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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި 

ނޑު މަ ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ ކަމުަގއި ަދންނަވަން. މި ބައްދަލުވުމުެގ  24ުރޙަބާ ދަންނަވަމުން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ހާޒިރީއަކީ 

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިރޟާ، ފަރެސްމާތޮޑާ ާދއިރާެގ ކޮމިޓީގެ ަމއިބު މުޤައްރިރު ަޢލީ މައުރޫފް، ގުރައިޫދ ދާއިރާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

އަދުެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ. އާދެ! ހުރިހާ

އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ ިސާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިުލގެ މަސަްއކަތް. 

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ެވސް ފުދޭވަރަކަށް ގިނަުދވަްސވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ައއިއްސަ އޮންނަތާ. 

ނޑު ނޑުމެން މިހާރު  އެހެންވީމާ، މި ބިުލގެ މަަސްއކަތް އަުޅގަ ގަސްދުކުރަީނ މިއަދު ކޮމިޓީން ނިންމަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި އެންމެ ފަހުން މި އޮތީ މިމަހުެގ  އަށް މި  15ދެތިން ފަހަރަކަށް މި ބިލު ނިންމަން ތާރީޚު ވެސް ކަ

ނޑަައޅާފައި ތި ޭބފުޅުން. އެހެންވީމާ، ދެން ާބކީ ދެ ތިން ދުވަހެއް މި އޮތީ. ބިލުތަކުގެ މަސަްއކަތްތައް ިނންމަން ކަ

ބިުލެގ  2އަދިވެސް އެބަހުރި ބަެއއް މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، ިއއްެޔގަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައރާދަކުރެއްިވއްާޔ 

އައްސަރިބަހާއި ސާަބްސ ންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަސައްކަތް ނިންމިއްޖެ. އެަކމަށް ޓަކައި ހަމަ ކޮމިޓީެގ 

ނޑުމެން މަސައްކަްތކޮށްެގން މި ބިލު ނިމިއްޖެއްޔާ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި ދައުުރ ދަންނަވަން. ދެން މިއަދު އަ  ޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ވެސް ވާނެ ރެޯކޑު ވަރަށް ރަނގަޅު ކޮމިީޓއަކަށް. ދެން މިހާރު ވެސް ވަރަްށ  ނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަ

މަަސއްކަތްަތއް ައއިއްސަ ހުރީމާ ެއއާ  ރަނގަޅަށް އޮތީ ވެސް. އެހެްނނަމަވެސް މި އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި

ނޑު ދެކޭގޮުތގަ ، އެހެންވީމާ އި.ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނަްނޖެހޭތީ ބައެއް ބިލުތަކަށް މި ވަގުތު ހޭދަވުމުން ދަނީ އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު މަރުޙަލާތަކުގަިއ ވާހަކަދެކެވި ހެދި ފައި އޮތީ. ބިލުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ މިއަދު ހަމަ ބިލުގެ މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން އިތުރަށް ޖެނެރަލް ބަޙުސެއް ނުކޮށް ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވެްސ  ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ހުރިހާ އެންމެންގެ މާއްދާއަކުން ޮގއްސަ އަުޅަގނޑުމެން މި ނިންމަންވީހެން. ޚިޔާލު

ވެސް ދަންނަވަން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މާއްދާައކުން  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ، މާއެްއގޮތްކުެރވިފައި އޮތީ. އެެހންވީ

 ވަންޏާ.  ކަމަށް  މާއްދާއަކުން ކުިރއަށް ގެންިދުއމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

އޮތީމަ.  އިއިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފަދުވަުހގެ ބައްދަލުވުުމގައި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން

 އެަބއި ކިހިނެއްޯތީވ މުޤައްރިރު އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވާ؟، އެހެންވީމާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކޮށްލިއިރު ާވގޮތަކީ އިލެްކޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭ ފުޅުން ވަރަށް ނަސީބު ދެރަކޮށްނޭ ދިމާވީ. އަުޅގަ

 އި އުޅުްއވަނީ. ރަށުގަ ވަރަށް ބުރަކޮށް ވަގުތު ލަންާކގެ ކޮންމެވެްސ އިލެކްޝަނެއް އޮްބޒަރވުކުުރމުގެ މަސައްކަުތގައި މި

ނޑަްށ ހީވަނީ، ވެްސ ނެތް. އެހެްނވީމާ ވަަޑއިގެން ކޮމިޝަނާ  ސްނޑުމެން އަނެއްހެްނ އިލެކްޝަންެދން އަުޅގަ ،އަުޅގަ

ރު އެ ނިންމާފައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން އޭދެން މި މާ. މަޝްވަރާކޮށްލިއިރު ެއ ބޭފުޅުންގެ އަޅުަގނޑު މަްޝވަރާކޮށްލިން މިކަ

ދެން އެ ބޭފުޅުން އަނެއްހެން  ނާންނަ އެްއޗެްއވީމާ މާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ވީމާބޭސްކޮށްަފއި ޮއތް އެއްެޗއް  ށްއޮތް އެްއޗަ

، މާެއއް. އެހެންވީނޫންހޭ މާބޮޑަށް ދައްކާނެ ވާހަކަނެތެއް  އި މާބޮޑު ކޮމެންޓެއް މިއަކު ނެތް. ވިދާޅުވި ިތއީ ެއއްކަލަ ތީގަ 

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން މިއަދު މި  ކަމަށް އޮތީ. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާދެން އެގޮތަށް  ވަންޏާ އަޅުގަ

  ކަތާ ހަމައަށް ދާންވީހެން. އާދެ!ނިންމާލުމުގެ މަސައް އިމަޑުމަޑުން މީތި މަސައްކަތް ފަލިޖަހާފަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މި މަސައްކަތް ތި ވިދާުޅވާހެން  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ދެން ، ވީމާރު އަތްއުނުގޅައިފިން. އެހެންއަުޅަގނޑުމެން މިހާމި ބިލުގައި އަޅުަގނޑުމެން ތިންހަތަރުފަހަރަކަށް 

ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ތި ވިދާޅުވާހެން މިއަދުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ކަމެއް ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ދެން މާބޮޑު 

ކަމުަގިއ  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެގޮތަށް އެްއބަސްވެަވޑަިއގަންނަވާ ނޑަށް ހީވަނީ ނިންމާލެވިދާނެހެންއަޅުގަ 

ނޑު ހު .ވާނަމަ މަސަްއކަތް ނިންމާލަން ށަހަޅާލަން މި މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ގޮސް މިއަދު މި ބިުލގެ އަުޅގަ

 ހުށަހަޅާލަން އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑު

 

 ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދި

ޮގތުގައި މި ބިުލގައި މާބޮުޑ  އާދެ! މި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން މީތި ލަސްކުރުމުގެ ، ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ މައްސަލަތަކެއް ނޫޅޭކަމަށް ައޅުގަ

ގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ، ުދވަސްެވްއޖެ. އެހެންވީމާވެސް ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ  ބޭނުމެއް ނެތް. މިހާރު

 ހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. އެ ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދެން ާތއީދުކޮށް، ކުރަްއަވއިގެން ހުަށހެޅުން ހުށަހަޅައިގެން ކޮންެމހެން އެހެން އަުޅގަ

ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ، ވެސް ތަފާތުވުމެއް ނެތްހެން. ދެން  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްހެން. ޚިޔާލު

ނޑުމެންނަްށ ކަން އޮތް ގޮްތ ވެ ހުށަހެުޅއްީވ. ދެން އެދެން އެ ވެސް  އިނާ އާދަމްގެ ކޮންސަރން ރޮޒަ ސް އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީެގ ، ލު ެއއްގޮތްހެްނ. އެހެންވީމާވެސް ިޚޔާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެންމެންގެ، އޮޅުންފިލައިފި. އެހެްނވީމާ

 1:30ވެސް ނެތް ދެން  ޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މާބޮޑު ކަމެއްމަސައްކަުތގެ ނަތީ

ސް ޚިޔާލަކީ. ވެ އެއީ ކަންނޭނޭގ އެންމެންގެ ނިންމާލަން ހީފަންވީ ކަންނޭނގޭ. ދޭތެރޭގައި. ދެން ބިލުގެ މަސައްކަތްއާ 

މާއްދާއަކުން ދަމާ. ދެން މާއްދާއަކުން ދިއުުމގެ ކުރިްނ އިދާރީ ގޮތުން ފާއިޒު ފަހަރަކު މާއްދާއަކުްނ ، އެހެންވީމާ

ލީގަްލ ، އިވެސް އެބަ އޮތް ފާހަގަކުރައްވާފަ  އިނގޭތޯ، ރޮޒޭ. އެބަ އޮތް ަކންނޭނގޭ މުހިއްމު ދެ ކަމެއް. އިދާރީ ބޭފުޅުން

އް. އެ ދެ ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ދެ ކަމެ . އަދި އަުޅަގނޑުމެން މި އަނެއްހެން ބަލާލި ބަލާލުމުންވެސް ބޭފުޅުން

ވެްސ ފާއިޒު އޭތި ސަމާލުކަމަށް  ދިަޔއީމަ ފަސޭހަާވނެހެން. މިހާރުއްސުރެން އިއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަނގަުޅކޮށްލާފަ

  ގެންނަންވީ ނޫންތޯ އެ ދެ ނުުކތާ!

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ތަށް ފާސްކުަރން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.އެ މާއްދާ އޮްތގޮ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދި

ހުށަހަޅުްއވާފަިއވަީނ މިހާރު މި ތިންހާސް ެއީއ ރަނގަުޅ އަދަދެްއ ކަމަށް.  ޟާއާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރި

ށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ައދަދަކަށްވާތީ ދެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެހެން ނިޔާެއްއ އެހެންވީމާ، އެ އަދަދު ައޅުަގނޑަ

އިްއވާފައި އޮތީމާ އަިދ ކުީރެގ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ަގވާއިުދގައި ވެްސ އެހެން އޮތުމާ ެއކީަގއި ެއއީ އެ ހުށަހަޅުމަށް 

 ަހކަ ދަންނަވާލީ.އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  8މިހާރު ރިޟާ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ޢަލީ މައުރޫފް ތާއީދުކުރައްަވއިފި މިހާރު )ށ( އެއޮްތޮގތަށް، 

 އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން. ޮރޒަިއނާ އެބަ އިޝާރާތްކުަރއްވާ ުފރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން ޭއގެ ފަހުން މި މިހާ ރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކީ މި ގާނޫނު މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބޭަކށްނުޖެހޭ. އޭރުގަިއ ސްޕްރީމް  އިޞްލާޙުކުރަނީ. ކުރާއިރު ޮކންމެހެން ތިންހާހަކަށް ވެސް ވެގެން އަުޅގަ

ހާސް އޮވެފައި ތިންހާސް ހަމަކޮށްގެން ޕާޓީތަކަކެއް ހަދާފައި ކޯޓުން ތިންހާހޭ ވިދާޅުވީ ކުީރގައި އޮތް ަގާވއިދުަގއި ތިން

ތިބީމާ އެ ޕާޓީތައް ނުއުވޭެނ ވާހަކަ ބުނުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ކޮންމެހެން މިހާރު 

ޓީތަކަށް ފައިސާ މި ގާނޫނުގަިއ އެބަ އޮވޭ ޕާ .ވެސް ބެންވީ ސަބަބެއްހާހުގައި ސްޕީކްކޮްށގެން ތި އަޅުަގނޑުމެން މި ތިން

ެވސް ޕާޓީ ހަަދއިގެްނ  ޭއގެ ދަށުން ކޮންމެ ބަަޔކަށް، ދޫކުރެވޭނީ ވަިކވަރަކަްށވުރެ ަމތިވީމަކަމަށް އަދަދު. އެހެންީވމާ

ވެސް ުފޅާކޮށް ބާްއވަން ައޅުަގނޑަްށ އެ ފުރުޞަތު ވީހާ، އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫނުައސާސީން އެބަ ދޭ. އެހެްނވީމާ

 އެގޮތުްނ...  ،ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު އުތުރު 

ނޑުގެ ެވސް ޚިޔާލެއް ހަމަ އިނގޭތޯ. މި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޑިޮމކްރެޓިކު ޤައުމުތަުކަގއި އޮންނަ  މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

ނޑައަަޅއިގެން ަވކި މެ ނޯޭވ  އެއް ހެދުނީއޭ އެހެނެއްޕާޓީ އެ ރުން މިވެނި އަދަދެއް ހަމަވީމަންބަގޮތަކީ އަދަދުތަެކއް ކަ

ިސޔާސީ ޕާޓީތަަކކީ ެއ އުސޫލަށް ބަލަިއގެން ހަދާ ، އިނގޭތޯ ހަމަ އެްއވެސް ޑިމޮކްރެޓިކު ަޤއުމެްއގައި. އެހެްނވީމާ

ނޑި ނަގާ ވަރާއި ޯވޓުދޭވަރާއި އެއީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަ ކުގެ ބޮޑު ުކޑަމިން ބަލާ އެްއޗެއް ނޫން. އިންތިޚާބުތަުކން ގޮ

ނޑުމެްނގެ ަޤއުމުަގއި މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ ީމގެ ކުީރަގއި މި އޮންނަނީ  ނޑުތަަކކީ. ދެން އަުޅގަ މިންގަ

ނޑުމެން ހަމަ  އިކޮންމެވެސް އަދަދެއް ޖަހާފަ ޕާޓީ އުފެއްދޭވަރު. ދެން އުސޫލަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަ

ނޑަނާޅާ ނިންމާަލންވީ. އުސޫލު ާބއްަވއިގެްނ ކުރިއަށްާދކަމަށް ވަނީނަމަ އެީކއެކަށް މިދެ ންނެވިހެން ައދަދެއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕޮލިސީ މޭކުކުރުމުގެ ަޙއްޤު އެބަ އޮްތ ކަންނޭނގޭ ތިންހާސް ެވއްޖެއްޔާ އެއްހާސް ވިޔަސް އަިދ 

މުދުން ފާހަގަކޮށްލަން މި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބުނާ އަދަދެްއ ކޮންމެ އަދަދެއް ވިޔަްސ. ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލެއް މިއީ. އަދި އަ 

ކުރާ އަޅުަގނޑުމެން ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދަދު ބުނެދޭން އޮންނަ ތަނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ޕޮލިސީ މޭކު

، ކަށް. އެހެންވީމާދޭދަދެއްތޯ އެންމެ ރަނގަޅީ. އެެހން ބުނެސްޕްރީމް ކޯޓެއް ނޫން ކިހާ އަ، ބަޔަކީ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ
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ވާވަުރގެ ކަެމއް ނޫން. މި އަދަދެއް ަކނަޑެއޅުމުގައި އެްއގޮތަކަށް ވެސް. ހެޔޮ .އެއަށް ބަލަިއގެން ބަރޯސާ ނުވަްއޗޭ

 ފާހަގަކުރީ. ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާހަކަދައްކާލަން ހަމަ ، ! އެހެންީވމާއާދެއަުޅަގނޑު ވޯޓަށް، ، ރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާއިތު، އެހެންވީމާ

  ...ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ެއކަމަކު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނޑު ، އޯކޭ! އެހެންވީމާ  3000 މީހުން ހަމަވީމަ ޕާޓީ ހެދޭ ގޮތަށް. އެހެންނޭ، މިހާރު. އެ 500 މި ހުށަހަޅަނީ އަުޅގަ

ޞަތު ދޭންވެގެން. ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ޕާޓީ ހެދުމުގެ ފުރު އަނެކަތި ކުރަން. އެއީ ވީހާ އިއަށް ލާފަ 500އޮތް ތަން 

ވެސް ގަާވއިދު އޮތް ގޮތުްނ، ގާނޫުނ އޮތް ގޮތުން ވިްއޔާ ނުޖެހޭނެ އެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަށް ލާރި  ޅުަގނޑުމެން މިހާރުއަ

ކަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް، ބަޔަ، ިއން މަތިވީމަ. އެހެންވީމާ 10000 ހަމަ ޖެހެނީދޭކަށެއް. ެއއީ މި ލާރި ދޭން މި 

ގާނޫނުއަސާީސގަިއ ފުރުޞަތު ެއއް ހަދައިގެން އެ ަބއެްއގެ ިސޔާސީ ފިކުރު ޕްރޮމޯޓުކުރުމުެގ ވެސް ހަމަ ފަސޭހައިން ޕާޓީ

އެގޮތަްށ  އި ކަމަްށވާތީގަޙުހުރީ ވެސް އެ ރޫ ތައް ދައްކާފައިގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އަިދ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެ ވާހަކައެ އޮތް

 ދޫކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަަޅނީ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު އުތުރު 

 ހުަށހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އެ އިާނގެ އަޅުަގނޑު ޮރޒަ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 8ކަށްފަހު( މިހާރު މި )ވަުގތުކޮޅަ ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ.އޮތީ  ދޭނަން. މިހާރު މި އިހެންވީމަ، މީތި ވޯޓަށް އަހާފައެ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުފރަތަމަ ހުށަހެޅުން ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮީތ މިހާރު ބިލުގައި އެ އޮތް ގޮތަށް )ށ(  ވަނަ...

 އަދަދު ގެއެ ާމއްދާ އިއަށް ދަށްކޮށްފަ 500އިނާ ހުށަހަޅުއްވަނީ ލީ މަޢުރޫފް. ރޮޒަކުަރއްވަީނ ޢަތާއީދު .ފާސްކުރަން
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ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު މީގެ ތެރެއިން ، އެހެންވީމާއީދުކުރަްއވަނީ. ދެން ކޮށްފަ. އިންތި ތާދަށްއެ އޮތް ތަން  3000

ނޑު ވޯޓަްށ މި އަހަނީ. ރިޟާ ހުށަހަޅުްއވަިއ ޢަލީ މައުރޫ ފް ތާއީުދކުެރއްިވ ގޮތަށް މިހާރު ބިުލގަިއ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ށް ހައޮތްގޮަތށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް. ދޭނަން ފުރުޞަތު. އި ހާސްއޮތް ގޮތަށް ތިން

ޗެހި ގެ އަދަދާއި ެއއްއީ އިދާރީމޭޒުްނ ވޯޓު . އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސެވެގން މި ދިޔައިހަްށ.. މި ވޯޓު ލަމުންދާއިރު

މެއް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ދެވަަނ ކަށް ދެން ެއހުމުގެ ބޭނުދަންނަވާފަ. ރޮޒައިާނގެ ވޯޓަ  ނޯޓުކުރެްއވުމަށް

ނޑު ދިއުުމެގ ކުރިން ރޮޒައިނާއަށް ފުރުަޞތެއް އަުރވާލާފައި ދާނީ. މާ  އްދާއަށް އަުޅގަ

 

 :އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން

ިއ އެއީ މި ގާނޫނު އަލަށް މިހާރު މީގައި މައްސަލައަކަްށ މި ދިމާވަނީ އޭރުގައި މި މާއްދާ ބައްޓަންކުރެވުުނއިރުގަ 

 އިނގޭ. މި ގާނޫނު އަލަށް ތަޢާރުފުކުރިއިރުގެ އަނެަކްއޗެއްުނން މިއީ ދޯ. އެހެންވީމާ،ވިގެންދިަޔއިުރގައި ތަޢާރުފުކުރެ

ށާއިރުއޭ ކިަޔިއގެން. ނީ މި ގާނޫނުގެ މަގުސަަދށް ޓަކައި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފައޭަގއި ޖަހާފައި މަތީބައިަގއި ިއންނަ

ނުޑ މި ހިތަށްއަ، އެހެންވީމާ ހާސް  ތިން ރަނީ މިހާރު އަނެއްކާ އެހެްނވީމާމިހާރު އެހެން ޖަހާފައި އިންނައިުރގައި އަުޅގަ

ހާސް  މި ގާނޫނު އަނެކަތިކުރެވުނުއިރުަގއި އޮތް ތިންރަތަމަ ހާސް އެންމެ ފު ތިންގެން ނުވާނީތަ. އޭރުަގިއ އޮތް ހަދައި

  އް. ިކހިނެއް މިވަނީ ދެން އޭރުން؟ނެއް ނުވާނެހޭ ދެނެޕާޓީ އެކަނިހޭ ވާނީ. ދެްނ އެހެ އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑު ފުރުޞަތު ާނނަށް އަޅުގަނސި، އެދިވަޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ ނާން ފުރުޞަތަކަށްސިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޔާމީން ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަރުވާނަން. 

 

 ން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމި 

 އަޅުަގނޑު ެދވަނަ މާއްދާ ހަމަ އެ އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. އިތުރު  ރު ރިޟާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ދެވަނަ މާއްދާ އޮތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މި ހުށަހެޅުމަށް ، އިޝާރާތް ުނކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން އިތުރު ހުށަހެޅުމަކަށް އެްއވެސް ބޭުފޅަކު

އަޣްލަބިްއޔަތުން. ތިންވަނަ މާއްދާ ބައްލަވާލައްވާަފިއ ، ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އެހެްނވީމާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން 
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ނާނަށް ފުރުޞަތު ސިިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. 

 އަރުވަން.

 

 ނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިهللا ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އެ އޮތްގޮތަށް ހަމަ  11އެ އޮތްގޮތަށް ހަމަ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ ތިންވަނަ މާއްދާ  އާދެ!

 ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލަން. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އާދެ! ރޮޒައިނާ މިފަހަރު އިާޝރާތެއް ކުރަްއަވއިފި.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ސަތޭކައަށް ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަނެއްކާ މި ތިން ހާސް ވެްސ ފައް

 

 އްކެވުްނ:މަޢުރޫފް ވާހަކަދެ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ކެނދިކުޅުދޫ

 އަޅުަގނޑު ޮރޒައިނާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ތާއީުދުކރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާފަިއ މިއޮީތ އް ކުރައަށް ރޮަޒއިނާ ހުށަހަޅުްއަވއި ޢަލީ ތާއީދުސަތޭކަ ްސ ސަތޭަކއިެގ ބޭފުޅުން، ފަްސ އެހެންވީމާ، މި ފަ

، ޅުއްަވއި ރިޟާ ާތއީދުކުރަްއާޗފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ ނާން ހުށަހަ ސިާހހުގެ ބޭފުޅުން  ގޮތަށް ތިން މާއްދާ އޮތް

ށް ފާސްކުރަން ތަވަނަ މަްއދާގެ )ހ( ބިލުގައި މިހާރު އެ އޮތްގޮ 11މިހާރު  މި އަހަނީ.އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް 

ނޑު ޅުމާ، ދެން ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން. ފާސްވެގެން އެ ދިަޔއީ. އެެހންވީފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފު މަށް އަޅުގަ

ނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެްއ ދޭތެރޭަގއި ފެ )ށ( އަށް ައޅުަގނޑުމެން މިދަނީ. އެ މާއްދާއާ ވަނަ ާމއްދާގެ  12ނާހާނަން. 

 އްވުމަށް ދަންނަވަން. ހުށަހެޅު
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 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ށްލަން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެ އޮްތގޮތަށް ފާސްކޮ

 

 ނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިهللا ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެ

 ދުކުރަން. ޅުަގނޑު ާތއީއަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަށް މިހާރު އޮްތގޮ ގެ )ރ( ހުަށހަޅުއްވަނީ 11ެގ )ށ(.  11އްދާގެ )ށ( ިރޟާ ހުށަހަޅުއްވަނީ، ވަނަ މާ  12

ކުރައްވަނީ. އިތުރު ބޭފުެޅއްގެ ިއޝާރާތެއް ނެތުމާއިއެކު އެގޮަތށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ނާން ތާއީދުސިފާސްކުރަން 

ދަންނަވަން. ދެން އޮތް  ކަމުަގއި  ތަްށ ފާސްވެގެންދިަޔއީ. އެެހންވީމާ، މި މައްދާ އެގޮވޯޓު ދެްއވުން އެދެން

އްދާއަށް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ިއގެން ކުރިއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ދެން ޮއތް މާމާއްދާއާ

 ގޮތެއް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމި 

 އެ މާއްދާ އޮްތގޮތަށް ފާސްކުަރން ހުށަހަޅަން. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ންބަރު ޔާމީނުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަތްތެރި މެއިްއޒަ  ޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

އޮތްގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޔާމީން ހުށަހަޅުއްވައި ވެލިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ެއ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  12

ތާީއދުކުރެއްީވ. އިތުރު ބޭފުޅެްއގެ ޢަލީ މައުރޫފް ަނިއބު ރައީސް ނ.އަތޮޅުގެ ދެ މެންބަރުން މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ކޮމިޓީގެ 

އިޝާރާތެއް ނެތުމާިއއެކު ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ޭބފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެެދން. މިގޮތަށް ފާސްވީކަުމގަިއ 

 ދަންނަވަން. 

 

 :މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުންފަރެސް

ނޑު ހުށަހަޅަން.  27  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( މިހާުރ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ައުޅގަ



9 

 

 

 ނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިهللا ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެ

 ދުކުރަން. ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުަގނޑު ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( މިހާރު ބިލުގައި މިއޮތް ގޮތަށް  27މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްަވނީ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަްތތެރި

ނާން. ސިދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭއްވުމަށް. އެއަށް ާތއީދު މި ކުރަްއވަނީ މައްޗަްނގޮޅި އުތުުރ ދާއިރާގެ، ެދކުނު 

ކަމުަގއި  ން އެދެން. ފާސްވެގެންދިަޔއީވޯޓު ދެއްވު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅުން އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ މި ހުށަހެޅުމަށް

 ވަަޑިއގަންނަވަނީ. ރިޟާ އެދި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( . ންނަވަންދަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ލަން އެ ޮއތްގޮތަށް ފާސްކުރަން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ެއަބ ތޮޑާ ދާއިހުށަހަޅުއްވަނީ އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން. ފަރެސްމާ ރިޟާ

 ާތއީދުކުަރއްވާ އެ ވިދާޅުވަނީ ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިގެން އަދި ހަމަ އެ ފުރުޞަުތގަިއ އަޅުަގނުޑ މިކޮޅުން ދިނީމަ 

އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ޝާރާތެއް ނެތުމާއިެއކު މިހާރު ރިޟާޅަކު އިކަމަށް. މުޅި މޭޒަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އިތުރު ބޭފު

ވުން ވެސް މިއޮތް ގޮތަްށ ޓަށް ދަންނަވަން. އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުއްށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯގޮތަ

ނޑުމެން މިދަނީ.  35ޖެ ކަމަށް ދަންނަވަުމން ފާސްވެއް ާދގެ )ށ( ވަނަ މާއް 35ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަށް އަުޅގަ

 މެންބަރުން ބައްލަވާ ވަކި ގޮެތއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އެ އޮްތގޮ 35! އާދެ

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 މަޢުރޫފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލުަގއި  ދާގެ )ށ( މިހާރުވަނަ މައް 35 ިމ ހުށަހަޅުއްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ަނއިުބ މުޤައްރިރު ޢަލީ މައުރޫފް

ަޒއިނާ ބަރު ތާއީދު މި ކުރައްވަނީ. ރޮރި މެންތެތްޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަރެސްމާތޮއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުަމށް. ފައެ 

 އިޝާރާތެއް ކުަރްއވައިފި އެހެން ގޮތަކަށް. ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން އަބަދު މިޖެހެނީ މި ފިންގަރޅިވަރު މި ދިހަހާސް މިތާނގައި ޖެހައިގެން މި ކު ޕްރިންޓެއް  ގެ ތެރޭަގިއ އަޅުގަ

ނުކޮްށ މިހެން އުޅެން. ނުން މިނޫން މަސައްކަެތއް ނަގަިއގެން ފިންގަރޕްރިންޓް ދިރާސާކޮށް އިެލކްޝަން ކޮިމޝަ

މި އިންތިޚާބެއްަގއި ޕާޓީތަކަށް ޫބލުކުރެވެނީ އެންމެ ފަހުން ބައްވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަ

ވޯޓު ލިބިފައި ހުރި ނިސްބަުތން މި ފައިސާ ބަހާގޮތަށް މި ބަދަލުކުރަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުަގއި. ެއީއ 

ވާއިރު އޮންނާނީ އެއީ ފުރަތަމަ ބުރާއި ދެވަނަ ބުރާއި އޮންނާނެ. ދެވަނަ ބުރުެއްއ ނޭނގޭނެ. ވާުނވާރިޔާސީ އިންތިޚާބަކު 

އްކަތްކުރަން ބޭނުްނވާ ބާކީ ދެ ޕާޓީ. ެއކަމަކު، ިރޔާސީ، އާއްމު އިންތިޚާބެްއަގއި ހަމަ ސިޔާސީ ާދއިރާަގިއ މަސަ

 ވޯުޓ ނަމަވެސް އޮންނާނީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އެ ލިބޭ، ވޯޓު ބަިއވެރިާވނެ. ބައިވެރިެވގެން އެއް ޕާޓީއެއް ިވއްޔާމުން

ނޑި ިލބޭ ނިސްބަތަލިބޭ  ނިސްބަތަކުން. ވޯޓު ލިބޭ ނޫން. އެއީ ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް އިނގޭެނ  ކުންނިސްބަތަކުން ގޮ

ނޑި މީހަކު ކާމިޔާުބކޮށްފާ އެ ވޯޓު ލިބޭ ނިސްބަތުން މި ފައިސާ ބަހާގޮތަށް ، ނެ އެއް ޯވޓުން ވެސް. އެހެންވީމާގޮ

ނޑަށް ެފނޭ. އޭރުން   ،ޕްރިންްޓ ޖަހައި ރފިންގަ ،ކޮށް ދެން މި ދިހަާހސް ހަމަކޮށް، ޮސއި ހަމަބަދަލުކުރަން އަުޅގަ

 މީހުން ފަހަތުން ދުވެ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ބަހަށް އޭރުން ފަިއސާ ދެވޭނީ. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު.   ތާއީދުކޮށްލީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިމްތިޔާޒް  ބަރުއީދުކުަރއްަވއިފި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ހުށަހެޅުންތަުކގެ ތަރުީތބުން ދަންނަވައިލާނަން. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ޢަލީ މައުރޫފްފަހުމީ. އަޅު  ގަ

ސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ ތަށް ޙުސައިން ާތއީދުކުަރްއވަނީ ފަރެހުށަހަޅުއްވަނީ މިހާރު މިއޮްތގޮ

، ފާސްވެެގން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އަޣްލަބިއްޔަތުން 

ށް ވަރަށް ލުމަރުން މިކަމުގައި ދެއްވާ އެއްބާރުރޮޒައިާނގެ ހުށަހެޅުމަށް ދެން ވޯޓަކަްށ ނާހާނަން. އިްއޒަްތތެރި މެންބަ
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ނޑު ދާަނން.  35ބޮޑަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ަދންނަވަން.  ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(  35ވަނަ މާއްާދެގ )ރ( އަށް އަުޅގަ

 މިހާރު ބައްލަވާލަްއވާފައި ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ހުށަހަޅަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އެ އޮްތގޮ 35ދެ! އާ  ތަށް ފާސްކުރަން ައޅުގަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރޫފްގެ ހުށަހެޅުއްވުން އެއީ )ރ( މިހާރު ބިލުގައިއިތުރު އެްއވެސް މެންބަރަކު ިއޝާރާތެއް ނުކުރެްއވުމާިއއެކު ޢަލީ މައު

ދެއްވުން  ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ހުށަހެޅުއްވި އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ރިޟާ

 އެދެން. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 އެ އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( 35 އާދެ!

 

 ނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިهللا ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެ

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   އެ އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ޢަލީ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެދިވަަޑއިގަންަނވާތީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފުރުޞަތަކަށް

ނާން ތާއީދުކުރަްއވަނީ. ެއގޮތަށް ސިއެ އޮްތގޮަތށް ހަމަ ފާސްކުރަން. ަވނަ މާއްދާގެ )ބ(  35ވަނީ މައުރޫފް ހުށަހަޅުއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ވަަނ މާއްދާގެ )ބ(. ދިހަހާސް މީހުން،  35ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. 

. އެ ބަޖެޓުން ދޫކުރާ ފައިސާއިންނޭ މަށްފަހުވުނީ ވިިދގެން އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓު ފާސްބޭލި ގެ އެހީފައިސާ

ނާން ސިއޮތްގޮތަށް ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި، އެހެންވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 
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ކަމުަގއި  އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްވެއްޖެން ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން. ޅުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުށަހެހުށަހެޅުއްވި ހު

  .ަބއްަލވާވެެދއްވަދެން އޮތް މާއްދާ ވިދާޅުދަންނަވާފައި ދެން އޮތް މާއްާދއަށް ދާނަން. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ލަން އެ ޮއތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. ށަހަޅާއަޅުަގނޑު ހު

 

 ނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިهللا ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުަރއިދޫ  ،ޟާރި ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ 35މާއްދާގެ )ޅ( ދެްއތޯ އެއީ.  ވަނަ 35

އެހެން ނާން. ސިބަރު މެންިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވަނީ މައްޗަްނގޮިޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އިޝާރާތެއް  ންދިނުމަށް ދަންނަވަ ޓުވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯނިންނަށް ފެބަރުއިްއޒަތްތެރި މެން

ދެން އޮތް  އިރައްވަ . އިދާރީ ގޮތުްނ ނޯޓުކުައޣްލަބިއްޔަތުން . އެ އޮްތގޮަތށް ފާސްވެގެން އެ ދިޔައީނެތުމާ އެއްކޮށް

 !ތި ަމއްދާ ނިންމާފައި މިހާރު އޮތީ. އާދެ !. ކީކޭތޯ؟ އާދެގަިއ..ވަނަ މާއްދާ  36މާއްދާއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަްނނަވަން. 

ބަލަ ންެނވީ. މިހާރު އޮތްގޮތް ިކޔާލަދީދު ޙުަސއިން ފަހުން ވަަޑއިގެމުަޙއްމަ ،. އެހެންވީމާއަްށ އަހަންީވ ދޯ )ށ(، )ނ(

 މައްސަަލއެްއ ނެތް. !ބައްަލވާލަްއވަމާ. އާދެއެކަަމކު  !ތްކޮށްފިން. އާދެކަށް. ައޅުަގނޑުމެން ކުިރން މަސައްއިހަ

 ފަހުން ދެން.    އެހެންވީމާ،

 

 ން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވު 

 ން ެއގޮތަށް. ލައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅައި ވަން އިނގޭތޯ.ގޮތަށް ބާއް މާްއދާ އެ ންނަނީ އެއަޅުަގނޑަށް ފެ

 

 ނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިهللا ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެ

 އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީދުކުރަްނ އިނގޭތޯ ރިޟާ އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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މަށް މިހާރު ބަ އިޝާރާތްކުަރއްވާ އެ ހުށަހެޅުސް އެކަމަށް ވެ ނަގޅުބަެއއް ބޭފުޅުން ބޯ ޖައްސަވައި ރަ، އެހެންވީމާ

އެހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ެވސް ނެތުމާއެކުަގއި މިހާރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އޮތްގޮތަށް. މާއްދާ އެ

ަވނީ )ނ( މިހާރު އެއޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން. ސިނާްނ ތާއީދުކުަރއްވަނީ ެއގޮތަށް. ހުށަހަޅުއް ޟާމެންބަރު ރި

އެދެން. އިދާރީ މޭޒުން ނޯޓުކުރައްވާ. އަޣުލަބިްއޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ކަމުގަިއ  ދެއްވުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު

 ދެން.އެ ދަންނަވަން. ދެން މިއޮތީ )ރ(. )ރ( އިދާރީ މޭޒުން އިްއވާަލދެއްވުން

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުަރން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.  )ރ( އެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު  .ށްއޮީތ މިހާރު އޮތް ގޮތަ ސިނާން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ މި އިހުށަހަޅުއްވަ  ޟާރި

 ދެއްވުން އެދެން.

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހުށަހަަޅން 13 މަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޢަ. އޭަގއި އޮންނަނީ މި ގާޫނނަށް ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

ނުޑ ގާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށް ިދވެ ހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެްޓގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިެގންނެވެ. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  ގެއަޅުަގނޑު ރިޟާ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބާރާތް ފާސްކުރަން. ާޔމިން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަނީ ެއޮއތް ޢިގައި  13ނީ މިހާުރ އޮތް ގޮތަްށ ށަހަޅުއްވަރިޟާ ހު

ދެްއވުން އެދެން. އާދެ! ފާސްެވއްޖެ ކަުމގަިއ  އެކަމަށް ތާއީދުކުަރްއވާ. އެެހންވީމާ، ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓު 

 ދަންނަވަން. 

 

 ހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާ

ނޑު ހުށަހަޅާއޮތް ގޮތަ މުޅި ބިލަށް އެ އެކު މުޅި ބިލު ފާސްކުރަން  ން. ފާސްކުރި އިޞްލާޙުތަކާ ލަށް ާފސްކުރަން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.

 

 ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދި

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.އަޅުަގނޑު ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ އިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް މި  މިހާރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ާފސްެވގެން އެ  ދިޔަީއ އިނގޭޯތ. މިހާރު އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދު  ވަރަށްނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް 

 މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން.

_____________________ 

 

 


