެގންދިޔ މެއް ވެސް    ށްއަކ ރި  ނެތް ޮގތަށް އެކަން  ހަމައެއް  ،ނެތި  އ ސޫލެއް  ،މާނައަކީޭއެގ  އެހެންވީމާ، އެބަ ކ ރަން.  

ޓްކ ރަނީ.  އި ކަންތަކ ަގއި ެއްގޒިމްެގ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވެ  ެގދެންނެވި ފައިސާ   ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މި

ތެރޭަގިއ ެއކަމާ އިދިކޮޅަށް އ ޅޭ  ހ ރި. ދެން ީމެގ  ޝަން ނޯޓ  ލިބ މ ަގއި ތާށިތަކެއް އެބަސިމި ދެންނެވި ޑި   އީ.ައއި.ޭއަގއި،

ޔަ ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށް  އެކަމަކ   ތިބި.  އެބަ  ވެސް  ރަްއޔިތ ންތަކެްއ  އެނޭގ  ، ންީގއަްއޑޫ  ިގނަ    ،އަޅ ަގނޑަށް  އަްއޑޫެގ 

ކ ރި މިކަން  ބޭނ ންވަނީ  ހިތްހަމަޖެހޭ   ށްއަރައްޔިތ ން  އެންމެން  ދެން  ކ ރިޮގތަކަށް   ެގންދަންކަން.  މިކަމެއް   ށް އަ 

މިހި އަޅ ަގނޑ   އެނޭގ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރިނ ެގންދެވޭނެކަން  އެކަން  ޮގތަށް  ށްއަރީ  ބޭނ ންާވ   ،ެގންދާ  އީ.ޕީ.ޭއއިން 

އަޅ ަގނޑ     ށްއެޕްރޫވަލް ލިބޭ ހިސާބަކޮށްފައި ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއްގޒިމްެގ ސޮއިކ ރ މަށް    ރިހާ ކަމެއްމިޓިޭގޝަން ހ 

.  ހެންކަންތައް ކޮންެމވެސް ެއއްކޮޅެއްަގއި ޖެްއސ ވޭނެ  ެގަގބޫލ ކ ރަނީ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ އީ.އަިއ.އޭ

 . ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ށްކަވިދާޅ ވާ ޮގތަ  ބޭފ ޅ ން ތިމިކަން ނިންމޭނޭ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ަވޒީރ . ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމް. މިއީ ފަހ  ސ ވާލ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަގޑި ެއއަށްފަހ  ހަމަވާނެ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދ ލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މިނިޝ ކ ރިއްޔާ  ސ ވާލަކީ މަރ ޙަބާ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޕްލޭނ ަގއި    ،ސްޓަރ.  މާސްޓަރ  ރާއްޖޭެގ 

އާއި ބަންކަރިންގ މި ޖިންޚަރަދ  ބޮޑ  ކަމަށް ވާނަމަ، ކްރޫ ޗޭން  ނ ވަތަ؟ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރ  ހެދ ން އޮތްތޯ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ވަގ ތ  ފެއްޓިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްެގމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

ހ ންނާނެ ޕޯޓްސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ރާއްޖޭަގއި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޕްލޭނ ަގެއއް  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ސްޕޭޝަލް 

ނޭޝަނަލް   ،އެްއޗެްއ ޖަހާފައެއް ައޅ ަގނޑ  ނޯންނާނެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓްސް  ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއްެގ ނަމ ގައި

ކޮމާޝަލް    ަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓްސް ހ ންނާނީ. ދެން ހ ންނާނީ ޑޮމެސްޓިކ ްއެގ ޮގތ  ލެވެލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެ

ކިޔާ އޮންނާނެ  ޕޯޓްސް  ލާފައި  އަޅ ަގނޑ   ރީޖަނެއްަގއި  ކޮންމެ  އެއީ  ރީޖަނެއް މި    ،ތަނެއް.  ޕްލޭނ ަގއި  ސްޕޭޝަލް 

ވަނީ ވަކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް   ކަށްއެ ރީޖަނެއްަގިއ ހ ންނަންޖެހޭނެ. ޒޯނަ  ،ޑިފައިންވަނީ ވަކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވީމަ

  ެވެގން ޒޯނެއް  ދެން ކްލަސްޓަރެއްއެގ ތެރޭަގއި ހ ންނާނެ އަދި އިތ ރ  ކަންތައްތަކެއް. ބަިއވަރ  ކްލަސްޓަރސްތަކެއް  .ވީމާ

. ތި ވިދާޅ ވި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ޕޯޓ   ލެވިފަިއ ހ ންނާނީއިވަނީ. އެހެންވީމާ، ބަހަ  ެވެގން ރީޖަނަކަށް  ވަނީ. ދެ ޒޯނެއް

  ޕޯޓްސް ހ ންނާނެ. އެއީކީ   ހާފައެއް ނ ހ ންނާނެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓްސް ހ ންނާނީ. ދެން ނޭޝަނަލް ޑޮމެސްޓިކ ޖަ

ރާއްޖޭން ބޭރ ން އ ޅަނދ ފަހަރ  ކޯލްކ ރާ ތަންތަނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޑިސްޓްރިބިއ ޝަން ސެންޓަރ ތަކެއް އެއީ.  

ައދި އެ ތަނ ަގއި ެވއަރހައ ސިންގ ފެސިލިޓީސްއާ އެކީަގިއ    އި،ށް މ ދާ އ ފ ލައެ ތަނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި ބޯޓ ފަހަރަ

ލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ވެސް ބައްލަވައިލަްއވަން. ހިމަނާފައި ހ ރި ކަންތައްތަކެްއ ހ ންނާނީ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ސްޕޭޝަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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  ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ލަ . މައްސަ 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .މައްސަލަ ،ށްއަ  6އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

هللا ށިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން، ކ179ާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގެ ގަވާއިދ ެގ    - 6.1

 .ން އެދެންޮގތަށް ހ ށަހަޅައިދެއްވ   މައްސަލަ ފޮނ އްވާފައި އޮތް؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މަްއސަލަ.  

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މި ސަރ ކާރ ަގއި ޚިދ މަތްތަކާއި މިންނެތް  ؛ށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަ

އަބަދ މަސައް ހެދ މަށް    ކަތްތަކ ން  ވެށްޓަކަށް  އޮމާން  އަމާން  ދ ޅަހެޔޮ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދަނީ  ވެސް 

ހިންގ މ ެގ    ެގ. އެހެންނަމަެވސް، ސަރ ކާރ  ވެޓަކައި، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން އެްއކިބާވެފައިވާ މ ޖ ތަމަޢެއް ބިނާކ ރ މަށެ

ފައިނ ވާ ފަރާތްތަކެްއ ންރިވެތި ސިފަ އަށަެގ  ،ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ބަެއއް ފަރާތްތަކަކީ   އެކިއެކި ދާއިރާތަކ ެގ ބެލެނިެވރިކަން

ތަމްސީލ ެވެގންދަނީ ވ މ ން  އެ  ،ކަމަށް  ކަށަވަރ ވެ،  ސަފާދަކަން  ނަތީޖާއަކަށް  ކޮރަޕްޝަނާއި  ެވެގންދަނީ،    ކަންކަމ ެގ 

ޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ  . ެއޮގތ ން މޯލްވެތްވެެގންދިޔ މެޟީޙަރައްޔިތ ން ކ ރިފ ޅ މަތީ ދައ ލަތް ފަ

ތ  އޮންނަ އޭނާެގ ހަލަސްމައޭނާެގ    ،ޒިމް ފަރާތްޕ ޅ ން ފެންނަމ ންދަނީޢާކޮމްޕެނީ ހިންގ ން ހަވާލ ކ ރެިވފައިވާ އާދަމް  

ޕާޓީކަމ ަގިއވާ  ސިޔާސީ  މަންޒަރ     ،ބޭބެެގ  ހޯދައިދެމ ންދާ  މަންފާ  ޮގތ ަގއި  ނާޖާއިޒ   އަދި   ،ކަމަށާއި އެން.އެމް.ޕީއަށް 

 ތައް ވެސް އޭނާއާ ގ ޅ ން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށްޖެކްޓ މީގެއިތ ރ ން އޭނާެގ މަޤާމ ެގ ނ ފޫޒ  ބޭނ ންކޮށްެގން އެކިެއކި ޕްރޮ

އިބ  ރައީސް ައޙްމަދ  އަދީބ  ފަދައިން އަމިއްލަ ކ ރީ ސަރ ކާރ ެގ ނަ  ،ގައިލ މާއި ޓެކ ން ފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންއިއޮޅ ވަ ،  ދީ

ޒިްމ  ޢާމިފަދަ ނޭްއާގނީ ކަންކަމަކީ ެވސް ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތަކ ެގ ބޭރ ން އާދަމް    ، . ވ ާމއެކ ޒަރޭޖީބ  ފ ރަމ ންދާ މަން

މިހާރަށް މަޤާމ ން ދ ރ ކ ރ މަށް އަވަސް  ހޯދ މ ަގއި ބެލެވޭތީ، އޭނާ މިހާރ ން    ހިންަގމ ންދާ ވައްކަމާއި އަމިްއލަ މަންފާ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ބައްލަވައިދިނ މަށް އެދި  

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެދެން.  

ކޮވިޑ ެގ  އި ޭގަގއި  ބޭފ ޅާެގ  އެ  ކ ރީަގއި  ދ ވަސްކޮޅެއް  މީެގ  މެންބަރ   އެދިފައި  ލާާމތްއަްއޒަތްތެރި    ،އޮތީ  ހ ރ މ ން 

ޮގތ ަގއި،    ލެޓްރަލް ފްލޯއިން މި އޮފީހަށް އެނިގފައި އޮތް  ، ސަލާމ ަގއި ހ ންނެވ މަށް. ދެން އެ ބޭފ ޅާެގ ކޮިވޑ  ޓެސްޓ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ެގޓިވް. ޮގތ ަގއި ނެ  ނިގފައި އޮތްމި އިދާރާއަށް އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖާބިރ   هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ނ179ްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

، މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މަްއސަލަ

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 33    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 01    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 28    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    29     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  15      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ޖާބިރ   هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ނ179ްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

ލަ އަދަދަކީ  ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ   ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ހ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ، މަޖިލީ

ނ ފެންނަ    ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ .  ެއއް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ   33. ހާޒިރ ެވ ތިއްބެވީ  87

  ވަޑައިަގތީ ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވެ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ .އެއް    ނ ދެްއވާވަކި ޮގތަކަށް ޯވޓ    މެންބަރ ން.ިއއްޒަތްތެރި  28  ކަމަށް

ޯވޓ . އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ބަހ ސްނ ކ ރ މަށް ފާސްވެއްޖެ.    15ނީ  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަ  .މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެރި    29

 ބަހ ސްކ ރ މަށް ފާހެއްނ ވި.

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ހ ރި މައްސަލަ.  ނ ނިމި -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ފަންނީ   ،އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -{ 7.1} 

ލަނީ އިމި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަެގންދިޔ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ     ށްއަ ކ ރި  އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ ާމއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރައީސް.އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  އ ފާވޭ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް  މަޖިލި  ،އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  އަނެއްހެން  ސް ދެން 

ސް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ިގންތިކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ިގންތިކ ރ މ ަގއި މަޖިލި ؟ފަހަތަށްތޯ ދަނީ  ،ށްތޯއަކ ރި   . ށްދާތީވެއަކ ރި

ދާ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ފަހަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހ ން ކ ރަމ ން؛ ރައީސް

އ ފަންކ ރާނީ ައވަހަށް  އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ނާޅާނަން.  މަސްވެރިކަމާއި   ،ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން    ،ިގންތިކ ރ މ ެގ 

  އެޅޭވަކި ހިސާބަކ ން ދާ  ،ޒާނާ ހ ޅ ވައިލަން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އޮތް ފ ރ ޞަތ ތައް ިގންތިކޮށްފައިޚަކަނޑ     ،މ ރަކައާއި 

  ،ބާއާއިޙަޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މަރ އްރާދިވެހި  ،ޮގތަށް އ ފާވެރި ޚަބަރ  ރަމަޟާން މަހާ އެއްކޮށް ހަޒާނާ ހ ޅ ވައިލާ ވާހަކަ 

މި ދެންނެވި ިގންތިކ ރަން  ؛ ކ ރަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   މ ބާރިކ ބާދ  އަރިސް މި  ، ތަހ ނިޔާއާއި

ޮގތ ން މިސާލެއްެގ  ޖެހޭ.  ނ ވިއްކާންވީ  ،އެބަ  ކީްއވެހޭ  އ ފައްދާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  މ ރަކަ  ރާއްޖޭން  ދައ ލަތ ެގ  ؟ މި 

ކަނޑ ެގ   ޖެހޭ  އެބަ  ރާއްޖެޚަ ިގންތިކ ރަން  ޤައ މެކޭޒާނާ.  ދިރިއ ޅޭ  ޚަޒާނާއިން  ކަނޑ ެގ  ވަކި    .އަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ެއބަ ޖެހެއޭންހިސާބަކ ން މިޔަރ  ނަަގ ެއކްސްޕޯޓ ކ ރެވޭ ކޮ  .  މި ރާއްޖޭެގ    .ސެސްކ ރަން އެބަ ޖެހެއޭރޮޓީއަށް ޕްލިއެ 
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ލަތި ލަނީ ދީރަމަޟާން މަހަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  މި ގޮވައި  .ޖެހޭއްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ އިޤ ތިޞާދ  ބިނާކ ރަން އެބަ  ރަ

ކަން  ނަަވސްތަމި ރަމަޟާން މަހ  އ ފާވެރިކަާމއި    !ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ކޮންމެ ެގޔަކަށް ދޮޅ  ހާސް ޔޫރޯ ފޮނ ވާށޭރައީ

އެއާެއކ ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ   ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކީ  . ެއޔޭ ިގންތިކ ރ މަނަށްންއިޢާދަކ ރާށޭ ރައްޔިތ 

ބޭނ ންވަނީ، މި ކ ރާ މަސަްއކަތަކީ  ދަންނަވާލަން  ނަށް ސީދާ އަޅ ަގނޑ މެން ޖޭެގ ރަްއޔިތ ންއްރާދިވެހި  ައޅ ަގނޑ މެން 

ދ ވަސް.  އަދަކީ ެވސް ެއއް  ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .  ވަކާލާތ ކ ރަނީއޭ މި މަޖިލީހ ގައިށް ޓަކައި  ދޭންޖެހޭ ހައްގ  ހޯދައިދިނ މަ

ހ ން އެބަ އޮތް ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ކަން އިނިގރޭސި ބަޗެއް ންނަ އެއް ޮގތެްއވިޔަސް ކޮންފްލިކްޓ  އޮފް އިންޓްރެސްޓަކީ އޮކޮންމެ

ށް ކަމާއި، ސަރ ކާރ ެގ ސްކޮފ ނި ހިންަގނީ ޯގއާދަމް ޢާޒިމް ވަްއކަންކ ރާ ކަާމއި، އޭނާ އެ ކ ން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ކަމާއި،  ސަރ ކާރ ން ިއންތިޚާބ ތައް ކާމިޔާބ ކ ރަން ކ ންފ ނި މޮބިލައިޒްކ ރާކަާމއި،    ދ ން ހިންާގޓ ތައް ނ ަގާވއިޖެކްޕްރޮ

އަސާސީ ހެދިއިރ   . މި ވާހަކަ މައ މޫނ  އިރ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ދެްއކީ. ޤާނޫނ މިއީ އެނެގން ހ ރި ކަންތައްތައް 

އަށް،  އް މިނިސްޓްރީ ނެއަމޫން  އަށް، މައ  ރީނާ އެްއ މިނިސްޓްރީރައި ހަމަ މި ޖެހ ނީ މިތާނަގއި. ނަޞްއައްކީ.  ދެ ވެސް  

  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  އެ ވާ؟ އްތޯނެވާނީ ކިހިލީމަ ދެން    އަށް އް މިނިސްޓްރީ ނެއަފާރިސް  

އްސާލީމާ ެއ  އ ެމއްަގއި ފަހަތަށް ޑިމޮކްރެސީާއއި ކޮރަޕްޝަނާ ސޮނަ ޤަވަމ ން އަންޤީއްހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތަރަމިހާ

ިގންތިކ ރ މ  ެއއީޭއ  ޯގހ ންނޭ.  ވާހަކައަ ދިޔައީ  ރައީސް.  ކީެގ  ބަލަން   އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ސީެގ 

ރިެގން  ޅަންވާ ފިޔަވަޅ  މިހާރ  ައޅާށޭ. ކެއަ  ފައިއަޅ ަގނޑ  ވެސް މި ޮގވަނީ ބަލަށޭ. ބަލާ.  ތި ޮގވަނީ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެއީއއޭ ިގންތިކ ރ މ ަގއި ވެެގން    އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނޫންތޯ  ޅޭނެ ތިބެ އެ ފިޔަވަޅެއް ނޭ ަވއްކަންކޮށްެގންއަޅާށޭ. އެންމެން

ޖިލީހެއް މަ  މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގދިވެހިރާއްޖެ ރަނަގޅ ކ ރ !  ށޭރާއެކަން ރަނަގޅ ކ   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޅޭ ޮގތަކީއ 

ނިވަންކޮށްފިއޭ. ަގއި އެންމެ އާޒާދ ކޮށް މި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  ރޭަގއިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީވާފަ.  މި އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެން ހޮ

ޓަކަިއ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   ސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާއަށް  ރައީއެކަމަށް  މެނޭސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީދަންނަވަމޭ.  ޓ  ޖްމެންެގ 

ބަޖެހޭ. މިއަދ  ން އެބަޖެހޭ. އެކައ ންޓެބިލިޓީ ވަރ ަގދަކ ރަން އެއިޤ ތިޞާދ  ހަރ ދަނާކ ރަ  .  އެ ބައިބައިންވެސް ރަނަގޅޭ

އަޅ ަގނޑ   ން  ވަނަންބާ ދަމަރ ޙަށް  ންނަޕީ.ޖީ ލީޑަރ   ޑެޕިޔ ޓީއެމް.ޑީ.ޕީެގ.  ވަމޭ  ނަންބާ ދަޕީ.ޖީ ލީޑަރަށް އަޅ ަގނޑ  މަރ ޙަ

ަގން ެއބަ ޖެހެއޭ. ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ބިރ ަގންނަ  ހަމަ ެއއާެއކ ެއކީަގިއ މި މަޖިލިސް ހިނއެމް.ޑީ.ޕީެގ.  

ރ ލަމާނީ ނިޒާމެއް ނޫނޭ އަދި. ށްފީމޭ. މިއީ ބަމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކޮއް ޮގތަށް މިއަދ  މި މަޖިލިސް ފެނިެގންދިޔައީމަޖިލީހެ

ަވޒީރ    ނިޒާމެއްަގއި  ރައްޔިތ ންެގވަންކ ރ  އެކައ ންޓެބަލްރިޔާސީ  ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހ ނީމަ   ެވެގން  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ 

 މިއަދ   ކ ރ މަށޭ . އެހެންވީމާ، އެ ވަޒީރ  މަޤާމ ން ދ ރ ނ ލައޭ މި ތަނަށްކާ   ނޫންތޯއޭ. ވަޒީރ  ައއީ ވިޕްލައިނަކަމަކ ނ ދޭ

ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަކީ ަގމާރ ން   މި  ،ވެސް ތިމާމެން ަގމާރ ވެ ތިބެެގންމި ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. އެހާ

އްނޫންތޯއޭ. އެހެނޭ ކިޔާފައި ޯގސްވީކީ ނޫނެއެއީކީ މި މަޖިލިސް   ނޫންތޯއޭ.  ކ ނ ދޭކަމަށް ހަދާފައި އަދި ދިޔައީމަ ކަމަ
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މި ދައްކާ    ސް، އަޅ ަގނޑ ރައީ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ އަޅ ަގނޑަށް ބަދަލ ނ ދީ، ޤާސިމަށް ބަދަލ ދޭންވީކީ ނޫނެއް ނޫންތޯ

  ! އެންމެ އަހަރެކޭ ރ ދަނާކަމާ އެކީަގއި އަޅާށޭހަހޭ ފިޔަަވޅ ތައް ެވސް  ައޅާންޖެ  ޓަކައިޅ ކ ރ މަށް  ވާހަކަައކީ ރާއްޖެ ރަނަގ

 މި؟ ރާއްޖޭގައިށް މި  ކަމަ  ެގ މެނިފެސްޓޯ ދެން ިވކޭނެ.ޕީއެމް.ޑީކޮބައިތޯ ެގރެންޓީއަކީ  .ޕީއަށް ެވސް އޮތީ.  ދެން އެމް.ޑީ

  ...ޑ މެން ބަލަންނހ ރިހާ ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް އަޅ ަގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  ޗެއް ވިދާޅ ވާން އެދިވަޑައިަގންނަވާ ކ  ެއއްރަމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ރ . ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިތ ރ   މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

  ަގޑިއިރ    3  ބާކީމި ބިލ ަގއި    ަގޑިއިރ .  3އޮތީ  ބާކީ  ؛ ވަނީ  ހާރ  މިޞަތ  އެބަ އޮތް. ބިލަށް ހޭދަކ ރެވިފައި މިނަމަ، ފ ރ 

އޮތް މެންބަރަކ  .  އެބަ  އިއްޒަތްތެރި  އިތ ރ   ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ބިލާ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އޮތް.  އެބަ  ބައި  ގަޑިއިރާއި  ތިން 

ެގ ވޯޓ ެގ ަގޑީަގއި މި ބިލާ ގ ޅޭ  އެހެންވީާމ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މިއަދ    ނޑ ވާހަކަދަްއކަން އެދިަވޑަެއއްނ ަގންނަވާ. އަޅ ަގ

 ށް އަހާނަން. މަށް ވޯޓަޮގތ ން ޮގތެއް ނިންމ 

  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަރަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    -{ 7.2} 

  ެގ(އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ނޫނ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ާގ  5/ 20077ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ެގ ޮގތ ަގއި މި މަސައްކަތް ފަށާނަން. މި މަސައްކަތ ަގިއ  ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ ެގންދިޔ ން. އަޅ ަގނޑ     ށްއަކ ރި  ބަހ ސް

ަގޑިއިރާއި   ެއއް  އޮތީ  މެންބަރ ންނަށްމިހާރ   މިނެޓ އިރ .    58ބާކީ    ވިފަ. ލެއިހ ޅ ވަ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ     އިްއޒަތްތެރި 

ަވގ ތ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   މި  މެންބަރައަޅ ަގނޑ   ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވަން  އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސްަގިއ  ކ  

އެނބ ރި   ލާނަން.މެން މެދ ކަނޑައިަވގ ތަށް އަޅ ަގނޑ އެދިަވޑައިނ ަގންނަވާތީ، މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ނ ނިންމާ ސައިެގ  

އޮތް. ެއއީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް   ން އެބައަށް ެގންދާޖަހާއިރ . ެއއިރ  ދެ މަސަްއކަތް ކ ރި  11އަޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ވާނީ  

އޭެގާއއި  7.2 ކަންކަންއަދި  ހ ށަހަޅާ  ކޮިމޓީތަކ ން  އައިޓަމް    ،ފަހ ން  ކޮމިޝަނަށް -އެންޓި  -8.1އެޖެންޑާ  ކޮރަޕްޝަން 

ކ ެގ  ނަންތައް ދިރާސާކޮށް، މިނިވަން މ އައްސަސާތަ  ފޮނ އްާވފައިވާ  އްޔަންކ ރެއްވ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަމެންބަރ ން  

 ޖަހާއިރ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިދެވޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.    11އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެ ރިޕޯޓ     ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .  ކޮމިޓީން ނިންމި

 

 { އަށް 11:04އިން   9:55 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاޢަބްދ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ންކަން ތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަ. ކޮމިޓީ 8
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމ ން.   ،ފަށަނީމި މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް  ،`. އަޅ ަގނޑ މެން މިައދ  މި ަގޑީަގއި 

މެންބަރ ން  -އެންޓި ކޮމިޝަނަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަކޮރަޕްޝަން  ނަންތަްއ   ފޮނ އްވާފަިއވާ  އްޔަންކ ރެއްވ މަށް 

ދެއްވާނީ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައި  ތަކ ެގ ކޮމިޓީން ނިންމިދިރާސާކޮށް، މިނިވަން މ އަްއސަސާ

 މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް. އަްއޑޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް މީދޫ ދާއިރާެގ އަްއޑޫ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ބޭްއވ ނ ،  ަގއި    2022ފެބ ރ ވަރީ    28މި މައްސަލައަކީ،    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ިމ އްސަލަެއއް.  މަ ވާ  ފައިވިރާސާކ ރ މަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ދިވަނަ ޖަލްސާަގއި    11މަ ދައ ރ ެގ  ރަތަފ ވަނަ އަހަރ ެގ    2022

ކަމ ެގ ޮގތ ގައި ކޮމިޝަނަށް މެންބަރ   ކޮރަޕްޝަން-އެންޓިނީ،  ފޮނ އްވާފައިވަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާޅިެގން  އާ ގ މައްސަލަ

ދޫ، . ނަރ ، ށޢަބްދ އްސަލާމްލްއ ސްތާޛ   އަ  ކީ، އަލްއ ސްތާޛ  އާދަމް ޝާމިލް، ތ. ވިލ ފ ށި.ފަސް ނަމެއް. އެ ފަސް ނަމަ

ފަރ ،  ޟިލާ ޝަޒްނާ ހާޝިމް، ހދ. ނޮޅިވަރަންއަލްފާ.  ، ކަޅިހާރ ެގއދ. މާމިިގލި ޠާހާ މ ޙާްއމަދ ، ލްއ ސްތާޛ  އަ ހަވާ.

އަ ނާރެލްއ ސްތާޛާރިހިވިލ .  ހ ޅ ދ އްފާރ ،  ރ.  މ ޙައްމަދ ،  ޝިޔާމާ  ަގާވއިދ ަގއި  .ސް  މަތީން، މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ެގ    ާވ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ   ތިން  ވެސް  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  އެކ ލަވައިޕެނަކޮމިޓީން  ހަމަވޭތޯ    ލައިލެއް  ޝަރ ތ   ބޭފ ޅ ންެގ  މި 

ނިންމަވާފަ.   ކަމަށް  ފ ޅ ންެގ ވެސް ޝަރ ތ  ހަމަވާބޭހ ރިހާ    ދިރާސާކ ރ މަށް ޕެނަލާ ހަވާލ ކ ރ މާ އެކ ، ޕެނަލ ން ވަނީ

ގ ޅިެގން ޝަކ ާވއެްއެގ ޮގތ ަގިއ    ލ މާއިހ ޅ ވަ ތްތޯ ބެލ މަށް  އޮެވސް ޝަކ ާވއެްއ  ތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އާންމ ންެގ ެއއްމި ނަން

ދ ވަހ ،  2022މާރިޗ     6 މަޢ ލޫމާތ   ފަރާތަކ ން ކާކ ކަން ނޭނޭގ    ވަނަ  ހިމެނޭ ލިޔ ންތަކެއްސިއްރ   ްއ  ލެ މެއި  ބ ނެ   

ވަނަ ދ ވަހ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ނިންމ މ ގެ    2022  ޗ ރިމާ  7  ، ލްަގއިވާ ފައިލް ނ ހ ޅ ވާތީވެއިއެ މެ  ،ފޮނ ވާފައިވޭ. ނަމަވެސް 

މަޢ ލޫމާކ  އެ  ކޮމިޓީރިން  ހިއްސާކ ރ މަށްތ   އައެ    އާ    ، އެހެންނަމަވެސް   ކޮށްފައިވާނެ.މެއިލްމަޖިލީހ ން  ން  ލ ފަރާތަށް 

ެއއަށްފަހ  ރިޕްލައިެއއް   ،ކަށް ރިޕްލައިެއއް ނާދޭ. ނަަމވެސްލަ އިސޮިއކ ރ މާ ހަމައަށް ވެސް އެ މެ  އި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގ

  ، ކަށް ފޯރ ކޮށްދީފައެއް ނ ވޭ. އެހެންކަމ ންޔަެވސް އަދިވެސް އެ ެއޓޭޗްމެންޓ ަގއިވާ އެްއޗެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަމަ  އިރ އި އަ

ތިން ބައިކ ޅަ ދެ  ކޮމިޓީެގ    ފަހ   އ އަށްނ ވޭ. އިންޓަވި  ޗެއްކަން އެނިގފައެއްއްލްަގއި ވަނީ ކޯ އިނަށް އެ މެ އަޅ ަގނޑ މެން

ިއންޓަވިއ ކ ރެވ ނ    އަދަދަށް  ހަމަވާ  ވޯޓ   ވެސްފަބައި  ފަރާތަށް  އެކ ،    ވޯޓ   ސް  އްޔާ  ސ ލްޖ މްހޫރިރައީލިބިފައިވ މާ 

ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ވީާމ، ރަްއޔިވަނީ ފާސްވެފަ.    ންތަޅ މަށް ފޮނ ވ މަށް ކޮމިޓީ ސް ނަން ެވސް  ފަފޮނ އްވާފަިއވާ  

މިނިވަން މަށް  އްޔަންކ ރ އަ  ކަމަށްމެންބަރ   ެގކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓިމަތީން،  ޅ(ަގިއާވ ޮގތ ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )  201
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އި މ އައްސަސާތަކ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓީން  ނަެގ  ޮގތެއް ސްވެދެންނެވި  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ންފ ޅ ތައް 

އަދި ހަމައެއާއެކީަގއި   ޅަން.ލީހަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހައްޒަތްތެރި މަޖިއެ މާއްދާެގ )ކ(ެގ ދަށ ން އި އެދި ނިންމަވައިދެްއވ ން

އިންޓަވިއ  ލައިްވކ ރަމ ންދިޔައިމާތައް  ކޮމިޓީަގިއ  ފަރާ  ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި  އިންޓަވިއ ކ ރާ  ތިއްބެިވ    ތަކާފ ރަތަމަ  ދެން 

  މަކީ ކޮމިޓީން ޔ ދިެއކ  އެނެގމ ން  ންނަށް ސ ވާލ ތަކާއި ޖަވާބ ތަކާބޭފ ޅ ން ދައްކަވަމ ންދާ ވާހަކަ ފަހ ން އަންނަ ބޭފ ޅ 

އްލ ކޮށްދެއްވ މަށް ައޅ ަގނޑ މެން  ހަމި މައްސަލަ    ،ކަމަށް ވާތީވެ  ިވއ ކ ރާ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބޭ ބޭއިންސާފެއްއިންޓަ  ކ ރިން

ޮގތ ަގއި އާންމ  ކޮމިޓީން    މ  ކޮމިޓީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނ ވާފަ. އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭއަހަރ  ކ ރިން ވާނީ ާއން  2މީެގ  

އެކ  އިންޓަރވިއ ެގ މަރ ޙަލާ އަދިވެސް މި ދަނީ އެންމެ މާ  ށްވ  ނ ވޭ. އެހެންކަމައް  ކޮށްފައެއަދިވެސް އެ މައްސަލަ ތާވަލ  

 އްސާކޮށްލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ހި  އިންސާފ ން ނޫން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްެވސް  މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

. މަޖިލީހ ަގއި ތަމްސީލ ކ ރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ  މެންބަރަކ  އިންނެވިްއޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން

 ރ ހ ންދިނ މ ެގ ކަންކަމ ަގއި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފ ޅ ދެއްކެވޭނީ. ވިލ ފ ށީ  ،އެއް މެންބަރަކަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ

   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  އޭ.ސީ.ސީގަ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ރިހާ    އިއާދެ!  ނެތް.  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ެއްއވެސް  ވަގ ތ   މި 

ފާދެްއވާފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް އޭ.ސީ.ސީއަށް މެންބަރ ން އ ބޭފ ޅ ން އިސްތި

މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އްޔަންކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ ހެދ ން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަ  ޮގތެއް،  އިންތިޚާބ ކ ރެވޭނެ

ނަން.   5އޮތީ ހަމަ އެންމެ    ދިރާސާކ ރި ކޮމިޓީން މި ކަންތައް ނިންމެިވއިރ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނާ ހަމައަށް ައއިްއސަ މި 

 ވާކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ. ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނަމަވެސް، މިކަމަށް އެދި ކ ރިަމތިލި އިތ ރ  ފަރާތްތަކެއް

ޮގތަކީ ކ ރިމަތިލި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއް މި މަޖިލީހަށް އައ ން. އެ ނަންތައް އައިސްެގން ޭއެގތެރެއިން    އެންމެ އިންސާފ ވެރި

ރަނަގޅ ! ހޮވ ން.  ރައީސ ދެން    ބަޔަކ   ނަންފ އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ފާހަަގކ ރެވިދާނެ.  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޅ ތަކެއް 

ަގބޫލެއް އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ޮގތް  އިންސާފ   އެންމެ  ރަނަގޅ ،  އެންމެ  ެއއީ  ދެންމެ   އެހެންނަމަވެސް،  ނ ކ ރެވޭ. 

ެގންދެވެނީ.    ކ ރިއަށްވިއ ތައް  ނޫނޭ އިންޓަ   އްއެންމެ ިއންސާފ ވެރިކޮށެ  ،ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ  ފާހަަގކ ރައްަވއިފި

އްލެްއ  ހަެގންދާތީއޭ. އެެވސް ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކައެއް އެ ވިދާޅ ީވ. އެ ކަންތަކަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ    އީ ލައިްވކ ރަމ ންއެ
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ނ ެގނެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޭއެގތެރެއަށް    އްލެއްހައެއާެއކ  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އަންނަން. ހަމަ

ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަެވެގންދާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެެވނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     އެންމެ ރަނަގޅ  މީހ ން ހޮވ މަށް

ކ ރިމަތިލާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ނަންތައް    ،އެކ  ދަންނަވަން  ތެރިކަމާޞްވަރަށް އިޚ ލާ  އަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނ އްަވއިދެްއވ މަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް މަޑ އްވަރީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ފަދައިންޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ން    ،އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  އްޔަންކ ރ މަށް އައޭ.ސީ.ސީއަށް 

ގ ޅިެގން   އެ  "ދ ޒަރިޔަން"އިޢ ލާންކ ރ މާ  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރިމަތިލެްއވި.  ބޭފ ޅަކ  ވެސް    ގ  އް ހަމަނިކ ފާނަށް    ކިޔާ 

މައްސަލައަކީ  މަޖިލީހ ަގއި   ،ލިބިފައިނ ވާ  ވެސް  ބަ  ،ިމހާރ   ކޮމިޓީއަކ ން  އެ  ަމޖިލީހ ެގ  އަދި  މައްސަލަެއއް.  ލަމ ންދާ 

  ، ނ ވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  މި މައްސަލައަށް ޮގތެއް ނިންމާއިރ   މައްސަލައަކަށް ޮގތެއް ނިންމިފައެއް

މެދ ަގއި ވެސް ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ    އެ މައްސަލައާ  ،ޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ވޯޓަށް އަހާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ެއހެންނޫނީ އޮޅ ންތަކެއް   ވިއްޔާކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  ބޮޑެތި  މީަގއި  އިތ ރ     އިއަރަ  އަނެއްކާވެސް  އަނެއްކާވެސް 

އެހެންނަމަވެސް،   ؛ތް މަްއސަލަެއއް މި މައްސަލައަކީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މައްސަލަތަކެްއ ކ ރިމަތިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮ

އޭ.ސީ.ސީަގއި ެމންބަރ ން ނެތި ާގތްަގނޑަކަށް   ،ޭއ.ސީ.ސީއަށް މެންބަރ ން ނެތި  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން މިއަދ 

ދ ވަސް  ދ ވަހަށްމަސް  3 ިގނަ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާެވެގން  ވ ރެ  މިހާރ   ފަދައިންދިޔައިރ   ގ ޑް   ،ނެ    ޤައ މެްއަގއި 

ޮގތެއްަގިއ ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މާއިޞަޚާއް  ،ަގވަރނަންސްަގއި  ޮގތެއްަގއި ބެލެންސް  ން ހިނާގ  ގ އް ހައަދި ނ   ، 

ކަންތައްތަކާއި ބޮ މި  ،ޑެތި  ނ ފޫަވއްކަމާ  ވެސް  މ ހިންމ   ޒ ނޫން  އެންމެ  ޓަކައި  ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ޤައ މ   މ ޅި  ތަކ ން 

އެހައި ިގނަ ދ ވަސްތަކެއްަގއި މެންބަރ ން   ،ޤާނޫނ ައސާސީން ހަވާލ ކޮށްފައި އޮންނަނީ އޭ.ސީ.ސީ ކަމަށް ވާއިރ    ޒިންމާއެއް

ށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ދޭނެ ކަމަށް  ނަމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމަށް އައީ ކޮރަޕްޝަޔ ދިނެތިެގން

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ޔ ދިދ ވަސްވަރ  ވެެގންމަސް  3އޭ.ސީ.ސީަގއި މެންބަރ ން ނެތި    ވާހަކަދަްއކަވަމ ން. އެހެންނަމަެވސް،

ވާހަކައާއި  ދަްއކާ  އެއްޮގތަކަށް   ،މީަގއި  ހަމަ  ޢަމަލާ  ކަމެއް.  ބަހާއި  ހާމަވެެގންދާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސީދާނ ާވކަން  ވެސް 

ހ ރިކަން. ވެންޓިލޭޓަރ ެގ   ަގއި އިންތިހާއަށް އެބަރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތައް މި ސަރ ކާރ ކަ  ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނގޭ 

މިހާރ މިއަދ    ؛ވާހަކަތައް  ެގނަޞިއްޙީ  އިޢ ލާންކ ރި    ރާއްޖޭަގިއ  ހާލަތ  ނިމ މަކަށް  ވެސް    އިރ އިކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ 
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ްއ ީވ ޮގތެްއ  ތަނެއް ނޭނޭގ. ފައިސާއެ  ނެތް. އެ ވީ  އްލެްއ ހޯދިފައެއްހަ  ވެންޓިލޭޓަރ ތަކ ެގ ކަރަޕްޝަންެގ މައްސަލައަކަށް 

  ަވގ ން ވީ ައދިވެސް ހަމަ ަވއްކަންކ ރ މ ގެ   ،ަވްއކަންކ ރި މީހ ންޮގތ ން ެއއްވެސް ފިޔަަވޅެއް ނޭޅ ނ .    ނޭނޭގ. ެއކަމާ ބެހޭ

ނޭޅޭ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،   ކަންކަަމށް ފިޔަވަޅެއް  ތެރޭަގއި. އެ މީހ ން މި ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި ތިބީ. އެ

ޚާއްސަރ ކާރަކ  ޓޮލަރެންސަޞަން  ޒީރޯ  ބަެއއްެގ  ؛ށްކޮށް  ވާހަކަދެއްކި  ކަމަށް  ދޭނެ  ޓޮލަރެންސް  ޒީރޯ  ކޮރަޕްޝަނަށް 

ފަރާތ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ފެނިެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިޮގތަށް މި ކަންކަން ކ ރ މެއް ނޫން ވެރިކަމަކަށް އައިސް 

 ޮގތަކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ކަންކަން ކ ރަންޖެހޭނެ ހިންގާއިރ   ސަރ ކާރެއް  

ޮގތަކަށް މި ކަންކަން މި ސަރ ކާރ ަގިއ ހިނަގމ ންދާ ތެރިކަެމއް  ޞްއިޚ ލާ  ެގތަން. ސަރ ކާރ   ރައީސް، ވަރަށް ތަފާތ  

އްކަތް ރަނަގޅަށް ކ ރެވޭނެ  އެ ތަންތަނ ެގ މަސަ  ،ވަރަކަށް ނެތް. މިނިވަން މ އައްސަސާތައް ބާރ ވެރިކ ރ ވ މާއި   އެްއވެސް

ެގ  ޒ ނ ފޫ  އި ބިރ ދެއްކ މާ  ،ދަނީ  ޮގތެއް ހަދާކަށް ސަރ ކާރ ން ނ ވިސްނާ. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި

ތަން. މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަމެއް، އިްއޒަތްތެރި   ބޭނ ންކޮށްެގން އެ މ ައއްސަސާތައް ވެސް ޕެރަލަިއޒްކ ރަމ ންދާ 

ނެގ މެއް ނޫން. ވެންޓިލޭޓަރ ެގ ވާހަކަ އެކަންޏެްއ    ކޮރަޕްޝަނަކީ ހަމައެކަނި ފަިއސާ ވަަގށް ؛ސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރައީ

ނ ފޫ ހަމަ  ދައްކަންޖެހެނީ.  ނ ފޫޒ ނޫން  ބޭނ ންކޮށްެގން،  ލިބޭނެ  ޒ  ެގ  މަންފާ  ނާޖާއިޒ   އަނެކ ންނަށް  ބޭނ ންކޮށްެގން  ެގ 

މި ހ ންނަނީ ވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ކޮރަޕްޝަންެގ   ،ށްެގން އަނިޔާވެރިވ މާއި ެގ ބޭނ ންކޮޒ ޮގތަކަށް ހެދ މާއި، ނ ފޫ

ދަމައިފި.  ވެސް  މިއަދ   ދަމަިއފި.  ކޯޓަށް  ޔާމީން  ރައީސް  ވެސް  މިއަދ   މަްއސަލަތައް.  ބޮޑެތި  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި 

ެގ  ޒ  ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ސިޔާސީ ނ ފޫ  ،ްއތޯ އޮތީ އެ މަނިކ ފާނ  ނ ކ ރައްވާ ކަެމއްަގއިެގއް ހައެހެންނަމަވެސް، ކޮން  

ބޭނ ންކޮށްެގން، ހަމަ ކަނޑަެއޅިެގން ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން އެ މަނިކ ފާނ  އަނެއްކާެވސް ކޯޓަށް ހާޒިރ ކ ރ މަކީ ކޮބައިތޯ  

  ، ބަލާނެ  އާއި މި ހ ރިހާ ކަމެްއެގ ތެރެިއން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަމްއސަލައެއް ހ ށަހަޅާއިރ މި އަނިޔާ  ؟މީަގއި އިންސާފަކީ

އެންމެ މެންބަރަކ  ވެސް އޭ.ސީ.ސީަގއި ނެތ މަކީ ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ؛ މެންބަރަކ 

މިއަދ    ޔާމީނަށް  އެ ރައީސް  ހޯދާނަން.  ފަރ ވާ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  އަނިޔާތަކަށް  ދެމ ންދާ 

ަގއި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް    2023މިނިވަންެވވަޑައިަގތ މަށްފަހ ަގއި    މައްސަލަިއަގއި އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ރައީސް ޔާމީން

 ދާ   ެވެގން މިންކަ  ،ަގންނަވާނެއި ށް އެނިގވަޑަ ޅަަގއި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ަވރަށް ރަނަގކ  ތަަގތީމާ ކޯޓ އި ވެަވޑަ

، ކޯޓ ެގ  ތީ ކޯޓަށް މިއަދ  އޮނޭގ ކްރިމިނަލް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްޗެއްހ ރިހާ އެ  މިއި،  ެވެގންދާންވާނެ ޮގތާ   ،ޮގތާއި 

ށް  އަފޫޒ  އިންތިހާނ ސަރ ކާރ ެގ    ،މެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރ ފަނޑިޔާރަށް މި އޮތީ ހަމަ ސީދާ އަޅ ަގނޑ 

އެ ޔާވަންނަމ ންދާތީ އެކީަގއި  ފ ޅަނީގެގ  ކ މަނި    އޮތީ  މިއަދ   ޮގތަކަށް  ހާފާނަށް  އަންާގ  ސަރ ކާރ ން  ޖެހިފަ.  ލ  

ދެން ރަނަގޅ  ހަމަ އެްއވެސް ޮގތެއް ނެތް ހިސާބަށް    ،ދިޔައިމާ ކަމެއް ެވެގންހާރި ެގއްލޭ. މި ހ ފާ ަވޒީޔާޢަމަލ ނ ކޮށްފިއް

ދ  އަދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި  ،ތ ންޮގރާ  ަގބޫލ ކ   ތައްތައް ޮގއްސަ އެހެރީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންންމަނިކ ފާނ ެގ ކަ  އެ
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ވެރިއެ  ޮގވެސް  ަގޓ     ގައިތ  އްެގ  ރައީސަކަށް ހަރ ދަނާ  ބޭފ ޅަ  ހ ރި  އެކަން  ކަވެޭވވަރ ެގ  ޔާމީން.  ރައީސް  ހ ންނެވީ  ށް 

ަގއި ތިއްބެިވ  ޖޭމަނިކ ފާނ  މިއަދ  ރާއްޖޭަގއި ހިންަގވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކ ން ރާއް  އެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނެގނީ 

ެވސް ރައީސް ޔާމީން ހ އްޓ ވޭނެ ށް ތަކަހަމަ ެއްއޮގ  ށްއްސަ. ސަރ ކާރަކަށް ގޮ ރަދ  ތިބީ ޕްރެޝަވެރިން މިއަސިޔާސީ ހ ރިހާ  

ނަށް ންސިޔާސީ އެހެން ވެރި  ، ރަކާތް އެ ެގންދާ ޮގތ ން މިއަދ  ސަރ ކާރަށް ވެސްހަޮގތެއް ނެތް. ރައީސް ޔާމީނ ެގ ސިޔާސީ  

ކ   އެކަމަ މަސައްކަތްކ ރަމ ން.    އެ ދަނީއް ހެދ މަށް  ްއޔާ އެ ޮގތެން ހ އްޓ ޭވނެ އެހެން ކޮންމެ ޮގތެއް އޮތިމީވެސް ރައީސް ޔާ

  ޔާ އްކ ރެްއވި ދަ އިރާ  ،ވާނީނަން މިއަދ  ތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކީގައޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަންތ ރަްއޔި   ،ވާނީ ންނައަޅ ަގނޑ  ދަ

ދަނާ މ އައްސަސާތައް ޖޭަގއި ހ ރި ދައ ލަތ ެގ ހަރ ރާއް  މަށްފަހ ަގއި މިތ ަގަވޑައި   ަގއި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް  2023

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ންނަށް ފަހިވެެގންދާނޭތ ފ ރ ޞަތ  ރައްޔި  ތ ަގއި ހިނާގނެޮގއެންމެ ބާރ ވެރި  

 ރައީސް.  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ޖަހާއިރ . އެހެންވީމާ،    12ނިމ ނީ. މިއަދ ެގ ވޯޓ  ަގޑިައކީ    އިމެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ރި  ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެއިނގ    7.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ    ؛ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމި މަސައްކަތްއަދި    އި،މި ރިޕޯޓާ

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މެންބަ ިގ  ،ރ  ޙަސަން އަޙްމަދ   ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ފަންނީ އ ފެއްދ ން  ށް  ޓަވޯށް ވެސް  ލަބިންތިކ ރ ާމއި 

މި ދެން    އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  މެދ ކަނޑައިލާނަން.  ވޯޓާ  12ަވގ ތ   އެކ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް   ޖަހާއިރ  

   ފަށާނަން. 

 

 { އަށް 12:01އިން  11:15 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ފީފ ބަރ  ޙަސަން ޢަދާއިރާެގ މެން ވިލ ފ ށީ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 9
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. މި ދަންފަޅީަގއި  ޔ `. ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ  މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދި

މޭޒ ން ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަވައިދެއްވ ން    މި އޮތީ މިއަދ  ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހ ން. އިދާރީ

ަގއި    10:00ން ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވައިލާނަން.  މިއަދ  ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ އެދެން.  
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ޗޭންޖ  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  ރޫމް    އެންަވޔަރަންމަންޓް  ކޮމިޓީ  ެގންދެވ ނ .   4ކޮމިޓީ،  ކ ރިއަށް  ބައްދަލ ވ ން  އެ  ަގއި 

ނަންބަރ   10:00 ރޫމް  ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީ،  ގ ޅ ންތަކ ެގ  ޚާރިޖީ  އަދި   ގައި  10ަގިއ  ެގންދެވ ނ .  ަގިއ    10:00  ކ ރިއަށް 

ަގިއ    11ރީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ރޫމް  ޝިއަޖ ޑީ  11:30ަގއި ކ ރިއަށް ެގންދެވ ނ .    12އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ރޫމް  

ެގންދެވ ނ .   އިޤ   12:30ކ ރިއަށް  ެއބަަގއި  ކޮމިޓީ  ރޫމް    ތިޞާދީ  ކޮމިޓީ  ފަހ     ވޯޓަށްއެހެންވީމާ،    ަގިއ.  5އޮތް 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކޮމިޓީއަށް މިޓީެގ ބައްދަލ ވ ން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިޤ ތިޞާދީ ކޮއިޤ 

  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވަޑައިަގތ މަށް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

މިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ   .ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކ ކޮށްލެްއވ ން އެދެން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ފަންނީ ިއއްޒަތްތެރި    އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ  ،ވޯޓ . ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ރި މެންބަރ ންނަށް  ތެއިއްޒަތް  މެދ   ރ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާކ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަ

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 42    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 41    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 :  

    41     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ  ދާއިރާެގއިނގ ރައިދޫ  އަޙްމަދ     އިނގ ރައިދޫ  ޙަސަން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

އ ފެއްދ ން    ،ޅ އްވާފަިއވާހ ށަހަ ބަލައިަގތ މާފަންނީ  މަޖިލީހ ން  ބިލ   ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  އިއްޒަތްތެރި    ިގންތިކ ރ މާއި  މެދ  

. 42؛ ތިބި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ  . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   މެންބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.

 ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  ނ ފެންނަ ކަމަށް. 41؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ . 41؛ ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ވެސް ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ށް ޤައ މީ ތަރައްޤީއާިއ  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަ  އެހެންކަމ ން، މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ.. 21؛ އަދަދ 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  އަށް ފޮނ ިވްއޖެތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާހަރި

-އެންޓި  ،ންމަތީ  ވަނަ ާމއްދާަގިއވާ ޮގތ ގެ   200އްޔާެގ ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރި ؛މިއަދ ެގ ދެވަނަ ޯވޓ 

ކޮމިޝަނ ކޮ މެރަޕްޝަން  ރަތްވިލާގެ ކަމ ބަރ ންެގ  ޝާމިލް،  އާދަމް  އަލްއ ސްތާޛ   މަޤާމަށް   ،ވިލ ފ ށި  ތ.،  ެގ 

  މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ކ ރެްއވ މާްއޔަންއަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 44    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 42    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 :  

    42     ދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

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

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  -ެއންޓި  ،ންމަތީ  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ  200އްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރި

މެދ  އިއްޒަތްތެރި    ކ ރެްއވ މާއްޔަން އަ   ވިލ ފ ށި  ތ.،  އަލްއ ސްތާޛ  އާދަމް ޝާމިލް، ރަތްވިލާގެ ެގ މަޤާމަށް  ކަމ ބަރ ންމެ

. 44؛ ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.    މެންބަރ ން

ންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  ނ ފެ. 42؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ . 42؛ ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

އާދަމް ޝާމިލް، މަޤާމަށް އަ ކަމ ެގ  ބަރ ންމެެގ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ  -އެންޓިއެހެންކަމ ން،  . 22؛ އަދަދ  ލްއ ސްތާޛ  

 ރެއްވ މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ.ކ އްޔަންއަ ، ވިލ ފ ށި  ތ. ރަތްވިލާެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

- އެންޓި  ،ންމަތީ  ެގވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތ    200އްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރި  މިއަދ ެގ ތިންވަނަ ވޯޓ .

  ކ ރެްއވ މާއްޔަންއަ  ނަރ ދޫ  . ށ،  ހަވާ،  ސަލާމްއްޢަބްދ ެގ މަޤާމަށް އަލްއ ސްތާޛ   ކަމ ބަރ ންމެެގ  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ކޮ

   މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 45    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 43    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 :  

    43     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  -ެއންޓި  ،ންމަތީ  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ  200ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރި

  މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ކ ރެއްވ މާއްޔަންއަ  ށ.ނަރ ދޫ،  ހަވާ،  ޢަބްދ ލްސަލާމްބަރ ެގ މަޤާމަށް އަލްއ ސްތާޛ   ންމެ

ފެންނަ . 45؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިބި. 87؛ އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ    ދެއްވި ވޯޓ ެގ

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެއްވި  ވޯޓ ދޭން  . 43؛ ކަމަށް  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެއްވި  ކަމަށް  ނ ފެންނަ 

ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ . 43؛ ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

، ހަވާ،  ޢަބްދ ލްސަލާމްމަޤާމަށް އަލްއ ސްތާޛ   ކަމ ެގ  ބަރ ންެގ މެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ -ެއންޓިއެހެންކަމ ން،  . 22؛ ދަދ އަ

 ކ ރެްއވ މަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްވެްއޖެ.އްޔަންއަ ނަރ ދޫ ށ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

- އެންޓި  ،ންވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  200ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ؛ ވޯޓ މިއަދ ެގ ހަތަރ ވަނަ  

އަލްއ ސްތާޛ   ކޮ މަޤާމަށް  ެމންބަރ ކަމ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކަޅިހާޠާރަޕްޝަން  މ ޙައްމަދ ،  މާމިިގލި ރ ހާ  އދ.    ެގ، 

 އަްއޔަންކ ރެްއވ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 45    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 40    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 01    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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    41     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ެގ  -ެއންޓި  ،ންވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  200ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

އަްއޔަންކ ރެއްވ މާ މެދ  ިއއްޒަތްތެރި   ެގ، އދ. މާމިިގލިރ  މ ޙައްމަދ ، ކަޅިހާޠާހާމެންބަރ ކަމ ެގ މަޤާމަށް އަލްއ ސްތާޛ   

. 45؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ ތި . 87؛ ޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ތީ މެންބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަ

ަވކި ޮގތަކަށް . 1؛ ންެގ އަދަދ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ . 40؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

. 41؛ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ސ މެއް؛ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްވި މެންބަރ 

އަލްއ ސްތާޛ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ކަމ ެގ މަޤާމަށް  -އެންޓި  ،އެހެންކަމ ން. 21؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 

ަމށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަ  ައއްޔަންކ ރެްއވ މަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ، ެގ، އދ. މާމިިގލިރ  ހާ މ ޙައްމަދ ، ކަޅިހާޠާ

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

- އެންޓި ،ންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީ  200ެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭ ؛ވަނަ ވޯޓ   5މިއަދ ެގ 

ޝަޒްކޮ އަލްފާޟިލާ  މަޤާމަށް  މެންބަރ ކަމ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ރިހިވިލ ރަޕްޝަން  ހާޝިމް،  ނޮޅިވަރަންފަރ  ނާ  ހދ.   ، 

  ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. އަްއޔަންކ ރެްއވ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 45    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 42    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 :  

    42     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ކޮމިޝަނ ެގ  ކޮރަޕްޝަން-ެއންޓި  ،ންމަތީ  ޮގތ ެގ  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ  200  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 މެދ   އައްޔަންކ ރެްއވ މާ  ނޮޅިވަރަންފަރ .  ހދ  ،ރިހިވިލ   ހާޝިމް،  ނާޝަޒް  އަލްފާޟިލާ  މަޤާމަށް  މެންބަރ ކަމ ެގ

 މެންބަރ ންެގ ބިހާޒިރ ވެ ތި. 87؛ ންެގ އަދަދ ޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ  ތީދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަ މެންބަރ ން އިްއޒަތްތެރި

ވަކި    ކ  ނެތް.ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަ. 42؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 45؛ އަދަދ 

. 42؛ ންެގ އަދަދ ޯވޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ކ  ވެސް ނެތް.  ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަ

  އަލްފާޟިލާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ކަމ ެގ މަޤާމަށް  -އެންޓި  ،އެހެންކަމ ން. 22؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 

ކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން    އައްޔަންކ ރެއްވ މަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ނޮޅިވަރަންފަރ .  ހދ  ،ރިހިވިލ   ހާޝިމް،  ނާޝަޒް

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

- އެންޓި ،ންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީ  200ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ؛ވަނަ ވޯޓ   6މިއަދ ެގ 

ެމންބަރ ކަމ ކޮ ކޮމިޝަނ ެގ  ހ ޅ ދ އްފާރ ރަޕްޝަން  ރ.  ނާރެސް،  މ ޙައްމަދ ،  ޝިޔާމާ  އަލްއ ސްތާޛާ  މަޤާމަށް   ،ެގ 

 އަްއޔަންކ ރެްއވ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

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

 42    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 :  

    42     ދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ކޮމިޝަނ ެގ  ކޮރަޕްޝަން-ެއންޓި  ،ންމަތީ  ޮގތ ެގ  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ  200  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

  ިއއްޒަތްތެރި   މެދ   ައއްޔަންކ ރެއްވ މާ  އަލްއ ސްތާޛާ ޝިޔާމާ މ ޙައްމަދ ، ނާރެސް، ރ. ހ ޅ ދ އްފާރ   މަޤާމަށް  މެންބަރ ކަމ ެގ

. 45؛  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ ތި . 87؛ ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   މެންބަރ ން

ވަކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން   ކ  ނެތް.ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަ. 42؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ  . 42؛ ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކ  ވެސް ނެތް.  ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި ެމންބަރަ

  މ ޙައްމަދ ،  ޝިޔާމާ  އަލްއ ސްތާޛާެގ މަޤާމަށް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ކަމ -ެއންޓި  ،އެހެންކަމ ން. 22؛ އަދަދ 

މި    !އާދެ  ފާސްވެއްޖެ.ކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން    ައްއޔަންކ ރެްއވ މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ހ ޅ ދ އްފާރ .  ރ  ނާރެސް،

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ-ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެންޓިވޯޓާެއކ  ރައީ މަޖިލީހ ެގ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އައްޔަންކ ރ މަށް  ކަމަށް 

ރ ހ ން  5ރ ހ ން ހޯދ މަށް ފޮނ އްވި   ދެން   !އާދެ  ކަމަށް ފާސްވެފައި މި ވަނީ.  ދީފައިވާބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް މަޖިލީހ ން 

 ނެ. ކަންތައް ކ ރިއަށްެގންދާ އެމަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން 

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަގިއ.   9:00ާވ އަންާގރަ ދ ވަހ  ހެނދ ނ    2022 ރިޗ މާ 15ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 ____________



Overall Voting Result 3/14/2022 9:44:17 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaa ge dhashun,
Kaashidhoo Dhaairaa ge Member Abdulla Jabir hushahalhuvvaafaiva
massala ah bahuskurumah

Results

Present: 42
Eligible to vote: 41

Yes: 1
No: 28

Abstain: 1
Voted: 30

Not Voted: 11

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/14/2022 9:45:01 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Abstain
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/14/2022 9:45:01 AM]



Overall Voting Result 3/14/2022 12:07:33 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Fannee ufehdhun ginthi kurumaai dharaja kurumuge bill balaigathumah

Results

Present: 60
Eligible to vote: 59

Yes: 41
No: 0

Abstain: 0
Voted: 41

Not Voted: 18

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:08:17 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 Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
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 Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu 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
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 Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:08:17 PM]



ID Name Organisation Result

79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
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: 3/14/2022 12:08:17 PM]



Overall Voting Result 3/14/2022 12:10:04 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Anti-Corruption Commission Member kamah_Uz.Adam Shamil

Results

Present: 62
Eligible to vote: 61

Yes: 42
No: 0

Abstain: 0
Voted: 42

Not Voted: 19

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:10:49 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 Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
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 Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu 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
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 Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
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 Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:10:49 PM]



ID Name Organisation Result

77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
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: 3/14/2022 12:10:49 PM]



Overall Voting Result 3/14/2022 12:12:24 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Anti-Corruption Commission Member kamah_Uz.Abdul Salaam

Results

Present: 62
Eligible to vote: 61

Yes: 43
No: 0

Abstain: 0
Voted: 43

Not Voted: 18

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:13:08 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 Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
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 Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu 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
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 Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
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 Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:13:08 PM]



ID Name Organisation Result

77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
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: 3/14/2022 12:13:08 PM]



Overall Voting Result 3/14/2022 12:14:33 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Anti-Corruption Commission Member kamah_Uz.Thoha Mohamed

Results

Present: 62
Eligible to vote: 61

Yes: 40
No: 1

Abstain: 0
Voted: 41

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:15:18 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 Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
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 Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu 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
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:15:18 PM]



ID Name Organisation Result

77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
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: 3/14/2022 12:15:18 PM]



Overall Voting Result 3/14/2022 12:17:07 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Anti-Corruption Commission Member kamah_Shazna Hashim

Results

Present: 62
Eligible to vote: 61

Yes: 42
No: 0

Abstain: 0
Voted: 42

Not Voted: 19

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:17:51 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 Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
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 Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu 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
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 Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:17:51 PM]



ID Name Organisation Result

77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
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: 3/14/2022 12:17:51 PM]



Overall Voting Result 3/14/2022 12:19:22 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Anti-Corruption Commission Member kamah_Uza.Shiyama Mohamed

Results

Present: 62
Eligible to vote: 61

Yes: 42
No: 0

Abstain: 0
Voted: 42

Not Voted: 19

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:20:07 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 Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
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 Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu 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
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 Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/14/2022 12:20:07 PM]



ID Name Organisation Result

77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
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
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