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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރުން.  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފާްސކުރުން. ަޔއުމިއްޔާ ކުރުމާއި އިޢުލާން ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ -3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 . 2112/2/3ކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާން -3.1

 ކުާރކަށް ނެތް.ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސް -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ  11ޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ރަްއިޔތުންގެ މަރިޔާ -2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 25މަތީން މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަވާނޭ ބޭފުޅުްނ އިޢުލާންކުރިއިރު އެއް ބޭފުެޅއްގެ މެންބަރުކަުމގެ މުއްދަުތ  ގޮތުގެ

ގުރައިޫދ  .ތއެކަން ިއޢުލާންކުރަން.  ،އެކު އެ ުކށް އިޞްލާޙުކޮށް އިދާރީ ގޮތުން ގުނުމުަގއި ުކށެއް ޖެހިފައިވުމާ

 1އަހަރާިއ  11ަވނީ ޖުމްލަ  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މަނިުކ ދޮންމަނިކު މެންބަރުކަން ކުރަްއވާފައި 
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ންބަރުކަމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު، އަށް މެ 1222ފެބުރުއަރީ  23އިން  1293އޯގަސްޓް  21ދުަވސް. ެއއީ  22މަހާއި 

މެިއ  29އަށް މެންބަރުކަމުގައި ހުންެނވި. އަދި މިހާރު  2111ފެބުރުއަރީ  22އިން  1221ފެބުރުއަރީ  22އަލުން 

ނޑު ދަންނަވައިހަމައަށް. އާދެ!  އިން ފެށިގެން މިއަދާ  2112  30ގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ  އާދެ! ތ.ލާނަން. އަލުން ައޅުގަ

 22މަހާއި  1އަހަރާއި  11 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު މެންބަރުކަން ކުރައްވާަފއި ވަނީ ޖުމްލަ 

 22އަލުން  ،އަށް މެންބަރުކަމުަގއި ުހންނެވުމަށްފަހު 1221ފެބުރުއަރީ  23އިން  1293ޯއގަސްޓް  21ދުވަސް. ެއއީ 

އިން  2112މެއި  29އަށް މެންަބރުކަމުގަިއ ހުންނެވި. އަދި ިމހާރު  2111ފެބުރުއަރީ  22އިން  1221ފެބުރުއަރީ 

 .ހަމައަށް ފެށިގެން މިއަދާ

 35 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

     އްކަތެއް ނެތް. ގެ ދަށުން މިއަދު މަސަޓަމުސުވާލު. މި އައި -1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 40 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްކަތެއް ނެތް.ގެ ދަށުން މިއަދު މަސަހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމު  ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުންމަޖި -1 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 45 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު. އި ޤަރާފްކުރަން ޖެހޭ ބިލާހަށް ތަޢާރުޖިލީމަ -2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 50ރަްއޔިތުންެގ ޚަލީލު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.1

މު ވޯުޓ ަރއްޔިތުްނގެ ިޚޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން. ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއް

 ނެގުމުގެ ބިލު. 
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ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫުނ  ރު އަޙްމަދު ޠާރިޤުރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަމަހިބަދޫ ދާއި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ -2.2

 ބޭނުންވާ ބަެއއް ެއއްޗެހި ެނގުމާރުކާރަްށ ޝަރީޢަތް ެމދުވެރިކޮށް ަކނަޑއެޅޭ އަެގއް ދޭ ގޮތުަގއި ސަ 22/1ނަންބަރު 

ނޑައެޅޭ  22/1ރު . ޤާނޫނު ނަންބަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލުެގ ފުރަ  55ޝަީރޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

  ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ިބލު. ހި ނެގުމާނުންވާ ބައެއް އެްއޗެއަެގއް ދޭ ގޮުތގައި ސަުރކާރަްށ ބޭ

ަބއެްއ ރަީޝދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟުވިލުފުށީ ދާއި ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -2.3

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ބަެއއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު 2112ތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު ނުޤާނޫ

2112 . 

 60ފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ރި މެންބަރު ޖަޢުއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ އުނގޫފާރު ދާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.2

ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ޝަންގެ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި 2111/1ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު. ގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުކޮމިޝަން ިހއުމަން ރައިޓްސް  2111/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޅުއްވާފަިއާވ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -2.1

ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2112/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 65 . ގެނައުމުގެ ބިލުއޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު 2112/2

މަދު މަނިުކ ޙްމަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.1

ފުރަތަމަ ބިލުގެ ެގ ގެނައުމުވިްލ ސަރވިސް ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުދިވެހި ސި  2112/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު. ރވިސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ވިލް ސަިދވެހި ސި 2112/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކިޔުން ިއއްވުން.

ދު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު މާފަންނު މެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.2

 70ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުމާއި 2111/2ނަންބަރު 

  ގެނައުމުގެ ބިލު.ށް އިޞްލާޙުކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމާިއ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަ 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިްއވުން.

ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު  ތ. ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.9

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ފުލުހުންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2119/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ބިލު.ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު 2119/1އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުިރން ތަޢާރަފްކުރެވިފަިއވާ ބިެލއްެގ ކުެށއް އިޞްލާޙުކުރުން. މިއަދު އެފަދަ ކުށެްއ  ،9 އައިޓަމު އެޖެންޑާ

 80 އިޞްލާޙުކުރާކަށް ނެތް.

 

 ތިދާޢީ ބަހުސް . އިބް 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 85 ސް. ދާޢީ ބަހުއިބްތި -2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ދިނުމުގަިއ ށަހަޅުްއވާފަިއާވ ޞިއްޙީ ފަުރވާއަްއޑޫ މީދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރަޒއިނާ އާދަމް ހު -2.1

ވަނަ އަހަރުެގ  2112ަގއި ޭބއްވުނު  2112ޖޫން  2އިހުމާލުވުމުގެ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ވަނީ 

ދެްއވާނީ ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ވަނަ ަޖލްސާގައި. 2ވަނަ ަދއުުރގެ  2

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

 90އެުރވުމުަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އާދެ! ފުރުޞަތުއަުރވަން. ފުރުޞަތު ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު

ޑަިއގެން ެވްސ . ނޫނީ ޕޯޑިޔަމަށް ވަ ން ވެސް އެ ބިުލ ހުށަހެޅުއްވިދާނޭބޭނުންފުޅިއްޔާ މިހާރު އިންނެވި މަޤާމު

މިނެޓު ވީމަ  2ަގންނަވާނެ. ގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަަޑއިމިނެޓު 11ށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ބިލު ހު ހުށަހެޅުއްވިދާނެ.

ނޑައިލާެނ މައިކު. އެހެންވީމާ، މިހާރު  11ން ވީ ކަމަށް. ދެ މިނެޓު 1ރަނގަބީލުޖަހާނެ   މިނެޓް ވީމާ އެއްކޮށް ކަ

 ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމަށް. އަޅުަގނޑު 
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  އްެކުވން:ވާަހކަދެރޮޒައިނާ އާދަމް  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނފަރުވާ ޞިއްޙީ ނޑު ނިންމި ސަބަބު އަޅުގަ ޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދިނުމުގައި އިުހމާލުވުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ ޒަމާންވީ ތާރީޚަށް ބަލައިދަންނަވައި  ސިޓީ ލާއިރު ފެްނނަމުން މި ދަނީ ބޭސްލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންއަށް ސަލާންޖެހުމުގެ ސިާޔސަތެއް ން އްޔިތުްނެގ ބަޖެޓުން އެތައް މިިލއަދިޔައީ ރަ. އަުޅގަ

 100ޮގސް ރިޔާސީ މުގެ ނަމުަގއި ބަޖެަޓށް ލެވިގެންފަރުވާކުރުހަރަކު ވެސް ނިކަމެތިންނަށް ބޭސްރުފިޔާއެއް ކޮންމެ އަ

ނުޑވަރުން އެ ފައިސާ އެކި ގޮްތގޮތަށް އަމިއް ޗުއްޓީ  ،އަާށއި ގާތްތިމާގެ ބޭފުުޅންނަށް ޚަރަދުކޮށްއިލާލަ ޢާގަ

އަނެްއ  ހޭދަކުރުމަށާއި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިގެންިދޔަ މަންޒަރު. ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިާރެގ ޙާލަތު އެއްދުވަހުން

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. ކައިރީގައި މި  ދާ މަންޒަރުދަށަށް ދަމުން ދުވަހަށް ދިވެިހ ، ތް ޓްރިވެންޑްރަމްއޮ އަުޅގަ

ޙީ ދާއިާރ މި ވަނީ އިުރ އަުޅަގނޑުމެްނގެ ިޞއްތަރައްީޤވަމުން ައއި، ފަުރވާކުރަން ގޮސް ުމއްސަނދިވެރައްޔިތުން ބޭސް

 105ގައި ނު ތިމަންނާ މި ސަލާންޖަހާ ބަޖެޓު. މިހެން އޮްއާވ ރައީސް ނަޝީުދގެ ވެިރކަުމގައި އެ މަނިކުފާބޮއްސުންލާފަ
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ނުޑވަރުން ބޭރުކުރެ ،ނެތޭ ވިދާޅުވެ އްއަތްލާކަށް ބޭނުމެ ގެ ހެލްތު އަދި އާސަންދައިްއވި. ސަލާންޖަހާ ބަޖެޓް ރިޔާސީ ގަ

ސްކީމެއް ފެއްޓެވީ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު އަނެއްކާވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ  ގެއިންޝުއަރެންސް 

ގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ކައިރިއަށް ސަލާންޖަހަން ހަވާުލވެަވޑައި  ހެލްތު އިްނޝުއަރެންސް ސްކީމާ އެންސްޕާ އާއި

ގެން ަރއްޔިެތއްެގ ދާންޖެހޭ މަންޒަރު. އިއްެޔ ެވސް އާސަންދާ އިން ޚަރަދުޮކށްގެން ނުވަތަ އެންސްޕާ އިްނ ޚަރަދުކޮށް

ނޑުމެ ،ކުރެވެން އޮްއވާ އެކަން ނުވެސަލާމަތްފައި   110 ން ހިތާމައާ އޭނާގެ ފައި ުބރިކޮށްލާފައި އޮތް މަންޒަރު މިއަދު އަުޅގަ

ގަކުރެވޭ. ކާފަ ދަރިފުޅުގެ އެީކގައި ބަލަން މި ޖެހެނީ. މި އިހުމާލުގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ އެްއވެސް ފަރާތެއް ނެތްކަން ފާހަ

ނޑި ބަލައި ަރއްިޔތުންގެ ޚަރަދުަގއި މާލެ ނެޕީ ރަްއޔިތެްއގެ ަފއި  ،އަްށ ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ފޮނުވުނުއިރު ބޮ

މުކަން ނުފެނުނުކަމީ އެކަމުެގ މުހިއް، ހި ހުރެމެކޮޕްޓަރާ އެްއޗެހި، ސީ ޕްލޭނާ އެއްޗެތަނުގެ ހެލި ސަލާމަތްކުރަން މި

، ޮޑކްޓަުރން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ، ޅުަގނހޭ ކަމެއް. އަަގނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެއަޅު

 115އޭަނގެ ފައި ސަލާމަތްކުރެވުނީްސ.  ،ނެވުުނ ނަމަގަިޑއެްއހާއިރު ތެރޭަގއި އެ މީހާ މާލެ ގެ 2ދެވިގެން ފުރުޞަތު

ގެ ައުގ އޭނަގެ ފައި  ކަމުގެ އިހުމާލުގައި ަގޑިއިރުން ފަހުން ކަމަށް ވާތީ މި 9އެހެންނަމަވެސް އޭނަ ގެނެްސފައި ވަނީ 

ނޑިައކަށް ވުރެ ނެޕީ ދައްކާނީ ާކކުތޯއޭ؟ ވެސް އިންސާނެްއގެ ފަިއގެ އަުގ ދަށްވެފައި އޮތް މަންޒަުރ  ބޮ

ވެސް ޞިއްޙީ ދާއިާރެގ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ  އިރުށް މިހާރު މި ފެންނަނީ. މިއަދާ ހަމައަށް އައިންނައަޅުަގނޑުމެ

ަގއި ނުވަތަ ހަމަ ގަސްތު، އެްއވެސް ޤާނޫނީ އޮނިަގނެޑއް ނެތްކަން މިއީ ިއއްތިފާޤަުކން ދިމާވެފައި އޮތް ކަމެއްޯތއޭ 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ  120.ޕީގެ ފަރާތުން އިސްނަގަިއގެން މި ފެށި މަސައްކަތަކީ ޞިއްީޙ މިކަން އޮތް ގޮތްތޯއޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑެގ ތެރެއަށް ފަދާއިރާ ޤާ މި ާދއިރާ ައކީ ރަްއޔިތުން އިތުާބރުކުރާ ދާއިާރއަކަށް ހެދުމުެގ ، އްަތއިނޫނީ އޮިނގަ

ެގއްލުމެްއ އެ  ،މަސައްކަތް. މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ޞިއްޙީ ފަރުާވއެއް ހޯދަން ދާ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ

ނޑެއް ަކނަޑއެިޅގެންދިން ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާނެ ޤާލިބުނީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ  ދިއުން.ނޫނީ އޮނިގަ

ކުރުން. ބޭކާރު ގޮތުަގިއ އިތުބާރު ބޮޑު ފަރުވާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އާއިމީހާ  ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދަން ދާ 

 125ބަދުނާމު  ،ދިމާލަށް ދިއްކުެރވޭ އިނގިލި އެ ިދމާލަށް ދިއް ނުވެ ދޭ މީހުންނާކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަިދ ފަރުވާޑޮ

ފެންވަރު  .ދިނުންލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ހޯދައި އަށް މީހާޭދ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ބަލި ރުވާފަ ޞިއްޙީ .ހުއްޓުވުން

އިމުކުރުން. މި ބިލަކީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޞިްއޙީ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭގަިއ ޤާ ހިފޭއިތުބާރު، ރަނގަޅު

ނޑާގޮތުން  މަޝްވަރާ ގުޅޭ އި މި ބިލާކޮށްފަބިލެއް. ައދި މި ބިލު ތައްޔާރު ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ އި ިމ ކުރުމަށް އަުޅގަ

ނަޝީދާ ދެ މީހުން ްއމަދު މެންބަރު މުޙަ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ުކުޅދުއްފުށީކޮށްދެްއވި، ބިލު ޑްރާފްޓު

 130 ށަހެޅެންޖެހެއޭއަދި ހު އިއެީކގަ ޅުްނގެ ޝަުކާވއަކަްށވީ މި ބިލާއެ ދުވަހު ވެސް އެ ބޭފު .ބައްދަލުކުރީމުޑޮކްޓަރުންނާ 

ީޙ ޞިއް ވާ ޞިްއޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސަްއކަތްތެރިންގެ ބިލާއި  ސަރުކާރުން ތަްއޔާރުކޮށްފަިއާވ ދެ ބިލެއް ކަމަށް

އަދި  .ދެްއކިންން. މިކަމާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަޅި އޮތްކަމަޖިލީހަށް ހުށަނޭބިލު ޚިދުމަތުގެ 
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ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން  އި އިުރގަތިން ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެންދިޔަ ، ޖެހެނީވެސް ާފހަގަކޮށްލަން އިރުތިން އަހަރު ވީ

ހުށަނޭޅި  ލުތައް ވެސްހަޅަންޖެހޭ ބިއެީކަގއި ހުށަބިލަށް ނުލިބޭކަްނ. އަދި އެއާ  ތަެކއް ވެސް މިދެއްވަން ވިދާޅުވި ކޮމެންޓު

 135އުޅޭ ެއއްެވސް ބަަޔކު ވެސް ހަމަ ނެތްކަން. ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ ކަންބޮޑުުވގެން  ހުރިކަން. އަދި މިކަމާ

އެީރ ޒަރު ފެނުމުން އަޅުަގނޑު ހިތަށްދާ މަންފުނިޖެހެމުން ،ަރއްިޔތުންގެ ކަންބޮުޑވުން އިތުރުވެ  ،މައްސަލަތައް އިތުރުވެ 

ދިަޔއީ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް . އަދި މިކަން ެވގެންޖެހޭ ވަގުތު އަުތެވއްޖޭހަޅަންމަޖިލީހަށް ހުށަމި މިހާރު މި ބިލު 

ރަނގަޅު ފާލަކަށް. އެީއ މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން ވިާދޅުވާ ބިލުތަުކގެ ތެެރއިން ެއްއ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ވަދެއްޖެ 

ރޒް އެސޯިސއޭޝަން  ކަމަށް ރަށް ގުޅިގެން  ވަ މާލުވުމުގެ ބިލާން ވެސް މި އިހުެގ ފަރާތުމަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އަދި ޑޮކްޓަ

 140ވެސް މިހާރު ބޭފުޅުންގެ ފަންނީ ލަފާ  އެ ،އްަވއިމަްޝވަރާތަެކއް ުކރަ ،ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުަރއްަވއި

ނޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ލިބިފަ. އެކަމަށް  ،ޓަކައި މި ފުރުޞަތުގައި އެސޯސިޭއޝަންގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރުއަދާކުރަން. މިހާރު މި އަދި ދި، ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުންނާއެމް.ޑީ.ޕީ ޕާ

ވަނީ ބަދަލުކުރަންޖެހިފަ. އެއީ  މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މި ކީ މި ބިލުގައި އޮތް އެއް އަސާސްއަ ދިމާވާ މައްސަލަ

މިހާރު ރައްޔިތުން އިތުބާރު ވަރަށް  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަަކކީއިރު، ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ދާން އޮތް ބިލުގަ އިހުމާލެްއގެ ބަދަލު

 145ބަޔަކު  އަދި އެ ތަންތަނުގައި ިމފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ،ެވފައި ބޮޑަށް ގެއްލިފަިއވާ ތަނަކަށް

 އްދަިއ،އް އުފަކެއަރ ޓްރައިބިއުނަލެ އި ހެލްތުޓަށް ދިއުމުެގ ބަދަލުގަކޯ ،ޖެހޭ. އެހެންކަމުންނެތްކަން ފާހަގަކޮށްލަން

ކަމަށް ފެނޭ.  ހަވާުލކުރުމަކީ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ބުއްދިވެރި ކަމެއް ލަތައް ބެލުން ޓްރައިބިއުނަލާމިފަދަ މައްސަ

ގެންާދ ށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިމައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފަރާތައަދި ދިރާސާތަކުން ޓްރައިބިުއނަލްތަކަށް ދިއުމަކީ 

ނޑުމެން ކަށް ދިއުމަށް ބިލު ބަދަލުކުރަންޓްރައިބިއުނަލް ސިސްޓަމަ  ،ިއާވތީކަމަށް ވެސް ފެނިފަ ކަމެއް ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 150މި ބިލު  އިލާފަނިންމައި ލާއިރު މިއަދު މި ބިުލގެ ބަުހސްބަލައި  ނަންެގ ައާސސީ ބަދަލެއް ގެންމިވަރުޤަބޫލުކުރަން. 

އެީކ ފާހަގަކުރަން. އަދި އުފެދޭެނ  ތްކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާނެ އިފޮނުވާނެ ކޮމިޓީއެއް މި މަޖިލީހުގައި ެއކުލެވިފަ 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ  ަފރާތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ކޮމިީޓގެ، ޮކމިޓީ އުފެދިގެން، އެހެންވީމާ .ދުވަހެއް ވެސް އަުޅގަ

ލަުތގަިއ ސް ނޭނގޭ ޙާވެ ކުަރންކުިރއަށް ދާނެ ދުވަހެއް އަދި ތަަޞއްވުރު  ރާކޮްށގެން ބިލުެގ މަސައްކަތްަތއްމަޝްވަ

ގުތު މަޖިލީހުގައި ބޭއްވުމަކީ ިމ ވަ މި ބިލު މި ،އޮތީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް މިއަދު މި 

 155ލަފާގެ މަތިން މި ބިލަށް  ެއސޯސިއޭޝަްނގެ  މެޑިކަލް. ވީމާ، މަސަްއކަތް ހުއްޓުމަަކށް އަންނާނެ ކަމެއްބިލުގެ 

ނޑު ޓަކައި ކުރުމަށްފުރިހަމަ، ގެނެސް ޖެހޭ ބަދަލުތައް އަަވހަށްގެންނަން ެގ ބޭނުންވަނީ މި ބިލު އެމް.ޑީ.ޕީ  އަުޅގަ

 ޅުަގނޑުމެން މިނޫނީ އައަްށ ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެންނަން. އެެހންމި ،ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އަލުްނ ދިރާސާކޮށް

ދާނެ ެތއް ފުރިހަމަނުވެސް ަމސައްކަެއްއވެ ދޭތެރޭ މިވާ ހުރިހާ ދުވަހަކީ މި ބިލުގެ ލީހުގެ ކޮމިޓީ އުފެދިގެން ދިއުމާމަޖި

ނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ދުވަސްކަން ނޑު މި ބިލު އަނބުާރ ގެންދާ ވާހަކަ ިޢއްޒަތްތެރި  އަުޅގަ އަުޅގަ
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 160މި  ،ހަށް އަންގާލަން. އަދި ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީމަޖިލީ

ނޑު މި ބިލު  ،މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުެލވި މި ބިލު ފޮނުވާނެ ފަރާތެއް މި މަޖިލީހުގައި އުފެދުނުހާ އަވަހަކަށް އަުޅގަ

 އަނބުރާ ހުށަހަޅާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 165ދަމް. އާދެ! ދެންމެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާޝުކުރިއްޔާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ބިުލ  ،ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމު ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި ދެއްކެިވ ވާހަކަުފޅު ނިންމާލަމުން ވިދާޅުވެަފއި

ނބުރާ އެގޮތުން އަކަމަށް.  ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ވިސްނަވާ  ޓަކައި އް އިޞްލާޙުަތްއ ގެންނެވުމަށްބައެ ؛އަނބުރާ

ކަމަށް މި  ތީެއގޮތަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަ، ކަމަށް ބަލައި އެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވީ، ކަމަށް އެހެންވީމާ  ނީގެންދަވަ

ނަޑއެޅީ. އާ މެންބަުރ ޢިްއޒަތްތެރި ލިމާލެ ދާިއރާގެ ވި ،ންސަރުާކރުގެ ފަރާތު -2.2ދެ! ދެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ކަ

 170މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލު.އިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަ

މި ބިުލ . އިޖަލްާސގަ 2ވަނަ ދައުުރގެ  2ަވނަ އަހަރުގެ  2112ަގއި ބޭްއވުނު  2112ޖޫން  2އިްއވާފަިއވަނީ 

ނިހާނު އަޙްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ ލިމާލެ ދާއިރާގެ ެދއްާވނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވި ށް ހުށަހަޅުއްވައިމަޖިލީހަ

މަރަދޫ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  މާ ެބހޭ މައްސަލައަކަށް ފުރުޞަަތށްނިޒާ ޙުސައިން މަނިކު.

 ވަގުތު. އަރުވަން މިމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ 

 175 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ނިޒާމާ  ން އް މި ނެީގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީބެހޭ ނުކުާތއެ ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ އާދެ! ައޅުގަ

 180ނުެލވި ެއްއވެްސ އެކުަލވައި ގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީތައް ންޖެހޭ ކޮމިޓީތަކުތަނުން ބަހުސްކޮށް ނިންމައި ފޮނުވަ ބިލުތައް މި

ނުދޭތީ. ޢިއްޒަތްތެރި އެގޮތަށް ަގވާިއދު ތަން އަދި ކަމަށް ނުފެންނާތީ. ބިލެއްގެ މަްއސަލަ ދެން ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ

. ގެން މި ކޮމިޓީތައް އެކުަލވައިެލވޭތޯކޮށްފިން ވީހާވެސް ދުލެއް ދީނޑުމެން ވަަރށް ބުރަ މަސައްކަތްރައީސް. އަުޅގަ

ަގއި އޮތުމަކަްށ ެއއްއެހެންނަމަވެސް ސަރުކާުރ ހިންގާ ޕާޓީން އިދިކޮޅު ފަރާުތގެ އަެޑއް މިއިން އެްއވެްސ ކޮމިޓީ

ޓީތަކާއި މި ބިލުތަްއ ހުިރ ކޮމި ކުރުވުމަށްނުވި. ޚާއްަޞކޮށް ސަރުކާުރ ޖަވާބުދާރީފުރުޞަތުދޭކަށް ބޭނުމެއް 

 185ތިމަންމެން ، ދެްއވާކަށް ބޭނުންފުެޅއް ނުވި. ތިމަންމެން އަތުަގިއ ބާރު އޮތީތީމަށް ދާނެ ކޮމިޓީތަކުން ޖާގަކުރުދިރާސާ

ނމަޖިލީހުގައި އަޣް ނުޑކޮށްލަބިްއޔަތު ޮއތަތީ ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ފު ރާއްޖެ އޮތް  ކުރިން މި ައހަރު 31މީެގ  ،ޑުފު
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. މީ ވަރަށް އެމުން އަނެްއާކވެސް ވަނީ ފަށާފަރުމުގެ މަސައްކަތް ޕީ.ޕީ.ކުޚްތާރު ވަން ޕާޓީ ސްޓޭޓެއް ޤާއިމުމުކަހަލަ ޚުދު

 އްސަލަތަެކއް މި އިރާޤުން މިއަދު ފެންަނ ކަހަލަ މަ، ތު ެގއްލިޤައުމުެގ މަޞްލަޙަ ހުރި ކަެމއް. ީމ މި ވެސް ހިތާމަ

 .ފަދަ ބިރުވެރިކަެމއް މި ޤައުމު ވެއްިޓގެން ހިނގައިދާ ލީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެްއގެ ތެރެއަށް ދާޚި ،އިން ފެނި ރާއްޖެ

 190އެތައް  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އާ ޤާނޫނުއަސާީސެއއް ލިބިގަތީ ރަްއޔިތުން ވަރަްށ ފޮނި އުއްމީދުގައި 

އޮހޮރުމުގެ ތެރެއިން. އެީއ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދި ެއއްެޗއް. ދާދުވަހެއްެގ ބުރަ މަސަްއކަތާއި 

ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ހަިނ ، ބަޔަކު ތަބަަކކަށް ލާފަިއ ދިން އެްއޗެްއ ނޫން. މިކަން މިހެން އޮތްއިރު

 ...ޕާޓީވެރިކަްނކުރާ  މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްަޔތެއްަރްއޔިތުންގެ ޯވޓުން މިއަދު ރައްިޔތުންގެ  21% ،ލަބިއްޔަަތކުންއަޣް

 

 195 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަ ހުށަހަޅުްއވައިފި. ނިޒާމީ މައްސަމިހާރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު

. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި އިަގއި ގޮތެއް ނިންމަންއްސަލަދެއްވުން އެދެން ނިާޒމީ މައެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ުފރުޞަތު

ކިޔަނީ  ލާނަން އަޅުަގނޑުމެން މިޢާއްމުކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި ށަހެޅުއްީވ؛އިަގއި ހުމެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ

ނަމަވެސް އޮންނަނީ. އެހެން ގޮތަށް މި އެ  ބެހޭ ނުކުތާ؛ މަޖިލީހުގަިއ ިނޒާމާ 11 ،ކުރީގެ މަިޖލީހުގައި .ނިޒާމީ މައްސަލަ

 200ެއގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވަންޖެހޭނީ.  ،ގޮތުން ިނޒާމީ މަްއސަލަ ބުނާއޮންނަނީ ގަާވއިދުަގއި  މިހާރު މި

މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު ތަންދޭ ބިލު ބަލަން ވަގުތީ  ،އާދެ! އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުުމގައި ބިލު ދާނެ ކޮމިޓީެއއްގެ ވާހަކަ

އެގޮތަށް ބަލާއިރު ، ވަނީ. އެހެންވީމާ މަލުކޮށްފައިގަާވއިދުގެ ދަށުން ޢަ މި މެންއެގޮތަށް އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް.

ދަގެތީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތުަގއި ބަލައިގަެނވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން.  ގެނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

 އަުރވަން.ތީ ފުރުޞަތުއެިދަވޑަިއގެންފަިއވާފުރުޞަތަށް އިލްހާމް އަޙްމަދު ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް 

 205 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލހާމުދަ

ވަނީ އެކަށީގެްނވާ  މިހާރު  މަޖިލީހުގެ މި އާ ދައުރުގައި މި ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުން މިއަދު

 210ހަށިވިއްކާ ، ނުނިމި ގެ ހަންޓިން. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރު ެދވިފަ ކަށްނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީތަމުއްދަތު އަުޅގަ

 ކަމަކީ. ހަށިިވއްކާ  ށް ކުރެވޭެނ ކަމެްއ ނޫން މިަރއްވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަނިމެންދެން ތި މަޑުކު މީހުން ހަށިވިއްަކއި

 ނިކުފާނުގެ ޒިންމާެއއް.މަ މަކީމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުަލަވއިލެްއވު ނެ. މިމަނިކުފާނަށް ތި ގޮތަށް ނީންނެވޭނިމެންދެން 

ން ވެސް ދައްކާ ވާހަކަ ައޑުއަހަންޖެހޭނެ. ވަނީ ނިންމާފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކޮށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް ޕާޓީތަކުން
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ހަށިވިްއކާ މީހުން، ހަށިިވއްާކ  ،ޒަމާނުަގއި ބަޔަުކ ގަތް  މީހުން ވެސް ހަިށވިްއކާ އެ  ،އެމް.ޑީ.ޕީ އާރާއި ބާުރ އޮްތިއރު

 215މަންޒަރު. މިއަދު  ން، ހަށިވިއްކާ މީހުން ގަތް ޒަމާނުގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިމީހު

މިއަދު.  މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޕާީޓ ދޫކޮށްލާފައި ައއިސް ތިބޭ މީހުްނ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އައިސް މި 

ތާރު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޚުދުމުޚްރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ެލވިގެން މިކަން ކު އެހެންވީމާ، މިއަދު ކޮމިޓީތަްއ އެކުަލވައި

ން އެކަނި ގިނިކަންޏާ ދެތިެއކަިނމައި، އަނިާޔވެރި ވެިރކަމަކަށް ފުުރޞަތެއް ައޅުަގނޑުމެންނެއް ނުދޭނެ. ޤަބޫލުކުރައްވާ 

ނޑުމެން ދެކުނީމު ކުރެއްވިސް އެމް.ޑީ.ީޕން ހިތްވަރުމެންބަރަކު ވެ ތަނުން  ރު މި މަންޒަ . އެމަންޒަުރ އަޅުގަ

 220މަޖިލިސް ކުިރޔަްށ ތައް އެކުަލވައިެލިވގެން މެނުވީ ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަުޅގަ، ނިގެންދާނެ އަދިވެްސ. އެހެންވީމާފެ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ގެންދެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ެނގި. ކުރިން ؛ގޮތުން ގުޅޭ ވި ނިޒާމީ ަމއްސަަލއާނެންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ

 225ސަލަެއއް ނޫނޭ. އެޖެންޑާ ަދންނަވަންޖެހެނީ އެއީ ނިޒާމީ މައް، ވަނީ ރޫިލންއެއް ދީފަ. އެހެްނވީމާ އެއަށް ިރޔާސަތުން

ނުޑ ދަންނަވާ 2.2 އައިޓަމު ނޑު ފުރުޞަތު މިގައި އަުޅގަ  ،ގެ ފަރާތުންއަުރަވނީ ސަރުކާރު ލި ގޮތަށް މިހާރު ައޅުގަ

 އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ޅީމެންބަރު އަޙްމަދު؛ މަްއޗަްނގޮ ރި ޢިްއޒަތްތެ ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ

 .ކަށް ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާތީ..ދީދީ ނިޒާމީ މައްސަލައަ

 

 230 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދީ ދީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން މި ރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ މެދު ލީހުގައި މިހާރު އެކިއެިކ ބިލާ މަޖި ައޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ، ގެންދަާވިއރުލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވަމުންބަހުސްކުރަން މަޖި ބަހުސް ނިންމާފައި ފޮނުވާނެ އަުޅގަ

 235 ،ސްރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑޭވ މިހާރު މަޖިލިސް ފެށިގެން މިހާ ދުވަސްާވއިރު ވެ  ނުޭވ. ދިވެހިހަމަޖެހިފައެއް  ކޮމިޓީތައް

ތުްނގެ ހާސް ަރއްޔި ލައްކަ ހަ 1، 29ބޭފުޅުން ގޮތްދޫނުކުަރއްަވއި، މައިނޯރިޓީ އަިދ % ހަމަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ 

މަޖިލިސް ުކރިޔަށް ގެންަދވަން އުޅުްއވާ ުއޅުއްވުން. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ފުރުޞަތުނުދެްއވަިއ މަނިކުފާނު އަުޑއިްއވުމަށް 

ން ކޮންމެވެްސ ދެއްވިހެތުގެ ސަުރކާރު ގެަނއިރު މުހުލަތުމި ބަޣާވާމަޖިލީހުގެ ރައީސް  ،މާމިޓީތައް ބަހަންޖެހޭ. އެހެންވީކޮ

ނިމެމުންދާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ ގަިޑއެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއގެން ނަމަވެސް ތި ކޮމިޓީތައް މުހުލަތެއް ދެއްވަ

ނޑުމެްނ  ،ެއއްެވސް ކަެމއް ނުހިނގާ ކަމަށް ،އިގައި ބަހުސް ހިންގާފަނވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން. މިހެން ހަމަ މިތާ  240އަުޅގަ
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ނޑުމެން މި މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަީކ  އިތުރަށް ކަމެއް ކުރަންނުޖެހޭ ކަމަށް ހެދިގެން އެހެން ތިބެގެން އަުޅގަ

ނޑު ެދކެން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަކު  އިންސާެފއްޑު ނާބޮ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ދިވެހި ެގ ކަމަށް އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ނިންމާފައި ދެން މަޖިލީހުގެ ބިލުތަކުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު 

ގެންދާނީ. ކު އައިސް މިތާ ވާހަކަދައްކަމުންއެކު އެދެން. އެހެންނޫނިއްާޔ ކޮންމެ ދުވަހަހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ 

 245ކޮިމޓީ ތަކުގެ ތެެރއިން ގޮެތްއ  ،. ކޮމިޓީތައް އުފެދިއްސަލަ އޮންނާނީ ލަސްވެފައެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ މަ

އެހެން ފެނިގެން ނޫނިއްޔާ މިކަން ކުރިޔަށް  ؛ލަްއވާހެންބޭފުޅުން އަޅުްއަވއި ރިޓީ އަށް ވެސް ތިޔަމައިނޯ ،ހޯދައިގެން

ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން.  ގެންދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ނުފެންނަ ކަމެއް

 ދެއްވި ފުރުޞަތައް. 

 

 250 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މަްއސަލަިއގަިއ  މައްޗަންޮގޅީ

ެގވެނީ. ާއދެ! ނިޒާމީ މައްސަަލއާ ބެހޭ ލަ ނެންބެހޭ ގޮތުންނޭ ނިާޒމީ މައްސަ ކާވަންޖެހޭނީ ހަމަ އެއް އިޝޫއަ ދަންނަ

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ  ންެޖހެނީ ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވީގޮތަށް ދަންނަވާލަ ވެސް ދަންނަވާަފއި އޮތްގޮތުން ކުރިން 

ރު ކޮމިޓީތައް މިހާ ،އެކު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭތޭ. އާދެ! އެހެން ދަންނަވާލުމާ ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެ

 255އޮތީ ހަމަ މިއަދަށް ައޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުޮކށްފައި  ،ގޮއްސަތް ހަމަ ވަރަށް ބާރަށް ހިނގަމުންލުމުގެ މަސަްއކަަލވައިއެކު

 ކުެރވޭތޯ ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިދު ތަންދޭޓީން ނިންމެވީމަ ރިޕޯޓް އެޖެންޑާބެހޭ މައްސަލަ ކޮމިވެސް އެކަމާ 

، އްދަތެއް ދޭންޖެހޭތީ. އެހެންވީމާގޮތް ުނީވ. އެީއ ދޭންޖެހޭ ވަކި މު  ކުރެވޭށް މިއަދު އެޖެންޑާ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަ

ނޑައެޅުނު ކޮމިީޓ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ކޮމިޓީ އެކުަލވަިއލުމަށް ކަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ލީ. ދެން އަނެއް ނުކުތާަގއި އަުޅގަވާހަކަ ދަންނަވާ އެ، ނެ. އެހެންވީމާޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭމަ ރިޕޯޓު

 260އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ެއކު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެންއަދަބުވެރިކަމާ 

ނޑުމެން މިހާރު މަތިން އަޅު އެގޮުތގެ، ޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ ރޮޒޭނާ އާދަމް ވެސް ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރު ގަ

 12 ؛އަލަކަށް ނޫން ،ކުރިން ދެންނެިވ ފަދައިން ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ފުރުޞަތުދެްއވުމަށް. ވާދެން ހުށަހަޅަންވެފައި

، ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ހިމެނިވަަޑިއގެންނެވި ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ހުށަހެޅުމުގެ ޖާގަ މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީ ނުވަތަ ަވގުތީ ކޮމިޓީ އަށް އެޑްހޮކު ބިލުތައް ފޮނުވުމުަގއިއަޅުަގނޑުމެން 

 265ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ  ،އޮތީ. މިއަދު ބިލެއް ބަލައިގަނެ ގޮތަްށ އެކަން ކުރެވެމުން އަިއއްސައެ ،ގަާވއިދުން ތަންދޭތީވެ

ނުޑ ހެންވީމާ، އަުޅގަސް ދަންނަަވން. އެފުރުޞަތު މަޖިލީހަށް ގަވާއިުދގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ވާހަކަ ވެ އެހާލަތުގައި 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމާ  އެކު ދަންނަވަން އަޅުގަ
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 ދިވެހި އެީއ ގެންދިޔުމުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލެްއވުން މަޖިލީހަށް ލިބިދެއްވުމަކީ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ެގ ޢިނިޒާމީ މައްސަަލެއއްަގއި މެދު ހެންވޭރު ާދއިރާއްޔިތުން ވެސް އެދޭނެ  ގޮތެއް. ރަ

 270 އަރުވަން.ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމު ވޭރުމެދު ހެން

 275ނޫނީ މަޖިލީހަށް  ،ތިބީ މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ެގންދިޔުމަށް ޑުމެން މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނ

ނޑުމެން ަތއް ކުިރޔަށް ގެންދަން ތައްޔާރަށްމައްސަލަ އެ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތައް ބަލަިއގަނެ . ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މަ ކަމަކަށް ކޮމިޓީތައް ތަެވސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިަޔީއ ފުރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި 12 ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ލުމަށްފަހު ދެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރޔަްށ ގެންދާ އެކުަލވައި ވެސް މިއަދު ގޮތަށް. އަުޅގަ

ނުލާ މަަސއްކަތްތަްއ އް، ދާއިމީ ކޮމިޓީަތކެއް އެކުަލވައިއަުޅަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ރަސްމީކޮްށ ކޮިމޓީތަކެ ،ކަންބޮޑުޭވ އެބަ

ނޑަެއޅިގެން އެބަ ދެޮކޅުތަުނވަތަ ބައެއް ޕާޓީ، މަށް ގިނަ މެންބަރުންތަކެއްގެންދިޔު  280ހެން  މި ހައްދަވަމުން ގެންދަވާ.ކުްނ ކަ

ރާ މަޖިލީހުގެ ބާރު އޮތީތީވެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންިދުޔމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު ،ތާރު ގޮތަކަށްހައްދަވަނިކޮށް ހުދުމުޚް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީވެ ވެްއޓެްއގައި ކަން ގޮތުަގއި ޑިޮމކްރެޓިކު ވެްސ އަދި  ،ތައް ކޮށްގެްނވާނެ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އަުޅގަ

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް  ،ަވަޑއިގެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓތަކަށްއެއްފަހަރު ރައީސް މިކަމާ ދޭތެރޭ އިތުރަށް ވިސްނާ

ނުޑ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ނިންމެވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ުކރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  އަުޅގަ

 285 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން  އަކީ ގަާވއިދު ތަންދޭ އެ ނެންެގވި ނިޒާމީ މައްސަލަ  ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެދު

ވެސް މިހާރު ވާީނ ކުރިން  ގޮތުން އަުޅަގނޑު ބެހޭ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ާއދެ، އެކަމާ ބަލައިގަެނވޭނެ މައްސަލަެއއް ނޫން

 290ަވގުތު ިނޒާމީ މައްސަލަައކަށް ފުރުޞަތަށް  . އާދެ، މިސަތުން ދެކޭ ގޮތް ދަންަނވަިއލާފަގެ ިރޔާ ކަުމގައި މަޖިލީހު އެ

 ތެރިކަމާއްބެވި. އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތި މެންބަރުން އެބަ 2ޢިއްޒަތްތެރި  ،މެންބަރުން 2އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ 

ތެރި މެންބަރު ރާގެ ޢިއްޒަތްދާއި  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން އައްޑޫ މީދޫ ،އެކު އެދި ދަންނަވަނީ

 ފަހުން އެ ،ގެ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވައި މިނެޓު 11ހުށަހެޅުއްވުމުގެ  ނާ އާދަމް ެވސް މިހާރު ބިލެއްރޮޒައި

ަޓކަިއ ބިލު އަނބުރާ ގެންނެވުމަށް ނިްނމަވާފައިާވ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ،  ަބއެްއ އިްޞލާޙު ގެންނެވުމަށްކަމަނާ ވިދާުޅވީ 
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 295މެންނަށް ދެން އެޖެންޑާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑު

އޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތުދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމޭ.  ގައި މ2.2ި އައިޓަމު

 ،ގެްނގޮސް ސް ކުރިއަށްކުެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުންނެވިހެން ތި ވިދާުޅވާ ުނކުތާަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަމޖިލީހުގެ ބިލުތަމިދެ

އޮތް. އާދެ، ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކަށް. ެއީއ  ބިލުތައް ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ޖާގަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން ލިބިފައި އެބަ

ގޮތް. ެއއީ ގަާވއިދު ެވސް  މުން އައިސްފައި އޮތް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް ަޢމަލުކުރަ 12އަޅުަގނޑުމެން 

 300ޓަކައި  ށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްގޮތް. އެހެންވީމާ، ެއ ކަމަ ތަންދޭ

މަރަދޫ  ،ދަންނަވާލަން. އާދެ، ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމީ މަްއސަލައަކަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާތީ 

 ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން ނިޒާީމ މައްސަލައަކަށް. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 305 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުމަރަދޫ ދާއި

މުށުެގ ދުމަތެއް ކޮށްދޭންތޯ ނޫނިއްޔާ ގޮށްއުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚި އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން މި

ކުރަންތޯ. އެ ފުރުޞަތު ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ކަންތައް އޮީތމާ ވޯޓް ލިބިފައި  21% ،ބާރުގައި ހަނި އަޣްލަބިއްޔަެތއް 

ދެން  ،ލާފައި ބިިޑއަަޅިއގެން ޖަލަށް ،ތަނުން ނެރުއްވާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މި

 310ކޮމިޓީތަކުން ވެްސ  ،ދިޮކުޅ ޕާޓީއެްއގެ ެއްއވެސް ބަހެްއ ނެތިއިމަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވުްނ ރަނގަޅުވާނީ. އެއީ 

މި ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ،އެްއވެސް ޖާަގއެއް ސަުރކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ނެތި ،އިގެންހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހަދަ

ނޑުމެންނަކީ ރައްިޔތުން މިތަނަށް ވަރަށް ފޮނި  ކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެނަށް ދެވޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އި އުއްމީދުަގއި ހޮވާފައި ނޑުމެން ހޮވީތިބި ބަެއއް. އަުޅގަ ވެސް. ހޮވީ ސަުރކާރު  ދިކޮޅު ާޕޓީގައި ިތއްބާ އަުޅގަ

 ކުރަނީ ނޯތު  މި ގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރަން. އެކަމަކު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން މިާހރު ގަސްތުމު ވުޖަވާބުދާރީކުރު

 315ކޮރެާއގައި އޮންނަ ކަހަލަ އެްއ ޕާޓީ ސްޓޭޓެއް ހިންގަން. ެއހެންވީމާ، ކީްއކުރަންތޯ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެހެން 

ކުރަންވީ ެވސް. ހަމަ  ކުރަންތޯ އެހެން ކަމެއްސްކުރަންީވީކ ވެސް. ކީއްބަހުބިލެއް ހުށަހަޅަންވީކީ ވެސް. ކީއްކުރަންތޯ 

 ނޫންތޯ ހަދަންވީ ގޮތަކީ.  ކިޔާފައި ފޮނުވާލަންވީނޫންތޯ. އިޢުލާނުުކރަންވީނޫންތޯ. އެއީ ވެއްޖޭމިތަނުން ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 320އާދެ، ދެންމެ އެ ނެންެގިވ  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު.ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްޝުކުިރއްޔާ ޝުކުރިއްާޔ. 

ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލައިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ގޮތުން ރިޔާސަތަށް އެ  ިއ ބުނާނިޒާމީ މައްސަލަ ަގވާއިުދގަ

 މާން.ޖަމީލް އުޘްވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ފުރުަޞތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 325 

 މާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ޘްޖަމީލް އު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ އަޅުގަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

އް މިގޮތަށް އޮްއވާ ފެނިގެންދިޔަ މި މަޖިލީހަށް ބިލުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މަންޒަރު ވެސް. ހަމަ މި މައްސަލަތަ

އިނާ އާދަމް ވެސް ުހށަހެޅި ބިލުގެ މައްސަލަަތއް މެންބަރު ރޮޒަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ،ފެނިގެންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެނަށް 

ނޑުމެން މި ތިބީ ނޑު ހިތުން އަޅުގަ  330އެކު ރައްޔިތުންނަްށ  ތެރިކަމާވަރަށް އިޚްލާޞް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭުނންވާ ގޮތަށް ަރއްޔިތުްނެގ  ،ތިޭބއިރުއައިސް  ޓަކައި މިތަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ައޅުގަ

 ބިލުތައް ފާސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތުތައް ައޅުަގނޑުމެން ޯހދައިދޭންޖެހޭނެ. މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ތި ވިދާުޅވާ

ނުޑމެންނަށް ކުރިން ވެގެންދިޔަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ެވެގން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާކޮމިޓީތައް ނެތީ ، ސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރައް ، އަޅުަގނޑު ނުދެކެން އެްއވެްސ ހާލެއްގައި ިމއީ ައޅުަގނޑުެމންގެ މި ނިޒާމު ހުއްޓި ޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ބިލުަތއް ފާސްނުކުރެވި މި މަޖިލިސް  ،ހުރަސްއެޅި ތްތަކަށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަ  335އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. ކަމަކަށް ގަބޫލުނުކުެރވޭތީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސަށް  ތެރޭގައި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަަލ  އުޘްމާނު ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ދެންމެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު

 340ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ެއކު  ތެިރކަމާައޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞް، ބަލައިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ ަދންނަވަން. އާދެ

ނުޑމެން ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ މި ނެގޭ ނިޒާމީ މަްއސަލަ ،އެދި ދަންނަވަން އަކީ ހަމަ އެއް ުނކުތާެއއްގެ  އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ ވަނީ ގޮެތއް ގޮތުން ިމހާރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި މައްޗަށް ެނގޭ ނިޒާމީ ަމއްަސލައެއް. ިމކަމާ ބެހޭ . ކަ

ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ވެްސ ގޮތުން  ަގާވިއދު އޮތް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ

ގޮތުން ބިލުތަކުގެ މައްސަލަ ަވގުީތ  ނެތްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވނެ ގަވާއިދު އޮތް

 345ްތކަން. ެއހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް މިއަދު އެޖެންާޑަގއިާވ އޮ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ ގޮތަްށ ވެސް އެބަ

ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި  އޭގެ ހަމަ ހުރިހާ މަރުޙަލާއަކަށް ގެންދިއުމަށް ،ރުމަށް ެއއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަންމަސައްކަތްކު
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ނޑު ވަރަށް ބޮ ނުކުތާ ޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ނިޒާމީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާވަަޑއިގެންެދއްވުމަކީ އަުޅގަ

ގޮތުން. އެެހންވީމާ، ކޮމިޓީތަކުގެ ކަންަތއް  ހިނގާ މައްސަލަައކާ ގުޅޭ ވަގުތު މައްސަލަ މި ނަގަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގައި މި

ނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ގޮްތ މިހާރު އެެޖންޑާކުރެ ނޑުމެނަށް ދަންަނވާލެވިފަިއ  ރީޚުވޭެނ ތާވެސް މިހާރު އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

 350ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ައއްޫޑ މީދޫ ދާއި ،މި ވަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް 

 އިނާ އާދަމަށް.މެންބަރު ރޮޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 355 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނޑު ނިޒާީމ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަކުރާރުކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދެންެނވިންކަމަްށ. އަ އެބަ ވިދާުޅވޭ އަޅުަގނޑު ިބލު އަނބުރާ ގެންދިަޔއީ ިއޞްލާޙުތަކެއް ކުރުމަށް  ،ުޅގަ

ނުޑގެ ބިލު ދިރާސާކުރާނެ ކޮމިޓީއެއް ނެތުމާ ެއީކގަިއ  އަޅުަގނޑު ބިލު އަނބުރާ މި ގެންދަނީ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ެއ  ،ނުދޭން އަޅުަގނޑު އެ ބިލު އަަވސްކުރަން ބޭނުންވާތީވެތުނަބިލުގެ މަސައްކަތް ެއއްކޮްށ ހުއްޓިފައި އޮ

ނޑު ުނދެނަހުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިންމަވާފައި އޮތީ ހުރިހާ ތެއް ހޯދުމަގޮ  މަސައްކަތްކުެރވޭނެ އެހެން  360ށޭ. އަޅުގަ

ނޑުގެ ބިލު ދާނެ  ބިލުތަކެއް ަވގުތީ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުއްވާ ގޮަތކަށް ނޑު ބިލު އަނބުރާ ގެންދިަޔއީ އަުޅގަ ކަމަށް. އަުޅގަ

 ސް. ވަގުތު ނެތީތީ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ  ކޮމިޓީއެއް މި މަޖިލީހުގައި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 365އިނާ އާަދމް ދެންމެ އެ ނެންގެވި ިނާޒމީ މައްސަލަ ބަލައިގަެނވޭކަށް ރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާޢި

 އިން.އްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަނެތް. އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 370 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަޢުދު ޙުސަ ލީ ދާއިާރގެ މެންބަރުވިލިނގި

އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުްނ  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

މި މަޖިލީހަށް ސް ދުއްވާލުމަށް ޓަކައި ަބއެއް ޭރވުންތައް ާރަވއިގެން މިއަދު މި މަޖިލި ގެ ތެރެއިން މީ މައްސަލައި ނިޒާ

ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ބިލު ހުށަހެޅުއްވިކަްނ  ންކަހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 
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 ދިޔައީ. އްޗަށް މަޖިލީސް ތެރެއިން ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ މިތާނގައި ދެންމެ ހަމަ ވަރަށް ރީ

 375ިދވެހި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޓަަކއި  ،ގާތް ގުޅުމެއް ނަމަވެސް، ދިވެހި ރަްއިޔތުންނާއެހެން

ވީމާ، މިއަުދގެ އެހެން ނުދެއްވާަކން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ފާހަަގުކރަން.އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ފުރުޞަތު

 މަޖިލީސް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 380 އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ދެންމެ އެ ނެންގެވި ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިއްާޔ. ާއދެ، ވިލިނގިލީ ދާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިދަންނަވަން. އާދެ، އަ ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލައިގަނެެވން ނެތް ވާހަކަ ނީ ނިޒާމީ އަރުވަ ުޅގަ

 ދީދީ އަށް.  މަދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްއުތުރު ދާއިާރެގ ޢި ވާީތ މައްޗަންޮގޅީ ެއއް ނަންގަވާަފއިމައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 385 

 ދެްއކެވުން:ދީދީ ވާހަކަ މަދުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްއުތު މައްޗަންޮގޅީ

ނޑު ނެގި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢި ނިޒާމުެގ މައްސަލަ ނިންމާލަމުން  ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

އައްޑޫމީދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ފުރުޞަތު ދިން ކަމަށް ބިލު  ،ވަނީ ރޮަޒއިނާ ާއދަމް ވިދާޅުވެަފއި

ބޮޑު އިދިކޮޅު  ކަންބޮޑުވުން މި ފާުޅކުރަނީ ާރއްޖޭގެ އެންމެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހުށަހަޅުއްވަން. މަނިކުފާނަށް ވެސް އެ

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ މިއަދު ރޮަޒއިނާ އާދަމް މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަވާެނކަންންޕާޓީ  390އަދި އެ ހުށަހެޅުްއިވ  .. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނެތީމަކަން. އެހެފެދިފައިބިލު އަނބުރާ ގެންދަވަނީ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް މި މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު އު ންވީމާ، އަުޅގަ

ނޫން. އެހެންވިޔަސް ަމއްސަލަ ގެންދާެނ  ދިނީ. ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ބޭުފޅަކަށް ވާީތކީފުރުޞަތު

 މަނިކުފާުނ ތި ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ  ،އަދި މަނިުކފާނުގެ މަގުސަދު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ ،ކޮމިޓީއެއް ނެތި 

އި، މަޖިލީހުގައި ެއ މި މަޖިލީހުގަ .އެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ކަމަށް .ކަމަށް ދޭއަށް ގެންދަްނ އެ ހުއްދަ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

 395ންފުޅަކީ ހަމަ މަޖިލީހުގަިއ ބިއްޔަތު އޮތީމަ އެހެން މަނިކުފާނުގެ ބޭނުޣްލަބޭފުޅުންގެ އަ ލިބިގެންދަނީ ތިޔަ ފުރުޞަތު 

ކަންތައް އެހެން ގެންދަވަްނ  އިން ފާސްކުރައްަވއިން އެ ބޭފުޅުން ފްލޯ ށް ތިޔަލަބިއްޔަތު އޮތީތީ ަވގުތީ ކޮމިޓީތަކައަޣް

އެއީ އަުޅަގނޑުމެން  ،ދެްއވަިއގެން އިންނަވަްނވީ. އެަކމަކުލީހުގެ ރައީސް އެގޮތަށް ފުރުޞަތުވަންޏާ މަޖި ކަމަށް

 އިން... މި ފްލޯމިއަދު ކަމަކީ. ައޅުަގނޑުެމންގެ ކަންބޮުޑވުން  ކަންބޮޑުވާ

 

 400  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް .ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަީކ  ެނންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލައެ ދީދީ  މަދުއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މާރިޔާ އަޙްއުތުރު ދާއިރާގެ ޢި  މެންބަރު. މައްޗަންގޮޅީ 

ވަނީ ގޮތެްއ  ރިޔާސަތުން މި ަގއިމީ މައްސަލަ. ެއ މައްސަަލއިވެސް ނެގުނު ިނޒާ ފުރަތަމައިނުން ންމެހަމަ މިއަދު އެ

ނޑަ  އެހެން ެއްއވެސް ގޮަތކަށް ރިޔާސަތުން  ނޫން އެ ،. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެއަޅާފަކަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އާދޭާހ ކަމަށް. އާެދ،  ނޭޅޭނެގޮތުން އެ ަކނޑަ ގަާވއިދު ބުނާ  405އެކު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ައޅުގަ

އެޖެންާޑ  ހުށަހެޅިފައިވާ މިއަުދގެ ނަށްހިންގަވާށޭ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންން އެދެނީ އަޅުަގނޑުމެން ރިހުމެންބަރުންގެ އަ

ބިލުަގއި މި  .އޮންނަނީ ބިލު މިއިބްތިދާޢީ ބަހުސްގަިއ ން. އާދެ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދަިއން އަިއގެން ކުިރއަށް ދާ

ސް ބިލަކީ ުކއްލިައކަްށ ވެއެއް  ަގޑިއިރަށް ދެމިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއިން 3ިމއިން ކޮންމެ ބިލެއް  ؛ަވގުތުވެސް 

ނިޒާމީ މަްއސަަލއެްއގަިއ ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ . ވެސް ނޫން ށް ނިިމގެންދާނެ ބިލެއްއެގޮތަ

 410 އަުރަވން. ފުރުޞަތުއަށް هللا ދުޢަބް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނ  415 .ދަންނަވަނީ އެކު މަނިކުފާނަށް މިޑުމެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް އާދޭހާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތަށް ގޮތަށް  ލަބިއްޔަތު ތިނިކުފާނަށް ލިބިފައިވާ އަޣްދަންނަވަނީ މަ އަޅުަގނޑުމެން މަނިކުފާނަށް މި

އިތޯ ިޢއްޒަތްތެިރ މޭރުގަ  ިތ އުުޅްއވަނީ އެ މަތުަގއި ކަންތަްއ ކުރަްއވަންޢާނުކުރައްވާށޭ. މަނިކުފާނުގެ ޒަބޭނުންފުޅު

ކުރެވޭެނ ދުވަހު އެޖެންޑާ ނަ ހޯމަމަނިކުފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ އަން ނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ؟އަުޅގަ ރައީސް

ނޑުމެން މި  އްަސލަތައްކޮމިޓީތަކުގެ މަ .ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

 420ދޭތެރޭގައި އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުޑަ ކޮމިޓީން މި ނިންމީ ސަރުކާރު  ގެންަނވާ ޮގތާ ކަންބޮޑުވަނީ އެ

ދިނީ ސަރުކާރަށް. އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނަށް  ލަބިއްޔަތު މިހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްގެ އަޣް ވެސް ުމގެޖަވާބުދާރީކުރުވު

ތޯ ގެންދާނީ؟ މުޅި ރައްޔިތުްނގެ އިތާރު މޭރުމުގަޚުދުމުޚްމަތުަގއި ސަރުކާުރ ޢާމަނިކުފާނުގެ ޒަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ،ތިބީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ރޫހު އެއްކޮށް އޮުޅވާލަނީތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ައޅުގަ

ނޑުމެން ިއދިކޮޅު ޕާޓީަގއި ތިއްބާ އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށް  މި ،އެމް.ޑީ.ޕީ ތަމްސީލުކުރާ ކޮްނމެ މީހަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްތަނަށް   425ިވއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ފޮނުވާފައި މިތިބީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަޖިލީސް  ރައްޔިތުން ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި ސަްއކަތް ުކރާނަން. އެ މަސައްކަތަށްރައީސް، އެ މަ

ނޑުމެންނަކީހިންގިޔަކަ ނުޑމެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ރިާޔސީ އިންތިޚާެބއްަގއި  ،ނުދޭނަން އަުޅގަ
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ނޑުމެން އައި އިންތިޚާބުަގއި އަޅު  ދެން  ،ލަްއކަ ޯވޓު ނަގާަފއި 1 ވާ ހާސް ވޯުޓ ނެގިްނ. މަނިކުފާނު ތި ނިސްބަތް 21ގަ

 .ތަމްސީލުކުރައްވަނީން ތި ހާސް މީހު 11ހާސް ވޯޓު އިނގޭތޯ. އެންމެ  11ލަބިއްޔަތަށް މަނިކުފާނުމެންގެ އަޣް  ،ޕާޓީން

 430ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި ސްތައް ެވސް މިތާނގައި ތަމްސީލުބާކީ ތިބި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިހުސާ

ނޑުެމން މަތަށް އަޅުޢާތާރު ޒަނޑުމެންނެްއ ނުދޭނަން. ތި ޚުދުމުޚްައޅުގަ ރައީސް، މި މަޖިލީސް ހިންގިޔަކަ  ގަ

މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީސް، މި  .ނަންނެއް ނުތިބޭދީގެފުރުޞަތު

ކަުމގައި ވަންޏާމުން އެމް.ޑީ.ޕީ ތަމްސީލުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އަދި އެހެން ހުރިހާ ޖިލީސް ހިންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާމަ

 ދެއްވަިއގެން ކުިރައށް ގެންދަވަންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ފުރުޞަތުޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް 

 435 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އާދެ ؛ދެންމެ ެއ ނެންެގވި ނިޒާީމ މައްސަލަهللا އާދެ، ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއާވ ޢަބްދު

ބަަލއިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ ަދންނަވަން. އާދެ، އެއީ ހަމަ  ލަ ރިޔާސަތަށްގޮތުން ެއ މައްސަ ގަާވއިދު ތަންދޭ

 ނިޒާމީ މައްސަލަ މި  ނޭޖެހެނީ އެއް މައްސަަލއަާކއި ެއއް ިއޝޫައކާ ބެހޭ ގޮތުންރާރުކޮށް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަންތަކު

ނަޑއެޅިފަ  ވަގުތު މި ބެހޭ ގޮތުން މި އެ މަްއސަލައާނެގެނީ. އެހެންވީމާ،   440ނިޒާމީ މައްސަލައަކާ ބެހޭ  .ވަނީ ގޮތެއް ކަ

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.  ،ގޮތުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 445 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ތެރޭ ކަންބޮޑުވުމެްއ މަްއސަލައި  ކޮމިޓީަތކުގެއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާެދ، ޢި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ނިޒާީމ  ކަމަށް އޮތް އްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ައދިވެސް އެބަވަންޏާ ެއކަްނ ހަ އޮެވއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނުޑމެންގެ އޮތް ހަނިމައްސަލަތައް ނެގުުމގެ ބަދަލުގަ  މެޖޯރިޓީ  . އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

 ދެއްކުމަށް ޓަކައި އެ އަޑު އިްއވަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް ކަމަށް އްޔިުތންއަކީ ެއއީ ހަމައެކަނި ރަ

 450ޮބޑީ  ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ެއކަން ކަމަށް ވަންޏާ ވިދާނެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ެވއްޖެ އްވަންޏާ އެ އަޑު އި 

ކުރަންވީ.  ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މިކަން މިކަން މިގޮތަށް ކުރާޝަނަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލި

ކުރަންވީ.  އެކު ކަންކަންވެސް ނޯންނާނެ. ސުލްޙަވެރިަކމާ  މެއްކަ އަުޑގަދަކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެްނ ލައްވާ ކުރެވޭނެ ެއއް

ވަރަށް ސާފުކޮށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނެްއ ނުދޭނަން ރުޞަތެއްކުރާކަށް ފުކަންތައް ުކރި ގޮތަށް  ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންތައް

ވީ. ހަޅޭއްަލވަންޏާ ރަންކުްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މަޝްަވރާނީ. އެހެންވީމާ، މަޝްވަރާގެ މަްއޗަށް ދާންވެ ވަނަންދަ މި
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 455ރު ސަުރކާ ،ންތަނުގައި. އަެނއްާކ މިައދު ސަރުކާރުން ދިނީކީ ހަމަެއކަނި ރަްއޔިތު ހަޅޭއްލަވަްނވީ. ގިނަ މީހުން ިތބީ މި

އޮތީ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ދީފައި އޮތީ. ނޫން. ެއ ފުރުޞަތު  ިދނީ އެމް.ޑީ.ޕީައކަށްޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

 ށް... ކަވަކި މިންވަރަ  ންނަށް އަޑުގަަދކޮށްގެން އުޅެވޭނީ އެހެންވީމާ، ައުޑގަދަކުރާ މީހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 460 ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި . ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންންންބަރުޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެޝުކުިރއްޝުކުރިއްާޔ. 

ޢިއްޒަތްެތރި  ،ޝުކުރިއްޔާ، ޝުކުރިއްާޔ، ޝުކުިރއްާޔ، ޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 ހެންވޭުރ ދާއިާރގެ މެދު ،ަވޑަިއގެންފަިއވާީތވެދިއާދެ، އަޅުަގނުޑ ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް ފުުރޞަތަށް އެ ؛މެންބަރުން

 އަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތު

 

 465 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މު ވާހަކަދެއްކެވުން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިވޭމެދުހެން

ނޑުމެން ކަންބޮުޑ މި ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން  އް ެނތިއެއްވަނީ މައްސަލަތަކެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ފަރާތުން  މިހާރު ސަރުކާރުގެ، އޮތް ބިލަކީ މިހުރި. ކުރިއަށް  ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް އެބަ

 470 ވަކި  ،އެއްޖެހޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ ނިންމާފައި އޮތް ބިލަކީ ވަރަށް ނުރައްކާެތރި ބިލެއް. އެ ބިލު އެބަހުށަހަޅަން މިހާރު 

 ގޮތުަގއި މިއަދުލެވިަފއިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކަށް ދާން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ކުލަަވއިގޮތަކަށް އެ 

ެއްއ ނަގައިގެން މި ބިލު ގެންގޮސްގެން މަސަްއކަތްތަެކއް އުޅެނީ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އެްއކޮށް މި ރޭވުންތެރިކަމާ

ނޑު ބަލައިނިންމާލަންވެގެން. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މިހާރު ހުށަހަޅަން އޮ  ހުރި ވަރަށް  ާލއިރުަގއި އެބަތް ބިލު އަޅުގަ

އަށް ގޮސްދާނެ  މި ޤައުމަށް ދިމާެވދާނެ ކަރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ އިންތިހާ ،ބައިވަރު ނުރަްއކާތެރި ކަންތައްތައް

 475 ލުމަށްފަހު މެނުވީ މި ބިލު ހުށަހަޅަިއގެން ދާއިމީ ކޮމިޓީ އެއް އެކުަލވައި، ހުރި. އެހެންކަމުން މައްސަލަތަކެއް އެބަ

އް ނަަގިއގެން ގެންދިޔުމަކީ ވަރަށް ޮބޑެތި މައްސަލަތަެކއް ީމގަިއ އަނެްއކާވެްސ ވަކި ަވގުތީ ކޮމިޓީއެ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  އެކުެލވިގެްނވާ އަިދވެސް ތަކުރާުރކޮްށ  އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސްކަެމއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު މި ޖެހޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކެއް  މިއަދުގެ މަޖިލީސް ވެސް ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެބަ ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ރަން ނަގާ މިއަދު މި ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދިރާސާކު ،ނޫންނަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ބިލު ދިރާސާުކރަން ،އެކުަލވާލަން

 480މި ބިލު ނިންމެވުމަށްފަހު މި އެ ކޮމިޓީން  .ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ނުރައްކާތެރި ކޮމިޓީއެކޭ އަކީ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް އަނެްއކާެވސް  ،މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމާ ށް މައޮތް މެޖޯރިޓީ ޕީ.ޕީ.އެ މިތާ ތެރޭގައި އެބަ ؛ނޯންނާނެދެން އަޅުގަ
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ގެ މި ރަނީ އަިދެވސް މިއަދު މި މަޖިލީހުއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު ،. އެހެންކަމުންކާރު ހިންގާ ޕާޓީތަކަށް ލިބިފަނުވަތަ ސަރު

ނޑާލުމަށްފަހު ދާއިމީ ކޮމިޓީ އެކުަލވަސެ  ލާަފއި ގޮތެއް ނިންމަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝަން މެދުކަ

 

 485 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، އެ  ؛ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ މުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި  ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެދު

ެގވެމުން ނެންނޭ ނިާޒމީ މައްސަލަ ޖެހެނީ ހަމަ އެއް ިއޝޫއަކާ ބެހޭ ގޮތުންދަްނނަވާލަން މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން

ނޑަށް  ތަންދޭއެ މައްސަލަ ގަާވއިދު ، ގެންދެވެނީ. އެހެންވީމާ  ތުްނ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ވާހަަކ ރިޔާސަގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ޢަދަބުވެރިކަމާ ދަންނަވަން. އާދެ، އަ ނިޒާމާ  ރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް؛ޢިއްޒަތްތެ ،ދެންއެކު އެ ުޅގަ

ނޑު މިހާރުބެހޭ   490އިބްރާހީމް  ފޭދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް  ؛މައްސަލައަކަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން. ދީދީ އަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 495 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ

ނޑު ނިާޒމީ މައްސަލައެއް މި ެނގީ ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް،  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއަޒތްތެރި އަުޅގަ

ަރއްޔިތުްނެގ ރާަވއިގެން  ަގއިމަ ގަސްތުމިއީ ހަކުރިއަށްދާ ގޮތް. ހާރު ތެރެ މި މެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި މަޖިލިސްއަޅުަގނޑު

ދެ މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާ ތަކުރާރުކޮށް  ،ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ދެ މެންބަރަކު ،ހުއްުޓާވލަންވެގެން ސީ ޚިދުމަތްތައްސާއަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  ންގެށްލައިހަލަބޮލިކޮ ނަގަިއގެން މަޖިލިސް ކަންތަްއ  މި، އެހެންވީމާއުޅޭ މަންޒަރު ައޅުގަ

 500ބޭފުޅުން  ޔިތުން ތިޔަރައްއެްނމެންގެ ވެސް ޒިންާމއެއް. މެން އަުޅަގނޑު ރި ަރއީސްހުއްޓުވުމަކީ ޢިްއޒަތްތެ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ިޔތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި ްއގައި ރައް ތަކެތިބީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތި

ނޑު ނިޒާމީ ރެވޭނެ. ކަމެއް ނުކު ށް މިކަމަޖިލިސް ހުއްޓުވާަލއިގެން މިގޮތަ ،ލާފައިހުއްޓުަވއިނިހެން ޙައްޤުތައް އެހެ އަުޅގަ

ނޑުގެ ިނޒާމީ ނު ،ނުކުތާއަކުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޔިތުންެގ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް  އަކީ ޤާނޫނާ ކުތާއަުޅގަ

ުބވެތި ެވސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމއް ޫނން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮްއގޮތަކަށް އެރުކުރުމަކީ މިއީ އިނޯރިޓީ ހިސޯލިސް މަމަޖި

 505ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ަވކާލާތުކޮްށގެން ރަނގަޅު ޤާނޫނުތަެކްއ ތިއްެބވީ  ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތި ތިޔަން ރައްޔިތު

 ... ވެސް ނިޒާމީ ނުކުާތ ނަގަިއގެން ދައުލަތުގެޖޫދަށް ގެންނަން. އެްއގޮތަކަށް ވުމިތަނުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އެ ނެންގެވި ދެންމެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ ރު. އާދެ،ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ ޝުކުރިއްޔާ

 510ކަމުގައި  އްސަލައެއްޒާމީ މަގޮތުން ެއއީ ނި ހުގެ ަގވާއިދު ބުނާމީ މައްސަލަިއގައި ދަްނނަވާލަންޖެހެނީ މަޖިލީ ޒާނި

ވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިާރގެ ައރު ތު މިަމއްަސލައެްއގަިއ ފުރުޞަ . އަުޅަގނޑު މިހާރު ނިޒާމީނެތޭ ބަލައިގަެނވޭކަށް

 އަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 515 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި ނެގީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ނިާޒމީ ނުކުތާއެއް މި

ވެހި ރައްޔިުތންގެ ލާރި ޚަރަދުކޮށްފައި ރި ކަމެއް. ދިހުމަގެ ނިޒާމު ގެއްލިފަިއވާތީ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަޖިލީހު

 ނަށް ވަދެ މިތަ ހުރިހާ މެންބަރުން މި ވަރަށް ޮބޑު އުއްމީދެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ގެވެހި ރައްޔިުތންދި އަޅުަގނޑުމެން 

 520މަޖިލީހުގެ  މިދަނީ  ަހމަޔަށް މި މުއްޔާގެން އަްއޑޫ ތުާރުކން ފެށި ހއ. ،ރިހާ ރައްޔިތުންއްޖޭގެ ހު ތިބީ. އާދެ، ދިވެހިރާ 

ނޑަރަކާތްތައް ބައްންބަރުންގެ ހަމެ މި ޢިްއޒަތްެތރި ،ރަކާތްތައްހަ ށް ަލވަމުން. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅުގަ

އާދެ، އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ިމ ބޮޑަށް އެދެން ވާހަކަެއއް ދައްކާލަން. އްވުން ވަރަްށ އް ދެފުރުޞަތެ

ގައި އިނގޭތޯ. ވެސް ައޑުގަަދކުރެވިާދނެ މިތާނ ައޑުގަދަކުރަންޏާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މަނިކުފާނު؛، ދަންނަވަނީ

ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގިއ އެކު ިއ އިންސާުފވެރިކަމާ ދުުލވެރިކަމާޢަމި މަޖިލީހުގައި  ޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު؛ޢިއް

 525 މަނިކުފާނު ދެއްވުން ައޅުަގނޑު އިލްތިާމސްކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. ހޮވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނި 

ނިޒާމީ އި ަބލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. ގަކަމު  މައްސަލައެއް މީގޮތުން އެއީ ނިޒާ ހެނީ ގަވާއިދު ބުނާޖެދަންނަވަން

 530ރިފަށް ތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒަގެ ޢިއް ެކލާ ދާއިރާމައްސަލައަކަށް ފުރުޞަތަްށ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ 

 އަރުވަން. ރުޞަތުފު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 535 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފުޢަލީ ރު ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަ
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ޕީ އަްށ .އޮތް އެމް.ޑީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ވަރަށް ޮބޑު ކަންބޮުޑވުމެްއ އެބަ

ކޮމިޓީން  12ތަނުގައި އޮންނަ  ޕީ އަށް މި.ގަންނަވާ ބޭުފޅުން އެ ވިދާުޅވާ މައްސަަލިއގައި އެމް.ޑީއި ނިސްބަތްވެަވޑަ

. 32ގެނައިމަ  ފަހަކަށް ގާތް ދެން އެންމެ. 39.92އްޔާ ތުން ކަމަށް ެވްއޖެ. އަްސލުގައި ނިސްބަޖާގަ 32ބެންޖެހެނީ ލި

އަކީ މިހާުރ  އަނެްއ ވާަހކަކަ އަޅުަގނުޑ އަހާލަން ބޭނުންވާ. އެީއ ެއއް ވާހަ .ޭބފުޅުންނަށް ޖާގަ ނުލިބޭޯތއޭ އެ 32އެ 

 540ްތ އޮ ތްޯތޭއ ކޮމިޓީއަކަށް ޮގއްސައޮ ބަވަގުތު އެ ލެއް މިެއއްެވސް ބި ،ކޮމިޓީއެއް ނެިތގެން އުޅޭ މައްސަލަިއގައި 

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކޮށްގެން ހުމަރުޙަލާގައި. އެހެންކަމަށްެވއްޖެ  ވެސް  ރިހާ ކަމެއްއްޔާ ެއއީ މައްސަލަެއކޭ. ދެން އަޅުގަ

 . އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ނިމެންވާނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 545ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަންޖެހެނީ އެއީ  ލީ ޢާރިފުޢަ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި ބަލައިގަންނަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ތަނެއް ނުދެއޭ. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެން ނިޒާމީ 

ހިނގާ  މަޖިލީހުަގއި ވަގުތު މި  ތުން. ެއއީގޮ ގުޅޭ ގައި ހިނގާ ަމްއސަލައަކާަވގުތު މަޖިލީހު މައްސަލަެއއް މި ނަގަނީ މި

ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންމައްސަލަެއއް ނޫން. 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 550 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

މިތާނގަިއ މަޖިލިސް. ގެ ޔިުތންނެ އެންެމ ބޮޑު ބުރުލަކީ މިއީ ަރއްއަރާ ރަީއސް، މި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމަށް ތެރިޢިއްޒަތް

 555ތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކަށް އަރަިއގަންނަންޏާ އެއަްށވުެރ  މި އްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ހިމާަޔތްކުރެވެންޖެހޭނެ.ރަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާނގަިއ މެޖޯރިޓީ އޮތީތީ ބޭނުންހާ  ،ބޮޑަށް ނިޒާމު ގެއްލޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ

ކަެމއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ކަށް އުޅުްއވާނެްށގެން ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެްނދަވާށް ހީކޮކަށް ހެދޭނެ ކަމަގޮތަ

ތަނަކަްށ  ަރއްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މިިއ. މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަ

 ތިބީަމ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޑުނާހައި ަޙއްޤުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ައއިސް ތަނަށް ރައްޔިތުންގެ ވަންނާކަށެއް ނުޖެހޭނެ. މި

 560ޅުެވއްޖެ. ކޮން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ވިދާ  ށްުނވާނެ.ަތއްތައް ކުިރއަށް ގެންދާކަތަނުގައި ކަން މި

ނޑުމެްނ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަ ގޮތަކަށް އެކުަލވައިލި ކޮމިޓީ ިރޕޯޓެއްތޯ؟ ޕާޓީެގ މީހުން  1ެމއް. މިތަނުން ެއއީ އަުޅގަ

ެވގެން. . ެއގޮތަްށ އެ މަސައްކަތް ކުރަންޕާޓީގެ ައޑު އެ ކޮމިީޓގައި ިއްއވަންެވގެން 1ލައިގެން ކޮމިޓީެއއް ހެދުނީ. އެ 
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ރީ ބަތްވާ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ޖުމްހޫތާރު ގޮތަކަށް ސަރުކާރު ނިސްމުޚްއެހެންނަމަވެސް، ިއއްެޔގައި ވަރަށް ޚުދު

ނޑުމެން  ޕާޓީގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެގ ވެސް ޙައްޤުތައް ނިގުަޅއިަގނެ، ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަ

 565ްސ ހާ 1ލައްކަ  1ން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއި ،ބަލައިގަންނާނެ ރިޕޯޓެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޙއްޤުތައް 

މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި  ށް މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކުނުކުރެވޭ ގޮތަކަރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތް 

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 570މައްސަަލއިަގއި ދަމް ދެންމެ އެ ނެންގެވި ިނޒާމީ ާނ އާިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިމީދޫ ދާއިރާގެ  އަްއޑޫ

ގޮުތަގއި ބަލައިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ.  ގެދަންނަވާލަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލައެއް 

ނޑު ޢިްއޒަތްެތރި މެން ވަރާ ވެސް ވަނީ އަޅުަގނުޑމެން ހަމަ މަޝްބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންއާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ ގަސްތު ންވީމާ، މިހާެއހެނީ. ކުރަމުންނޭ މި ގެންދަ  ްށ ޕާޓީތަކުެގ ިއސް ލީޑަރުންނާކުރަނީ މި ވަގުތަރު އަުޅގަ

ނޑާލަނީ ނޑާލަން. ެއގޮތުން މަޖިލިސް މެދުކަ  ޕާޓީތަކުގެ އިސް ީލޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަަކއި މަިޖލިސް މެދުކަ

 575 ބެހޭ ގޮތުން. މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް

 

ނޑުްއވައިެލްއވުން)މަ  ައށް( 12:11އިން  12:21 ޖިލިސް މެދުކަ

  

 ނިންމުން 

 580 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި ބަެއްއ ކަހަލަ ވިސްނުންތަކެއް ހުށަެހޅިފައި އޮތުމާ ެއކު، އެކަމުަގއި؛ އާދެ، މި ދެންނެވީ ދާއިމީ 

ނޑުމެން އިުތރަށް މަޝަވަރާކޮށްލަންޖެހޭތީވެ އޭރު އެ މަޝްވަރާ އަ ށް ކޮމިޓީތައް އެކުަލވައިލުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ޓަކައި މެދުަކނަޑއިލުމަށްފަހު އަލުން ޖަލްސާ ފަށާއިރު ދަްނނަވާލަންޖެހެނީ މިދިޔަ ަވގުތުތަކުަގއި؛ މެދުަކނަޑއިލުމާިއ 

ނޑު ޕާޓީަތކުގެ ލީޑަރުންނާ ވާހަކަދަްއކަމުންނޭ މި ގެންދަނީ. ދެން އެ   585ފެށުމާ މިދޭތެރޭގައި މިދިޔަ ަވގުތުތަުކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކެ އަޅު  ،ވާހަކަތަކަށް ބަާލއިރު ވަނީ ފުޅު ްއ ވެސް މި ބޭނުންަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ވިންވިން ިސޓްއޭޝަނަކަްށ ދެވޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެކަމަްށ ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތް ކުރަމުން މި ދެވެނީ. 

ނޑު ޤައެހެން ޑުމެްނނަށް ވާހަކަދައްކަިއގެން ައދިވެސް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް އަޅުަގނ ބޫލުކުރާހިތްއޮތީވީމާ، އަުޅގަ

ަޓކައި ެއ އެކަމަށް  މު ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ،ކީ މުހިއްެވވޭ ގޮތަކަށް މިކަްނ ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުުރމައެއްބަސް 
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ނޑު މި ޚިޔާލުކުރަނީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްމަސައްކަތް  590ފަހު. ކުރުމަށް ޖާގަދިނުމަށް އަޅުގަ

ދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދުން ދެން މި ހިސާބުން އެޖެންޑާގެ އިތުރު ައއިޓަމަކަށް ނުދާ ެއކަމަށް ޓަކައި ޖާގައެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު މި އެއްގޮތްކޮށްެލވެނީ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުެމން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ މި  ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު އޭގެ ފަހަށް. ގޮތުެގ މަތީން ޚިޔާލު ެއްއގޮްތކޮށްލުމަށްފަހު ދި ދެބަްސވާން އަ؛ މެންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށްައޅުގަ

އެއްބަްސެވވޭ، ޫނނީ އެއްބަސްވާން ނަމަވެްސ އެއްބަްސވެވޭ ގޮތަކަށް ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ  ނަމަވެސް

ނޑަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ  595 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد ދަންނަވައިލުމާ އެކު ދެން ައުޅގަ

____________ 


