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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަފަނަރަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ދުވަސް ައންގާރަ) 2019 ލުއެޕްރީ 23

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآى علو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއޒަތްެތރި  22ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ޖަލްާސއަށްމި ވަގުތު ސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. ޖަލް

 

 .ންރު ކުއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ވުން:ކެ އް ދެކަރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ންކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 

 .2019/1/15އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެންގުްނ.ރިޔާސަތުން އަްނގާ  -4
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ގެ ބޭފުޅުްނގެ ޕާލިަމންޓްރީ ގްރޫޕު މެންގެވި އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން މި އިއްޔެ ބޭއް .ލާނަންއިއާދެ! ދަންނަވަ -4.1

ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި  18އާދެ! މި ސީޒަންގެ ނުވަތަ  ؛މެދުގައި ލީޑަރުންގެ މެދުގަިއ އެއްބަސްެވވުނީ

! ކަމަށް. އާދެ ވާ ހޯމަ ދުވަސްމި މަހުގެ އޮނަތިރީސް  ،ފަހު ބަްއދަލުވުން ބާއްާވ ދުވަހަކީ  ސީޒަންގެ އެންމެ

 ާއއްމު އިސް ހިނގާނީ ަރސްމީ ސިފައެްއގަ މަޖިލިމަެއކަނި ހަދުވަސް އެކަނި  މާދަމާާއއި އަެންއ ދެ އެހެންވީމާ،

 9 ގެވާ ހޯމަ ދުވަހު ޕްރީލުއެ  29އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ. އި، އެ ާވހަކަ ހަމަ އެހެންވީމާ. ގޮތެްއގައި 

 ކަމަށް  އެންމެ ފަހު ޖަލްސާވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވަނަ 18އެއީ . ފަހު ޖަލްސާ ފެށޭނީ އެންމެރު ޖަހާއި

 އްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ.އި ވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ލަފާކުރަނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލު. ކުރަންޖެހޭ ތަޢާރުފުމަޖިލީހަށް -5

 މުާއއް) 2008/6 ނޫުނ ނަންބަރުގާ، ފަިއވާމިރު ހުށަހަޅުއްވާޢާ މެންބަރު އަޙްމަދު ްއޒަތްތެރި އިގެ އިރާ ކުޑަހުވަދޫ ދާ -5.1

 2008/6 ނޫނު ނަންބަރުގާ. ކިޔުން އިއްވުންގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ޙުައށް އިޞްލާ (ނޫނުގާބެހޭ  އިދުތަކާގަވާ 

 . ގެަނއުމުގެ ބިލުޙުއަށް އިޞްލާ (ޫނނުގާބެހޭ  އިދުތަކާވާ ގަ މުއާއް)

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ބްތިދާޢީ ބަހުސްއި -6

، ފަިއވާމެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު ހުށަހަޅުްއވާްއަޒތްތެރި އިގެ އިރާފެލިދޫ ދާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، -6.1

 އެޕްރީލު 15 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވަނީ  ބިލު. މިބެހޭ ޕެސްޓިސައިޑާ ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަުމގައި

ވުމަށް ވައިެދއްޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއް ަވނަ 11އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރގެ  މިަގއި ބޭްއވުނު 2019

 އަުރވަން. ޑު ފުރުޞަތުށް ައޅުގަނެމންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގައްޒަތްތެރި އި ގެ އިރާފެލިދޫ ދާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު އިރާފެލިދޫ ދާ
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އަޅުގަނޑު މި  ،ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސަރުާކރުގެ ފަރާތުންއި.ާالم على رسول هللاالة والس  الحمد هلل والص  `. 

ހައި އެންމެ .އްަޒތްތެރި ރައީސްއި ބިލު. ހޭބެ ޕެސްޓިސައިޑާ ބޭނުންކުރާ ދަނޑުވެރިކަުމގައި ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލަކީ

ސަރުކާުރގެ ވަޢުދެއް މިއީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ެއއާ އަދުގެ  ،ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދައިންްއޒަތްތެރި އި

ދިއުން. ންއިތުރުވާނޭ ގޮތަށް ކަްނކަން ބައްޓަންެވގެ ނަފާ ތަރަްއޤީކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ޙަޤީޤީ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން

ން ކަންކަން އުސޫލުއި ޔާއޮންނަ ހަމަ ،ކުރޭވޭނީމިގޮތުން ކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތެްއގައި 

މި ބިލުގެ މަިއގަނޑު  .ކަންކަުމގައި ހަުރދަނާ ގާނޫނާއި ަގާވއިދުތައް ެހދިގެން އިތަރުތީބުކުރެިވގެން. އާދެ! އެީއ އެންމެހަ

ެގ ޕެސްިޓސަިއޑްފެްއދުންތައް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކުުރމަށްޓަކައި ދަނޑުވެިރކަމުެގ  އުނެ ގޮުތގަިއ މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެއްޓޭ

 ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެއްދުމާއި ޕެސްޓިަސއިޑް ،ބޭނުންކުރުމާއި ދަނޑުވެިރކަމުަގއި ބާވަތްަތއް ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާ

ބެހޭ އުސޫލުތަްއ  ލުމާއިނަްއތަ ،ބޭނުންކުރުމާއި  ،ވިްއކުމާއި، ެއކްސްޕޯޓްކުރުާމއި، އިމްޕޯްޓކުރުމާއިދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ކުރާ  ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށްޓަށް ގެއްލުްނ ށްތިމާވެ އްޙަތާއިޞި އްމު އާ  ބޭނުންކުރުމުގައި ޕެްސޓިސަިއޑް އި،ކަނޑައަޅަ 

ލަންޖެހޭ ގާނޫނީ އިވަ  ގުޅޭ ެއނޫން ވެސް ބަޔާންކުރުމަށްޓަަކއި އެކުލަ ޕެސްޓިަސއިޑާ ،ފިޔަވަުޅއެުޅމާއި އިޢަމަލުތައް ބަލަ

އްޒަތްތެިރ އި މި އެންމެ އަވަހަކަށް  ވީ ،ލުން. ައޅުގަނުޑގެ އެދުމަކީ މި ބިލު ދިރާސާކޮށްއިއޮނިގަނޑު އެކުަލވަ

ްއޒަތްތެިރ އިދިއުން ކަމުގައި ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް. ޝުކުރިއްޔާ ޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްވެގެންމަ

 ރައީސް.

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

 .ގަިޑއިރު ތިން ލަބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއ ވަނީ ޖުމު ްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މިއިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ިސކުންތު.  18މިނެޓާއި  50ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  18ގަިޑިއރާއި  1 ޕީ.ޕީ.އެމަށް ،އެއީ 

މިނެޓު. ވަކި  3ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ މިނެޓު 3މެންބަރަކަށް ްއޒަތްތެިރ އި ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވާ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުޅުހެންވޭރު  އެދިަވޑިއގެންނެވުމަށް ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު

 ކު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

ކުރެޭވ ބާވަތްތަކަށް ގޮތުން އުަފއްދާ ުނވަތަ އެތެރެ  ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަނުޑވެިރކަމާ

އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. ގުިޅގެން ލާފައި އޮތް ބިލަށް  ވަޢުދުތަކާ ، ދަނޑުވެިރކަން ތަރައްޤީކުރުމަށްރާއްޖޭގެ

ުސވާލެްއ  ށްފަރާތަބިލު ހުށަހެޅުއްވި ގުޭޅގޮތުން  ގައި ހުރި ބަެއްއ ކަންކަމާއަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މި ބިލު
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ެވގެން. ެއއީ މިފަދަ ބިލެއްގައި މިކަން ުކރަން ވަރަށް ޤާބިލު މީހުން ނަގަން ބޭނުންވެގެން ބިލު ންކުރިމަތިކުރަ

 ގެއެ ބޯޑު  ،ބޯޑެއް ޢައްޔަންުކރެވޭނެ ވާހަަކއާއި އޮންނަނީ  ވަނަ މާއްާދަގއި މި 8ވަނީ. ިބލުގެ  މާކުރެވިފައި މިފަރު

ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތިރީގަިއ މެންބަރު ކަނޑައެޅފަިއވާ ވާހަކަ. ބޯޑު ގެ ޝަރުތުތަކެއްމެންބަރުން

އިސްލާމް ކަމުަގިއވުން. ުބއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން. ުކ ދިވެހި ަރއްޔިތަ  .ންވާނެއެވެންނަބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުތުތަްއ ހު

ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް އްދެއް ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ކުެށއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުެގ ކުށެއް ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ދީނުގައި ހަ

ޙުކުމް  ،ސާބިުތވެމުަގއި ުނވުން. ިޖނާޢީ ކުށެއް ކުެރވިފަިއާވ މީހަކު ކަފްލާސްސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގިއ ނުވުން. އި

ނޫނުއަާސސީަގއި އޮތް ޤާއިރުގައި ހުރިހާ ކުށްތައް ހުރިމި ގޮސް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. މިހެން

އެއަށް މި މި ބިލު އުފެއްދި ފަރާތުން ތަފާތުވެފައި އޮތީމަ  .އަުޅގަނޑެއް ނޫން ،ގެން ކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެއެްއޗަކާ ކުޑަ 

 ،މި ބުނަނީ ަވނަ މާއްދާގައި 109ގެ ނޫނުއަސާސީޤާ ފަރާތުން ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން. އްވިބިލު ހުށަހެޅު

ބުއްދި  ކަުމގަިއ ވާންޖެހޭނޭ. ދެން އްށް ހުރި މީހެޔަހަމަ ުބްއދި އިަގއިގަ އް ކަމަށް ުކރިމަތިލާ މީހެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޕެސްޓިސަިއްޑގެ  މި ގެންނަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ހުންނަ މީހާުބއްދި ސަލާމާތުން  ނޫނުއަސާސީަގއިޤާ އި،ށް ހުރި މީހަކާޔަހަމަ

އޭނަެގ ބުއްދި އީ އެ ؟ތެރޭގައި މި ުބއްދި ފަސްާވ ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވާ ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ުއޅެނީތޯ މި ަކމުގައި

ށް ޔަ ނޫނުއަސާީސަގިއ މި ބުނަނީ ބުއްދި ހަމަޤާ އްތޯ؟ބައެއެ މިންގަނޑުން ކަނަޑއަޅަނީ ކޮން  ،ސަލާމަތުން ބަހައްޓާ

ރާއްޖޭަގއި ރައީސްކަން ކުރި  .ދިމާނުވެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް އުޅެނީ ހަމަ މީހަކާ އަދިވެސް މި. ހުންނަންޖެހޭނޭ

 ،އެްއވެސް މީހަކުއެއީ  !ތާޮގސް ޖަލަކަށް ނުލާނެދަމައިގެންތަނުން  ހުރި ނަމަ ނިމޭ ށް ހަމަކޮއެްއވެސް މީހަކު ބުއްދި 

 އިލަ އަތް ފުރަގަހަށް ދެ ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިހުން ނިކުންނަ ދުވަހު ،އަުޅގަނެޑްއ ބޭނުމެއް ނެތްހަމަގައިމު ވެސް 

ށް ވަގަށް ޮގވާކަށް. ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ އަދިމާހާ މީ އެްއކޮށް ޔާތުގައިހަ ޖަލަށް ގެންދާަކށް. މުޅިއަަޅއިގެން ބިޑި

ންނަނީ އެ އޮ މި ހުށަހަޅޭ ބިލުތަކުގައި ުބއްދި ަސލާމަތުންނޭ މިގެ ދަށުން  19އެޖެންޑާ  މިހާރު ،ހިތަށް މި އަރަނީ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހެނީ ބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ އަުޅގަސަލާަމތުން ބުއްދި  ؟ނީތޯކަމަށް ވަކި މިްނގަނޑެއް ަތްއޔާރުކޮށްގެން އުޅެ

 ވާނެ. އަުޅގަނޑުވާބެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ވަަރށް ރަނގަޅުމިއަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ޖަ ؟ހިނެއްތޯކި

ސަލާމަތުން ހުންނަން ވެސް ބޭނުން. އެހެންވީމާ،  ،ބުއްދި ހަމައަށް ވެސް ހުންނަން ބޭނުން ،ވެސް ބޭނުން

ވަރުގެ ބޮޑު ކަެމއް ނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލެއް ނައިސް މިޤާ ،ރުލުތަކެއް ލިޔެފައި އޮންަނއިނޫނުއަސާސީަގއި ަވކި އުސޫ ޤާ

އިރު އި މިއަދު އިުރއަރަިއގެން އަ މެންނަށް އަންަނންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ބަަދލުކޮށްލާއިރުަގއި އެބަމިވަރުގެ ބިލަކުން މީހަކު 

ށް ނުވަތަ ސަލާމަތުން ހުރި ބަޔަކަށް ޔަގެ ބުއްދި ހަމަމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އެބަޖެހޭ ކަންނޭނ އިވެނީވެސް މި 

ަނގާ އިމީތި އެބަ ިކޔަަގއި އޭތިއާ ސޯޝަލް މީޑި، ަތކުަގޔާއިއާށް ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުިޅގެން މީޑިވާން. މި މަޖިލީހަ

 ކުފަނިޑޔާރަ އިގަ އެމް.ޑީ.ީޕަގިއ އުޅުުނއިރު ،އަުޅގަނޑަްށ މަޒީައށް ބަލާއިރުަގއިކޮންމެވެސް މެންބަރަކު ހުށަެހޅުއްވީމަ. 

ހުށަހެޅި ބިލަކަށް ވޯޓުދެވިގެން އެ ޕާޓީން އަުޅގަނުޑ ބޭރުކޮށްލީ. އެހެންނަމަވެސް،  ތަނަށް މި ގޮތުން ބެހޭ ކުރުމާވަކި
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ފާ މި މަޖިލީހަށް ޠަޞްއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުއިރަފުށީ ދާއިރާެގ ތިމަ ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިނގެނީ

 .ބުއްދީގެ ވާހަަކެއއް މި ދައްކަނީ އިނގޭތޯ ރައީސް .ނޫނަށްބެހޭ ގާ  އިމްތިާޔޒާ ،ްއވީ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނުމައްސަލަެއއް ލެ

ތަނަށް  އުޅެނީ. މި ހަމަ ޕެސްޓިސައިޑްގެ މައްސަލަ މި .ދައްަކނީމި ތަންކޮޅާ ގުިޅގެން މި ވާހަކަ ،ބެހޭ ބުއްދިއާހަމަ 

އެއް މެންބަރުން އެބަބުނޭ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަ؟ ކަމުން ވަިކވީތޯބިލު ލީ ހިސާބުން މުސްތަފާބެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރު

އެ  ކީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ބުްއދި ސަލާމަތުން ނެތީތޯ ނުވަތަ ބުއްދި ހަމައަށް ނެތީތޯ؟އްޔަތިމަންނަގެ ކަމެއް ނޫނޭ ތި ،ހޯހޯ

ދުވަހު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއހަށް ، ވެސް މެންބަެރއްގެ ގޮުތގަިއ ހުރީގެ ަލންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީއިތަންކޮޅު އެބަ އޮޅުންފިލުވަ 

އަތްޕުޅުގައި ހިފަިއގެން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭނުގައި ެވސް ހަމަ އަވަދިނެތި އުޅުނު.  ގެފާޠަޞްހާ ވެރިން މުހުރި

ބުން ހިސާ. އެހައިިސއްަޔތުން ކެނޑިއްޖެ ގެ އިުރގައި މުްސތަފާބެ އެމް.ޑީ.ޕީތަނަށް ބިލެއްލީ އެކަމަކު ިމއަދު މުސްތަފާބެ މި

ލަޠީފް ވެްސ އްއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއި ިދ ހަމައިން ެކނޑުނީ. ދެން ބުއްދި ސަލާމަތުން ކެނޑުނީ އެ. ނޫނީ ބުއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  .. އެ ކަންކަމަށް ައޅުގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާކަށް ެނތިންއެބަހުރި ބިލުތަކެއް ހުށަހަޅުްއވާފަ

ދައްކަމުން އެބަ ގެންދޭ. ވާހަކަތަކަްށ  އިގަ އާއި ވަރަށް ޮބޑަށް ސޯަޝލް މީޑިހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގަ

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް  ނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ކުާރ ގޮުތގަިއ ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ދެން ވާނެ.ވެސް އެްއވެްސ ކަމެްއ ޮއވެގެްނ ވެސް ނު  ،ބައެއް. ެއއްވެްސ އިާނޔަތެއް

ތަނަށް  ސާބަހަށް މި ހިލޭ ،ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް މި ވަޑައިަގންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ 19ކުރިއަށް 

ވަރަށް ބޮޑު ލިބިގެންދާނެ އަދި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން އީ އެ ްއޔާ ޖެެވއް ވާ ބޭފުޅުން ކަމަށްކުރަން ވަަޑއިގަންނަ މަސައްކަތް

 މެން،އުޅެީނއެއް ނޫން. އެކަމު ުބއްދި ހަމަ މީހެއްތޯ އަުޅގަނޑު ގެންއް. އަުޅގަނޑެްއ މިއިން ކަމަކަށް ތާއީދުކޮށް ޔެލު

 ، ފަރާތުްނ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރުމާއިދެން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ވަން.ދެއް އިަކނޑައަުޅއްވަ  ވާނެ  ފަހަރު މި ރައީސް

ްއޔާ ަވރަށް ރަނގަޅު. ވަރަށް ބޮޑަްށ ފަހުބަސް މަރުޙަލާގައި ވިދާޅުވެެދްއވައިފިބުއްދި ހަމައަށް ހުރުމުގެ ތަފާތު ބިލުގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ދެްއކެވުމަށް ދެން ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުތްތެިރ މެންބަރު. އާއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ

 .هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ިއއްަޒތްތެރި ރެންދޫ ދާއިާރގެކު ،އޮތީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 އަދި އެކަމުން އި،ބަލަ މިންވަރު ނުންކުރެވެމުންދާބޭ ޕެސްޓިސައިޑްޖޭަގއި ދިވެހިރާއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އިްއޒަތްތެރި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ކަމެއް މުއްވެސް މުހި އް ބެލުމަކީރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ޏާ ންކަމަށް ވަ އެްއޗެހި ހައްދަިއގެން ކާ ރެ ގިނަިއން އަޅަިއގެން ކާވު ށްކަވަރަ ވެްސ ވަކި ޕެސްޓިސަިއޑް .ރައީސް

ނުވަަތ  ،ބުއްދި  ގޮްސގެން ކަންޭނނގެ ދެއްތޯުބްއދި ފިލައިގެން .ާދނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިބުއްދި ފިލައި ެވސް ހިނގަ

ތޯ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޏާ ހަމަ ބިލު ހުށަހަޅާނެ ނޫންންވެސް މަންފާއެއް ލިބޭ ކަމަށް ވަ ފިލައިގެން ނޫންނަމަ

 ކެނޑުމަށްފަހު  ރުންއަދަދެއް މަޖިިލސް މެންބަރޭ ދޭތެ ުރފިޔާއާ މިލިއަން 7މިލިއަާނއި  5ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަހަރަކު 

ޕެސްޓިަސއިްޑ ބޮޑު ގެްއލުން އެބަ ލިބޭ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް،  މުސާރަ ލިބޭއިރުގައި އެބަދޭ. އެއަްށވުރެ މާ

ބޮޑު.  ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް ލިބޭ ގެއްލުން މާ ،ހައްދާ ތަކެތިްނ ލިބޭ ގެއްލުމުން ބޭނުންކޮށްގެން

ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ކޮންމެ ެގއްލުމަީކ ބުއްދިއަށް ލިޭބ ެގއްލުމެއް. ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ކޮންމެ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހުންނަނީ ުގޅިފަ އި ބުއްީދގެ ކަންތައްތަކާގެއްލުމަކީ ުބއްދިއަށް ލިބޭ ެގއްލުމެއް. ހަށިގަނޑާ 

 7މިލިއަނާއި  5. އެ ބިލު މިދެންނެވީ  ހުށަހަޅާފަރީ، އެ އޮީތ ބިލުހެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބުއްިދ ހުރެގެންތާ އެ

ދާ މެންަބރުންނަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ގެ ވަިކވެގެންހުދޭތެރޭގެ އަދަެދއް ައހަރަކު ދިވެހި ސަރުކާރުން މި މަޖިލީ މިލިއަނާ

 ،އޮތީ ފައިހަޅާބިލު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހީވަނީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެގެންހެން ބިލު ހުށަ އެ

އިްއޒަތްތެރި އްނާޅާނެ. އެބިލެއް ހުށައެ  ނުޮގސް ހުރި ނަމަ. ބުއްދި ފިލަިއގެންކަށް ބޭސްކޮށްފަޔަހަމަ ލިބޭ މަންފާ

އެތެރެކުާރ ބާވަތްތަކުން ަރއްޔިތުންނަށް  މި ،ލަންޖެހޭއިރައީސް، މި ބިލު ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެން ަބލަ

 ،ގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއިހަމަ މިދަންނަވާހެން އަނެއްކާވެސް މި ބޭނުންކުރުމު ،އިރުަގއި އިތުރު މަންފާއެއް ލިބޭ

އަުޅގަނޑުމެން މި  ؛. ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވީ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިންގަނޑުަތކާ ،ހަމަތަކާއި

.ީޕ ޗްއެ އަދަދު ަވރަށް މަތި އިނގޭތޯ. ގެޕެސްޓިސައިޑް ތްތަުކަގއި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކާއި މޭާވގެ ބާވަ

އިނގެީނ އަުޅގަނޑަށް މިްނވަރު.  ޅާމަ އިނގެީނ ެއއަށް އަލީއިމީޓަރަކުން ނަމަވެސް ބަލަ މީޓަރަކުން ނުވަތަ އެހެން 

ގާްތގަނަޑކަށް ެއ  އިލާފައިއެްއޗެހި ޖަހަ އެ ،ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހައްދާ ތަންތަނަށް ގޮސް ިޒޔާރަތްކޮށްލީމަ މި

ެއކަްނ  . ރަީއސްަގއި މި ިވއްކާލަނީ. އިްއޒަތްތެރިމާރުކޭޓުެގ އަުޅގަނޑުމެން ސްސް ގެނެއޮންނަ މުއްދަތުގެ ހަމަނުވަނީ 

އެބަ ހުއްުޓވަންޖެހޭ. އެކަން ނުހުއްޓުވިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިއަްށ އޮތް ދަރިންނާއި ދަރިންެގ 

ގޮސް އަުޅގަނޑަށް ީހވަީނ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޖީން ހަލާުކވެެގން ،ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިސް  ވަރަށް ޖީންގެ ،ންނަށްދަރި

 ގުޅިފައި މި ެވސް ހަމަ ބުއްދިއާ  އެހެްނ ވައްތަރެްއގެ ބަެއއްހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަންދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުޅޭނީ

ން ގެބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ،ެއއް މެްނބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ކުރީގެ ބައޮތީ

ޓަކައި. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ހަމަ އަމިއްލަ ފައިދާ ލިބުމަށްބިލު ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތީ. އެ ބޭފުޅުން ވެސް  ހަމަ ދެ 

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫމެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ކުރުމަށް އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދނޑުވެރިން ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ެރގިއުލޭޓްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތެްއގެ ކެމިކަލްތަެކއްކަްނ ކުެރވޭނީ ކޮންކޮްނ ޒާބޭނުން އިކުރުމަށް ޓަކައި މި ރާްއޖޭގަޓްރޯލްޓަކައި އަދި ޭއގެ ކޮލިޓީ ކޮން 

 ތަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ކަނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ގާނޫެނއް މި

ޭޔގަިއ ވަރަށް ްނކުރުމުގެ ަމއްސަަލއަކީ މިހާރު ދުނިކެމިކަލް ބޭނުންކޮްށގެން ދަނޑުގޮވާ .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްދަންނަވަން. 

 ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސްހަމައަށް އަދި މިކަން މިހާހިސާބަށް ނައިސް އޮތް ުއޅޭ މައްސަަލއެއް. ާރއްޖެއާ ކަންބޮޑުެވގެން

ކޮްނކޮން  ،އިކަމާ އްކޮންކޮން ޒާތެްއގެ ެކމިކަލެ ،ކަމާއި ބޭނުންކުރެވޭނީ ކިހާވަރެއް ،މީހުން އުމުތަުކގެޤަދުނިޔޭގެ 

ވެގެްނ  އެތަކެއް އަހަރު ކުާރތާހަދައިގެން ރެިގއުލޭޓު ގާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތައް މަށްކަްނކަ މި ،ކަާމއިއި ހާލަތެއްގަ

ގޮތަށް ބައެއް ޒާތުގެ ކެމިކަްލ  ޒާތުގެ ޮގވާން އުފެދޭ ކަމުނުދާ އިންސާނުން ކާން .ހިނގައްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކޮށްފަިއާވ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަުކން ދައްކާ، ސާބިތު ފައި ޮއތް،ވާކަމީ އެއީ ގަބޫުލކުރަންޖެހިބޭނުންކުރުމުން މެދުވެރި

ނެތްކަން. ކަމެއް ބެލިފައިއަުޅގަނޑު ކަންޮބޑުވަނީ ރާއްެޖއަށް މިހާހިސާބަށް ވެސް މި ބާވަތުގެ އެްއެވސް  ޤީޤަތެއް.ޙަ

ީއ ނެތްކަން. މިކުރެވިަފއިއިމުޤާށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އަދިވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޞއްޙަތާ

ގާނޫނު  މި ،މި ާގނޫނު ފާސްވިޔަސް ައޅުގަނުޑ ކަންބޮޑުވަނީ، ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޫލުގަ

 ؟ތޯކުރެވޭނީ ކިހާވަެރއްސިލުހާައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުމުގައި ސިލުހާދު ޞަމިގާނޫނުގެ ަޙޤީޤީ މަޤް ،ކޮށްޒުތަންފީ

 ނަމަ އެވާ ނުކުރެޭވ ކަމަށްޒުސިލުވާ މިންވަރަށް ތަންފީ ހާުދ ޤްޞައޭެގ ޒާުތގަިއ ޭއގެ މަ ،ަގވާއިެދއް އޮތަސް ،ގާނޫނެއް

ގިަނ  ރެވޭ ވަރަށްފާސްކު އިގާނޫނަކީ ހަމަ ކަރުދާސްކޮެޅއްަގއި ލިޔެފައި އޮންނަ އަކުރުތަަކކަށް ެވގެންދާނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ކުރަންޖެހިފައިާވ ަޙޤީޤަތެއް. ެއކަންކަން އެހެން ބޫލުގަކަމީ ުނވާ ޒުއެްއގޮތަށް ތަންފީ ދާްޤޞަގާނޫނުތައް އޭގެ ޙަޤީޤީ މަ

ފުންނަށް ވެސް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ލިބެމުންނުދާކަން. ޒަތިބޭ އިދާރީ މުވައް  ކުރަންޒުބެހޭ ތަންފީ  މިވަނީ ކަންކަމާ

ވިޔަސް ވެސް ކަމަށްދުވަހު. އެހެންރެވުނީ ދާދި އިހަކަށްކުސިލުހާންގެ ރާއްޭޖގެ ޔުިނވަރސިޓީ ތަޢުލީމު ވެސް އަޅުގަނޑުމެ

ކުރުމުގައި ބޭނުންާވ އަދި ކުދިން ތަމްރީނު ،ބާވަތުގެ ޓެކްިނކަލް މަްއސަލަތައް ބެލުމުގެ ރިސާރްޗ ހެދުމާއި މި

ޢުލީމު އިނގިރޭސި ތަ ،ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު .ްއޒަްތތެރި ރައީސްވަސީލަތްތައް އެތަންާތގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އި

ކުރެވުނީ ސަރުކާރަްށ ބޭނުންވާ ކާތިބުންނާއި، ސެކްރެޓަރީން އުެފއްދުމުގެ އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ތަޢާރަފު 1960

 ޙަޤީޤީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަމައަށް އަިއއިރު ވެސް މި މިއަދާ ،ެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީޔާ. ހިތާމަޤްޞަދުގައިމަ

އްޖެއަްށ ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށގެން ތެރިންނާއި، އަދި ރާހުނަުރވެރި މަސަްއކަތް، ޓެކްނިކަލް މީހުންނާއި

ވުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ަވޒީފާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ،ދެވޭނެ ށްއަކުރި
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ބާވަުތެގ  ގާނޫނުތަްއ މި ،ުމންދެޭވނެ ގޮތެްއ ނޫން. އެހެންކަށްއަައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރި މިީއ ބައްޓަންވެފަިއ ނެތް. 

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތަްއ  އެ ،ކުރުމާއިފާސްކުރާއިރު ވެސް އެކަްނކަން ބޭނުންވާ މީހުން ަތމްރީނު

އޮންނަންޖެހޭ އީ ކުރަން. މިތާއީދު ޑަށްބޮ މު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު މިގާނޫނު ފާސްކުރުމަށް ވަރަށްއްހޯދައިދިނުމަކީ މުހި

ކުރާނެ ކަމަށް އިމުޤާވަސީލަތްަތއް ސަރުާކރުން  ،ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މީހުންނާއިޒުނު ތަންފީގާނޫނެއް. މި ގާނޫ

 ކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ޢާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

އް ރައްޔިތުންގެ ބެހޭ ބިލެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދަނޑުވެރިކަުމެގ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ 

 ދާ ދަންނަވަން. އަދި މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން  ނޑު ސަރުކާރަށް ޝުކުރުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގުޅޭ ވާަހކަތަެކްއ  ދުގެ ތެރޭަގއި މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި މިތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ނައްތާލުމާޤްޞަބިލުގެ މަ މި ،ހިނދު

އްަގއި ައޅުގަނޑަށް ބިލު ނޑު ޮގތެަމއިގަ ،ީވއިރުަގއިަބޔާންކޮްށފައި ެއކު އެ. އަިދ ހަމައެއާވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި މި

 އަކާ ހަދާޢާވާމީ ކޮންމެވެސް މުގު ބައިނަލްއަ ،ދޭހަވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑަށް މިކިޔާލުމުން އަޅުގަނޑުގެ ިވްސނުން ކޮށި ނޫން

ވަނަ  2ބިލުގެ  ،ކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ގޮތުގައި ފާހަގަ 

 ގައިމުއެުކ މިފަދަ ބިލެއް ހަމައެއާވޭ. ދެން ހަމަސާފުޔާންކޮްށފައިވާ އިބާރާތުން ވެސް ެއަކން އްދާގެ )ށ( ގައި ބަމާ

 ހިތް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބިން މަދުބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު  ،ވާންޖެހޭނީ ދަކަށްޤްޞަވެސް ހުށަހެޅުމުގެ މަިއގަނުޑ މަ

ރުވުމުގެ ވާހަކަ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް ދަްއކާ ޤައުމެއް. ސިނާޢަތު ކުރިއެ  ދަނޑުވެރިކަުމގެ ،ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް

ހެދޭ  ތަކުން، މިމިަފދަ ގާނޫނު ،އެހެންނަމަވެސްުގޅޭ ުވޒާާރތައް ެވސް އުަފއްދާފަިއވާ ަޤއުމެއް.  އެއާ  އަދި ހަމަ

މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރޭވ ހަދާތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢާހެދޭ މު ަނށްނުތަކުން އަުޅގަނޑުމެންގާނޫ

ާވނަމަ އެއީ ބިލުގެ އެންމެ ފުރިހަމަކަން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ގޮތަށް ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ނުވަތަ މަންފާ ނުހޯދޭގޮތަށް 

ވަނަ މާއްާދަގއި މި  6ލާނަން. ބިލުެގ އިގަނޑު ދަންނަވަ ކަެމއްެގ ވާހަަކ ައޅު ހޯދުނީކީ ނޫން. ކުޑަުކޑަ ެއއް

ޖަނަވާރުްނެގ ޓިަސއިްޑގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރަނގަޅު ނުރަްއކަލަކުން އިންސާނުންނާއި ސްޕެ ،ބަޔާންކުރަނީ

ދަްއކާފައި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ޓަްށ ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކާށްކަނޑާިއ، ތިމާވެ ،ގަްސގަާހއި ، އަދިއްޙަތަށްޞި

ކުްށވެރިވާނެ. އަިދ ެވއްޖެ މަުރވިޔަްސ  ފަކްސައިުރގައި މާދަމާ އަޅުގަނުޑމެން ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކޮްށގެން ފަނިތްއޮ

އެކު ޔާެއކު ހޯނެއް މަރުވިަޔސް އަުޅގަނޑުމެން ކުށްވެިރާވނެ. މިހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ ހިތާމަހަމައެއާ
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ވެށި ރާއްޖޭގެ ތިމާ ހަދާތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޢާބަެއއް މު ،ނީއަޅުގަނޑު މިދަންނަވަ

ތިމާވެށި  ،ދުރަތީ މުއްސަދިކަން ލިބިފައިވާ ަޤއުމަކަށް ވީީތވެގުއަދި ިދވެހިރާއްޖެައކީ  ކުރުން.ތެރިރައްކާ

އްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ ކަމެއް. ން ކޮންމެ މީހެނޫނުއަާސސީޤާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީރައްކާތެރި

ވެްސ ކަނުޑގެ  އިމުގަޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެންެގ މި ޤައުމަކީ ހަމަކުރަންބޫލު ގައަުޅގަނޑުެމން އެބަ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ،މުއްސަނދިކަން ނުވަަތ ކަނުޑން ރޯދި ލިބިގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ބޮޑުބަިއ ބިނާވެފަިއާވ ޤައުމެއް. އެހެންނަމަވެސް 

 މިޔަރެްއ ެކވޭކަށް ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެން ގަިއަގިއ ދަންއަޅާ ހިސާބަށް މިޔަުރެގ ކަންތައް ހިނަގއްޖެ. އެކަަމކުމިހާރު

ކަހަނބުގެ ކަންތައް ހިނގަްއޖެ. ކެވޭކަށް ނެތް. ދުވަސްކޮަޅކުން އަނެއްކާ މިހެން ހެދޭ ގަިއގައި ދަތްައޅާ ހިސާބަށް ވެލާ

ހިސާބުަގއި ، މިހާއެހެންވީމާ ؟ރީމަ ދެން އަުޅަގނޑުމެން ކޯްއޗެއްތޯ ކާނީހަދާއަކުން ކަނޑުމަސް ެކއުން މަނާކުޤާމު

 ބެހޭ  ބިލާ  ކުރާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މި ގުޅުަވއިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ހަދާތަކާ ޢާރުގެ މުމިކަންކަން ބޭ

ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭ  އުމުތަކާޤަގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ 

ވެސް މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެްއަގިއ  ބިލު ، މިކަމަށް. އެހެންވީމާ ވާހައިިސއްޔަތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަެކއް މި

ކަން ބޫލެއް ނުކުެރވޭ އެ ގައޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ަވންޏާ ކަމަށް ބޭރުގެ ބިލެއް ޓްރާންސްލޭޓްކޮްށލާ އުސޫލުން ކޮށްފި

ބަހެްއ  ށް ިކޔާ ދިވެހިސައިޑަސްޓި، ޭއގެ މާނައެްއގެ ގޮތުަގއި ަދންނަވާނީ މިސާލަކަށް ޕެ. އެހެންވީމާކޮށްއެންމެ ފުރިހަމަ

. މާދަމާ އޮންނަންޖެހޭނެ .ބޫލެއް ނުކުަރންގައަޅުގަނޑުމެން ހާދަ ފަގީރޭ. އަޅުގަނޑު އްޔާ އެހެންވެއްޖެ  ؟ނެތީތޯއޭ

 ،ނުބަިއކޮށްމީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ތަންފީޒުުކރަން މި ނަންތައް ކިޔަމުންދާއިރުގައި ރޯބެހޭ  ދަނޑުވެރިކަމާ

ބާވަުތގެ ކޮންމެ  ، މިެއހެންވީމާ ؟ކުރާނީޒުތަން ގެ ާވހަކަ ދައްކަން ފެށީމަ ދެން ިކހިނެއްތޯ މިިވއަށް މީ ނެހެއްދެހެއްދެވި

ބުއްިދ  ،ފަދައިން   ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވިދާުޅވިކަމެއް ކުރުުމގަިއ ައޅުގަނޑުެމންނަށް ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު

ަވނަ މާއްދާގެ މައްޗަށް އެކުެލޭވ  57ބޮޑު ބިލެއް މިއީ  ނެ. އެކަމަކު މިހާސަލާމަތުން ހުންނަ ހެޔޮ ނިޔަތް ފާހަގަވާންޖެހޭ

ން. އެކަމަކު ވެސް މިއަުދ މު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު ފާހަގަކުރައްބިލެއް މިއީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ މުހި

ކުރުމަށް ހަމައެކަނި އެންމެ ތަރަްއޤީ އި ކުރިއަުރވަ ދަނުޑވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތު ،އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ

ކުެރވޭނެ ިމކަންކަން ރެިގއުލޭޓު ،ހިތްއޮީތ އެހެނެއް ނޫން. ރަނަގޅުބޫލުކުރާގައަުޅގަނޑު  ؟މު ގޮންޖެހުމަކީ މިއީތޯއޭއްމުހި

ތު ބޮޑަށް ދަނޑުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ. އެކަމަކު އެއަްށވުރެ މާ އްނާ މެކޭނިޒަމެހަރުދަ

ލުއި ލޯނު އެކަން ކުެރވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ިއ،މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮބައިތޯ ބަލަކުރިއެުރވުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

އް ނެތް. ޓަކައި ބިމެއް ލިބޭނެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެވެރިކަން ކުރުމަށްއް ނެތް. ދަނޑުލިބޭނެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެ

ށްތަކުަގއި ެވސް ދަނޑުވެިރަކން ކުރާށޭ ކިޔާަފއި ރަށްތައް ރަ  ތައް ލިބެނީ. އެ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނަށް އެކަނި ރަށް

މި ސިނާޢަތު އަސްލު ން ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެ ނަގަިއގެން ހުރި ގޮތަށް ބަހައްޓަނީ. އެކަމެއް ުނވޭ. ެއހެންވީމާ

ކުރަންޖެހޭނެ. ފިކުރުއި ބޮޑަށް ވިސްނަ ހަމަ ވަރަށް ވަންޏާ ކުރިއެުރވުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި މިކަން ކުރަނީ ކަމަށް
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ރަށްތަކުަގއި ކޮންމެެވސް މީހެއްެގ ގިނަ  މިހާރު ެވސް ޯރދަ ކުރިމަތިވެގެން އަންނައިުރަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިރަށްރަށުގަ

އޭނަ ކަާރ  ،ވީތީވެ  ކުުރވަިއގެން ކޮންމެވެސް ތިާމގެ މީހަކަށްމަވެްސ ެއކަން ކޮށްލަިއގެން މަޖުބޫރުގޯތީަގއި ަވގަށް ނަ

ހާލުގައޭ  މިހާ ދަތި  ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި  ؛ދަތި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަހަލަ. މިހާ އިގެންހައްދާލަ

 ... މަސައްކަތްަތއް ހުރީ. އެހެންވީމަކުރާ މީހުންގެކަމުގެ ސިނާޢަުތަގއި މަސައްކަތް މިދަނޑުވެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  2މަނިކަށް ތްތެރި މެްނބަރު މޫސާްއޔާ. ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒައާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރި

 ފުރުޞަތު.

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ

އަުޅގަނޑުމެން ކުިރން ދެންނެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ  ނގޭތޯ.އި ޒަތްތެރި ރައީސް. އެއްެޗއް ހީނުކުރަްއވާތިޝުކުރިއްޔާ ިއއް 

، ިކުޔނު އެްއޗެއް މިާތގައި ކިޔޭތޯ ޖަލްސާއޭ. އެހެންވީމާ  3ވިދާުޅވީ ދެން އޮތީ  ވީމަ ދެންމެ ތި ސްކޮޅުހު ދުވަފަ

އުޅެނީ.  ވާަހަކ ދަންނަވާލަން މި  ން އަުޅގަނޑު އެގުޅިގެ ފައި ދާންވެގެން ވާހަކަަދއްކަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ބިލާބަލާ

ވެދާނެ. އެކަމަކު އިބުކަން  އަބުނީމަ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެހަކަ  ވާހުރި  އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރީގައި ބުްއދި ސަލާމަތުން 

ަގއި ިވއްކަން ހުންނަ ލިޔޭ ާމރުކޭޓުކުރިން އެބަދުވަސް އަހަރެއްހާ  2ރާއްޖޭގެ ނޫްސެވރިން މީގެ  ،ޙަޤީޤަތަކީ

 ސިލިންޖު  ،ހައިގެން އިންޖެކްޝަން މެދުވެިރކޮށްގެން ޖަ ިއގެން،އްސަށް ބްލީޗް ެއއްޗެހި ޖަހަޗެ ކެޔޮގަނުޑ ެއއްދޮން

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޮންމެ ދުވަަހކު ހެދުނު ކޮންމެ ުކއްޖަކަްށ   ކޮށް ޖަހަިއގެން ެއ ެއއްޗެހި އެބަ ކާންދޭ.މެދުވެރި

ނީ. ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ ެއއްޗެީހގައި ތިޔަ ވިދާުޅވާ ޕެސްޓިަސއިްޑ ގެންދަ ދެމުން މި ކާ ޓަކާއި ދޮންެކޮޔވަކަށްކިރުތަ

ޚިލާފު ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ  ބެހޭ ޙަޤީޤަތާ މާނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަްއޗެްއ ވިޔަސް ބޭމެ އެކޮންއަދި  ،ވިޔަސް 

ޚިލާފަްށ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގައި  ދެންނެވީ. އަދި ެއއާ ވާހަކަ މި  ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ. އެހެްނެވގެން ައޅުގަނޑު އެ

ގްލަދޭޝްގެ ނއޮތީ ހަމަ ސީދާ ބަ ގޮސް މިހާރު މިއެކަން ކެނޑިގެން އައި ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން

އަދި އެްއޗެްއ ެއއްެޗއް ިވދާޅުވާނެ ކަެމއް ނެތް.  ުޅގަނުޑ މިހެން ބުނީމަ މިކަމާއަ !ބޫލުުކރައްވާގަރައްޔިތުންެގ އަުތގަިއ. 

ކާިށ ނީ. ކުރަހުން އެ ކޮންޓްރޯލްމީ ބަިއ އެ  ިވޔަފާރީގެ ޮބޑު . އެންމަތީގަިއ ހުންނާނަފައި ވިދާޅުިވޔަސް އަުޅގަނޑު މި 

އަދި ހުރިހާ އެްއޗެއް އެ މީހުން އުފައްަދއިގެްނ އެ މީހުން ގެނެސް ވިއްކަނީ.  .ގަނެގެން ގެނެސް ާބޒާރުމަތީ ކާށި ވިްއކާ

 ޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެންވީމާ، ބިލެއް ހެދުމަކުން އަދި އެކަމެއް ރަނގަެޅއް އިއް  އޭގެ ކޮލިޓީ ބަލާ ެއއްވެސް ަބޔަކު ނޫޅޭ

 .ންޖެހޭގޮެތއް ވެސް އެބަ ހޯދަ ނެތަންފީޒުކުރެވޭ މިރު އެ ވިދާޅުިވ ގޮތަށްޢާ ނުވޭ. ދެންމެގައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ލު އެބަ ހަދަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިފި. އަޅުގަނޑުމެން ބިވަދައްކަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ވެސް އެ ވާހަކަ
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ރާއްޭޖގައި ކަނަޑއެޅިގެން މަނިކުފާނަށް ވެސް  އް.އޮތް ދުަވސްވަރެ އިފުޅާވެފަ އިއޮތީ ޓެރަރިޒަމް ހެސްކިޔާފަ މި

ޕެޓްރޯލް  ގެާޕކްކުރާ ަވއްތަރުސްކަމެއް އެއީ  ތެޔޮ ވިްއކާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެިޅގެން މަނާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ން ިގނަ ސަރަހައްދުަގއި ހުރި ތެޮޔ  މީހުއެންމެއި ގަ . އެކަމަުކ ބައްަލވާ ާމރުކޭޓުންތެޔޮ ިވއްކުިއގެން ބަހައްޓަ ޕަންޕު

، ފަހުގައި އޭގެ ަކއިރީަގއި ހުންނަ މީހާ އެ ހުންނަނީ ބިޑި ރޯކޮށްލައިގެންގުޅާލުމަށް ހޮޅިަތއް ކައިީރގައި ެތޔޮއުޒަރުބަ

ާރއެްއ ޒާވެސް ވުލަތުގެ އެއް އުސިނގިރޭޓް ރޯކޮށްގެން. އަުޅގަނުޑ މި ވާހަކަ ނުދައްކާ ދަ އޭގެ ކައިީރގައި ނޫނީ

ަގއި ކެންސަރުެގ ޖޭނޫޅޭ. މިއަދު ރާއް ލާ މީހަކުއިވަރަކަށް ދައްަކއިފިން. އެކަަމކު އަޅަ މި ވާހަކަ އެތައްންނާނެ. ނޯ

އެހެންވީމާ،  ؟ދަނީ. ތަފާތު ބަލިތައް ގިނަވަމުން މި ދަނީ. ކާކުތޯ އެކަން ބަލަނީގިަނަވމުން އިހެސްކިޔާފަބަލިތައް 

އް ބިލެއް އަދި ފަރުމާކުރުމަކުން އެކަމެ  ،ގެ ސަޯޕޓަށް ތާއީދު ހޯދަންހުންބޭރު މީކައި ޓަމުޢާހަދާއަކަްށ  ވާމީގު ބައިނަލްއަ

ނީ ބަލަްނ ގަނޑު ދެްނނެވީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެެގންތޯ މިކަން ކުރެވެޅު ނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެންވީމާ، އަ

އަިދ  ޕެސްޓިސައިޑް ިވޔަސް ންމެ މޮޅަށް ތަކި ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މޮޅު ކަމަކީ އި. ސިޔާސީ ދާއިާރގަ އޭއެބަޖެހެ

ފިެކޓް ގެްނގޮސް ދެްއކީމަ ސިޔާސީ ގޮުތން އޭނަ އެ ޕާޓީއާ ޚިޔާލު ޓްސެ ޑޮކްޓަރީކަން ވެސް ިކޔަަވިއެގން އައިސް

ދޮރެއް ނުދަންނަ ކޮންމެ ފަދަ މީހަކު ވެސް. ފާނެ ތަނެއްއިވަޒީފާއިން ކަނޑަިއ ވަކިކުރުމަށްފަހު އެތަނަށް ލަ ތަފާތުވީމާ

 .ޅުގަނޑަކަށް ވެްސ ނޭނގެއެ ވިދާުޅވާ ގޮތަށް އަ ބުނީމާ ޕެސްިޓސަިއޑޭ ނޫނަކުންން އޭނައަށް އަުޅގަނޑުމެން ގާދެ

ތަންކޮެޅއް ދޫފަރިތަވީމަ.  އެ ނަން ކިޔާލަން އެނގޭ .ކިޔާ ތަކެއް ހިތަށް ކިޔަންޏާ ޕެސްޓިަސއިްޑގެ ހުރިހާ އެްއޗެޙަޤީޤަ

ން ސަލާމަތްނުެވގެްނ އިދެން އެ ނޫން.ޔެއް ްސ އެނގެނިއް އް ވެބަހެ  އެކަމަކު މި ދަންނަވާ ގޮތަްށ އޭގެ ދިގު

ޕެސްޓިސައިްޑ  އިންއަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ވައްތަރީ މި ބިލު މި ވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅުާވނީ މިއަޅުގަނޑުމެން. 

 ،ލަދޭޝް މީހުންރާއްޭޖގެ ދަނުޑވެރިަކމުގައި ބަނގް .ލަދޭޝް ބަހުން މި ބިލު ބައްޓަންކޮށްަލއިފިއްޔާބަނގް އި ލާފައިކަނޑަ

އެ މީހުނަށް މީގެން ކުރިއެރުެމއް ހޯދަން. ެއއީ ަކއުންސިލުތަކަކަްށ ެވްސ  ،ންނަށް ވަަރށް ފަސޭހަވާނެހަރަކާތްތެރިވާ މީހު

ިބން ބޮޑު ރަށަކަށް. އެކަމަކު ެއ ރަށުގެ ރަްއޔިތަކަށް ނުލިޭބ  ލ. އަތޮޅު ގަން ވާނެ ާރއްޖޭގެނޫން.  މިކަން ބެލެނިއްޔަކީ

ބުނަސް ެއ މީހުންނަކަށެއް އެ ފުރުޞަތެއް ވެސް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، ކުރާކަށެއް. ލި ަކންޅެއް ެވސް އެއެންމެ ބިންކޮ

ގެންދެވޭެނ އަތްމަތީގަިއ މިކަން ކުރިއަށް  ގެިދވެހިން ،ތަކަށް ާބއްަވިއގެންރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ަކން ފޮރޮޅޭނެ ގޮ

ން. އެކަމަކު ޭއގެ މާނައަކީ ވެރި  ވެިރަކމުގައި ވެސް ހަމަ އެފަހަރަށް އަރައިގެން މަސްދޯނިގޮތަކަށް. މިހާރު މަސް

އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ވަޒީާފގެ ފުރުަޞތުތަކާއި ދަނުޑވެރިކަުމގެ ފުުރޞަތުތަކާ ެގއްލިގެްނ މި ދަނީ.  ދިވެހިންނަށް

 ރާނެ ކުއް ތެހަދައިގެން ގެނެޔަކަްސ އެ މީހުނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ދީގެން ނޫންތޯއޭ އެކަން ކުެރވޭނީ. މަސަްއކަ

ިދވެހިންނަށް ދޭންވާ  ިއ،ުތގަިއ ދިވެހިންނަށް މުސާރަ ޮބޑުވެފަޙަޤީޤަ ުމސާރަ ބޮޑޭ. އެކަމަުކ ބުނާނީދެން  ؛ފުރުޞަތެއް

ހެޔޮކޮށް ކޮންމެ ކަމެްއ ވެސް ކުރަން ބޭނުންވަނީ.  . އެ ވާހަކަ މި ެދކެވެނީ. އަގު އޭއިނާޔަތްތައް ނުލިބެންޏަކާ ނާެދވެ

ައޅުގަނޑު ވެސް ޭއަގއި ހިމެނޭ އެބަދޭ ފައިބައިގެން.  އިރު މާ ގިނަ ލާރި އެންމެންގެ ައތުންލާބަ ށްތަޙަޤީޤަ އެކަމަކު
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ނެތް. ެއކަމަކު މި ދަންނަވާ ގޮތަްށ  ބޭނުމެއް ގޮތަށް ހަމަ ދަންނަވާނީ. އަުޅގަނޑު ވަކިން އެްއކިބާެވގެން ބުނާކަށެއް

ާޔ އްވެއްޖެ  ބޮޑު ގުއުފައްދަިއގެން ގެންނަންޏާ ތަންކޮޅެއް އަ ެއއްެޗއް ދިެވއްަސކު  ،އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަެތއް ޮކށްގެން

ިލޭބ  އި،ބަލިތަކާ ޖެހޭ ންއި މީހާ ގެންަނއިރު ައގުހެޔޮެވގެން ބަާލއިރުަގއި އެދަްއކާ. އެަކމަކު، ބޭރު އެބަ އެ ވާހަކަ

 ،ގާނޫެނއް ހަދައި މާ ބޮޑުވެގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ތިޞާދަށް ލިބޭ ނުރައްކާއުމުެގ އިޤްޤަން އިއެ  ،ގެއްލުމާއި 

. އެކަމަުކ، ފަގޯސްވެ ތީއޮ ޏާ އެ ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންނުއެ ގާނޫނެއް ތަންފީޒު  ށްސަރުާކރަ ،ގާނޫނެއް ފަރުމާކޮށް

 ގެ އަހަރު 15 ވީ ަތނުގައި މި މި އްޔާ އަުޅގަނޑުހަށް ވެއްދި ގާނޫެންއ ވެއްޖެ ތަނަށް މި މަޖިލީ އަޅުގަނޑުމެން މި

މެން އެ ގާނޫެނއް ނަހަދައެއް ނޯންނާނެ. މި ކާރަކުން ފޮނުވައިގެްނ އަޅުގަނޑުތެރޭގައި ެއްއވެސް ގާނޫނެްއ ސަރު

ިކޔަސް މަޖިލީހުެގ ހިށް އެްއޗެއަ ދިމާ ނާންތިބެގެން ވެސް ހަދާފަ. ކިތަންމެ ަވރަކަށް ައޅުގަނޑުމެހޭލާ މަޖިލީހުން އޮންނާނީ

އެ ވާހަކަ  ؟ްނޏާ ކީއްތޯ ކުރާނީތަންީފޒުނުކުރައެކަން ކޮށްދީފަ. އެކަމަުކ ސަރުކާރުަތކުން އެކަން  މެންބަރުން އޮންނާނީ

 ވަނަ ުފރުޞަތެއް ހޯދީ ރައީސް.  2ދަންނަވާލަންވެގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބަހުސްގައި ބަިއެވރިވަަޑއިގަންަނވަން ެއއްެވސް  ށްރި މެންބަރު. ދެން އިތުރައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެ

މި ބިލަށް އެންމެ ފަހު ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު  ،ޑަިއގެންފައެއް ނެތް. އެހެންަކމުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަ

ށް ފުރުޞަުތ ގަރުޞަތުއަުރވަން. މަރުޒޫ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފު ،ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު އަުރވަން. 

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެގުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަރުޒޫ

 ފާުޅކުރެްއިވ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލަށް ބަހުސްޮކށް އަދި ޚިޔާ

 ،ދަްނވަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ކުރެްއވި ސުވާުލަގއިއް ތެރި ޝުކުރެޞްއިޚްލާ

ނޫން  ޞަދެއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑގެ ިމ ބިލުގެ މަޤްންވުއްދި ހަމަނުވަތަ ބުހުރުން ބުއްދި ސަލާމަތުން 

ން. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އިްއޒަތްތެިރ ރުހުސްކުބަެމދު  ްއަގއި ދިވެހި ަބހުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާލެހާ ވެސްއެއް 

ންތައް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެއަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުތަާކިއ އަދި ކަންބޮޑުވު މި

ވެްސ ައވަހަކަށް މި ބިލު ދުކުރަން ވީހާދާނެ ކަަމށް. އަުޅގަނޑު އުއްމީވެގެންށް ފުރިހަމަރިޢާޔަތްކުރެިވގެން މި ބިލު ިއތުރަ

 ގާނޫނަކަށް ެވގެންދިއުން. ުޝުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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މަޖިލީހުން  ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލުހުތިދާޢީ ބައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ އިބް

  ަގޑީަގއި އޮންާނނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.މިއަދުގެ ވޯޓު އެހުްނ ށް ޓަމެދު ވޯ މާތުބަލައިގަ

ޢަލީ ނިޒާރެއް ނޫން އާދެ،  ؛ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.2

ޒަިއނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ރޮމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މީދޫ ދާއިރާގެ  ައއްޑޫ އާދެ، ޅުއްވާފަިއވަނީ. މި ބިލު ހުށަހަ

ނީ ހިތަދޫ އްވައިެދްއވާބިލު ހުށަހަޅު އެމިއަދު ބޭފުޅާގެ ބަދަލުގައި  އެ ބިލެއް. އާދެ، އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު މި ބިލު 

އިދާރީ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ) 2010/7ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. ާއދެ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ށް އިޞްލާޙު( އަ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒގެ އުޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

މި ބިލު  .ވަނަ ޖަލްާސގައި 11 ދައުރުގެ  މި ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ،ގައި ޭބްއވުނު 2019 ލުރީޕްއެ 15ވަނީ އިްއވާފައި 

އާދެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް އަޅުގަނޑު  ؛އިދެއްވުމަށް ޅަމަޖިލީހަށް ހުށަހަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ުވން:ހަކަދެއްކެ ނިޒާރު ވާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުެގ ) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ،ކައުންސިލުތަކާއި ؛މުހިއްމުގެނައުން މި ގާނޫނަށް  ،ށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ( އަގާނޫނު

ިއތުރު ލުޔެްއ ލިބިގެންދާނެ.  ށް ަކއުންސިލުތައް ހިްނގުމުަގއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަޅުއަތޮ  ،ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކާއި 

 ،ޞަދަކީޞަދުތަކުގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްއިތުރަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްގެ އޭ

މު ބާރުތަކެއް ވަނީ އްގެ ތެރެއިން މުހިލިބިފަިއ ހުރި ބާރުތަކުަގއި ތެރޭ ގެއަހަރު 5މިދިޔަ  ށްކައުންސިލުތަކަ

ތެެރއިްނ  ގެބާރުތައް ދެމިގެންދާ ޮގތެއްަގއި ގާނޫނު އަިދ މި ،ދިނުމާ. މި ބާރުތައް އަނބުރާ ހޯދައިނިގުޅަިއގެންފަ

މު އެހެނިހެން އްކަމެއް. އޭެގއިތުރަށް މުހި ތެރެއިން ހިމެނިގެންދާ  ގެދުޤްޞަމަ ގެކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ިމ ގާނޫނު

އަންހެނުންގެ ބަިއވެިރވުްނ ކައުންސިލުަތއް ހިންގުުމގައި  ،ކަެމއް މުއްގަިއ އެބަހިެމނޭ ވަރަށް މުހިކަންކަމުގެ ތެރޭ 

ގޮތަށް  އްސާ ހިމެނޭއަންހެން ބޭފުޅުންެގ ހި 33އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮންމެ ކައުންސިލެްއަގއި ވެސް %

އަންހެން ބޭފުޅުން ނެގުމުގެ ހޮވުމުެގ  މިދެންނެވީ ،ގެ ގޮތްމު ލުއިއެކުލަވަ ދެން މިލުން. އިކައުންސިލުތައް އެކުަލވަ

ކޮންމެ  ވިަޔސްކޮންމެގޮތެއް  .ތެރެއިން ގެގަާވއިދު ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ގަބޫލުކުެރވޭ  ނޑަށްނީ ައުޅގައުސޫލުތައް ކަނޑަައޅާ

 އީ އެންދާނީ. ެއޅިގެކަނޑަބޭފުޅުންނޭ އަންހެން ބޭުފޅުންނަށް މި ގާނޫނުެގ ތެރެިއން  33ސް %ވެ އިކައުންސިލެްއގަ 

ކުރެވޭ ރަށްތައް ހިންގުމުގަިއ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ އެބަ .މު ބަދަލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީއްމުހި

ަކއުންސިލުތަކުަގއި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާ  ރަށު އި،އަތޮޅު ކައުންސިލާ  އި،ކައުންސިލާއި އަދި ސިޓީ ަކުއންސިލާ

ގެނެވޭ  ހޮވޭ އަންހެން ބޭފުޅުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންަނމަވެސް، މިހާރު މި ؛ންނެވީ އަންހެން މަދުކަން. މިދެ
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މު އްމުހި އީ. އެހެންވީމާ، މިނެވެސް ައންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނޭ އިއިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ކައުންސިލެްއގަ 

ދެމެދު އޮންނަ  ކައުންސިލާ އުމީ އިދާރާޤަށް އެބަހިމެނޭ ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ޭއގެއިތުރަ  ގެއިޞްލާޙެއް 

އަދި ހިމެނިގެންދާނެ.  ގައިހަމަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭ  . ިމއީވެސް ވަުރގަދަކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަެކއްގުޅުން 

ލުކޮށް ޑަށް ތަފްސީބޮ މާއެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ތެރޭ ޞްލާޙުތަެކއް މީގެވަރަށް ގިނަ އި ވެސް މީގެއިތުރަށް

 . މިގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ، ަވގުތުތަެކއް ބޭކާުރެވގެންދާނެ ިކޔައިދޭން ުއޅެފިއްޔާ ،އިެދވެންޏާކިޔަ

ވެގެން އައިމާ މިކަމަށް  ގާނޫނަަކށްމި މެން ލެވޭނެ. އަިދ އަޅުގަނޑުއިބަލަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅަކަށް މި ގާނޫނު ބަލަ

ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް މި ަކުއންސިލުތައް ހިންގުމުަގއި ހުރި  .ށް މިކަން ސާފުވެގެންދާނެޢަމަލުކުރަން ތިބޭ  ބޭފުޅުންނަ

ޅިގެްނ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ބިލަކީ. އަދި މި ބިލާ ގު

ކުރާ ކޮމިޓީތައް ނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްންހެ. އަހުށަހެޅިފަ ތްއެކު އެބައޮވެްސ މި ބިލާ އުވާލަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް

ތް މިހިރީ. މިހާރު އޮ އިއެބަދޭ. މިއަށްވެސް ބަދަލުތަެކއް އަިއްސފަ ވެމުންކުރެ ެއކު މަސައްކަތްމިހާރުވެސް ކައުންސިލާ

ްތ ނަސް މިހާރު އޮއަްށ ބަލާއިރު ކޮންމެ ދާއިާރއަކުްނ އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓއަށް މެންބަރަކު ހޮވުައއްޑޫ ސިޓީ ،ގޮތުން ނަމަ

 3 ވެއްެޖއްޔާއް ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލެ 5 ވެއްެޖއްޔާ އްަކުއންސިލެސިޓީ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ 

ގޮުތގަިއ ބަދަލެއްގެ މު އް ތެރެއިން އަންނާނެ. ޭއގެއިތުރަށް މުހިބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. އެހެންވީާމ، މި ބަދަލު މިއީ ގާނޫނު

ދާއިރާަތްއ  ؛ގޮތުން ަކއުންސިލުތައްއޮތް  ިމހާރު މި ،އްނު ތެރެއިން ގެެނވޭ ބަދަލެ އިތުރަށް މި ގާނޫ

 ކޮންެމ އަވަަށކަށް ަކއުންސިލެއް ިލބޭނެ. އަުޅގަނޑު މިދެންނެީވ ސިޓީެއއް ިވޔަސް ިސޓީގެ  ،ކަނޑައެިޅގެންދާއިރު 

އެީއ އެއް ދާއިރާ. މިދެންނެީވ  ދޫފޭއާއި މަރަދޫމިހާރު އައްޑޫ ިސޓީއަށް ބަލާއިުރ މަރަދޫ ،ކަށް ބަލާއިރުއަވަށްތަ 

 ގެ ގޮތުަގއި. އެހެްނނަމަވެސް، މިހާރު އެއީ ދެވެސް ެއއީ އެއްާދއިރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވާއިރު

ިމ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ގެެނވޭ  އް.ފޭދޫއަށް ވެސް މީދޫއަށް ެވސް ލިބޭނެ ކައުންސިލެރަށަށް މަަރދޫ ރަށެއް ވީމާ، ދެ

ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑ  ގެމު ބަދަލެއްއްއެ ިއޞްލާޙު ހިމެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީވެސް މުހި ގައިތެރޭ  އިޞްލާޙުގެ

 ރަށް  4ރަށް،  3ރަށްރަށުގައި  މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވާއިރު ބައެއް ންކުއެއީ އިދާރީ ދާއިރާތަ .ގަބޫލުކުރަނީ

ލިބޭނެ. ގޮތުން ކޮންމެ ަރށަކަށް ކައުންސިެލއް އޮތް  ހާރު މިމިލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެްއކުރެިވގެން މެންބަރަކު އެބަ 

 ،މުއްމުހިކިތަންމެ ވެސް  ޮގތުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އެހެންވީމާ، މީގެއިތުރަށް  ގެމު ބަދަލެއްއްއެއީ މުހި

ަދީކ ޤްޞަގެ މަކާރުސަރު ،ދަކީޤްޞަމި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ލުެޔއް ލިބިގެންދާނެ. މީގެ މަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ،ބަދަލުތަކެއް

އެ ރަށްރަށުެގ  ،ކޮްށގެން ރަށްރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބާރުދީގެންލާމަރުކަޒު ،ން ކައުންސިލުތައް އިތުރަށް ބާރުެވރިކުރުަވއިގެ

ތަރައްޤީާއއި ކުރިއެރުމަށް ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ޕްލޭނުުކރުމުގައި ަކއުންސިލުގެ ހިއްާސ ބޮޑުކުރުން. މީގައި ހަމަ 

 ،ވާކަން ލުގެ ހިއްސާ ޮބޑުކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައި ދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުުރމަށް ކައުންސި ،ސާފުކޮށް ތަރައްޤީކުުރމަށްވަރަށް 

ެއކު ާވކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގުކރަން. އެހެންވީމާ، މި ގާޫނނު ފާސްވެގެން އައުމާގާނޫނުގެ ތެރެއިން ބާުރއަޅާަފއި
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ރަށްތައް  ،ހޭވެްސ ފާހަގަކޮށްލަންޖެ ނެ. ޭއގެއިތުރަށްތި ބަދަލުތަކެްއ އަންނާގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ޮބޑެ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

އަތޮޅުަތއް ހިންުގމުގައި އަދި ސިޓީަތއް ހިންގުމުގައި ވެސް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަްށ އެބަޖެހޭ ބާރުތައް ދެވެން.  ،ހިންގުމުގައި 

 ،ލުމާއި އިމުސާރަކޮޅު ކަނޑަ ،ސަސްޕެންޑުކުރުމާއި ގާނޫނުތައް ވަުރގަދަވާން އެބަެޖހޭ. ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކައުންސިލަރުން 

 ؛ނަމަ ސަރުކާރުގެ ަސރުކާރުގެ ިސޔާސަތަށް ތާއީުދނުކޮށްފި ؛ހެންތަކުރާރުނުވާ ހިރަ ަކންކަންމި ،ބާރުތައް ނެގުމާ

 އް ތަނެ އޮތް އްވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތާއީދުނުުކރާ ކައުންސިލެ ،ނަމަ ންގޮތު އޮތްމިދެންނެވީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި 

އެބަކުެރވޭ. އެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑު  ބޭފުޅުން ހިތްނުރުހެންޏާ ށް ަވޑަިއގަންނަވާކަނަމަ ވަކި ސަރުކާރަ

ިދޔަ އިައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ިތއްބާ ހިނގަ ،އަހަރު 5ލާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އިމުސާރަކޮޅު އެބަ ކަނޑަ 

މުސާަރއިގެ ވާހަކަ. އަްއޑޫ ސިޓީ  ގެކައުންސިލަރުން ކަްނ.ން ކަދިޔައިތެރެއިން ހިނގަ ހުގެމި މަޖިލީ ކަން.ކަން

 އަހަރު 4 އިލާަފއިސިޓީ ކައުންސިުލގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންެގ މުސާރަކޮުޅ ކަނޑަަގއި ބަލާއިރު  ކައުންސިލަށް

ިއ  އެ ކައުންސިލުގަގަންަނވާ ބޭފުޅުންނުވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕާޓީއަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއި ކުށަކަށް ހަމައެކަނިވަންދެން. 

ނޫން. ގާނޫނުގެ ތެރެއިން  ކަންތައްތަެކއް  ގޭހިން އެކުދާުރކަމާޒިންމާ ކަންތައްތަކަކީ މިއީކީ . އެހެންވީމާ، މި ންހިމެނު

ގާނޫނުތައް ހިންގޭ ކަންކަން ގާނޫނުތަުކގެ ތެރެއިން މި ބާރުތަކެްއ ދީފައި އޮންނައިރު މިގޮަތށް ދޯހަޅިކޮށް 

ހެދެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލުަތއް  މިކައުންސިލުތަްއ ކުެގ ތެރެއިން ނުވާނެ. ގާނޫނުތަހެދިގެން

ވެްސ  . މުސާރަކޮޅުން ސަސްޕެންޑުކޮށްލަނީ ހަމަ ތިބެލާފަިއގެގޮތަކަށް ހަދާލަ ސްޕެންޑުކުރަންވީާމ، ހިތުހުރިސަ

ގާނޫނުތަްއ ުރގަދަކޮށް މިއަްށވުރެ ވަ ؛އިޞްލާޙުވެސް  ނޫން. މިކަންަކން ގޮތްތަކެއްރަނގަުޅ  ކަނޑާލަނީ. މިއީކީ

ބޭނުންާވ މި  ދޭންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަްށވުރެ ވަރުގަަދ ބާރުތައް ކައުންސިލުތަކަށް  ،ހެދިގެން

އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި  .ޖެހޭއެބަ ޙަީޤޤަތް ގަބޫލުކުރަން .ތަރައްޤީެއއް ނުގެެނވޭނެ. ީމގަިއ ޔަޤީންކުރަންޖެހޭ

ްށ އަތޮޅުަތކުެގ ރަށްތަކުގެ ތަަރއްޤީައކަ އަށް،ވެސް އަތޮޅުތަުކގެ ތަރައްޤީ  ފަހުން އައިސާސީ ނޫނުއަޤާތަޖުރިބާކުރާ 

ގޮތުން އެތަންތަން  އެ ބަދަލު ެގނައުމަށް އިތުރު ިވސްނުންތަެކއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެީއ އިދާރީ .ދޭނާ ބަދަލެއް

 ސް ބާރުތައް ނުދެނީ. އެ ބާރުތައް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެ ވެްސ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ އަށްހިންގުމުގެ ަވއްޓަފާޅި

ކުރާ  ނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެން މިޤާުލކުރަންޖެހޭ. މިދެންނެވިހެން މި އެ ބަދަލުތައް ނައިކަން ައުޅގަނޑު ގަބޫ

އް ކުރޭ. އައު އަމުދުން އަޮތޅުަތކުގެ ަރއްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑެިތ އުއްމީދުތަކެ  ؛އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ،ތަޖުރިބާއަކީ

ހަމައަށް އަިއއިުރ  ހެންނަމަވެސް، މިއަދާއެ .ދާނެގެންުލޔެއް ލިބި އެކުދުތަކަކާ ޢުސަރުކާރުތަކެއް ައއިސްގެން އައު ވަ

މަެގއް ނެތް. ިމީއ  އޮތް ވެސް ހަމަ ކަރަންެޓއް ޯނވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް ނެތް. ހެދިފައި  ާލއިރުއިއަްއޑޫ ސިީޓއަށް ބަލަ

 ނޫން. ކުރަނީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު ައއްޑޫ ިސޓީ މީހަކަށް ވީމައެއް ވީ އަްއޑޫ ސިޓީ ފާހަގަ މިއަޅުގަނޑު މިދެންނެ

 ،ވާއިރު  ލާމަރުަކޒުކުރުމުގެ ބިލަކަށް ޮބޑު އާބާދީ. އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު މިކަން މި ފާހަގަުކރަނީ މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ

ދައްކަނީ.  ވާހަކަ މިެއތަންތަނުގެ ހާލަތު ހާމަކޮށްދިނުމަށް  ،އެާއއި ގުޅުންހުރި އަތޮޅުތަުކެގ ރަށްތަކުގެ ތަރައްޤީާއއި
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ދައްާކކަށެއް  ވާހަކަމިއަޅުގަނޑުމެން ދެން މި މަޖިލީހުގައި  ، ހަމަ އިލްތިމާސްކުރާނީއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އަިދެވސް

ކަށް އަތޮޅުތަ  އަމުދުން ،ެވސް ތިބޭނެ. އެެހންނަމަވެސް، މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންއިތުރަކަށް ނު

ލާމަރުަކޒުކުރުމުެގ  ؛ުޒކުރުމުގެ ުއސޫލުތައްލާމަރުކަ ،ވެސް މިކަމަށް ވަކާލާތުޮކށްގެން ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން

ރަށު ކައުންިސލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުަތކާިއ  ،ބާރުވެރިކުުރވަިއގެން ަކުއންސިލުތަކާއި ،ކުުރވަިއެގންގާނޫނު އިތުރަށް ބާރު

 .ބާުރއަަޅން. އަދި އިލްތިމާސްކުރަންއަުޅގަނޑު  ށްކުރުމަ އުންސިލުަތކަްށ ބާރުތައް ީދގެން ެއކަންއަދި ސިޓީ ކަ

 ،އިތުރު ލުެޔއްވެސް  ތެރެއިން ގެގޮުތން ވެއްޖެްއޔާ މި ގާނޫނު އުއްމީދުކުރާ ،ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 ނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ހިންގުމަށް ލިބިގެންދާ ފަސޭހަތަކެއް

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ގަޑިއިރު.  ތިންލަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއ ވަނީ ޖުމު

ސިކުންތު.  8މިނެޓާއި  50ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  18 ިޑއިާރއިގަ 1ޕީ.ޕީ.އެމަށް އެއީ 

މިނެޓު. ތިން ސިކުންތު. އަާދލާތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  9.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް 17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

 ނިސްބަތުންގެ މިނެޓު ތިން މެންބަރަކަށްިއއްޒަތްތެރި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ކޮންމެ 

 ނަށް އަޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް ށް ވާހަކަފުޅުބިލަ މި ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. 

  .هللاމެްނބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ހުޅުވާލަން. ފުރުޞަތަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ލާމަރުކަުޒުކރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ  ޖެދިވެހިރާއްަރީއސް. އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

ފްލޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ލާމަރުކަޒުކުރުމަށް ޓަކައި 

މަސައްކަތްަތކެއް ވަނީ  ވެސް . މީގެކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުންެރވިފަތްތަކެއް ކުނީ މަސައްކަވަ މިހާތަނަށް ަގއިދިވެހިރާއްޖޭ

 ގައި ހުނުވަނީ މި މަޖިލީގޮެތއްަގއި ކާމިޔާބުެވފައި . އެހެންނަމަވެސް، މި މަސައްކަތްތަްއ އެންމެ އެދެވޭކުރެވިފަ

ކުރާ ގަާވއިދުތަެކއްެގ ކާުރން ފާސްއޮންނަ ސަރު  ެރއްަގއިއިޫނނުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި އެގާމެން ފާސްކުރާ ޑުއަޅުގަނ

. ިއއްޒަތްތެިރ ނުގޮސްފަދާންވާ މިސްރާބުގައި ވަނީ ކުރިއަށް އެކަން  ގޮތުގައި ހަމަރިޒުކުރުން އެންމެ ފުލާމަރުކަސަބަބުން 

މޭ. ރުކުކޮންސެންޓްރޭޓުއަުޅގަނޑުމެން މި ިކަޔނީ ޑީ ،ަކމަކީ އް. ެއއްމެއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލާނަން ތިން ކަ .ރައީސް

ތެރެއިްނ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ދައްކަނީ ޭއގެ .ށް ުކރެވިފައަހަމަުޚގައި ވަރަށް ފުރިރީތާން ވަނީ ރާއްޭޖގެ މިކަ

ން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަބއެްއ ނޫ ޝަނުގެ ވާހަަކއެއް އުލި ވޮ ޑިނީމެން މި ދައްކައަޅުގަނޑު. ހަކަޑީސެންޓްރަލަިއޒްކުރާ ވާ

 ވާހަކަ.ޑިވޮިލއުޝަނުގެ ެގން ނަމަސްއޭ ކިަޔއިޓޮަދްއކަވާ އޮކަފުޅުވާހަ އެބަ  ގިނަ ބޭފުޅުންށްރަވަޓީވީތަުކގަިއ 
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ގޮތަށް ބަލާއިުރ  ތްލަތު މިހާރު އޮހާނޫނުތަާކއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާއަޅުަގނޑުމެންގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ވާަހކަ. ގެާވހަކައެއް ނޫން. ޑީސެްނޓްރަލައިޒޭޝަން  ޑިވޮިލއުޝަުނގެމެން މި ދަްއކަނީ އަޅުގަނޑު

. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ންސެންޓްރޭޝަނުގެ މަރުޙަލާ ވަނީ ފަހަނައަޅައި ޮގސްފަޑީކޮ އިންގެ ތެރެޑީސެންޓްރަލަިއޒޭޝަން

ކަން  ،ގޮތާއި . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަން އޮތްރެވިފަ ކުސްއަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ވެ 

ޑީސެންޓްރަލައިޒްކުރުުމެގ ސާބަށް ހިސް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާވެ އަދި ކަްނ ވާންވީ ގޮތް ،ވަމުންދާ ގޮތާއި

ުނގެންދެިވފައިވަނީ މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ށް ކުރިއަށްއަުފރިހަމަަތއް ުރ ހިންގުމުގެ ކަންތައްކާލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ސަރު

ހިއްމު މުވެ. އަުޅަގނޑު މީގެ ތެެރއިން ތީ ނުވާވެފައިމައެންމެ ފުރިހަމަ ކަންތައްތައް ގަާވއިދުތަާކއި އަދި އުސޫލުަތްއ ފުރިހަ

ކުދިކުދި ރަށްތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާވެފަިއާވ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަީކ ޖަޒީރާވަންތަ އެއް ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން. 

 ،ގެ ިއޒެއް ެއއް ސަ ،ެއްއވަރެްއގެ ،އެއް ހަަމއެްއގައި  ،ހުރިހާ ރަށްތަކަކީ ،ށްތަކަކީ ރަވާތީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ޤައުމަކަށް

 ،ރަށްތަާކއި ބޮޑެތި ،ރަށްތަެކއް ވެްސ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރށްތަކަކީކަމެއްގެ އެްއވަރެްއގެ މުއްސަނދި ދިއަ

ހެން ރިޯސސަސްގެ ގޮތުން ބަލާއިުރގަިއ އެރަށްތަކާއި އަދި އެ ރަށްަތކަްށ ލިބިފައިވާ ަފއިސާާއއި އަދި އެނޫންވެސް 

ޅުތަކަކީ ވަރަށް ތޮ ތޮޅުތަކަްށ ބެއްޔަސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ބައެއް އަތެރެއިން އަހަމަހަމަ ރަށްތަކެއް ނޫން. އަދި އޭގެ

ޓުތަކުން ލިބޭ ފައިާސއަްށ ސޯޓުތަކަށް ބަލާއިުރގައި ވެސް ރި ސޯ މުއްސަނދި އަތޮޅުަތއް. ބަެއްއ އަތޮޅުތަަކކީ ހަމައެކަނި ރި

ޅުތަާކއި ތޮ ންގެ އަމެ، ައޅުގަނޑުބަލާއިރުަގއި މުއްސަނދި. އެހެންވީމާ ށްތަކަޔަސް ހަމަ އެހެން އަތޮޅުލިބެ

ނޫނެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުެމން ގާހަމަހަމަކަން ނޯންނައިރުގައި ލާމަރުަކޒީ  މެންގެ ރަށްތަކާ އަޅުގަނޑު

ގޮތަކަށްތޯ. މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ޖެހޭނެ އެ ރަށްތަކަށް ފައިސާ އެލޮކޭޓްކުރަނީ ކޮންންދާ އިޞްލާޙުކުެރވިގެން

ދެމުން މި އަންނަނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެްއގެ  ރަށްރަށަށް ވެސް ރެއިންތެ ގެހުމި މަޖިލީ 

އެްއވެސް ކަހަލަ މިންގަނޑެްއ  ،އުސޫެލއް ،ލަމައެއް ތެރެއިން. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދެވޭއިުރަގއި ހަމައެއް

ހެދުނު ގޮތަކަށް ހަމަ  ،ފެނުނު ތަނަކަށް ،ށްކަމީހަ ފެންނަ ،. ފެނުނު މީހަކަށްއެްއޗެއް ބަލަިއގެެނއް ނޫން ދެނީކީ

މި ފަިއސާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ންގެ ފައިސާ. ތުބާލަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ިދވެހި ރަްއޔިއިތަޅަ

އެއީ ދިނުމަކީ ށް މި ފައިސާ ފޯރުކޮށްކަތަނޫން ގޮން. މިހަމަހަމަ ގޮތެއްގެ މަތީ ،ރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ފޯ

ނުވާނެ މި ، އެ ހަރާން ކަންތައް އެއްގޮަތކަްށ ވެސް ކޮށްގެންހަރާންކަމެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ

، މި ބިލު އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާއިރުަގއި މެން މި ގޮނޑީަގއި ތިއްބަވާ ބޭުފޅުން. އެހެންވީމާގައި އަޅުގަނޑުހުމަޖިލީ

 ގޮުތގައި ެދވޭނެ ގޮތަކަށް ރިހަމަރާމުގެ ތެެރިއން ފައިސާ އެންމެ ފު ޕްރޮގްޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންެވްސޓްމަންޓް

 ލާމަރުކަޒީ ބިލު އިޞްލާޙުެވގެްނ ދާންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އޮތީ އަރުވަން މިޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު !އާދެ

 ށް. ނަޢީމަ މެންބަރު އަނާރާ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގޮތެއްގަިއ  ލަމުވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ޖުދު ހުށަހެޅިފައިމިއަނޫނަށް ގާ ރަީއސް. އާދެ! ލާމަރުކަޒީ ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

. . ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަތޮޅުެތރޭގެ ރަށްތައް އިންތިހާއަށް ަވނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވެފަނަވަންދަން ހަކަތާއީދުކުރާ ވާ

ސާސީ އަވޭ. ެއއީ އެންމެ އިމުނުކުރެޤާނަރުދަމާ  އަދިވެސް އެ ރަށްރަުށަގއި ފެނާއި ،މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ވެސް ތިން ރަށް

 ޓުނީ ބަޖެއިމުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވާޤާމާގެ ނިޒާމު ރުދަނަ  އިނާޚިދުމަތްތައް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށްތަކުަގއި ފެ

އަހަރު އެކަން ފެށުމަށް ހިމަނާފައިވާނީ. އެއީ ައޅުގަނޑު ވަރަްށ  ގެން މިށް މަސައްކަތްކޮ ވާހަކަަދއްަކިއގެން ކޮމިޓީއާ

ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑު ،މިއަދު އެންެމ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވުނީތީ. އެގޮުތން ،އްއުފާކުރާ ކަމެ

ކުރެޭވ ަކއުންސިލުތަކުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް  ،ތުރު ބާރުތަކެއް ލިބިށް އިކައުންސިލުތަކަ ،ެއކުަތކާމި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު

ން ހަމަ މި އިޞްލާޙުތަކުަގއި އެަބއޮްތ އަންހެނުންގެ ބައިވެިރވުން  ކަމަށް. ދެނެމަސައްކަތްތައް އިތުރުެވގެންދާ 

 އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބައާދޭ ގައި ވެސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މައިާދނުޔާސީ އިތުރުކުރުން ސި 

އަުޅގަނޑު ވެްސ  ސާލަކަށް،މިހުރުމަށް ވެސް. މިދިއުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދެސިޔާސީ މައިދާނުަގއި ކުރިއަށް 

 ނުކޮށްފައި އެބަހުރި ޕޭދެކޮަޅށް ކެމް ލިއިރު އަުޅގަނޑާނިންމައި ށްކޮވަރަށް ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކެމްޕޭނެއް 

، ާރއްޖޭަގިއ . އެހެންވީމާޮކށްފަ ހުރިެއގޮތަްށ އެންޓި ކެމްޕޭން އެބަ .ެއއީ ބިދުޢައެޭކ ިކޔާފަ ނުލާށޭވީމާ ވޯޓު އަންހެނެއް

ަމއިދާނުގަިއ  ސީޔާސި .ފާހަަގކުރަން ެކްއ ކުރެޭވކަން އަުޅގަނޑުތަތައްންދެކޮަޅށް ވަރަށް ގިނަ ކަ އަދިވެސް އަންހެނުންނާ

ޙުްނ ލާ އިޞްތްވިަފއި އޮދިއުމަށް އެޅޭ ހުރަސްަތކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ގެނެކުރިއަށް

 އިތުރު އްޔާ އަންހެނުންނަށްޖެއް ރު ައންހެނުންގެ ބައިވެިރވުން ލިބިބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ކައުންސިލުތަކަށް އިތުގައަޅުގަނޑު 

ތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންހެން ބޭފުޅުން އިތުރުވުމަށް ވެސް ކުރިއެރުން

 ސް އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން ކުރީގެ ދައުރުތަަކށްވުރެ ވެސް މަދުެވގެން މި ވެ ދު ޙަޤީޤަތުގައި އަމިމަގުފަހިވެގެންދާނެ. 

ސް. ޙަޤީޤަތުަގއި އަންހެނުން ވަރަށް މުހިއްމުވޭ އެަބ ވެމި ފެށޭ ދައުރުގަިއ  ،ވުންެވރިއިންހެނުންގެ ބައައަންނަނީ 

 ލަތު ހާލަތާިއ އަދި ުކޑަކުދިންެގ ހާކުަގއި އަންހެނުންެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓތަކުަގއި ެވސް ދަްއކާ ވާހަަކތަ

ގޮތެއްަގއި އެދެން ހަމަ  ލަވޭ. އަޅުގަނޑު ޖުމުވެސް ވަރަްށ މުހިއްމު ވެސް ދެނެގަތުމަށް އަންހެނުންގެ ޝުޢޫރު

މުެގ އުދިގުން ކުިރއަށްނއަންހެނުންނަށް ވެސް ސިާޔސީ ރޮ ،ވާއިރު  ައކީ އަންހެނުން ކަމަށް 50ހިރާއްޖޭގެ %ވެދި

ވެސް އިތުރު ތަރައްީޤއާިއ  ލުތަާކއި ރަށްތަކަށްއަދި ހަމަ އެގޮތަށް ކައުންސިޖޭަގއި ފަހިެވގެންދިއުން. އްއް ރާތަގުމަ
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އެދުމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެއްިވ އީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދޭ އެ ލބިގެންދިއުން  ކުރިއެރުން މި ސަރުކާރުަގއި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޚަލީލް.هللا އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

  

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا  މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ނޫނިްއާޔ  ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ކައުންިސލުތަކާްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި .هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات`. 

ގަނޑު ެވސް ހުށަހެިޅފައި އޮތް ބިުލގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކަށް ައޅުމި ކުރުވުމަށް ޓަަކއި ަރއްޔިތުން ބާުރެވރިރަށުގައި ރަށް

ގެްނ އި އާ ކަންބޮުޑވުންތަކެއް ވެްސ ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އެ ވާހަކަތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، 

 އަުޅގަނުޑ ވަނަ މާއްދާއަށް 43ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ބިލުގެ  އެންމެ .އަޅުގަނޑު ފަށާނީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ދަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުަތްއ  މި ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންފެންނަނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިބަލައިލާއިުރގައި 

ދާއިުރގައި ާޚއްޞަކޮްށ ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެކުެލިވގެން ބޮޑުތަން ބަދަލުވެގެންދާ ގޮތް ވަރަށް އެކުެލވިގެންދާ

ކަމެއް ެއއީ ަދއުލަތުގެ  ްނޖެހޭބޮޑަށް ބަލަ ާދިއރުގަިއ ވަރަށް ކުެރވިގެންބަދަލު ނިޒާމު ންސް ަގވަރނަ ،ލޯކަލް ނިޒާމު

 އެހެންނަމަވެސް، އެ އުފެދޭ ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން ؛އޭގެރަދު ވީާހވެސް ކުަޑކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ޚަ ރަދުތައް ވެސް.ޚަ

 ގޮތުން މި  އޮތް ދާނެ. މިހާރު ބިލުގައި މިކަމަކަށް ވެގެން މުއް މުހިމަންފާ ލިބޭ ނިޒާމަކަށް ދިއުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު 

ނިޒާމަަކށް އިތުރުވަމުންދާ ބޮޑުތަނުްނ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ސިޓީ ކައުންސިުލތައް ވަރަށް ،ތީއޮ

ގޮތުން  ނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނައެހެން. އިމުގައޮތް ހުށަހެޅު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ގޮއްސަ މިބައްޓަންކުރެިވގެން 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަްށ މި ސަރުކާރުން މިހާރު  ،އެޮގތުން ކަމަށް ފެނޭ.ރަނގަުޅ ބަދަލެއް ެގނެވިދާނެ  ށްމިއަ

ދާއިރާއަށް ވުރެ މަދުނޫން ދާއިރާތައް އެ ސިޓީެއްއގައި ިހމެނޭ ނަމަ ދާއިރާއަކުން ދެ  3އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ 

ހިމެނޭ ނަމަ . އަދި ތިން ދާިއރާއަށް ވުރެ އިތުރު ދާއިރާތަްއ ސިޓީއެްއަގއި ކުރެވިދާނޭނިޒާމެއް ޤާއިމު ވޭނެހޮމެންބަރުން 

ދައުލަތަށް ވެސް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުްނ  ދާއިރާއަކުން އެްއ މެންބަރު ހިމެނިގެންދިއުން އެއީ 

ދެން ހަމައެާއއެކު،  ޫބލުކުރެވޭ.ގަ ދާނެ ކަމަށްވެގެންއް ަކމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެށްދިނުމަށް ކޮރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

އަމާުޒކޮށް ެވސް  ކަށްއްުދތަކަހަދާއިރުގައި ވަކި ސަރަސިޓީއެއް ކަނަޑއެިޅެގން ދަނީކުެރވިެގންއަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަ

ދޭހަވަނީ ވަިކަވކި  ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑަށް ބިލު ިކޔާުލމުން މި ގެމަޤްޞަދެއް ގެ ކަނަޑއެިޅގެންދާނެ. މީ އެއް ސިޓީ

. އް ކަނޑައެިޅގެން ހިނަގއިދާނޭރަށްރަށުގެ ގޮުތގައި ހުރި ރަށްތައް އެްއކޮށްލައި މަްސހުނިކޮށްލައިގެން ސިީޓއެ

އޮތީ ސިީޓެއއްެގ ދަރަޖަ  އަތޮުޅގަިއ މިހާރު އެ  ައއްޑުުސވާލު ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހެނީ އެހެންނަމަވެސް، 
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އޮތީ. އޮްތއިުރގަިއ އެ  ަބއްަރކަށް މި ުކން ބައިވެަފއި އޮތް ދެކަނޑަ އޮީތ  އަތޮުޅ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިފަ. ައއްޑު

މިީއ  ؟ހުރި ިޚދުމަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅަްށ ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ލިބޭތޯރަްއިޔތުންނަށް ހިތަދޫގައި  ހިމެނޭ ބައްރުަގއި ދެ

އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގާނޫނުގެ ށް، ހަރޫ ގޮުތގައި މި ގާނޫނުގެ ގެިސޓީެއއްއަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއް. 

މާލޭ ފަސްމަތީގައި މާލޭ  ،ޚިދުމަތްތައް ރަމާލޭގައި މިހި ހިމެނިގެންދަނީ ަގއިށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއލާއިރުހަރޫ

، ންދިއުއޮތް ތަނުގައި ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް އެ ސިޓީއެްއގައި ޤާއިމުކުެރިވގެން އްދުަގއި އެއް ބައްެރްއެގ ގޮތުގައި މިހަސަރަ

ސިީޓގައި  ައއްޑޫ ؛އަތޮޅު ނުދޭ އައްޑު ފެނިގެނެއް ދިއުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށްއްޔިތުންނަށް ލިބިގެންރަ

ތަނެއް. އަނެއްކާވެްސ  ގޮތެއްގަިއ މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ބައްރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ މި ދެ 

ރަށްަތްއ  ގެއެ ތަޖުރިބާ ެއއްކޮށް އޮްއާވ ވެސް އަތޮޅުތަކު  ،ހަމަ އެކަން ެއގޮތަށް ،ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގޮުތަގއި ަކނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއްކޮްށ އެއީ ސިީޓއެއް އަތޮެޅއް އެ  ،ގެންއެްއކޮށް

 ގޮތުން ވަރަށް  ބޫލުކުެރވޭގަައޅުގަނޑަށް އޮތުްނ ކަނޑާލުމުން އޮތްއްދު ހަދަނީ. އެހެންީވމާ، ސަރަ ފެނިގެން މި

ވަނަ  6މަެއއާެއއްކޮްށ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަބޫުލކުރެވޭ. ގަމަށް މިކަމަށް ވެސް ަޙއްލެއް އަންނާނެ ކަ ންބޮޑުތަނު

މަށް ޓަކަިއ ކުރުޮއވޭ. ެއއީ މީގެކުރީަގއި ެވސް އަންހެނުން ބާރުވެރިއެބަ ބާބެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި 

ށް މި ލުން އަުޅގަނޑައިވަލާފަިއވާ އެކުލަ އިވަކި ބާބެއްގެ ގޮތުގައި ެއކުލަވަ ބައި ގާނޫނުަގއި އޮތް ބާބު ނޫނިއްޔާ 

ދެއްެކވި ބައެއް ބޭފުޅުން ފުޅުވާަހކަ  ރިންމު ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި މީގެކުއްފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ. މީގެތެޭރގައި އޮތް މުހި

އެަބއޮތް ކޯޓާެއއް މީގައި  ،އޭ އަުޅގަނޑު ހަނދާންަވނީ 33ކުރުވުމަށް ޓަަކއި %އަންހެނުން ބާރުވެރި ،ވިދާޅުވި ފަދައިން 

ގޮތުން   އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން. އެހެންނަމަވެސް، އެއާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަލޯކަލް ކައުންސިލު ދިނުމަށް

ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއއަށްވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ތަމްސީލު ގައިކަނބަލުން ކައުންސިލުތަކު އަންހެން

ޓީގެ ަރއީސާައކީ މި ކައުންސިުލގެ މެންބަރެްއގެ ެއއީ ައންހެން ކޮމި .ވޭބޫލުކުރެ ގަ ށްޤާއިމުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަ

ެވެގންދާނެ. އަދި އޭެގއިތުރުން  ގޮުތން ރަނގަޅު ނިޒާމަކަށް ބޫުލކުރެވޭގަގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުން ެއއީ އަޅުގަނޑަށް 

 އޭެގއިތުރުން ވެްސ ލޯކަލް. އި ދާއިުރގަދާނެ އިންތިޚާބުކުރެިވގެންވެސް ވެގެން ށްކަމަ ގޮތް ހުރި އެންމެ މަޞްލަޙަތު

ށް ވުރެ ހަރޫމިހާރު މި ބިލުގައި ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް  ،ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުަގއި އަންހެން ކަނބަލުން ވާދަކޮށް

ބޫލުކުރެޭވ މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ގެންދާނެހިމެނިއިތުރަށް މެންބަރުން ވެސް 

ަވގުތު ހަމަ އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދެން. އަުޅގަނޑަްށ  ގެއަޅުަގނޑު .އީސްށް ވާނަމަ. އިއްޒަތްތެރި ރަބަދަލުގެނެވިއްޖެ ކަމަ

އެބަހުރި ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވާ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މިދެންނެވި ކަންަތއް ހިމެނުން ެއއީ އަިދ ބައެއް ިޚޔާލުތަްއ އިތުރަށް 

 އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑަށް މިހާރުަމންޓް ލް ގަވަރެތރި ރައީސް، ލޯކައިްއޒަތް ދެން އޮތީބޫުލކުރެވޭ. ގަމު ކަމެއް ކަމަށް އްމުހި

ވެސް ކަންޮބޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި މި ިއޞްލާޙަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް. ަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ބަާލއިރުަގއި އޭ 

މަންޓް ދެ ބޭފުޅަކު ލޯކަލް ަގވަރ ވޭކުރެއިންތިޚާބުތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ އޮތީ  ކުރިއެކޭ އެްއގޮތަށް މިހާރުވެްސ މި
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މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެބަ އެނގޭ ޖުޑީޝަލް  !ަބއްލަވާއިވިސްނަ ގޮތަށް. އޮތޯރިޓީގެ ބޯުޑގައި ހިމަނާ

މިްނވަރު.  އޮތް އެ ތަަނށް ވަދެފައި ގޮތުން ކޮންފްލިކްްޓ އޮފް އިންޓްރެސް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ެއކުެލވިގެްނވާ

އެ މިހާރު އްކަން ވާހަކަދަ ެއބަ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް  ކަމަށް ނުފޫޒުތައް ވަންނަ ތި ބޮޑެ ށްޖުޑިޝަރީއަށް ވަރަ

މަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ލޯކަލް ަގވަރ ،ފެންނަނީ ވެސް. މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިގޮުތން  ކޮމިޝަން އެކުެލވިގެްނވާ

ރެސްޓް ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ކޮންްފލިކްޓް އޮފް އިންޓަާވ ލަން ހުށަހަޅުއްވާަފއިއިއެކުލަވަބޯޑު ވެސް މިހާރު މި 

 ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގޮތަށް މަގުފަހިކޮށްފައި އޮތް މި ބޯޑަށް ވަންނަހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުުޅން 

ުރ ގޮުތން މިކަމަށް ވެސް އިތު ބޫލުކުެރވޭގަ ށްައޅުގަނޑަެއކަން އިޞްލާޙުކޮށްލުމުން ދަނީ. އެހެންވީމާ، ފެނިގެން

ރަށްރަށުަގިއ  ،ަޤއުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުތަުކގައި  ހަމައެއާެއއްކޮށް،އާދޭ. އެބަ ފުރިހަމަކަމެއް 

. މީެގކުރީަގއި ކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދެްއާވފައިވާކަން ެއއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ެވސް ހަމަ އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ

އެަބއޮްތ ހިމަނާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ިއ ބަ މިމިހާރު އޮތް ގާނޫުނގަިއ ވެްސ  ،ކުެރވޭވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ

އަުޅގަނޑު އެއާެއއްކޮްށ، އޮތް ބިލުގައި އެބަޮއތް.  ދެއްވާަފއި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިކޮށްއިތުރަށް ތަފުސީލު

 ،އިދާާރގައި  ގެ ހިނދެއްަގއި އަޮތޅު ކައުންސިލު ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ސަުރކާރުން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ކަންބޮޑުވާ

ގޮތްެޕއް އެބަ ޤާއިމުކުރެިވގެންދޭ މިހާރު މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން. އެީއ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކައި 

ނުޑގެ ގަޅު އަެލއްވީމަ ިމކަން ވަރަްށ ތަފުސީލުކޮށް ފެނިވަަޑިއަގންނަވާނެ. މިއީ އިވަނަ ާމއްދާއަށް ަބއްަލވަ 68

އޮތް ގޮތަށް  ކަންތައްތައް ބަްއޓަންވެފައި މިސިޔާސީ ރާއްޭޖގައި އަިދވެްސ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންބޮޑުވުެމއް

ގެ ަބޔަކު ެއއް އޮފީެހއްަގިއ މަސައްކަތްކުެރވިދާނެބާޭއ މިީއ ހަމަ އަޅުގަނޑުެގ ހިތުަގއި އްބަލާއިރުަގއި ސިާޔސީ ދެ ފިުކރެ

ފެންނަނީ އަޅުގަނޑަކަށް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ނޭނގެ ކޮން  ން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިެގިއތުރުއުފެދޭ ސުވާެލއް. އަދި އޭ 

ަބއި މަޤްޞަދެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އޮތީ. އަުޅގަނޑަށް ނުމަޤްޞަދެއްގައި ކަމެއް އެަކން އެގޮތަށް ހިމަނުއްވާަފއި 

 ލޯކަލް ަކއުންސިލުގެ ިނޒާމު ސަރުކާރުމުޅި  ،ސިފަުކރެވިގެންދަނީެވސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑަށް ހަމަގައިމު

ގޮުތގައި އަޅުގަނޑަްށ ގެ ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ސަރުކާުރގެ އާރާއި ބާރުގެ ތެރެއަްށ، މުށުތެރެއަށް ލުމަށް  ،ބޭނުންވާ ގޮތަށް

އި ންސިުލގަ ޮގތްޕެއް އަތޮޅު ކައު ގެަޤއުމީ އިދާރާ  ،ެއއީ. ަބއިއޮތް  މާއްދާަގއި މިދަނީ މިދެންނެވި  މިިވގެން ސިފަކުރެ

އިުތރު ރަނގަޅުތަކެއް އަންނާނެ މުން ހިމެނުއްވުން. އެކަން ވެސް އިޞްލާޙުކޮށްލު ގޮތަށް ހިމަނުއްާވފައިވާ ޤާއިމުކުރެވޭ

މި  ޮއވޭއިުތރުކުރަްއވާފައި އެބަ ވަނަ ބާބެއް 8ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އޮތް އަނެއްބޫލުކުރެވޭ. ދެން ގަ ކަމަށް

ރަށްރަށުގެ  މިދެންނެވީ ؛ަކއުންސިލުތަކަށް ރަންުޓގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅު ުރދަމާއާއި ކައެއީ ފެނާއި ނަ ބިލަށް.

ޓަކައި ހިމަނާފައި ަކއުްނސިލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެރަށްރަށު ،ޓަކައިށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށްކައުންސިލުތަކަ

ލޯކަލް ނިޒާުމ  ،ކައުންސިލުތައް ،ކީޙަޤީޤަތަހޭ ޖެިވސްނަން ،ީއސްއިއްޒަތްތެރި ރަ އޮތް ބާބެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ނޫނިއްޔާ މިކަން  ވިގެންދެމާލީ ބާރުވެރިަކން ދެވިގެން. މާލީ ބާރުވެރިކަން ނީ އެކަީށގެންވާ ގޮެތްއގައި ރަނަގޅަށް ހިނގާ
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ހޭ ޖެރަންކުއެހެންވީމާ، މާލީ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ނިޒާމެއް ޤާއިމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ކުރެވޭނެ 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމ  ،ެފނާއި ،އެހެންވީމާ، ކަރަންާޓއިޖެހެނީ. މަސައްކަތްތަެކއް މިކަމުގެ ތެރެއިން ގެންނަން

ކަމެްއ  ރާއްޖޭގަިއ ކިތައް ކައުންސިލުރާްއޖެއަކު އަދި ނެތް. ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  ބުންޏަސް ށޭކުރާކައުންސިލުތަކުން 

ފެންނަނީ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ގޮތުަގއި  ގެކައުންސިލެއް ންމެ ތަނަވަސް އެ .މިހާތަނަށް ހުރީކީ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ

 އެހެންވެސް ބަެއއް އެހެން ކައުންސިލުތައް ހުރެދާނެ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިންގާ ނޫނިއްޔާ  .ކައުންސިލު ގެސިޓީ އަްއޑޫ

ޓަކައި މި ރުކޮށްދިނުމަށްފޯއަޮތޅު ކައުންސިލަކީ ވެސް. އެހެްނނަމަވެސް، މިފަދަ ޚިދުމަތެްއ  ށ.ންސިލެްއ ކައު

ކިހާ ތަނަވަްސކަމެއް ެއބަހުރިތޯ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  ،ގޮތުން ހުރީ ކިހާވަރަަކށްތޯ ކައުންސިލުތަުކގެ ބާުރވެރިކަްނ މާލީ

ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެޭނ  މާ،އެހެންވީމިކަން ުކރެވިގެންދަނީ. ކަމެްއ. ކިހާވަަރކަށްތޯ  ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ

ގޮްސގެން ރަށްރަށުެގ ކުެރވިގެން ބަޔާންިމގޮތަށް  ،ޮގްސގެންވެސް މިކަން ިމގޮތަށް ޤާއިމުކުެރިވގެންށް އެްއގޮތަކަ

ައޅުގަނޑަށް ގައި އްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް. އޭގެ ބަދަލުމި ޚިދުމަތްތައް ރަ ،ކައުންސިލުތަކުން މިކަން

 ން ކާރަށް މަތިކޮށްފައި އޮތް ޒިންމާއަކުން ރެކެކުން ސަރުގާނޫނުތަ ،ސާސީންޤާނޫނުއަ ،ހަމަގައިމުވެސް ސިފަކުެރވެނީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސްމިާހރު ދަނީ. އެއީ ކުރާ މަސައްކަެތއް ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި

ދުނާމު އޭގެ ބަ، އެހެންވީމާން ކުރަމުން އެބަދޭ. ސިލުތަކުއެބަދޭ، ވަަރށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ަކުއންކުރެިވގެން ފާހަގަ

ގެ ގޮތުަގއި ޞްލާޙެއްށަހަޅާފައި އޮތް އިޅުވުމަށްޓަަކއި ހުަގިއ އެލުތަުކގެ ބޮލުމުގެ ބަދަލުަގއި ކައުންސިސަރުކާރުން ނެގު

 ތަކަށްކުރަްނޖެހޭ ކަމަކީ މާލީ ތަނަވަްސކަްނ ފުރަތަމަ ކައުންސިލުއެހެންވީމާ، ކުެރވިގެންދަނީ. ފައަޅުގަނޑަށް މިކަން ސި

އެއީ  ދިނުންތަކަށް ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ަކއުންސިލު ށްފަހުގައި މިވަސްަކން ފޯރުކޮށްދިނުމަފޯރުކޮށްދިނުން. އެ ތަނަ

ވެގެންދާނެ. ދެން ައޅުގަނުޑ  ުއސޫލުގެ ތެރެއިން އުސޫލަކަށްނިޒާމު ެއންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގާނެ  ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް

ނިޒާެމއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިކުެރވޭނެ ަކއުންސިލްތަުކން ، އީސްވަރަށް އުފާކުރަން އިްއޒަތްެތރި ރަ

ކުޑަ އިޞްލާޙެްއ ކުޑަ ހަމަ ވަރަށް  އިކަމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މީގަ  ވަރަްށ ރަނގަޅު ކަމެއް އެ .އޮތީމަ އިހުށަހަޅުއްވާފަ

ިނ ފުކުން ގެ ނަމުގައި ުކންފުނީ ގެވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ  73ހުށަހަޅަން. އެީއ ބޭނުންޭވ އަޅުގަނޑު 

އެއާެއކު، ިމ އަދި ހަމަ ދިުއން.ށް ކުންފުނި އުފެދިގެންށް ނިސްބަްތވާ ގޮތަކައުފައްދަނީ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކައުންސިލަ

ލޯކަލް  އެ އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެންއެކަނި އޮންނަ ކައުްނސިލު ގެ ގޮުތަގއިއްސާދާރުންހި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ 

އްސާވާ ހި ،ތުންގެ ތެރެއިން ވިޔަފާިރވެރިްނ ތަމްސީލުކުރާ ގޮތަށް ނޫނިއްާޔ ހިމެނޭ ގޮތަށްރައްޔި ތިބި  އިގަ އޮތޯރިޓީގެ ދަށު

 ނެވޭނެ ާމލީ ތަނަވަސްކަން ގެއަވަހަށް  ށް ފަސޭހައިންތަކަކައުންސިލު ވާނެ  ވެސް ދިއުންގޮތަށް ކުންފުނިތައް އުފެދިގެން 

 ހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައް އެބަ އިސް. ބިލުގަތެިރ ރައީ، ިއއްޒަތްނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކަށް. އެހެންވީމާ

ދަންނަވަމުން  އަުޅގަނޑު ވެސް ހުިރަކން ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައް ،ވެސް. އެހެންނަމަވެސް
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ދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ޓަކައިއްވި ފުރުޞަތަށްނަން. ދެމައިލާއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިން

 ލާމްޢަލަިއކުމް. ވައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަދެއްެކވުން:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަ

ލާނަން. އަުޅގަނޑު އެދުުނ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނަޑކަށެްއ އިދަންނަވަ ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި އެްއޗެއް އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

ބޭނުންކުރާ ގޮެތްއ  އިތަނުގަ މިހާރު މިވަގުތު ށް ކަނޑައެިޅފައިވާ މިހާރު ވާހަކަދައްކާނެ ަވގުތެްއ ނެތް. ޕީޕީއެމަ

ވާހަކަަދއްަކއިފި  އިމިތަނުގައެބަޖެހޭ. ކުރީ ުދވަހު ޕީއެންީސގެ ނައިުބ ރަީއސް ނުވަތަ ީޕއެންސީގެ ަރީއސް އޮޅުންފިލަން 

މިހާރު އެހެން ޕާޓީއެއް ހަދަިއގެން  އެންމެނަށް އެނގޭ . އެކަމަުކ،ޕީީޕއެމް މެންބަރެއް އިޢަބްދުއްރަޙީމް. ކުރީގަ

، އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ވާހަކަދެްއކިން. އެހެންވީމާ ައުޅގަނޑުނެތީ.  ދަފްތަރު އިބަދަލުވެއްޖެކަން. މިތާނގެ ެއތެރޭގަ

ވެްސ ަވގުތު  އިއެްމގެ މެންަބރުންގެ ގޮުތަގއި ރަޖިސްޓްީރެވފައި ތިބޭ މީހުން މި ތިބެނީ. ދެންމެގަޕީޕީ އިމިތަނުގަ

އެއީ  ބައިންދަފާނެ. އިމިނެޓު ހަމަކޮށްފަ އި،ޖަހާފަދައްކާ ހުއްާޓ ރަނގަބީލުއަުޅގަނުޑމެން ވާހަކަދައްކަ .ދިަޔއީއިތުރުެވގެން

ދެްއީވމަ އަޅުގަނޑު އަެނއްާކވެްސ ހިނގާ ކަެމއްތޯ އަުޅގަނޑަށް ޖަވާބު ށްރިޔާސަތުން ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒުން ކޮންގޮތަކަ

ކަމެއްތޯ ޮއޅުންފިލުާވލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ިނޒާމީ އެއީ ކިހިެންއ ހިނގާ  .ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާތީވެ

  ުޅގަނުޑގެ.މައްސަލައަކީ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ  އިމައްސަލައިގައެ  މިހާރު .ުސވާލުކުެރއްވީމަ ދަންނަވާލަން ފައިޒާމީ ނުކުތާއެކޭ ވިދާުޅވެނި މިހާރު މިހާރު. އާދެ! 

 އި މިކޮޅުގަ  ގޮތަށް މިހާރު މި އޮންނަނީ ގެ ލީޑަރު ކަމަށް ވާތީ އަމިްއލަފުޅަށް ވަގުތު ދޭމަނިކުފާނަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

އެ ޕާީޓއަކަށް އޮންނަ  ،ަވުގތު ލީޑަރު ވިދާުޅވެއްެޖއްޔާ ބުއި ލީޑަރު ުނވަތަ ނަގެހަމަޖެހިފަ. ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

، ެއގޮތުން ައމިއްލަފުޅަށް އަމިއްަލ ަވގުތު އެ ފަރާތަކަްށ ދޫކުރަނީ. އެހެންވީމާ ގަިއ އޮންނަ ަވގުތު ސްލޮޓު

 1 .އޮތް އެބަ ތުގުއެޮގތަށް ދިޔައީ. މިހާރު ވަރަށް ބައިވަރު ވަ ން އެިދވަަޑއިގަތީމަ ވަެގންދަހަމަޖައްސަވަިއގެން ކުިރއަށް 

ގުތުޮކަޅކު ވާހަކަދެްއކުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަވަްލގެ މިނެޓު އެަބއޮްތ. އަދި ވަރަށް މަދު ވަ 18އި ގަިޑއިރާ
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އާެދ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ، މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އައިސް މޫސާމަނިކަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ފަހުން އައިސް

ގޮުތަގއި ހުންނެިވ  ގެބޭފުޅާައކީ ނައިބު ީލޑަރެއް  އެ ،މިހާރު ސާފު އެބަ ކޮށްލަން .ާލނަންއިނޑު ދަންަނވަގަޅުމިހާރު އަ

 ، ދެން މި ކުަގއި މިހިރީ. ދެން އެހެންވީމަ، އެކަން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ ކަމަކު އެނގިފަިއވާ ގޮތަށް މިތާ ރިކޯޑުތަ

ދާއިާރގެ ހެްނވޭރު އެ ވަގުތު ހުޅު ދާނީ. ދެންއާިއގެން ކުިރއަށްސާލްޖަހާިއރު އަުޅގަނޑުމެން ޖަ 11ވަގުތު އަުޅގަނޑު 

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އޭގެފަހުން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

 އަށް. އިބްރާހީމް ދީދީ

  

 ]އަށް 11:00އިން  10:30 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ހީމްޤާސިމް އިބްރާ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ؛ވީންނެތުގައި އި)ރިޔާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން، ނަނީ އާދެ. ކަތް އަުޅގަނޑުމެން ފަށަިއގަންމިދަންފަޅީގެ މަސައް `. 

އިދާރީ ދާއިރާތައް  ހިރާއްޖޭގެވެ ދި ) 2010/7ގާޫނނު ނަންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ،

ށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދަނީ. ގެނައުުމގެ ބިލަށް އިޞްލާޙު ( އަލާމަރުކަޒީގެ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

 ވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާމަނިކަށް.ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންއެގޮތުން، އަުޅގަނޑު މި

 

   ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަުރ މޫސާމަނިކުރު ދާއިރާގެ ވޭންހުޅުހެ

 ކޮޅަކަްށ އިުތރުކޮށްލަދެއްވުން އެދޭ ވާަހކައިރު  ުކޑަޑަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ވަގުުތކޮުޅ ކު

ބަޔަަކްށ  ން ތިބިޅެގު، އިފިންޕާީޓގައި ިއސްކޮށް ތިބި އެންމެންނާ ގުޅަވެސް ނޑު . އަޅުގަދަންނަވާލަން އިދާރީ މޭޒުަގއި

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން  ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އްޔާ ވިްއޔާ. ޝުކުރި 

އިރާ ތަމްސީލުކުރާ ހުރެގެން. ދިހަ އަހަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާެކްއ ހަކަދަްއކާލަން މި ތެދުވީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އިހުސާސަތަވާ

ވޭރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވެގެްނވާ އެންމެ ބޮޑު . ހުޅުހެންޅުގަނޑު މި ތަނުގައި މަސައްކަތް މި ކުރީއަ  މީހެއްގެ ގޮުތގައި

ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކަެއއް ެއއްެވްސ  ން ހިނގައިދާ ގޮތާ ބެހޭގައި. ހުޅުމާލޭގައި ކަދީއެއް ހިމެނިގެްނވަނީ ހުޅުމާލޭއާބާ

ހުންނަ މީހެއް އަޅުގަނޑަކީ. ަވިކވަކިްނ ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނާ  އިފަދިމާއެއް ނޭނގިމަށް ދާންީވ ދެއްކުތެއްަގއި ފަރާ

ކޭ ހުޅުމާލެއަކީ.  ތަނެހޭޖެ. ައޅުގަނޑު އެަތްއ ފަހަރެއްގެ މަތީން ދަންނަވަިއފިން، މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ލިބެންވާހަކަދެެކވޭ

އްތައް ބަަލހައްޓަމުންގެންދާތާ ހުޅުމާލެ ތަންއެހެންނަމަވެސް، ެއޗް.ީޑ.ސީ ކިޔާ ކުންފުންޏެްއގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގެ ކަ

ވޭރު ދާއިާރއަށް ަކއުންސިލަރަކު ހުރޭ. ހުޅުހެން ،ނީއްސުރެ ވީ ހާ ދުަވހެއް މި ވީ. އެކަމަުކ، ހުުޅމާލެއަށްއުފެދު
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 ޓީ . ސި ަކއުންސިުލގައި. ގޮނޑި ވެސް ހުރޭހުޅުމާލެ ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް މެންބަރަކު ހުރޭ ސިޓީ ވޭރު ދާއިރާއަށް ހުޅުހެން

 ާލ މަރުކަޒީ ިނޒާމުތައް ގެންދިަޔ ރަނގަުޅ، ކުރީ ސަރުކާރުަގއި ހިންިގ ގޮްތ ޯގސްެވގެން ެއ ސަރުކާުރަގއި  ކައުންސިލު

ރަށް މާލޭގެ މޭޔަރަށް ޮގވާލަން. މަނާކުރެވޭނެ އެްއެވްސ ން މިހާ ހާރުގޮތް ގޯްސެވގެން ވާހަކަަދއްަކނީ. އަޅުގަނޑު މި

ަގއި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކުރެވިފަ. ހުޅުމާލޭދާއިރާ އެ އޮތީ ވަކި. ނެއްދަ ވެސް އޮންނާކަމެއް ނޯންނާނެ، ހު

 ބެލެހެއްޓުން މިހާރުން މިހާރަށް ކައުންސިލު ދި ހުޅުމާލެޓްރީކުރުމާއި، އަތަކާއި، ެއ މީހުން ރަޖިސްމުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް

ހޭ ކަމެއް ނޫން އެިއއްޔަީކ. ގެން ކުރަންޖެއި ވަރެވޭނެ ގޮތަަކށް ހަމަޖައްސަވަހަރޭ. އަިޑައޑިން ފޮރުމެދުވެރިކޮށް ކު

ލޭގަިއ ވިއްޔާ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ ، މާދޭންވެއްޖެއްޔާ  ރަޖިސްޓްރީ، މީހަކަށް ހުއްދަރު އިމާރާތްުކރުމުގެ ހުޅުމާލޭގައި ގެދޮ

ޓްރާންސްޕޯޓް  ޔާ. މިއީ އަނެއްހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވެއްޖެއް ެއޗް.ޑީ.ސީ ދޭ. ހުޅުމާލޭގައި ވެއްޖެްއޔާ ހުއްދަނަގަންޖެހޭ 

އަށް އެްއެޗއް ޓްރީސްޓްރާންްސޕޯޓް މިނިކަހަލަ ކަމެއް. ޓީ.ސީ.ސީން ުކރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެމް. ޓްރީންސްމިނި

އަށް ގޮސް ދޯނި ރަޖިސްޓްރީުކރާށޭ ބުނިއްޔާ. އެކަަމކު ެއ ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.ކުރަން ދިޔައިމަ މާ ރަނގަޅުވާނެ ރަޖިސްޓްރީ

ނުންކުރާ ޓޫލެއްގެ ބޭރުގެ ވެިރންނަށް ތިބޭ މީހުން ސިޔާސީ ގޮތުން ކާރުސަހާދުވަހެއް؟ ކި  ތާއުސޫލުން އެކަން ހިނގާ

ތާނަގއި ގެދޮރު ައޅަނީ. ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ. ސާގައި އެމި އޮންނަނީ ހުޅުމާލެ. ދައުލަތުގެ އެންމެންގެ ފައި ގޮތުަގއި 

ޔަްސ، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މެންބަރުކަން ވި ންގެޖަހައި ރެއް ޮބޑު ޕޯސްޓަރު ސަރުކާ އެކަމަކު އެއިެރްއގައި އޮންނަ 

ްއކަިއގެްނ ދައްެޗއް އޮްތ ވާަހކަ ރައްޤީ، ތިމަންނަެގ އަނެކަ ޔަްސ ޮގސް ހުޅުމާލޭގަިއ ތިމަންނަގެ ތަ ރައީސްކަން ހޯދަން ވި

ވެސް ގޮތެްއ އް އެކުރެވޭނެ ހުޅުމާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިތަކަށް ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން ސަލާަމތްުކ އެކަން ކުރަނީ. އެކަމަ

އަދި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު ވެސް  ،ގެދޮރާ ބެހޭ ގާނޫނު ވެސް އޮތްޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި ޙަ ކުނެތް. އެކަމަ

ެވސް ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން. މާލޭގަިއ މިދެންނެވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ވެސް ެއއްގޮަތކަށް ؛ންޓާ ބެހޭލޯކަލް ގަވަރމަ

 ގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުން ހުޅުމާލޭ ދަފްތަރުގައި ތިބި އަދި ޔަސްވި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން

ލާނެ ފަރާތެއް އިއަޅަ މީހުންނާ ރެޖިސްޓްރީއެއް ނެތް. އެ ކު މަދިރިުއޅޭ. ެއކަ ،ތަކުަގއި ޖެހިފައި އެބަ ތިބިރެޖިސްޓްރީ

ފަހުން ވެސް  އަޅުގަނޑު މި ދައުރަށް ހޮވުނު. ހަމައަށް އާދޭ އެ ޝަކުވާ އަުޅގަނޑާ ގެމީހުން ނެތް. ދެން އެ

 ގެދޮރުން ގެ ފަރާތުން ޖޫިރމަނާކޮށްގެން، މީހުންން. އެްޗ.ޑީ.ސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ކިަތންމެ ފަހަރަކު ދަންނަވައިފި

 ންކަެއކަން ނަށްމީހުން ގަިއ ދަންނަވަިއގެން ވެްސ އެރުފަހަރަކު ރައީސް ޔާމީން އި  ނެރެގެން އުެޅގެން ކިތަންމެ

ތުން ހޮވިފަިއ ހުންނަ މެންބަރަކު އެކަން ރާޭއގެ ބަދަލުަގއި ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ފަ ކު،އެކަމަ. ފުކޮށްދީ ހަދަންޖެހުނުމާ

 8 ،މި ބިލުގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނުޑގެ ހާސްކަމެއް އުޅޭީތވެ ދެން ހަމަ ؟ކުރިއްޔާ ކީއްޯތވަނީ

އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫެލއްގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ  ހޭ ސަރުކާރުގެ ަކމާ ބެ. ވަނަ މާއްދާ

 އިދާީރ ދާއިރާތަކުަގއި ހިމެނޭ ރަށު ތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި އެއިޤް ،ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

ނގޭތޯ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަިރޒަމާ ބެހޭ އި ރަށްަތއް ހަވާުލކުރުން. މިއީ ވަރަށް ސީިރައސް މައްސަލަެއއް ކައުންސިލުތަކާ
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އްދުތަެކއް ހަޓަކަިއ ކަނަޑއެޅޭ ވަކި ސަރަރަށްަތކުގެ ތެެރއިން ުޓއަރިޒަްމގެ ަމސައްކަތް ކުރުމަށްޮއވޭ ފަޅުގާނޫނުަގއި އެބަ 

ޭއގެ  ކުމަ . އެކަތިޞާީދ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮުޑ މަސައްކަތްެއއީ އިޤް .ކުރެވެންހަާވލު ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ

މާދަމާ ސިޓީ  ،ުކރާ އިންވެްސޓަރުން ހޯދާފައި ހުރި ރަށްތައްނާޢަތުަގއި މަަސއްކަތްސިދަށުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަުމގެ 

ނުވަތަ އެކަން ެއގޮތަްށ ހިނގައިފިްއޔާ ެއއީ ވަރަްށ  ؟އިދުަތކުގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިާދނެތޯަގވާ ގެކައުންސިލު 

ތިޞާދީ ދަނީ އިޤް ަކުއންސިލުތަކުގެ ުއސޫލުތަކުގެ ދަށަށްތޯ ކަމަކަށް ވާތީވެދާނެ ވެ މާބޮޑު މައްސަލަައކަށް ދި

މަލުކުރަނީ ޢަވުމަށްފަހުގައި ެއއަށް ގުދީސްނޫނު ތަވަންޏާ މި ގާވަނީ ނޫނީ، ނޫން ކަމަށް  ؟މަސައްކަތެއް ގޮތުަގއި

ދަމާ ކަުއންސިލު ނުގަބޫލުާވ ފަރާތެްއ މާ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންފަރާތެއްތޯ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ސާފުކޮށް އިނގެން އެބަ

މަށް ށް ދޫުކރެވިފައި ހުރި ތަނެއް ކަކަނާޢީ މަސައްކަތަސިކަުމގައި ވިޔަސް އަދި އެހެން ތަނެއް ރިސޯޓެއް ހިންގާ 

މަލުކުރެވެމުންދާ ޢަްއޔާ މިހާރު ވެއްޖެއެހެންވެސް ކައުންސިލަށް ެއބަ ލިބިގެންދޭ.  ވިޔަސް އެތަން ވަކިކުރުުމގެ ބާރު

އެރުމެއް އެަބއާދޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެން އެކަން ެވގެންނުވާނެ. ެއއީ ފުށުވަރަށް ޮބޑު  ޒަމް ގާނޫނާރިއަޓު

ކުރިްނ ހަދާފައި އޮްތ  ،ފަހުން ހެދޭ ގާނޫނަކުން ެވސްއެހެންވީާމ، . ްއޗެއްއޮތް އެ  ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ދީފައި 

ގެ މިލްިކްއޔާތަށް ނުވަތަ އަނެއް މީހާ އްނެއް މީހެއަ ގާނޫނަކުން  ރޫހަކީ އެއީ. ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ؛ގާނޫނަކުން

. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނެގ ތް އޮބަނޫނުއަސާީސގައި ލިޔެަފއި އެޤާދާ ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ގެންކުރަމުން

ން އަދި މިހާރުގެ ތުރާމަޖިލީހަށް ގާނޫނެއް ހުށަހަޅުއްވާއިުރގައި އެ ގާނޫނެްއަގއި ަކނަޑައެޅިފަިއ، ގާނޫނު ފަރުމާުކރާ ފަ

މެންބަރަކު ކުރިޔަސް  ލީހުގެމަޖި ،ސަރުކާރުން ކުރިޔަސް، ައދި އަންނަން އޮތް ސަރުކާރުތަކުން ކުރިޔަސް

ނާޢީ މަސައްކަތްތައް ސިއެ މާއްދާ ބަދަލުކުރަން.  ބޭުނންވަނީ ބައްލަވަންޖެހޭނެ ކަމެއް މިއީ. މި ގާނޫނުގައި އަުޅގަނޑު

އަިދ ހަމައެއާއެީކަގއި ޓުއަިރޒަމްެގ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވިަފއި  ؛ޖެހޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބައެ ކުރަން ޑިަފއިން އިކަނޑައަޅަ 

 ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް ހުރީ ކޮންމެވެސް ަކއުންސިލަކަށް ހަމަ ުގޅޭ ހިސާބެއްަގއި. ރާއްޖެ މި  ،ރަށްތައް ހުރީހުރި ފަޅު

 ގަިއ ހުރި. އަދި މާލެ އަތޮޅު ބަހާލެވިފަ އޮތްއެބަ  ށްކަތަނޫނުއަާސސީަގއި ބުނާ ައތޮޅުޤާއޮތީ ބަިއކުރެވިަފއި އޮތްއިުރަގއި 

އަތޮޅުަގއި ވެސް  އަތޮޅުގައި ެވސް، ބ. ހިނގައިދާނެ. އަދި އ.ށަށް ގެ ދަ ކައުންސިލު ރަށްތައް ވެސް މާލެ އަތޮޅު

ސޯޓުތަްއ ރި ރިސޯޓުތައް ދިޔުމުން ަކުއންސިލުތަކުން ކަނޑަައޅާ ުއޫސލެއްގެ ތެޭރގައި  ެގ ދަށަށްމިގޮތަށް ކައުންސިލުަތކު

ްށ ތަދައުލަ ،ކަަމކީ . އަނެއްކަންތައް ެއއީ އެއް ؟ހިންގަން ފަށައިފިއްޔާ ުޓއަރިަޒމް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ަބއި ކޮބައިތޯ

ކުާރ މީހުން ކުރަނީ. ަގއި ަމސައްކަތްއް ދަްއކަިއގެން، ވަރަށް ބޮޑަށް ޒިންމާ ނަގަިއގެން ޓުއަިރޒަމުވަރަށް ބޮޑު ެޓކްސެ 

އަދި  ،މީހުންނާބައެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިވޔަފާރީަގއި ފެއިލްވެަފއި ތިބި  ،ފެނޭ ބައެއް މީހުންނަށްބައެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ރާއްޖޭގެ  ،ކިތަންމެ ރުޅިއެއް އަަޔސް  އެކަމާއިލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންޢާ މީހުންގެ ސަބަބުން އެ ވިޔަފާރިކުރުުމގެ

މަހަށް  .ވެސް މީހާނިކަމެތި. ކަންމަީތ ފިހާރައިގައި އިންނަ އެންމެ ންރާއްޭޖގެ ޓެކްސް ޕޭޔަރުކުރާ މީހުންނަކީ ވިޔަފާރި

އޭނައަކީ ވިޔަފާރިވެިރެއއް.  ންޏާވެސް ދައުލަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ކަމަށް ވަ ލާ މީހާއިކައަިއސް މަސްކޮޅު ިވއް  ގޮއްސަ
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 ހުންނަށް އެއްޗެހި ޮގާވއިރު އެމީ ހާ، ހުރިއި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ތިމަންނަމެން ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެްއޗެހި ޮގވަ

ދެނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ސިޔާސީ މީހުން ކޮންމެހެްނ  ލާރި ހޯދައިގެްނ ދައުލަތަށް ލާރިމި މީހުން މަސައްކަތްކޮްށގެން 

 ގެްނގުޅޭކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ފެންނަ ކަމެްއ ނޫން. މާދަމާ ކައުންސިލުތަކާ ފިލާގަނޑަކަށް ބާްއަވއިގެން ދޮންނަ 

ނޫނުން އެބަ ވެދާނެ ގޮތެއް މި ގާ ުކރަމުންގެންދާ މީހުންނަށްމަސަްއކަތް އިފަހުގައި ޓުއަިރަޒމްގެ ދާއިރާގަށްމަހަވާލުކުރު

 ކޮންމެ މީހަކީ ވިޔަފާރިެވރިއެއް. އޭަނގެ ހަޔާތުަގއި އެ  .ޖެހޭބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބަޔާންކޮށްދޭން

ވަންޏާ ތިމާ އަމިއްލައަށް  އޭނައަކީ ވިޔަފާިރވެރިެއއް ކަަމށް ،ްއކިޔަސް ވި ންމީހަކު ގެއިން ގަހުން ފޭރެްއ ކަނޑަިއގެ

ެޖހޭ. ކޮންމެ ސިޔާސީ މީހަކު ކުރަން އެބަމި ހިމާަޔތްކޮށް، ރަްއކާތެރި ިވޔަސްކަމުަގއި މީހާ ނުކުރިއެކަން ކުރަން ބޭނުން 

 ،މަށްވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީލުށްބަދަލުކޮ އެަކންކަން އެއްޗެހި ޮގވާފައި ކޮންމެ ފަހަރަކު މިކަމާރުޅިއަންނަ 

 އަށްއޮންނަ ގޮތުަގއި މިކަން ބޭްއވުން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ ތިޞާދެްއ ހަރުދަނާ އިޤް ަރނގަޅު ،ތިޞާދެއްއިޤްދެމިގެންދާ 

ްއ ތެކަމި މަޖިލިސް ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ކޮން މަސައް ކިހިނެއް ޮއއްާވ  ބިިލއަންގެ ބަޖެެޓއް މި ފާސްކުރެވެނީ 30

ާޔ ޓެކްސް ޕޭޔަރުްނގެ ގޮތުަގިއ އްވެއްޖެ އެހެން  ؟ކަން މި ކުރެވެނީމިއެްއޗެހި ހަދައިގެންތޯ  ގާނޫނުތަކާ ޓެްކސްގެ ކޮށްގެން

ކުޅޭ، ސިާޔސީ މީހުން ގެްނގުޅުމަކީ އެީއއަކީ  އެއް ދުވަހު އެްއގޮތަށް، އަނެއް ދުވަހު ައނެއް ގޮތަށްތިބޭ މީހުންނަށް 

ޮއތީ މި ގާނޫނުަގއި މިހެން  ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ. މިކަމެއް ނޫން. އެ ހޭޖެންހެން ބާްއވަތަޅާ ބޯޅަެއއް

ހަވާލުކުރާ ކަމަށް  މިދެންނެވި ބައިތައް އުނިކުރުމަށްފަހުގައި ަކއުްނސިލުތަކާ ންގާނޫނުޓުއަރިޒަްމެގ ލިޔެވިފައި. މާދަމާ 

 ިއޚުލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި އެ ށްތަކަެއގްރިމަންޓް ރިކުެރވިަފއި ހު ނާމީހުން ދޭެތރޭގައި އެ މިއަދު ސަުރކާރާ ޏާވަން

އްޔާ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓްރީ ވެއްޖެ ކުރަނީ ކިހާވަރަކަްށތޯ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންއޮނަރމީހުންގެ އެގްރިމަންޓްތަކަްށ 

  ބޭނުންވާންލަޖެހޭ. އެއީ އޮތް ކަމެއް. އެއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާއުވާލަންޖެހޭ. ކޮންމެވެސް އެްއކަމެއް ކުރަން އެބަ

ުދެވޭވ ޢުއެކީަގއި. ވަ ތަކާކޮށްަފއި ތިބި މީހުންއިންވެސްޓް ބޭރުން  ންާރއްޖޭ ،ކަމެއް. އިންެވސްޓަރުންގެ ރަްއކާތެރިކަމާއި

 އް ނެކުރެވޭ ތަ ގޮތަށް ކަންތައްނެ ދަކީ އަދި ހުރިހާ ކަމެއް އެގޮތަށް ފުރޮޅިގެން ހިނގައިދާޢު ކެމްޕެއިެނއްަގިއވާ ވަ ،ގޮތަށް

ދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ގެން އެީކގައި މިފަދަ ގާޫނނުތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއކަމުންއީްސ، ހަމަ އެއާތެރި ރަތްޒަނޫން. އިއް

ތާއީދުކުރާ ކަމެއް އަންހެނުންނަށް، ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ގޮނިޑތަކެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ވެސް ހުރުން. އަުޅގަނޑު 

އަށް  33ުނޖެހޭ. ކޮބައިތޯ %ކޮންމެހެން ކުޑަކުރާކަށްއަށް  33ކަން. %އްދަ އަބަދުެވސް ކުރީަގއި ވެސް ވާހަކަ އެކަމާ

އުނިކޮށްލަނީތޯ އަނބިން ހުއްދަާވ އުސޫލުން  4ެއއީ ކަިއވެނިކޮށްަފއި ފިރިހެނަކަށް  ؟ކުޑަކުރަންޖެހޭ ބޭނުމަކީ

ވެސް ހަމަ އެ  ނަށްންނުހެއަން ؟ބޭފުޅުން ކީއްޯތވާނީ 50އަންހެނުންގެ ބައި. އެހެން ހަދައިގެން ކަމަކުނުދާނެ. ހަމަ %

އަންހެނުންނަށް  ފައި،އުމުތަުކގަިއ ެއބަ ހުރޭ އަންހެނުންނަށް ޚާްއޞަކޮށްޤަ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ނޫންތޯ. ދެން ބައެއް 

ޚާއްޞަ ގޮނޑިތަެކއް. ައޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ހަމަ އެކަން އަންނަންޖެހޭނެ. އަިދ 

ޖެހޭ. ރައީސަކީ ފިރިހެނެއް ވެސް އެކަން އަންނަން ެއބަ  ދެ މީހުންގެ ތެރެއަށްބު ރައީސާހޫރިއްޔާާއއި ނައި މްޖުރައީސުލް
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 ޏާ ވަން  އް ކަމަށްނޫނިއްޔާ ނައިބު ރައީސް އަންހެނެ ؟ލުން ކީއްތޯވާނީ  ނައިބު ރައީސް އަންހެނަކުޏާ ވަންކަމަށް 

ނޫންތޯ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ ވެްސ ބާްއވަންވީނޫންތޯ  އް ޅެނގަރަ ވެސް ބަހާލުން ބައި  މިދެންނެީވ މި ؛ރައީސަށް

 އްޔާ މިއަދު ނިއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަުކރާނީ. އެހެންނޫ 50ޚާއްޞަކުރެޭވ ގޮނޑިތަްއ. ެއއީ % އަންހެނުންނަށް

ނޫން  އްކުރާ ކަމެެމން ގަބޫލުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ އެ ވިދާޅުވި މައްސަލަަތއް އަންނާނެ. އެއީ އަުޅގަނޑު

ްއެގ އެ ވާހަކަތައް ަދއްަކިއގެން ެއއީީކ އަުޅގަނޑު ދީނީ ބަހުސެ ،ްއޗަކަށް  ކަމަށް، އަެނކަ. މިސާލަކަށް ބިދުޢަ އްަޔކީއެއި 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ އިންސާނުން هللا އަުޅގަނޑު ދާކަށް ބޭނުމެއް ނެތް. އެކަމަކު  ތެރެއަށް

ކުރުަމކީ މަސައްކަތް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް އަުޅަގނޑުމެންއި ގަިއ ހައްދާފަިއ ތިބިއިރު ދުނިޔޭގަ

ފަތުވާދޭންޖެހިގެްނ  އިއެއީ ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭ މީހާ، ނުވަތަ ކައިރީަގއި ހުންނަ މިސްކިތުގެ މުދިމު އައިއްސަ އޭގަ

ކީ. ަކއުންސިލުތަްއ ްއޔައޮތް ކަމެއް ނޫން އެއި ށްގޮތަ ށް ކަންތައްތައް ކުެރވޭގޮތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުަތއް ެގއްލޭ

 ބޭނެ. ބައްލަވާ ލި ނަށްކުަރން ވެސް ހަމަ އަންހެން ަކނބަލުންހިންގަން ވެސް، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް 

ިމ  ކުމަސް އަންހެނުން. އެކަމަނިކުާފނު ތި އިންނެވި ހިސާބުން ފެށިގެން ތިރީަގއި ތި ތިބީ ހު !އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިތިބަ ހުރިހާ  ނގައިައޅުގަނޑުެމން މިތާ ؟ކޮންކަމެއްތޯ އުިނވީ .ކިތައް އަަހރުވެއްޖެތޯ ެއކަން ކުރާތާ .މަޖިލިސް ހިނގާ

އެންމެންގެ މަްއޗަށް ކަންަތްއތައް ކޮށްދީ، އެ އުސޫލުަތްއ ގެންުގޅެނީ. ެއކަމަކު ވަަރށް ބާރަށް ވާހަކަދަްއކާފައި 

. ީކއްކުރަންތޯ 15.5، %33އަންހެނުންނަށް % ،ލާއިރު އްމިތަނަށް ބިލެ. ރަން އުޅޭކުތްޙައްޤުތައް ހިމާޔަ  އަންހެނުންގެ

ނޫނުއަސާސީ ޤާއަޅުގަނޑުެމންނަށް އަންހެނުންނަށް ވާދަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނެތިއްޔާ ކެރެންވީނޫންތޯ  ؟އެހެން ހަދަންވީ

އެއީ އެގޮތަށް ލީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ. . ނޭތިބެންޖެހޭނީ އަންހެނުން 50ބަދަލުކޮށްލަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ %

ގޮުތަގއި. ހަމަ އަންހެނުންނަށް އެކަން ކުެރޭވނެތީވެ އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ  ގޮެތްއގެރަނގަޅު  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މާ

މިއިން އެއްވެސް ކަެމއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ދަންނަވަންޯތ، އަުޅގަނޑަށްވުރެ ބޮޑަްށ  ؛ހަމަ ކުރީގައި ވެސް 

ހުންނަ މީހެއް ނުވެސް  އިފަނުވެސް ހުންނާނެ. އަނބިދަށުވެ ކުހުންނަ މީހަ، ވިކިަފއި އަށް ފުދިފައި ހުންނަ ހާމީއަނބި

ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  އިވީ ހެޔޮގޮތުަގއި ދަރިން ބަލަ . ޭއގެ ނަތީޖާއަަކށްހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު އެކަން ގަބޫލުކުރަން

ތާާވނެ މީހުން ނެތިގެނެއް ނޫްނ ގެންދެވުނީ. ހިްތކޮށްެގން ކުރިއަށް ކައްމީހުން އެީކގަިއ މަސަ ދެ އާލިބުނީ. އަނބިމީހާ

އެީކގައި ދިިރއުެޅ، ހަޔާތުގެ އެއްަބއި ގެންދިޔަީއ.  އެީކަގއި އަނބިމީހާއާ ތިރާމާހުއި ކުއެަކމަ. ްއޔަކީއެ ހިނގަނިއެކަން 

ޮގނޑި. ެއގޮތެްއ ކަމަކުނުދާނެ.  ޑުއެކަމަކު ަވޒީފާެއއް ދޭންޖެހުނީމަ އަންހެނުންނަށް ކުޑަ ޮގނޑި. އަުޅގަނޑަްށ ބޮ

ަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ދެން  19ކުާރ ގޮތުގައި އެޖެންޑާ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުރަ

އޮތް އިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ހިތްދަތިވާ ވާަހކަެއއް އެބަ ،ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން އޮތް އަނެއް ވާަހކައަކީ 

ޓަކަިއ ބަެއއް މީހުން ނޫސްތަކުގަިއ ބަެއްއ ދެްއކީމަ. މިއަދު ިސޔާސީ ބޭނުމަށް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަސްއީރަ

އަޅުގަނޑުމެން ެއއްެވސް  ންވަރަށް ހިތްދަތިވޭ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އިންްނދާ ވާހަކަންގެމުލިޔެޕާޓީތަކުން ވެސް 
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ވެސް އަދި ިމ  އަޅުގަނޑު ުކ،. އެކަމަާދއިރުގެންނޫން، މާދަމާ ކެނޑި އްއެްއޗެްއ އިނާޔަެތްއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުމެ

ފަދަ ވެސް ނުލިބޭ  ރުފިޔާ 5000ިތބި މުސްކުޅި ހާލުގައި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކޮށްަފިއ ދިޔަ ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަ

ތީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ކާއްގޮތުަގއި. އެއިްނ މީހަކަށް އެްއޗެްއ ލިބިދާނެތީވެ މިތަުނގަިއ ބަެއއް މީހުން ވާހަަކދަ

މި މަޖިލީހުގަިއ  ކުވާށޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެްއޗެއް ދޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަމަހިތާމަކުރަން. އެހެން ނަހައްދަ

ނުކުެރވޭ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެހެން މެއް އަދަެއއްޤާކުރާ އެްއވެސް ީމހަކަށް ދައުލަތުގެ އެހެން މަ މަސައްކަތް

. ހަރޭންނަމެން ގަބޫލެއް ނޫނޭ ނުބުނަ ތިމަ ޏާއެއްެވސް ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ވަން ކު ކަމައެ .ވަޒީާފއަކަށް ނުދެވޭ

ދެމުން ލައްކަ ރުފިާޔ ދެމުން 4އްޔާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފަިއ ހުންނަ މީހަކަށް އެކަމުން ބަރީަޢވީމަ ވެއްޖެ އެހެން

 ..ަވކި މީހަކަށް ވީމަތޯ. !އެދަނީ. އެެވސް ދޫކޮށްލަބައްަލވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 !ދައްަކވާހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޫޝގެ ތެޭރގައި ާވހަކަފުޅުބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ހުން މި ލީޖި، މަދަނީ. ަހމަ އެ އިޝޫެގ ތެރޭަގއި މިދެންނެވީ އިޝޫެގ ތެރޭަގއި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި

އަުޅގަނެޑއް ތާއީެދއް ނުކުރަން އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ހަރޭ!ނަހައްދަވަ އެހެން ކުރަނީ.މަސައްކަތް

މަޖިލިސް ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް، މި މަޖިލީހުގައި އުޅުނު  ކުެއަކމަ. ތީއުޅޭ ލައިގެން ބިލުތަކެއް ވެގެންއިނާޔަތްތަެކއް ހޯދަން

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ަމޖިލީހުގައި ވަރަށް ޚިދުމަތްތެިރ ބޭފުޅެއް، ިދއްގަރު ލަޠީފް. ހަމަ ނަން  ނަންއަޅުގަނޑު ދަ

 ؟ކާކުތޯ ފުާޅގެ ވާހަކަަދއްކަނީބޭ ާކކުތޯ އެ ؟ލަނީއިމިހާރު އުމުރުން ދުވަސްވެފަިއ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ކާކުތޯ އަޅަ

ރަށުަގއި ، ގެ ޕެންޝަނެއް ލިބިގެންރުފިޔާ  5000 ޅިއެއެކަމަކު ދައުލަތުން އަުޅގަނޑުމެން މިތަނުން ކަނޑަ

 ؟ެއއީތޯ ގޮަތކީ ؟އެކަނި އެ ހާުލގައި އިންނަންވީތޯއި އެކަނިމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދުދީދީ އިްބރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫމެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދުމެ ހިތަދޫ

އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ) 2010/7އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ދީފައި މޮޑޭޭށ  އްޑެ ފުއްގަނއަހަރު މި މަޖިލީހުގައި ުކޑަުކއްޖެްއގެ އަތަްށ  5މި ވޭުތވެދިޔަ  (ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ ދެންެމ  ،. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީއް ޑުން ކަހަލަ ކަމެބުނެގެން، މޮ
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ގެ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު  ،މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ؛ކޮންމެެވސް ބޭފުޅެއް ވިދާުޅވި ވަމުންދެްއކަވާހަކަފުޅު

ރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި ާރ ޮގތުގަިއ ގަބޫލުކުންމާތަކެްއ ޖެހުމޭ. އަުޅގަނުޑ ަތކުެގ ބޮލަށް ޒިލުސިކައުން ބޭނުމަކީ

ވަަނ 115 އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރާ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ .ކުރައްވާނެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަދަ ކަމެއް ނު

އެހެްނވީމާ،  .އްޔަތު ބަރާބަރަށް އުފުއްލަވާނެލިއޫ އެމަނިކުފާނުގެ ަމއްޗަށް އިލްިތޒާމުކުރެވިަފއިާވ މަސްމާއްދާއިން

ން އެއީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ަކމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ވުއެްއގޮތަކަށް ވެސް އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ެއގޮތަށް ދެއްކެ 

 ިވޔަސް އްތެގޮ ކޮންމެ އީމި ބިލު މި ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ދެން އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ 

މިދިަޔ  ؛03/25 އޮންނަނީ މި ބިލު މިތަނަށް ވަދެފައި މި. ެޝއަރކުާރ ކޮމިޓީއަކަށް ދާން އޮތް ބިލެއް އަޅުގަނޑު މިއަދު 

ބިލު  . ދެން މިހާ ގިނަ ދުވަސް ވެަފއި މިގެމިދިޔަ މަހުވަނަ ދުވަހު  28 !ުފކުރަްއވާތި. މާވަނަ ދުވަހު 25މަހުގެ 

ގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރަން. މިހާރުވެސް ދުވަސް އަޅު އޮތީ ދެ ރިއަށް މިކު އަިއސްގެން . މިތަނަށް މި އައީ

ިޚޔާލުފުޅުތައް ފާުޅކުރަްއވައިފި. ތަފާތު ، ގޮތުން ވަރަްށ ތަފާތު ވާހަކަފުޅުތަެކއް ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މި ިބލާ

 ފެށޭ އާ މަޖިލީހާ  ،މި ބިލު އަންނަ ،ކީތަ ތު ރަނގަޅު ގޮޙަލަޞްއެންމެ މަދެން ގޮުތަގިއ  ބޫުލކުރާގައަޅުގަނޑު 

 .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ޝުކުިރއްޔާ . ވާލުކުރުންހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫޒަތްތެރި މެންބަރު. އްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ދެއްެކުވން:ކަހަވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އިޝުކުރިއްޔާ 

ފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ަކއުންސިލުތަކުން ނެގިފަިއވާ ބާރުތައް ކައުންސިލުތަކަށް އަނބުރާ ދިނުމުގެ މައިގަނުޑ ހުށަހެޅި

ހިތް ލާއިިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބިލެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަގޮތުގަ  ގެބިލުގެ ސަބަބެއް  ،ށްކޮމަޤްޞަދު ކަމަށް ބަޔާން

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫުލން ހިންގުމަށްޓަކައި މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ  ،އޮތީ

އެ ބިލު  ،އެއާެއކުނޭ މަޖިލީހެއްގައޭ. އަދި ހަމަމެހިފުރަތަމަ ވެސް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ،އޮތީ ބާބެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމަނާފައި މި  ންނޫނުއަސާސީަގއި ަވކިޤާ  ،ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ވަގުަތކީ

  ،އޮތީ ގެން މިޅި އެއިުރަގއި ކަނޑަ މްގެ މައްޗަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްހޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ މަފް

 ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ިހންގަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ. އަދި ހަމައެއާއެކު ވަނަ މާއްދާަގއި 230

ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި 

)ނ( ަގއި  ،ްމހޫރިއްޔާއަށް ލިިބގެންވާ ވާހަަކ ބަޔާންކޮށްފައިރައީސުލްޖު މުގެ ބާރުސާަތއް އުފެއްދުސައްމަޤާމުތަކާއި މުއަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދާ ގާނޫނުގައި ެއ  ،މި ބަޔާންކުރަނީ

، މު ވެސް ނޫނުއަސާސީގައި ހަމަަގއިޤާކަމަށް.  ނެހޭޖެހިމެނެންތައް ޞްޞާތިޚްއި، ކައުންސިލުތަުކގެ ސިފަތަކާއި 

އަކުރުން ފުދޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ތިން ބޫލުކުެރވެނީ މި ގަގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް  ގެއަސާެސއް

ްއ ކެ ތަނަށް ތަންފީޒުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބައިވަރު ވާހަކަގަނޑުމެންޅުއަ  ،އުޅޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ ދިމާވެގެން މި

ގެ އުމުރު ގެހުން ނުވަތަ ފާސްކުރެވިފައި އޮތުން. ޭއގެތެޭރަގއި ަކއުންސިލުޖެޖަހަން ނޫނުއަސާސީަގއި ތަފްޞީލުޮކށްޤާ

ގެ މާލީ ކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮުތގެ ަކއުންސިލު ، ގޮތުގެ ވާަހކަާއއި އިްނތިޚާބު ކުރެވޭނެ ކައުންސިލު، ވާހަކަާއއި

ގަނޑުމެންނަށް ޅު އަ ވެސްގަިއ ތެޭރގައި އެބަހުރި މިހާތަނަށް އައިރުގެަބއިވަރު ވާހަަކތަކެއް މީ ،ވާހަކަާއއި

ގެ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ ، މި ކައުްނސިލުހަމައެާއއެކު  . ޙަޤީޤަތަކީ ިމއީ. ނުކުރެވޭތަންފީޒު

ހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިން ލީޖިވެސް އަުޅގަނޑު މި މަ އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކުީރގައި  އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލު

އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ފަސް އޮތުންއަހަރަށް އޮތް ތިން އުންސިްލގެ އުމުރު ނޫނޫއަސާސީއަށް ކަ ޤާ

ޓަަކއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ުނވަަތ ލާމަރުކަޒީ ކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ،ޙަޤީޤަތަކީ

 ،ތަންެމ ވަރަކަްށ ބާރުތައް ދިނުމުެގ ވިސްނުން ގެންުގޅުނަސްނޑުމެން ތަފާތު ވިސްުނން ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ ކިގަޅުއަ

ކުރަންޖެހޭނީ. އެ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ މައި އިދާރާތަކުްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަމަ އެ ތަނުން  ދައުލަތުގެ ކަމާ

ާޤއިމުުކރެވިފަެއއް ނެތް. ސަބަބަކަށް ކަން ކުރެވޭެނ ނިޒާމެއް އަިދއެއް މި ތަނުން ނޫން ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް

 އި އެަތކުަގއި އަިދއެްއ އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް އެ ތަންތަނުގަ ެލވޭ ަކއުންސިލުއިއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އެކުަލވަ ،ވަނީ

  އި ޙަީޤޤަތުގައި ނެތް. އެހެންވީާމ،ފަ ވިވެސް ާޤއިމުކުރެ ވެސް އަދި އެ ނިޒާެމއް ކެޕޭސިޓީ އުެފއްދޭވަުރގެ ތަމްީރނުތަކެއް

އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަެތއް އޮެވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑު  ،މަކަށް ެވސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީމެ ފުރަތަމަ ކައެން

ގިނަ އިންތިޚާބުތައް އެްއ  ،ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތައް ،ހަމަ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

ރު މައްސަލަތަެކްއ  ވެއްޖޭ. އިޖުތިމާޢީ އެަތއް ބަިއވައް ފަށަންކަށް ހެދުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސަްއކަތްތަކެ ބަޚާއިންތި

އަހަރަކު ެއއްފަހަރު އިންތިޚާބު އެަބއާދޭ. ރިޔާީސ  .މިހާރު ިވސްނާލަބަލަ ނިކަންއިުރިއރުކޮޅުން،  ތެރެއިން ކުރިމަިތވޭމީގެ

ގަިއ ހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކިތަްއ އިންތިޚާބެއް ެވސް ެއއް އިންތިޚާެބއްގެ ގޮތު  ހާއިންތިޚާބު ފިޔަަވއި ދެން ހުިރ ހުރި

ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެތޯ؟ އަުޅގަނޑު  ގެއޭ  ކިހާވަރަކަށް ފަސޭހަ ާވނެތޯ؟ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތަށް ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ

މިހާރުވެްސ އަދި ހަމައެއާެއކު،  ެއއީ. ކީހަނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ަމއިގަނޑު ރޫޤާ

ތަުކގެ އަދަދު ގިނަވުުމގެ ސަބަބުން އެަބ ކައުންސިލު ންނަށް ދައުލަތަްއ ނުކަތާވަުރގެ ބޮޑު ބުރަެއއް އަޅުގަނޑުމެ

 3ްއޔާ  ެވއްޖެމީހުން ހަމަނުވާ ތަނެްއގައި  3000ުކރެވިގެން ފަހަކުން ވެސް ިއޞްލާޙު އެގޮުތގެ މަތީން ދާދި. ކުރިމަތިވޭ

ޚިލާފު ޮގތަށް ކުރެވިފައި އޮތް ކަެމއް.  ދިއުން އެއީ ހަމަ މުޅި އުސޫލުެގ ރޫހާގެންދާކައުސިލަރުން އޮންނަ ގޮތަށް ަބދަލުވެ

ން ެއކި ތީހަރު މަފަ ވާަހކަ ެއކިގާނޫނުެގ  އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން ލާމަރުކަޒީ. ދުވަުހ ވެްސ ައޅުގަނޑު ދެއްކިން އެ
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ވާަހކަތައް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ެއއް  ދެެކވޭ އިުރގައި އެތައް ބޭނުންކުރާ ތުގުކި ވަ އެ  ،ގޮތްގޮތަށް ަދއްާކއިރުަގއި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ،މި މަޖިލީހަށް ،ައޅުގަނޑު ހަމަ ކެރިހުރެ މިދަންނަވަނީ ؛ވާހަކަެއއް

ގޮތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން  ތަފާތުއް ނެންހޭ ގޮތުދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ބިލާ ބެ

މި ދައްކަނީ އެްއ ވާހަކައެްއ. އެކަމަކު ސިާޔސީ ބޭނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނުޑމެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  .ކަންނުދައް

މާ ދުރު ކައުންސިެލއް އޮތީ އަނެއްާކ ސަރުކާރާ  ،އޮތީމާ އެ މީހުން އަަތއް ާބރު ދީފައިތަެކއް ގާްތ ަކއުންސިލް ސަރުކާރާ

ކުރަނިިވ ލާބަޔާއި މަންފާއެްނމެ ގެ ިނޒާމުގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ތެެރއިން ބާރު ނަގާ އުޫސލަކީ މި ދައުލަތުގެއޭ

ނިޒާމަކަށް ނުވާނެ. އެހެންީވމާ، ހަރުދަނާ ވިސްނުމަކުްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ 

ކަން ހަމަގައިމު ެވސް މިހާރު ނޭނގޭ އެްއވެްސ ދޭނީ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމަކުންހޯ ނަށްތީޖާ އަުޅަގނޑުމެންހިންގުމަށްޓަކައި ނަ

އަދި ދައުލަތުގެ ެއއްެވސް ވެރިަޔކު ވެސް ނުހުންނާނެ މިކަން ނޭނގޭ މީހަކު. ނާނެ. ލީޑަރަކު މި ޤައުމަކު ނުހުން

އަސާސީގަިއ ނުނޫޤާ މި ގެ އަުޅގަނޑުމެން .ގޮންޖެހުންތަކެއް އެހެންވީމާ، މިކަމުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ހުރީ

ކުރެިވގެން ނިެގންދިޔަ އެޕޮއިންޓު ކުރަންޖެހޭނެ ބައެްއެގ ގޮތުަގއި ބަޔާންކުެރވިފައި ުހއްޓާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެއިންތިޚާބު

 ަތއް ވެސް މީހުންތަކެއް ަޢއްޔަންުކރެވިގެންދިަޔ ތަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދެެކވޭ ާވހަކައާއި ކުރެޭވ ކަންތައް

ކޮންމެވެސް ެއކަްއޗަކަށް ވާން. ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ބޭނުމަށްަޓކައި މަންފާ ހޯދަންޖެހޭ ކަމެްއ  ހޭޖެއެބަހަމަ 

ވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ށްަރއްޔިތުންނަށް ރަ  ،އިމުކޮށްޤާ ،ނޫން. މިއީ މި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މި ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް 

ގަނޑުމެންނަކަށް އަޅު  އަދިެއއް ޖެހޭނީ.ގެ ގޮތުަގއި މިކަން ސިފަވެގެންދާންއްމެކަ ފުރިހަމައަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެންޖެހޭ

 ތަނެއް.  ނުފެނޭ އެކަން އެހެން ވެގެންދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފަށްއާދެ! ޝު

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ވާރީފް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަ ގެރާމަރަދޫ ދާއި

މަޤްޞަދުގައި މި ގާނޫނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ަރއްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

 ރިބާ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެޙަގަނޑު ެއކަމަށް މަރުކަމަށްޓަަކިއ އަޅު ގެަނއުމަށް ސަރުކާުރން ހުށަހެޅުއްވިލާޙުޞްއި

ލި އެހެން ގާނޫނުތަކުން ކަނަޑއަޅާފަިއާވ އިވާހަކަދައްކާ އެކުަލވަ ންގަނޑުމެން ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެރައީސް، އަޅު 

ސަރވިްސގެ  ދަށުން ސިވިލްގެ 2008/2ވަނަ މާއްދާަގއި ގާނޫނު ނަންބަރު  130މި ގާޫނނުގެ  ،ލާފަށްއުސޫލުތަކާ ޚި

ކަމެއް.  ގަނޑު ކަންޮބޑުވާވަިކެވގެންދާކަމީ އަޅުން ވުމުފާސް ތައް މި ގާނޫނުތްރާފުންގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ތިބި ފަޒަމުވައް 

ނުވާނެ. އެހެން ސް ނޫން. އެކަްނ ެއގޮަތކަށް ކޮްށގެންވެ ކަމެއް ާރ ކުދުއީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެްއގޮަތކަށް ވެްސ ތާ
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ގަނޑުމެން ހެދުމުގެ އަޅު  އް ނެ ނޫސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާ އި،ސަރވިްސގެ އޮިނގަނެޑއް އުަފއްދަ މިދެންނެވީ ސިވިލް

ނަށް ރައްޔިތުން ،ުފން ބޭރުކޮށްދައުލަތުގެ މުވައްޒަ ންދަށު ގެ ސަރުކާރެްއގެ ނުފޫޒު އެވަގުަތކު އޮންނަ ،ޤީޤީ ބޭނުމަކީޙަ

ާގ ނޫނުރުކޮށްއިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯ އިހަމަހަމަކަމާ ާމަޤްޞަދުގައި ާމަތިވެރި ާމި ާމަގުފަހިކޮށްދިނުން. ާދިނުމަށް

ާންނަ ާއަޅުސްޕޮންަސރ2008/2ާބަރު ާހައިސިްއޔަުތން ާމީހެއްގެ ާކުރި ާގަނޑު ާމިމި ާއިއްޒަތްާވ ހަކަ ރިާތެދަންނަވަނީ.

ާ ާރައީސް، ާއަޅުމި ާއުނިކުަރން ާހުށަމ އްދ  ާމިގަނޑު ާާހަޅަން. ާއ65ާާިގ ނޫނު ާގެެނވޭ ާމ އްދ އަށް ލ ޙުަގިއާޞްވަނަ

ާއެ ާހ ެލއްަގއި ާނުކުޅެދިއްޖެ ާމެންބަރުްނ ާއިާ،ދިރ ސ ކޮށްާާއިާބަލަާންކަކައުންސިލުތަުކގެ ކުރުމަށްާލ ޙުޞްއެކަން

ާއެހެންނަމަވެސްާއަށްާއޮތޯރިޓީާލޯކަލްަގވަރމަންޓް ާވ ންާނުކޮށްފިާ،ބ ރުދީފައިވޭ. ާދެން ާވ ާާއޮތްނަމަ ާކަާހަގޮތެްއގެ

ާނުވޭ.ާއެހެންކަމުންާގ ނޫނުަގއި ާމަރުޙަލ ގަާ،ފ ހަގަކޮށްފަެއއް ާކޮމިޓީ ާގ ނޫނު ާމި ާދިރ ސ އި ންނެވިާދެމިާކުރަްއވ އިރުވެސް

ވަަނ60ާާެގންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާިއއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާގ ނޫނުގެާލުދަޔަތްކޮށްާބަޢ މ އްދ އަށްާރި

ާކޮމިޓީއަށްާލޯކަލްމަަސއްކަތްާއަށްައންހެނުންގެާތަރައްޤީާނުވަތަާފުންނަށްގެާމުަވއްޒަލިއު.ޑީ.ސީާމ އްދ ގެާދަށުންާޑަބް ާކުރ 

ާލިބޭރިތޯއޮާގަވަރމަންޓް ާމުސ ރައެއް ާދަށުން ާބ ރުެގ ާތ ާީޓގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނުޑ ާކަނޑައެޅުމަކީ ާކުރާ ދުއީގޮތަށް

ާުކރަންޖެހޭ ާއެގޮތަށް ާެއކަން ާހިާ.ކަމެއް. ާއަންހެލޭމިހ ރު ާމަސައްސ ބަހަށް ާތަރައްޤީއަްށ ާކޮމިީޓއަށްާކަތްނުންގެ ކުރ 

ާ.ރިާރަީއސްތެތްގަނޑުާުނދެކެން.ާއިއްޒަކަުމގައިާައޅުާތެއްގޮާނެކުރަނީ.ާއެހެްނވީމ ،ާއެއީާއެކަންާޮއެވގެންާވ މަސައްކަތް

ާއުާ،އަޅުގަނޑުމެން ާއޮތޯރިޓީ ާަގވަރމަންޓް ާއުފަްއދަާިއ،ަފއްދަލޯކަްލ ާކައުންސިލުަތއް ާގ ތުންާަރއްޔިތުންނަށްާއި،ލޯކަލް

ާދީ ާބ ުރތައް ާފ ސްކޮށް ާގ ނޫނެއް ާމަޤްޞަދުގައި ާދިނުމުގެ ާބ ުރެވރިާ،ޚިދުމަށް ާކަމެއްާމުހިއްމުާކީމަކުރުކައުންސިލު

ެއާއުސޫުލގެާެތރެއިންާެއކަންކަންާކުެރވޭެނާާ،މުޅިާޤައުުމެގާތަރައްޤީެގާޕްލޭނުގެާތެޭރގަިއާހިމެނިގެންާ،ކަމުގަިއާވ އިރު

ާނުކުރެވޭާކަމަށްާށްދީފައިާއޮންނަންވ ނެ.ާޤަުއމީާތަރައްޤީގެާޕްލޭނ ާއެއްގޮަތށްާމަސައްކަތްއިންތިޒ މުތައްާގ ނޫނުގައިާފަިހކޮ

ާއެކިާދިމަިދމ އިންާތަފ ތުތައްާައއިސްާޏ ވަން ިތާމައްސަލަތައްާނުކުންނ ނެ.ާއަިއސްާވަރަށްާޮބޑެާ،ާަފރަގުތައްރ އްޖެއިން

ާޕްލޭނ ާ،އެހެންކަމުން ާތަރަްއޤީގެ ާހ ސިލުަކއުންސިލުތަކުާއިޤައުމީ ާމަޤްޞަތުތައް ާގޮތ ާގެ ާޢަމަލުކުރެވޭ ުކރުމުގައި

ާއޮން ާމިވ ނަންާގުޅިލ މެހިފައި ާގޮތަކަށް ާއަބައްާނުގ ނޫާނެ ާއެ ާގ ނޫނަޞްޓަްނކޮށް ާގެނެވެްނވ ނެލ ޙު ާއެހެންމެާށް ާހަމަ .

ާރ އްޖޭގަާ ާމުޅި ާާއިރ އްޖޭގެ ާގުދުރަތީ ާމިޠަހުރި ާވަީސލަތްތަކަކީ ާާބީޢީ ާރައްޔިތުންެގ ާުހރިހ  އް.ާމިލްކެރ އްޭޖގެ

ާއ މްދަނީއ  ާލިބޭ ާދައުލަަތށް ާފަޅ ާއި،އެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި ާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ާލިބޭާާ،އިށ ފަުޅރަާއި،އަދި ާބިމުން ކަނޑ އި

ާޮގތަކަށް ާބެހިގެންދ ނެ ާއިންސ ފުވެރިކަމ ެއކު ާމެުދގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމުޅި ާބޭނުން ާހަމަޖެހިފައިވަސީލަތްތަުކގެ ވަނީ.ާކަން

ާފަޅުރަާބައެއް ާގިނަ ާއެއަޮތޅުތަުކގައި ާއޮތީތީ ާލިބިފައިާށްތައް ާބައެއް ާބޮޑު ާއ މްދަނީން ްއާތަންޮކޅެާ،މީހުންނަށް

ާމަދުފަޅުާ،ދުމަާއްވަސީލަތްތަ ާމަދުާ،ތަްއ ާގޮތަކަާއައްޑުާ،ރަށްތައް ާނުލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާތަންތަނަށް ާފަދަ ާށްއަތޮޅު

ާއެހެންކަމުންެވގެއޮ ާުނވ ނެ. ާއަތޮޅުތަކަށްާ،ނެއް ާތެރެއިން ާަބޖެޓުގެ ާގްރ ންޓް ާތިިބާަރއްޔިާ،ާދޫކުރ އިރުސަރުކ ރުން ތުން

ާއޮތްާާތެރެއިންާފަހިވެފައިާއޮންނަންވ ނެ.ާމިހ ރުާމިާމިާގ ނޫނުގެާއްތަާމުނިސްބަތަށްާބަލ ފައިާފައިސ ާދޫކުރެވޭނެާއިންތިޒ 
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ާފަހިވ  ާމަގަށް ާއެ ާރައީސްާގޮތުން ާިއްއޒަތްތެރި ާނުފެނޭ. ާއަުޅގަނޑަށް ާޮއވެގެންޤަާާ.ތަެނއް ާޕްލޭނެއް ާތަރައްޤީގެ ާ،އުމީ

ންކުރަްއވ ފައިާއޮތްާވަރަްށވުެރާޔ ބަާއިގ ނޫނުގަާަކއުންސިުލތަކ ާދޭތެރޭގައިާއޮންނަާގުޅުްނާމިހ ރުާމިާއިދ ރ ތަކ ޤައުމީާއި

ާއޮންނ ާ،ފުޅ ކޮށް ާތަފްސީލުކޮށް ާއިދ ރ އެކޭާހަރުދަނ ކޮށް ާސަރުކ ރުގެ ާއޮތަސްާ؛ންވ ނެ. ާސަރުކ ރެއް އިިދކޮުޅާާ،ކޮންމެ

ާމެންބަރުން ާޣްއަާގެޕ ޓީގެ ާަކއުންސިލަބިްއޔަތު ާމައްާތަުކގައިާލުބައެއް ާހަޅުތ ލުގެާއޮެވގެން ާނުކުންނަ ާދިމ ވެގެން ާސަލަތައް

އައިްސގެންާމައްސަލަތައްާުނކުންނަނީ.ާއެފަދަާމައްސަލަާެއގޮތަްށާޮގތަށްާމިާގ ނޫނަށްާބަދަލުާފަހަރުާެއކިާއިންާއެކިރެތެ

ާގ ނޫ ާމި ާގޮތަށް ާމެންބަބައްޓަންާނުނުކުންނަ ާޕ ޓީގެ ާއިދިކޮޅު ާއޮންނަންވ ނީ. ާސަރުކ ރުާކުރެވިަފއި ާއަދި ާތިއްބަސް ރުން

ާ ާތިއްބަސް ާމެންބަރުން ާޕ ޓީގެ ާތަފ ތުކުރުމެއްއްރަހިންގ  ާފަރ ތުންާޔިތުންނަށް ާދައުލަތުގެ ާފަރ ތުންާާ،ނެތި ސަރުކ ރުގެ

އަުޅގަނޑަށްާްނވ ނެ.ާވޭުތވެިދޔަާއަހަރުތަކުަގއިާވެކުރެކުރެވޭނެާގޮަތކަށްާމިާގ ނޫނުާބައްޓަންފޯރުކޮށްދޭނެާޚިދުމަތްތައްާފޯރުާ

ާތަޖުލި ާއިބުނު ާމިގ ނޫނު ާއަީލގަިއ ާގ ލ ޙުޞްރިބ ގެ ާމި ާފެނޭާނުނޫކުެރވެްނވ ނީ ާދިރ ސ ކުރަން ާމަުރޙަލ ގަިއ ާ.ކޮމިޓީގެ

ެއާާވ ތީ،ާައޅުގަނޑުާދ ނީާއެާކޮމިީޓއަށްާކަމަށްގ ނޫނުާާމިާވ ތީ،ާާއުމީާސަލ މަތުާކޮމިޓީގެާމެންބަރަކަށްއަޅުގަނޑަީކާޤަ

ާދެމިހުންނ ނަ ާތާ ންމަސައްކަުތގައި ާބޮޑަށް ާއަުޅގަނޑަށް ާަމޖިލީހަށްދުއީ.ާދެން ާކުރިއަްށާއޮތް ާއަްޚާނގައަޅުާ،ކުރެވެނީ ޑުގެ

ާއެހެންާޖެނެރަލް ާދިއުން. ާަފދައިން ާވިދ ޅުވީ ާއިާމިާ،ނަމަެވސްދީދީ ާގިނަާލ ޙުޞްާގ ނޫުނގައި ާވަރަށް ކުރަންޖެހޭ

ާޚ އް ާވަކި ާއެބަހުރި. ާމުވަްއޒަޞަކަންތައްތައް ާދައުލަތުގެ ާގޮތަްށ ާމިދެންނެވި ާތެރެއަށްކޮށް ާނުފޫޒު ާސިޔ ސީ ދ ާާފުން

ާސަރވިސްާާގޮތަށް، ާތަގޮާވަިކވ ާިއންސިވިލް ާގ ނޫުނގެ ާމި ާއ130ާާިށް ާެގނެވޭ ާމ އްދ އަށް ާއޮތްކަމީާޞްވަނަ ލ ޙުަގއި

ާކުިރއްޔ ާިއްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޝުާޓަކައިކަމެއް.ާދެްއވިާފުުރޞަތަށްާވ ކަންބޮޑު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާއަދި ާމެންބަރު. ާއިްއޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަާލަށްބިާޝުކުރިއްޔ  ާބޭފުޅުާވ އިާފަންިއގެވ ހަކަފުޅުދައްަކވަން ާހަމަވީ.ާހުރިހ  ން

ާއެދިވަޑަާ ާފުރުޞަތަކަށް ާދ ދެވަނަ ާކުރެންދޫ ާމިާއިއިގެންފަިއވ  ާމެންބަރު ާއިްއޒަތްތެރި ާައޅުާރ ގެ ާނެތުނީމަ ގަނޑުާަވގުތު

ާއެ ާފުރުޞަތެއް ާއިތުރަށް ާމިާދެން ާއެެހންވީމ ، ާނޭރުވޭނެ. ާވިދ ޅުވުމަށްާބޭފުޅ އަކަށް ާބަސް ާފަހު ާއެންމެ ބިލުާާ؛ބިލަށް

ާޅުހަހުށަ ާއްވައިެދްއވި ާދ ހިތަދޫ ާޢައިދެކުނު ާމެންބަރު ާިއއްޒަތްތެިރ ާފްލޯރ ގެ ާވެްސ ާނިޒ ރު އެހެންާާމުން،ނެތުާގައިލީ

ާބޭނުން ާފުރުޞަތު ާވިދ ޅުވުމަށް ާބަސް ާފަހު ާފުޅުާބޭފުޅަކު، ާއ ވ  ާއަުރވ ަނން. ާއަޅުގަނޑު ާބޭފުޅަކުާދެނަމަ ާއެހެން !

ާފަހު ާފުރުަޞތު ާވިދ ޅުވ ނެ ާމިބޭނުންފުޅުބަސް ާބަާނުވ ތީ ާބިލުގެ ާމި ާބަާ،ސްހުހިސ ބުން ާމަރުޙަލ ގެ ސްާހުިއބްތިދ ޢީ

ާ ާބަނިމުނީ ާދަންނަވަން.ާއިބްތިދ ޢީ ާމިހުކަމަށް ާނިމުނީ.ާއ ދެ ާމި ާމަރުޙަލ  ާވޯޓަްށާާބިލުާސްގެ ާބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން

ާަގީޑގައިާއޮންނ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެހުންާވޯޓު

ގ ނޫނުާާ،ވާ ހުށަހަޅުއްވ ަފއިهللاާއިރ ގެާއިްއަޒތްތއެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުދ ާރުގަލޮޅުާއުތުާ،ސަރުކ ރުގެާފަރ ތުންާ-6.3

ާ ާގ ނޫނު-އެންޓި)2008/13ާނަންބަރު ާކޮމިޝަނުގެ ާއަކޮރަޕްޝަން ާމިާލ ޙުޞްއިާށް( ާބިލު. ާފުރަތަމަާބިާގެނައުމުެގ ލުގެ
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ާިއްއވ ފައިާ ާކިޔުން ާދަާގެއަހަރުާމިބޭްއވުނު،ާާަގއ2019ާިާލުޕްރީއ15ާާެވަނީ ާރުާއުފުރަތަމަ ާޖަލްސ ަގއ11ާިގެ މިާާ.ވަނަ

ާހުށަހަޅަ ާމަޖިލީހަށް ާއުތުއިބިލު ާގަލޮޅު ާޢަބްދުދެްއވުމަށް ާއީވ  ާމެންބަރު ާއިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާައޅުهللاާރު ގަނޑުާއަށް

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ާއަޝު ާަރއީސް، ާއިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅަނީގަޅުކުރިއްޔ  ާމި ާމިއަދު ާއެންޓިާ،ނޑު ާފަރ ތުން ކޮރަޕްޝަންާ-ސަރުކ ރުގެ

ާ ާއިޞްއިގ ނޫނަށް ާމި ާރައީސް، ާއިްއަޒތްތެރި ާބޭނުާޞްލ ޙެއް. ާހުށަހެޅުމުގެ ާކޮމިޝަންތައްމަލ ޙު ާމުސްތަޤިއްލު ާ،ކީ

ާހަމަާގ ނޫނީާބ ރުާދިނުން.ރިފުާމުތައްާއަދ ކުރަމުންދ ާފަރ ތްތަކަށްޤ މަމުސްތަޤިއްލުާާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންތަކ އިާއަދި

ާބ ރ  ާގ ނޫނީ ާާފުރިހަމަ ާވޭތުވެދިަޔ ާރައީްސ، ާިއްއޒަތްތެރި ާދިނުން. ާމިނިވަންކަން ާތެޭރަގއިާއަހަރ5ާުއަިދ ދުވަހުގެ

ހުރިހ ާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންތަެކްއާާ،ޖޭގެާހުރިހ ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަެކއްދިވެހިރ އްާ،އަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނިއްޖެ

ާތެރެާރ ކުވެރިކަން ާުމއްދަށުގެ ާލަިއގެންފަރ ތުގެ ާހަދައިގެންާ،ކަިއގެންިބރުދައްާ،އަށް ާެއއްަޗކަށް އެާާ،ވެރީންގެ

ާކޮމިޝަންތައް ާކުރިއަށްާމުސްތަޤިއްލު ާފެނިގެންާގެންދިޔަެވސް ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާމުސްތަޤިއްލުާާ،ދިޔައީތަން. މިނިވަން

ާމަސައަކަތް ާމީހުންކޮމިޝަންތަކުަގއި ާރައީސްންތުރައްޔިާއަދިާާ،ުކރ  ާމަޖިލީހުގެ ާކުރައްވިގެ ާއަިދާާބޭފުޅ ާކަން ވެސް

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅުންާރައްޔިތުންގެ ާކުރެއްވި ާކުރެްއވީާާމެންބަރުކަން ާކަންކަން ާހަމައެކަނިާާއެާ،ވެސް މީހުންނަކީ

ާޢަބްދު  ެއއް ،ކުރެވުނީ ލުބޫގައަުޅގަނޑުެމންނަށް . އިޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބައެްއގެ ގޮތުގަ ާށްޔ މީނަهللاާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

އަިމއްލަ މަންފާއަށް،  ،ެއގޮތަށް ހިނގީކަމަކަށް އެކަން  ައނެއް .ކަމަކަށް ެއކަން ެއގޮުތގައި ިހނގީ ބިރުދައްކާަފއި ތިބީމާ

އީ މި ،. މި ބިލު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅަނީގެންިދޔައިމާއަމިއްލަ ނާޖާިއޒު ފައިާދއަކަްށ ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުން

 އެ ކޮމިޝަންތަކަށް ،ކަމެއް ވެސް ހިމެނޭދުަތކުގެ ތެޭރަގއި ޢުުދވަހުެގ ވަ 100ސަރުާކރުގެ  ،ރި ރަީއސްތެތްއިްއޒަ

އެ މުައއްސަސާތަކަށް އަލުން  ،ޫނނީ ބާރު ދިނުން. އޭެގއިތުރުން ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅަނީގާއަލުން އަނބުރާ ފުރިހަމަ 

ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާުރގައި އަލުން އަނެއްާކ  އިބާރާން ލިބިފައިވާ ކުތަ ނޫނުގާމީހުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  އަނބުރާ އެ

ށް ވާނޭ ތަންތަނަކޮށްޭދ، ރަްއޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީއީ ރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތްގޮތް ހަދައި، އެ  މަސައްކަތް ފެށޭނެ

މިޝަންތަކުން އަދާކުރަނީ ކޮ އެ ިލއްޔަތު އޫމަސް ،އޮތީ ގޮުތގަިއ މި ޞަދެއްގެމަޤްމީގެ  .ހެދުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމެއް ނެތި، ނެތި، ަވކި ފަރާތަކަށް ުބރަނުވެ، ވަކި ފަ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުމެއް

ކަަށވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި. މި ގެންނަ ބަދަލުތަުކގެ އެުކގަިއކަން ަބޔާންކޮށް  މިނިވަންކަމާ ،ހުރެ ެއއްކިާބވެ ބުންޞައްތަޢަ

އި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ދެތިން ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްެގ ގަރޭތެ

ކަހަލަ ބަދަލުތަކެްއ އެބަގެނޭ. މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ވެސް އެަބ  ޔަތުަތކަށް ވެސް ޮކންމެވެސްލިއްއޫމަސް

ޕްޝަން ރަކޮ-ނެތި އެންޓިނުޫފެޒއް  ،ބަ ފާހަަގކުރޭއެ ށްވަކިްނ ޚާއްަޞކޮ  ބަދަލުތަކެއް ގެނޭ. އަިދ ޭއގެއިތުރުން
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ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގަިއ  17ޭއގެތެރޭަގއި ކުރުން. މިނިވަންކަމާއެުކ މަސައްަކތް ޒް ންގެ ކޮމިޝަނަރކޮމިޝަނަ

، ކޮމިޝަުނން ޔާއި ، ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުތަްއ ހިންގުމުގަޔާއި ކޮމިޝަުނގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ރޭްއވުމުގަ ، ފާހަގަކުރޭ

މާއި ބާރު ލިބިގެންެވއޭ. އަުޅގަނޑުމެނަްށ ނޫނީ އިްޚތިޔާރާއި މިނިވަންކަގާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ޅައަ

ކޮމިޝަނުން އަިމއްލައަްށ  ،ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން-ެއންޓި ުދވަސް ކުރިންއަހަރު 3ފެނުނު މީގެ ގާްތގަނޑަކަްށ 

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮ-ނޫނީ ޙުކުމަކާ ހަމައަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު އެްނޓިގާ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގައި، އެ ތަޙުޤީޤުތައް

ދެނީ އިްއޒަތްތެރި  ެއ ބާރު މިތަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. އެެހންވީމާ، އަލުން އަނބުރަިއ  ސް ަނގާފައި އޮތްވެ

އެއީ ކޮމިޝަނެްއގެ  ކޮމިޝަން ދި އަ، އިކޮިމޝަނުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ގޮތާ ،ރައީސް. ޭއގެއިތުރުން

، ައދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އިންގަނޑު ހުންނަންޖެހޭނޭ މިންވަރާޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުަގިއ ވެސް ސުލޫކީ މި ،ގޮތުަގއި

ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑު ހުްނނަންޖެހޭނޭ މިންވަރު ވެްސ  ގެ؛މީހުން ަވކިަވކިން އެ ގޮތުން  ޒާތީ

ހިމެނޭ  އީސް، އެބަ. ޭއގެތެރޭަގއި ިއއްަޒތްތެރި ރަތަފުޞީލަށް ގެނެއްސަިއވޭފައި އޮތް އިޞްލާޙުގައި ޅާހަހުށަ މިހާރު 

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ވެސް އަދި އެހެން މިނިވަން ކޮ-އެންޓިހަމަ  ،ފަދައިން ގައި ައޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި 19އެޖެންޑާ 

 އިސް މަޤާމުތަކުަގއި ިތބޭ މީހުންގެ މާލީ ހިސާބު ގެތުމުއައްސަސާަތކުގެ މަަސއްކަްތކުރާ މީހުން ވެސް ދައުލަ

އަދި  އި،އެއީ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންނާށް ވެސް ހަމަ މި ބިލުގައި ވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފަިއވޭ. ހުށަހަޅަންޖެހޭނޭ ގޮތަ

ޒިންމާ  ން މި ކޮމިޝަނުންގެ ވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އެބައޮްތ. އާއި ދަރީއިލާޢާމީހުންގެ  އެ

، މި ބިލުަގއި ، މިކަހަލަ ތަފުޞީލަށް ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަދާކުރުމުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ހަމަތަކާއި

މި ކުރިއަށް ހިނގާ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސަުރކާރުެގ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްަފއިވޭ. 

ަވހުގެ ތެރޭގައި އެ ބާރުތައް ދުއަހަރު 5ވޭުތވެދިޔަ ހަޅާނަން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ށަހު ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ކޮމިޝަންތަކެްއގެ ބާރު އަލުން އަނބުރާ ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާ ހުރިހާ 

އަތުން ވެސް ގެއްލިަފއިވާ ބާުރ  ގެހުންމީ އެބަ ހުށަހަޅަން. މިސާލަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެ

މި ބިލުތަކުގައި އެބަ އެހެން އިޞްލާޙުތަކެއް ެވސް  ،އެބަ ހުށަހަޅަން. ހަމަ ބާރު ދިނުމާއެކު އަނބުރާ ދިނުމަށް

ިޒންމާ އަދާކުރާ ގޮތް އިތުރަްށ ކޮންޓްރޯލުކުރުމުެގ ެވސް  އެުކގައި  ބާރާސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން. އެީއ 

މީގެ ދެ ފައިދާ ނުނެގުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ ކޮންްޓރޯލޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަީނ ނާޖާއިޒު .އް ކެތައިޞްލާޙު

މިނިވަން  ، ފެނުނުރައީސް ާޔމީންގެ ފްލެޓުތަކުގެ ލިސްުޓ ބަލައިލިއިރު އަުޅގަނޑުެމންނަށްމަހެއް ކުރިން 

ފްލެޓު ލިބިފައި އޮންނާނެ.  7އޮންނާނެ. އަނެކަކަށް  އިފްލެޓު ލިބިފަ 11އެކަކަށް  ،މުއައްސަސާަތކުގެ ިއސް ވެިރންނަށް

ދައުލަތުގެ ބާެރއް، ަދއުލަތުގެ މަޤާމެއް، އިސް މަޤާެމްއ  ،އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަްނކަން ވެސް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް

ނީ ނޫ ގާީވވަރަކުން  ،ްނ ވެސްގޮތަށް ކޮންޓްރޯލުތަކެއް ގެންނާ ނުކުރެވޭނޭބޭނުންގޮތުަގިއ  ނާޖާއިޒު އޮތީތީވެ

ާވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. ކޮންޓްރޯލުތަކެއް ގެންނާން ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލުތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީއެ ގަޑިއިރު.  3މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަީނ ޖުމުލަ ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! 

ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  8ޓާިއ މިނެ 50ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21ޓާއި މިނެ 18ަގޑިއިާރއި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ މިނެ 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  7ޓާއި ނެމި 9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  17ޓާއި މިނެ 43

ދެއްެކވުމަށް . މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުޓުމިނެ 3ތްތެރި މެންބަރަކަށް ޒައް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އި

ދެ! އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި އާއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ؛މެންބަރަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ޝަރީފްއިރާގެ މެންބަރު ދާ މަރަދޫ

އަލުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަްތ  ،ރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދީކޮ-އާދެ! އެންޓި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަމަށް ޓަކައި  ވިފަރާތުން ހުށަހެޅުއް ގެސަރުކާރު ،ދަުއލަތުންގޮތަކަށް  ހިނގާނެފުވެރިކަާމއި މިނިވަންަކމާއެކު ސާއިން

އަދި ެއީއ  ؛ެއއްެވސް ކޮމިޝަނެއް  ާބވެނުފޫޒުން ެއއްކިސިާޔސީ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަްނ. 

ފުވެރިކަމާއެުކ ސާއިންވިޔަސް ހިނގާނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ޕްރީމް ކޯޓު ކަމުގައިވިަޔސް. ސު ކޯޓުތައް ކަމުަގއި

ކުރެވޭެނ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް  ނަށްން އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާހާ ދުވަހަކު އެ ބޭފުޅުންއިރެއިމުގެ ތެ ނޫނީގާ

 ދައުލަތުގެ ކޯޓެއް ކަމަށް ިވޔަސް، އަދި  އެއީ މިނިވަން މުސްތަޤިްއލު މުއައްސަާސއެއްޖާގަ އޮތްކަން ކަަށވަރުކުެރިވެގން. 

ނުވަތަ އިމުކޮށްދީފައި ޤާއުެލއް މި މަޖިލީހުން ޙަކުރެވޭނެ މާްއކަތް ސަމަ ނިވަންކަމާއެކުމިކަމަށް ވިޔަްސ، އެ ބޭފުޅުްނެގ 

 އެ ފަރާތްތަކަށެްއ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ. ،އިމުކޮށްދީގެްނ މެނުވީޤާމި މަޖިލިސް ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރުން 

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ށްމަރުކުމިނިވަންކަމާއެުކ މަސަްއކަތް ނެތިްއ ވަނަ މާއްދާއަްށ ނުފޫޒެ 17މި ގާނޫުނގެ  ،އެހެންކަމުން

އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން. ބާޙައަޅުގަނޑު މަރު ށްހުށަހެޅުއްީވތީ އެކަމަ ގެ ފަރާތުންކައި ސަރުކާރުޓަފުރުޞަތު ދިނުމަށް 

ގޮތުގަިއ ނުކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ ގާނޫުނގައި ވެްސ  ބޭނުން ނަހަމަ ބާުރގެލިުބނަސް އެ  އާރު  އިބާރާ  .ރައީސް

 އިއިމުކުެރވިފަޤާ އެހެންެމ މި މަޖިލީހުން އެ ކަންކަްނ ބެލޭނެ ގޮތެްއ ނުވަތަ އެފަދަ މެކޭނިޒަމެއް މަބަޔާންކުރަންވާނެ. ހަ

މި ދެންނެިވ  އިމުކޮށްގެން ޤާވެސް އަުޅގަނމެންނަށް މި މަޖިލީހުން އެފަދަ މެކޭނިޒަމެއް  އަދާ ހަމައަށް އޮންނަންވާނެ. މި

މިިނވަން  ގެތް ބެލޭނެ ގޮަތކަްށ އަުޅގަނޑުމެންކުރަްއވާ ގޮލުމަކޯޓު ފަދަ ތަންތަނުން ޢަ އި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ

މި  ،އެކު ާފހަގަކުރަން. އެހެންކަމުންޔާ ހިތާމަ ކުެރވިަފއި ނެތްކަންބެހޭ ކޮމިީޓން ވެސް މަަސއްކަތް މުއައްސަސާަތކާ

ުޑ ދެކެން. ނގަކަމުގަިއ ައޅު ލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ާދައށް މި ގެެނވޭ ިއޞްވަނަ މާއް 28ގާނޫނުގެ 

ކަހަލަ ކަންބޮުޑވާ ަބއެއް  ،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ާދއިރާތަުކގަިއ ކަން ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ކުިރ  ޕްރީމް ކޯޓުންސުިދނުމަށް  ން ރުފިޔާއެްއ ކުންފުންޏަކަށްއެތަްއ މިލިއަ 340 ދުވަހުށްހަ. އިނގާކަންތައްތަްއ ހި

ނުލައި ބަަޔކަށް ފައިާސ ދިނުމަށް ކުރި ޙުކުމެއްކަްނ  ކާޤައް ޙަފައިސާއިން އެްއވެްސ ެގ ން ތުޙުކުމަކީ ދިވެހި ަރއްޔި

ގައި ިތއްބެިވ ޕްރީމް ކޯޓުއެ މުއައްަސސާ ނުވަަތ ސު ،މަނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުެރވޭ . އެަފދަވޭފާހަގަކުރެ  ށްއަޅުގަނޑަ

މި  ފިަޔވަޅު ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑު ދެކެން. އެ އްމެކަ މުން ވަިކުކރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެޤާފަނޑިޔާރުން މަ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ެވސް މާޔަތްކުރުަމކީ ސުހިަރއްިޔތުންގެ ފައިސާ ން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޅަމަޖިލީހުން އަ

 އްސަލަތައްމަ ކޮރަޕްޝަނުން-ުނވާނެކަން. އެންޓިކޮށްގެން ުކޑަކުއްަޖަކށް ވެސް އެނގޭނެ އެފަދަ ކަެމއްމަސްއޫލިއްޔަެތއް. 

އަދި  ،ނެތި ވުމެއްންލުޒުްނ ެއއްކިާބވެ މަސަްއކަތްކުރުަމކީ އޭުރ އޮންނަ ސަުރކާރަކަްށ ޖެހިނުފޫ ،ވެސްބަލާއިރުަގއި 

. އެފަދަ ހުރުން ބިލުކަންޤާ އި ކަންކަން ކުރުމުގެ ިހއްވަރާ ،ބާުރގަދަ މީހުންގެ މުށުތެރެއަށް ނުެވއްިޓ  ،ސިޔާސީ ނުފޫުޒގަދަ

ންޏެްއ އަދި ނުކުެރވޭނެ. ެއކަން ުކރެވޭނީ އޭަރކު އޮންނަ ސަރުާކރަކުންނާއި މި ިއއްޒަތްތެިރ ކައެ ކަމެއް ގާނޫނަކުން 

މިހިރަ ކަންކަމުގެ އެހެންވީމާ، މިހިރަ އެ ފުރުޞަތު ދިނީމަ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަކީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.މަޖިލީހުން 

މަޖިލީހުން  ވުމަށްޖަވާބުދާރީކުރު އި މި ކޮމިޝަންގަދާވަނަ މާއް 29މައްޗަށް އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. މި ގާނޫނުގެ 

 އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އިިވފައިވާ އިންިތޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފަރޭ  ،ވާން ަކންތައްތައް ކުެރވިފައި ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެ މަތީ

ން. އިއްޒަތްތެރި ވަނަދަން ބާޙަ އޮތުމަކީ ެވސް އަުޅގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ ކަެމއް. ެއކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު މަރުއޮންނަ

ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި) 2008/13މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ގާނޫނު ނަންބަރު  ގެ ރައްޔިތުންގޮެތއްަގއި  ރައީސް، ާއއްމު

ތަްއ ޝަނަީކ އެ ކޮމިޝަނުގެ ކޮނޑު ެއޅިފައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަާތއި ޒިންމާއެ ކޮމި ،އިޞްލާުޙކޮށް( ގާނޫނު ގެކޮމިޝަން

ިސާޔސީ ނުފޫޒުތަކުން އެްއކިބާވެ  ،ބުން އެއްކިާބވެްއޞަމިނިވަންކަމާއެކު ޒާތީ ތަޢަ ،ރި ފަދަ ބާރުވެ އަދާކުރެވޭ

މި  ،ދަންނަވަމުން ބާޙަވެސް އެއްފަހަރު މަރުއަދި  ެހދުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީތީ ކަށްތަނަ ަރވޭތްކުމަސައްކަ

ސަރުކާރުން ވެސް ފަހިކޮށްދޭނެކަމުގެ  ދިއައުލެއް މި މަޖިލީހުންނާއި ޙަފަދަ މާ ވޭނެދެންނެވި ފަދަ މަސައްކަތްކުރެ

ނިންމަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ވަރަށް ލާނަން. އިވާަހކަ ނިންމަ ގެ އުއްމީދުަގއި އަުޅގަނޑު

 .ޞަތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްބޮޑޭ. މި މަޖިލީހުން މިކަން ކޮށްދިނީމައޭ ކުރެވޭނީ. ދެްއވި ފުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އި ބަިއވެިރވަަޑއިގަްނނަވަން އިތުރު މެންބަރަކު އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ދެން މި ބަހުސްގަ

ސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ފަހު ބަސް ވިދާޅުވުަމށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮުޅ ހުނެތީމަ ބައިއެދިަވޑަިއގެންފަ

 ނެތީމާންއެކަމަނާ ވަަޑއިގެ ވަން.ރު އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަރުއަهللا ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބު ގެރާ އުތުރު ދާއި

. އަދި އެހެން ެއއްވެްސ އަުރވާަނން ތުޞަފުރު ވާނަމަ އެ  ކު ފަހު ބަސް ިވދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށްޅައެހެން ބޭފު

. ކަށްކަމަ ބަސް ވިދާުޅވާން ފުރުޞަތު އެދިަވޑަިއގަންނަވާހު ފަވެސް  އެއް ނެތް. އެހެން ބޭފުޅަކުއިޝާރާތެއް ލިބިފަ 
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މި ބިލު މަޖިލީހަށް ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ގެ މަރުޙަލާ ތިދާޢީ ބަހުސްބިލުގެ އިބްމި ހިސާބުން  މިއެހެންވީމާ، 

 ަގޑީަގއި އޮންާނނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވޯޓަށް އެހުްނ މިއަދުގެ ވޯޓު މެދު  ބަލައިގަތުމާ

 ،އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ހިތަދޫ ،ރުގެ ފަރާތުންކާރުސަ -6.4

ެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއވާަފއިވަނީ ށް އިޞްލާޙު ( އަޮއޑިޓް ގާނޫނު) 2007/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  11ރަތަމަ ދައުރުގެ ފު ގެމި އަހަރު ،ަގއި ބޭއްވުނު  2019 ލުޕްރީއެ 15

ށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް އަުޅގަނުޑ ވައިެދްއވުމަޅުއްހުށަހަ

 .ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އަށް  2007/4ދަޢުލަތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އޮޑިޓް ގާނޫނު  ހިވެ`. ދި

 .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް .ށަހެޅުމުގެ ުއފާ އަުޅގަނޑު ލިިބގަންނަންހު މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށްލާޙުތައް މި ޞްއި

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ،ންނަނީގެ ސަރުކާރުން އޮޑިޓް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

މިނިވަން  ،މުތައް އަާދކުަރއްވާ ފަރާތްތަާކއިޤާއްލު މަޤިފަިއވަނީ މިނިވަން ުމސްތަޞާލިޙްގެ ވަރަށް މުހިއްމު ވަުޢދަކަށް ވެ

ފަރާތްތަކުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތަްއ  މުއައްަސސާަތއް ހަރުދަނާކުރެްއވުން. ައދި އެ ލުއްޤިމުސްތަ

ދުވަހުެގ ވަޢުުދގެ ތެޭރގަިއ  100 ،ންމާއެކު ހިްނގޭނެ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްދޭނެ ގާޫނނެއް ހުށަހެޅުން. ެއގޮތުކަންމިނިވަ

އޮޑިޓް ގާނޫނަށް މި ގެެނޭވ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ،ވެފައި  ށްގާނޫނައެއް  ހިމެނޭ

 އި އޭގެ ފަހަތަށް މާއްދާތަކެއް ހުށަހަޅާފަ ،ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމުމަށްފަހު 6 ވާމިހާރު ؛ވަނަ މާްއދާ 6ބަދަލުގެ ތެރެއިން 

މުގެ ޤާކަމާެއކު މައްލުޤިމިނިވަންކަމާއި މުސްތަށް ޖެނެރަލަ އޮިޑޓަރ ،ދާތަކުން ވަނީ. މިގޮތުން ހުށަހެޅިފަިއ މިވާ މާއްމި

އިމުެވގެންދޭ. ޤާ ހަމަތަކެްއ މީގެތެރެއިން  ރުއިތުއަދި  .ލިިބގެންދޭމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވެްސ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބަެއއް ަކންކަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެއއީއެގޮތުން ައޅުގަނޑު ހަމަ 

އެހެންމެ މަހައަދި ންކުރަނީ. ޔާ ލާޙުގައި ބަޞްހުށަހަޅަން ލާޒިމުވާ ގޮތަށް މި ގާނޫގައި ބަޔާްނކުރަނީ. މި އިމާލީ ބަޔާން 

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެއްެވސް އެްއވެްސ  މެއްޤާކު އެހެްނ މަޅަރަްއވާ ބޭފުމު އަދާކުޤާމަ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

މި ވަނީ.  އިއިތުރު ވަޒީފާެއއް އަދާުނކުރެވޭ ގޮތަށް މި ބިލު ބައްޓަންކުެރވިފަ ،އް މެޤާތަނެއްަގއި އެްއވެސް މަ

 ،ގެ ހައިސިްއޔަތުންލްޖެނެރަ އެބަޭވ. ޮއޑިޓަރ އިމިންގަނޑުަތކެއް ަބޔާންކޮށްފަ ކީ ސުލޫ ގެއިތުރުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެ އޭ

އުނިކަްނ  ،ދަރަށް އުނިކަން ނާންނަ ފަދަ ކަންކަންޤަމުެގ ޤާމަ ،މުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުެރވިދާނެ ކަންކަންމާއިޤާމަ

ނުސީދާ ގޮތުން ނަަމވެްސ  ،ވެސް  ން ތުދާ ގޮ. ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސީންނުުކރު އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް

ައދި އާއްމުކޮްށ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް ުއސޫލަކުން ލިބެން އޮތް ހަދިާޔއެްއ  ،މާއިމުގެ ބޭނުންނުކުރުޤާމަ
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 ންކުެއްއވެސް ފަރާތަ ،މަންފާއެއް ވެސްއެހީއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ އެހީއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ހަދިޔާެއއް ނުވަަތ 

އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއ ެއބަވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ރީޙަ ޞަނުހޯދުން ފަދަ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފު 

ށް ކުަޑކުޑަ ރަވައަނެއްހެން ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިަނ ފަހަރަށް މިފަދަ ކަންކަން  ،މިފަދަ ކަންކަމަށް ބަލައިލެވޭިއރު

ެއކި  ،ޅުންނަށްމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޤާފެނޭ. ހަދިޔާގެ ގޮތުަގއި ެއކި މަ ންތަ ގޮުތަގއި ކުރެިވެގންދާ މުގެކަންކަ

ކީއްކުރަން ފޮނުާވ  ؟ހަދިޔާ ފޮނުވަފާނެ. ކޮން ހަދިޔާެއއްތޯ ބައެއް ފަހަރު ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ވެސް ،ފަރާތްތަކުން

. އެ ހަދިޔާއަްށ އެހެން ނަމެއް ކިިޔގެން މި ނެމީހަކު ހުންނާތީ ހަދިޔާ ދޭކަށްނުޖެހޭ ަގއިމެއް ޤާވަކި މަ؟ ހަދިޔާއެއްތޯ

، މިފަދަ ަކންކަން ހުއްޓުވެން އެބަޖެހޭ. ރިްޝވަތެްއގެ ގޮުތަގއި ބެލިދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެއީޔާ ދަނީ. އެ ހަދި

ނީމާ އެކަްނ ވުއަދި މިފަަދ ކަންކަން ގާނޫނުަގއި ބަޔާންޮކށްގެން އަދި ގާނޫނުަގއި އެގޮަތށް ބަޔާންކުރެހުއްޓަން އެބަޖެހޭ. 

 ،މި އިޞްލާޙުގެ ބޭނުމަކީ ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީތަންފީޒު ވެސް ެވގެންދާންޖެހޭނެ. ދެން ޖުމުލަކޮށް

މުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގަިއ ޤާއޫިލއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަދާކުރުުމގެ ޖާގަ ހޯދައިދިނުން. އަދި މަމަގާމުގެ މަސް

ނާޖާިއޒު ެއއްެވސް މަަގކަށް ޖާގަ  ،ރާއިރު  ހަަމ އެހެންމެ މަގާމުގެ މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާކުދިއަ ން.ވުކުރު ބާރުވެރި

 ނުދިނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރު. އެީއ  3 ީނ ޖުމުލަވައިަޑއެޅިފަ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނ

 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  8މިނަޓާިއ  50 ސިކުންތު. ުޖމުހޫރީ ޕާޓީއަށް 21މިނެޓާއި  18ާރއި ަގޑިއި 1ޕީ.ޕީއެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  9އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  ސިކުންތު. 17މިނެޓާއި  43

މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް  ،ދެ މިނެޓު. އާ 3މެންބަރަަކށް އިުނގަންނަވާ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެރި ޑަބަތްވެވަ ނިސް

އިްއޒަތްތެރި ެއްއވެސް އާެދ،  ން.ލައިހުޅުވަ އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އާދެ، ނުާވތީ އިފަިއގެންމެންބަރަކު މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިަވޑަ

  ރުވަން.ތުއައަސްލަމަށް އަޅުގަނޑު ފަހު ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ުފރުޞަމުޙައްމަދު 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ުނވާތީވެ ެދން ފަހު ބަހެއްގެ ގޮތުަގއި އް ފާޅުކުރަްއވާފައިލެޔާބިލަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ، ޚި

ފާސްކޮްށ  އިބިލު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއިން ނިންމަވަ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ،ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ވެސް ައޅުގަނޑު

 ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.  ދެއްވުމަށް. ވަރަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހަށް ބިލު  ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި ޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއް އި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

 ގަީޑގައި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު ވޯޓު 

 ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމީ ހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާްޒ ފަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.5

ބިލުގެ ފުރަތަމަ  ގެނައުުމގެ ބިލު. މިޙު ށް އިޞްލާ( އަކޮމިޝަންގެ ާގނޫނު ސްއިލެކްޝަން) 2008/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި  11އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރގެ  މި ،ަގއި ބޭްއވުނު 2019 ޕްރީލުއެ  15ކިޔުން ިއްއވާފަިއވަނީ 

ދެއްވުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް އި ޅުއްވަހަށަ ބިލު މަޖިލީހަށް ހު

 އަުރވަން. ގަނޑު ފުރުޞަތުއަޅު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ސްއިެލކްޝަން) 2008/8 ،ހަޅާ ބިލަކީށަހު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ައޅުގަނޑު މި

 މިނިވަން މުއައްަސސާތައް މިނިވަންކަމާ  ،ގެ ފަރާތުންގެނައުމުގެ ބިލު. ސަުރކާރުށް ިއޞްލާޙު( އަކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު

 100 ،ގާނޫނަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮޑަށް އިތުރަށް ހޯދަިއދިނުމުގެ ގޮތުންއެުކގަިއ މަސަްއކަތް

 ގޮތުން މި ބިލު މި  ދަލުތައް ގެނައުމަށް ވެފަިއވާ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެބަ ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި މި 100ދުވަހުގެ، ސަރުކާުރގެ 

ުމ އްޑިމޮކްރެސީަގއި ވަރަށް މުހި ،ގޮތަށްިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނކޮމިޝަނަކީ އެސް އިލެްކޝަން . އާދެ!ވަނީ ހުށަހަޅާފަ

ބުތައް ބޭއްވުުމގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ޚާގާނޫނީ ގޮތުން އިންތި. އްދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނެ

 ،ބޮޑު މަސްއޫލިްއޔަތެްއ އެ ކޮމިޝަނުގެ ަމއްޗަށް  ވާތީވެ ަވރަށް ކޮމިޝަން ކަމަށް ސްކޮމިޝަނަކީ އިލެކްޝަން 

 8ލާއިރުަގއި އިށް ބަލަކަތަވަނީ. ދެން މި ކޮމިޝަނުގެ މި ބިލަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހު ހަވާލުކުެރވިފައި މި އެކޮމިޝަނާ

. އެއީ ކޮމިޝަނުގެ ލާނަންއި ައުޅގަނޑު ކުަޑކޮށް ދަންނަވަ، ވަނަ މާއްދާއަށް ގެެނވުުނ އިޞްލާޙެއް މިއީ

ގާނޫުނގަިއ ހުރި ބައެްއ ކަންތައްަތކަށް  އި ކުީރގަ ،ބުނެ ވަނީއޭ. އެެހން މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ތިީރގަިއ ަބޔާންކޮށްފައި މި

ވެ. ރައީސެ ބުނަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޖަްލސާތަކުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ކޮމިޝަނުގެ ޭއގައި  ށްކަލަމިސާ އިުރގައިއިލާބަލަ

. މި ހަވާލުކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސޭ ބެލެހެްއޓުމަށް މެންބަރުންނާ އިކޮމިޝަނުެގ ެއކިެއކި ަމސައްކަތްަތއް ހިންގަ  އަދި

ލާަފއި މިހާރު ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތަށް. އިފުއްދަ ތުޔަވަނީ ޮކމިޝަންގެ ރައީްސގެ މަސްޫއލިއް މިންވަރަށް އޭރުަގއި

 އާ ގޮސް )ވ()ޅ( މިހެން ،)ބ( ،)ރ( ،)ނ( ،)ށ( ،)ހ( ،އޮތީ މި ގެންނަ އިޞްލާޙުަގއި މި ،އެހެންނަމަވެސް

، މި ބިލު ހަމައަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީްސެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ކަނޑަައޅާފައި މި ބިލުގައި. އެހެންވީމާ

ންގެ ެއކުަގއި ދެން ވެސް އެބަހުރި މެންބަރުއެއާ. އަދި ހަމަދެކެންރަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ވަ އީމި

ލިއްޔަތު ވެސް ހަަމ މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަރަްށ އޫދެން ތިއްބަވާ މެންބަރުންެގ މަސް އި ކޮމިޝަްނގަ ،ލިއްޔަތު އޫމަސް
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ެއކުަގއި މިގެންަނ އެއާހަމައަށް އެބަހުރި. ދެން ހަމަ އާބ() )ހ( އިން ފެށިގެންވަނީ.  ތަފްސީލުކޮށްފައި މި ބިލުަގއި 

، ވެރިކަން ކޮމިޝަނަށް ދީާބރު ،ކުރުުމގެ އިޚުތިޔާރުއެކު މަސައްކަތްކަމާމިނިވަން ނުފޫޒެްއ ނެތި ،އަނެއް އިޞްލާޙަކީ 

ާއއި ނޫނުއަސާސީޤާ ،ޮއންނަނީ ވަނީ. މީގެ ކުީރގައި މި ކަނަޑއަޅާަފއި މި ުކރާނެ ގޮތްތައް އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަން

ކުރަނީ  ވަރަށް ތަފްސީލު މި  ،. އެހެންނަމަވެސްފަލާއިގާނޫނުަގއިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުން. މިކަހަލަ މިންވަރަކަށް ފުއްދަ

ގާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރުަގއި ކޮމިޝަންގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް މިދެންނެވި ގޮަތށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެބަ  ބިލު  މި

ން ލިބުމަށް ވަރަށް ކޮިމޝަން ހިންގުމަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނަށް މިނިވަންކަ ،ންވީމާހެއެ ބަޔާންކޮށްދޭ.

ެއކުަގއި މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެބައޮތް ވަަރްށ ބޫލުކުެރވޭ. އަދި ހަމައެއާގަމު ކަންކަން ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް އްމުހި

 އިރުަގއި އެ ހަވާލުވި  ކޮމިޝަންގެ މެންބަުރ މަޤާމާ ؛ތެރޭގައި މަޤާމާގެމީ .މު މާއްދާއެއްގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކޮށްފައްމުހި

ވެްސ  ދަރަނީގެ މިންވަރު ،ހުރި ގޮތްތަާކއި މިކަން ،ަތކެތި މި ،މުދަލާއި ،ންގެ ހުރި އާމްދަނީ ހުރި ގޮތްތަކާއި މީހު

 ްށފަހުގައި ެވސް އަހަރަކު އެއް މަވުހަވާލުވާއިރު ވެސް. އަދި ހަވާލު  މާލީ ބަޔާން އެބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޤާމާ ،ބަޔާންކޮށް

ވުމަށްފަހުަގއި ެވސް މާލީ ބަޔާން އެބަ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން ވަކި  ދި އެމާލީ ބަޔާން އެބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އަފަހަރު 

 18ައނބިކަނބަލުންނާއި އަދި  ،އިލީ ބޭފުޅުންޢާހުރިހާ ކަންަކން. އަދި  މި ،އާއިއާމްދަނީ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދަރަންޏާއި

 ، މިއީ ވަރަށް އެހެންވީމާ ގޮތް ތަފްސީލު އެބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ. ގޮުތގެރު ނުވާ ދަރިންގެ މާލީ ަކންކަން ވެސް ހުރިހައަ

ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. މިކަހަަލ ގާނޫނަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން 

 މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ތިއްަބާވއިރުަގިއ އިތުރު އެހެން ވަޒީާފއެްއ ގެންެއކުަގއި ކޮމިޝަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމައެއާ ގަ

އަދި އަިމއްލަ ިވޔަފާރިެއްއ ވެސް ނުކުެރްއވޭނެ ކަމަށް  .ރޭނެ ކަމަށް ވެސް މި އިޞްލާޙުަގއި އެބަ ަބޔާންކު އަދާނުކުރެްއވޭ

ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުން ށް ރާތްތަކަފަ ަބޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. އަދި އެހެން ެއގޮތަށް ވެސް ،ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް

 ބިުލގަިއ އެަބ ަކން ވެސް މިއެކަން ނުކުެރއްވޭނެ  ،ވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި ދެމިހުންނަވާއިުރގައި 

ތު ހިމެނޭ ކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޙަލަޞްބަޔާންކުރޭ. ދެން ކޮންފްލިކްްޓ އޮފް އިންޓްރެސްޓް ނޫނީ އަމިއްލަ މަ

ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ހަމަ ގެންންނަަވއި ެއކަހަލަ ކަމެއްަގއި ކޮމިޝަްނގެ މެންަބރަކު ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަ ،ދީފައިށްކޮތަފްސީލު

ވެސް  ިއޞްލާޙުގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ. އަދި ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް ، މިމި އިޞްލާޙުތަކުަގއި

މިފަދަ ކޮމިޝަނަކަށް ވަރަށް  ،، މިދެންނެވި ފަދައިންމާޔާންކޮށްދެްއވާ. އެެހންވީބަ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި ބިލުގައި އެބަ

ބޫލުކުެރވޭ. ގަވެސް  ށްމު ކަންކަން ކަމުަގއި އަުޅގަނޑައްރަްށ މުހިކުރުމަށް ވައެުކ މަސައްކަތް ކަމާމިނިވަން  ،ވާނެމުއްމުހި

 ހިފަހައްޓަންެޖހޭނެ ގޮތްތައް ވެސް އެބަ އްތައެުކަގއި ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުންގެ ސުޫލކީ މިންގަނޑުއަދި ހަމައެއާ 

، ވަިކކުރެވިދާނެ މަށްބާުރ ނެތްކަމެދުގަިއ އިތު މީހަކާ  ެއީއ އެ ،ނަމަވާ ޚިާލފުވެއްޖެ ކަމަށް ބަޔާންކުރޭ. އަދި ސުލޫކާ 

 ކަށް ކަމަ ފުޚިލާ ގާނޫނާ އީހާލަތެއް އުފަންވީ ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ މީަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ. އަދި އޭަގއި އެ

ިމ ވީމާ، ވަނީނަމަހީ އެކަން ެއއީ ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ގޮުތގައި ބެލުމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް މީަގއި ެއބަ ދީފައިވޭ. އެހެން 
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އަިދ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާނެ  އެުކަގއި މުސްތަޤިއްލުކަމާމިނިވަންކަމާއި  އިޞްލާޙުތަކަކީ މިއީ މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް

 ،ތަެކއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު ދެކޭީތވެހިއްމު ސޭފްގާޑްތްކުރުމަށް ލިބިދޭ ވަރަށް މުކައްކޮމިޝަނެއްގެ ގޮުތގައި މަސަ 

 ވަރަށް އުފާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތު ލިބުނީތީޅުމުގެ މި ބިލު ހުށަހެ އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިރު. ެއއީ  3ލަ ހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަީނ ޖުމުބަ ބިލަށް  ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި އާދެ! 

 50ޕާޓީއަށް ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ  21މިނެޓާއި  18ގަިޑއިރާއި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ނެވި ފަދައިންދެންވެސް  އާދެ! ކުރިން

ިސކުންތު. އަދާލަތު  7ޓާއި ނެމި 9ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަށް  8މިނެޓާއި 

މިނެޓު. މި ބިލަށް  3ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަްނނަވާ  3ޕާޓީއަށް 

 !ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. އާދެވާހަކަފުޅު

 މިރު. ޢާޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ކުޑަހުވަދޫ

ލާޙުގެ ަމއިގަނޑު ޞްނޫނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިގާ ޮކމިޝަނުގެ ސްކްޝަންލެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އި

އްގައި ވަރަށް ދެޞަޤްމު މައްވަރަށް މުހި ،ިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އާދެ! ތެދެއްމެތެތްނުކުތާތައް ދެންމެ އިއްޒަ

ޓަަކއި ހުށަހެޅިގެންދާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގިއ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަންކުރުމަށް ސްއެކު އިެލކްޝަން ޒިންމާދާރުކަމާ

އެކަމަށް  ،އެްއކޮށް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅީތީހަމައެއާ ދިއްމީދުކުރަން. އަ ބިލު ވާނެކަމުގެ އު  މިއަޅުގަނޑު ވެސް 

މިޝަުނެގ ކޮ ސްއިލެކްޝަން ،ން. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލަން އޮތީ އަސްލު ޝުކުރުވެރި ވެސް ވަ

 އިލެކްޝަންސް ،ރަމުންދާއިުރގައި މި ފަހަކަްށއައިސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދަނީކުޒުނޫނު ތަންފީގާ

ނޫނު ިކޔައިލީަމ ގާވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްފައި  ޝަނުގެ މަްއޗަށް ާލިޒމުކުރާ ކަންތައްަތކެއް މިކޮ

ބޮޑު ބޭނުމެއް  އެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާ ،ނެތިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާން ހަނދާންމަތީ ުކގެންތައްތަކަހުރި  ަގއިޤާނޫނުއަސާސީ

ޤައުމީ މިއީ ހަމަ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ އިގަ ކަެމއްގެ ގޮތު ނެތް. އެއީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް

ތަާކއި ތުއްޔަމަސްއޫލި  ވަނަ މާއްދާަގއި 170ޤާޫނނުއަސާސީގެ  .ގޮުތގައި ުނވަަތ ޤައުމީ ވިސްނުމުަގއި ގެވާހަކަެއއް 

ެގ )ހ( ގައި ދާއްމި މާ ވޭ މީަގއި ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެަބއޮ  ،ނދުހި ބާރުތަކުގެ ވާހަކަ ަބޔާންކޮްށފައިވީ

މުގެ އާއްުމ ތިޚާބުތަކާއި ަރއްިޔތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުއިން ،ޔާންުކރަނީބަކޮށްފަިއވާ ވާހަކަަތކެއް އިނގޭތޯ. މީަގއި މި ންޔާބަ

ެއ ކަންތައްަތކަށް  ،އްޓުމާއިހެނުހިނާގ ގޮްތ ބެލެއެ ކަންަތއްަތއް ހިނގާ ،ކަްނކަން ކުރުމާއި  ެނގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ވޯޓު

ތައްަތއް ހިނގަނީ ންވޯޓުަތކުގެ ކަިވ އަދި އިްނތިޚާބުތަކާއި ރަްއޔިތުންެގ ިޚޔާލު ހޯދުމުގެ ާއއްމު ނިވަމަގުފަހިކުރު
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 ،ނުރަނގަޅު ނުފޫެޒްއ އަދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި  ،ތަޅާޮފޅުމެއް ،އް ބިރުދެްއކުމެ ،ވެރިކަާމއި ބިުރވެރިަކމެއްއިންސާފު

ކަމަށް  ންށް އަދާކުރުމަށް ކަށަވަުރާވނެ ގޮތެްއގެ މަތީއަމަހަ ރިމުެގ ޙައްޤު ފުލުއެކު ަރއްޔިތުްނެގ ވޯޓު މިނިވަންކަމާ

 ،ކީޔަމަހިތާައޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ ިއނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރުށްފައި އެަބއޮތް. މިީއ ވަރަށް ބައިބަޔާންކޮ

ގައި އާ މީޑި އިށް އަރަ ކައަ ހަކަވާކުގައި ދައްކާ ެމންބަރުން ޕަބްލި އްކޮމިޝަނުގެ ބައެސް ަޝންކްކީ އިލެ ޔަހިތާމަ .އިނގޭތޯ

ދީާފނެ. މިއީ އެ ބޭފުޅުންގެ އި ރައްދުގަ އާމީޑި  އިހަކަައކަށް އަރަދައްކާ ވާ ދީފާނެ. ސިޔާސީ ޕޯިޑއަމަކުރައްދު

ގްރިީޓއެއް ނޫން. ައުޅގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ ޓެޔަެތއް ނޫން އިނގޭތޯ. މިއީ އެ ބޭފުޅުްނގެ އިންއްމަސްއޫލި

ން މި މަތީ މުއައްސަސާަތއް ޤާނޫނުައާސސީގަިއވާ ގޮުތގެމިނިވަްނ ޝަނެއް ނުވަަތ މިކޮ ސްމަޖިލީހުގައި އިލެްކޝަން

ުނވަތަ އިންިތޚާބުކުރެިވގެން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވޯޓަކުން މި ނަގަނީ. ނަގާއިުރަގއި ވެްސ  ،އެކުަލވައިލަނީ

ތައްަތކެްއގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް. ން ކަވާއިތައްތަެކްއ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފަންވަރަށް ބަިއވަރު ކަ

ނަްށ ތަފުޅުން އެބޭބޭަރާކތްތެރިވާ ހައި ގަސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި ހަމަ ެއކްޓިވިސްޓުްނގެ ގޮތު  ،ކީޔަ ތާމައެހެންނަމަވެސް، ހި

ރުަގިއ އިލާތިމަވަރެްއގެ ގޮތުަގިއ މީހަކު ކުރި، ެއއް މާނައިަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮބްޒާ ވަންނަކަން. އެހެްނވީމާ

ކަމަށް އެބަ ުކ، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރު. އެކަމައިޕާޓީެއްއގަ މިނިވަންކޮށް އޭނަަޔކަށް ނުެލވޭ ސިާޔސީ

.ޕީގެ ނަުމަގއި އެމް.ޑީ.ޭއގެ މީހަކަށް އެަބ ލެވޭ. މި ކަންކަން އެަބވޭ. ޖޭ .ކުރިމަތިލެވޭ ކޮންމެ ޕާޓީެއްއަގއި ުއޅުނަސް

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް  ންނެވީ ްށ އަުޅގަނޑުމެން މި ދެކަލުވެރި ގޮތްތަކަ ލަ ޢަދުހަކަ ކޮންެމވެސް ، މިއެހެންވީމާ

ގައި ވަރަށް ބަިއވަުރ ދިޔައިރު ންނަށް މިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ކަންތައް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެއޮންނަންޖެހޭނޭ

އްޞަކޮްށ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އަދި ޚާ  ކާތަ، އިންތިޚާބުުކރިމަތިލާންޖެހުނު. އެހެންވީމާ ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކާ

ކަމަށް  ލެހެއްުޓމުގެ މައި އިދާރާބެޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން މި ދެންނެވި އިންތިޚާބުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމި

ނުފޫޒެއް ނުވަަތ  ،ެއްއވެސް ބިުރދެއްކުމެއް  ،ވެރި ގޮތަކަށްމިކަން އެބަޖެހޭ ދެފުށް ފެންނަ އިންސާފު ،ވީހިނދުގައި 

ތަފާުތ  ،ހިތާމަޔަކީ މުަގއި ބޭއްވެން. އެކަމަކުޤައު ސް ކަެމއް ނެތްކަން ކަށަވަރުވާ އިންތިޚާބުތަކެއް މިވެއް ނުރަނގަޅު އެ

 ހަކަަދއްކާކަން.ވާކޮށް ށް އިނިގލި ދިއްއަދިމާ ިމ ބޭފުޅުންނާ ،ންށް ެއކި ިސާޔސީ ފިކުރުެގ ބޭފުޅުތައެކި ގޮްތގޮ

 މެންނަށް މި ތެޭރގައި އަޅުގަނޑު. ޭއގެތެރޭަގއި ނުވާނަމަގެއޭ  އްތެޤަްނމެވެސް ކަހަލަ ޙަޤީކޮވެސް  ނުދައްކާނެ ގައިމު

ައކަށް އާއި ަދއްކާ ާވހަކައަކަށް ވެސް މީޑި ގަލިކުބްބޭފުޅުން ހަމަ ޕަބޭވެސް ހަމަ ބަެއއް  ފެންނަނީ މި ފަހަކަށްއައިސް

ންގެ އެކްިޓވިސްޓުކަްނ ޅުފުމީހުންގެ ބައެއް ބޭ ، ސިޔާސީ އެްކޓިވިސްޓުްނނަށްވުރެ މިނެ. އެހެންީވމާފާދީއަރައި ޖަވާބު

މިފަދަ  ،ެލވިައއު ސަރުާކރެއް އެކުަލވައި ؛ހަމަނޫނު މިއަދު އަދިވެސް ގާ ،، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީވީމާގަދަ. އެހެން

ވަނަ  170ގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީ ،ވާނީ ކަށްދަޤްޞަނޫނުތައް ިއޞްލާޙުކުރެިވގެްނދާ ޙަޤީޤީ މަގާ

 ސް ތިޚާބުެގ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިލެކްޝަން ން އިންގެ މަތީެއްއގޮތްވާ ޮގތު ހާމާއްދާގެ ރޫ

ނިޔަަތކަށް ވާންޖެހޭނެ. ެއކަމަކު، ެއކަން އަުޅގަނޑުމެން ިސޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުމުން  ންދުއްކޮމިޝަނެއް އުފެ 
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ސާސީގެ ދަށުން އަނުނޫޤާއު ީނ އަދިވެސް މި ޤައުމުގައި އަ ވާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާރަވެސް އެބަ ދޫކު

ވިހެން މިނިވަން ުމއައްަސސާެއއްެގ ގޮުތަގއި އެ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އެްނމެ ފުރިހަމަކޮށް ރައްޔިތުންނަްށ މި ދެންނެއިމުކުޤާ

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ކު. ޝުއޭއެބަ ގެންދަންޖެހެ ކަންމުއައްސަސާަތއް ފަންކްޝަންުކރާނެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމަކަށް އެ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސް  ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާ

 ،މި އަރުވަނީ `. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ަދންނަވަން. ންެދއްވުމަށްވާލުެވވަަޑއިގެހަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.  ށީވިލުފު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

 ބަހުސްކުރެވޭ މިގެން ޅިށަހެނޫނަށް މިއަދު ހުގާމިޝަނުގެ ކޮ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އިލެކްޝަންސް 

ރުން އިތުރަްށ ބަރުުމގެ ވާހަކަ އަދި ކޮމިަޝނުގެ މެންކުއިތުރަށް ހަރުދަނާޝަން މިކޮއިޞްލާޙުަގއި އެ 

ަހކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެްއ. އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަން ވެސް އިތުރަްށ ވާ ވަިނވިޖަވާބުދާރީކުރު

އައު  މި ފެށޭ ށްން އަިދ ކުރިއަގެޅި ގު އައު ަސރުކާރު އައުމާތާނގައި  ހަރުދަނާވާންޖެހޭ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް

ކޮމިޝަން ފަދައިްނ  ސްޝަންކް ވި އިލެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް މި ދެންނެ  19 ،ންެގ މަޖިލިސްތުރައްޔި

އެ ބޭފުޅުްނެގ ކުރަން ްށ ޓަކަިއ ގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް މަމިޝަންތަކެއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުކޮއެހެން ހުރިހާ 

ވެސް ވަރަްށ ގިނަ ކޮމިޝަންތަކަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވެސް  އަދު. ހަމަ އެގޮތަށް މިބައޮތްއެަގއި އެޖެންޑާ

މިޝަންތަކުގައި އޭ.ސީ.ީސާއއި ައދި ތަފާތު ކޮ ،ކޮމިޝަުނގެ އިތުރުން ސްހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް. މީގެ ުކރިން އިލެކްޝަން

ކޮމިޝަނަށް މިއަދު މި  ސްަޝންކް، އިލެއެހެްނވީމާ އިފި.ޅަހުށަހަ އްހުރި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަްށ ބަދަލުގެންނަން ހުށަހެޅުމެ

ކަމެއް. ނިމިދިޔަ  ދިއުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމުއެުކގަިއ އެ ކޮމިޝަންތައް ހަރުދަނާވެގެން ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙުތަކާ 

ދިޔަ ންއްަތއް ެވގެކާއި ކަންތަތަ އެ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމު ،ިދޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއިއިންތިޚާބުގެ ކަންތައްަތއް ހިނގައި

، ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް. އެހެްނވީމާ ވަރަށް ަފއިާވަކން އެީއ އެނގެން އޮްތ ންެއއްެގ ޙައްޤުތައް ިނގުަޅއިގެބަގޮތުން ވަރަްށ ގިަނ 

ން އަޅުގަނޑު ހަމަޔަޤީނުން ވެްސ ކަނަށް ގެންނަންޖެހޭތަވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެ  ށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ

އިލެކްޝަްނގައި ަބއިވެިރާވ  ކަމަށް ވިަޔސް، ފުރަތަމަ މަޖިލިސް އިންިތޚާބު ،ވިޔަސް  އިންތިާޚބުރަން. ރިޔާީސ ކުބޫލުގަ

ކެމްޕޭނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ްއަގއި ެއކު އެ ނިކުންނަ ދާއިާރއެރައްކާތެރިކަމާ އޭަނައށް ސަލާމަތާއި  ،ކޮންމެ ކެނޑިޑޭަޓކަށް

. ފެއަރ އެްނޑް ފްރީ ކޮންމެ އިލެކްޝަނަކީ ެއގޮތަށް އޮންނަ އިލެކްޝަެނއް އްކަމެ މުއްއޭނައަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހި



46 

 

ދޭންޖެހޭ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް. ކަމަށް ވާންޖެހޭ އެބަ. މި އިންތިޒާމުތަްއ އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ކަަށވަރުޮކށް

އަުޅގަނުޑ  ، ތަޖުރިބާއަކީނުމިދިޔަ އިްނތިޚާބުގައި އަުޅގަނޑަށް ކުރެވު  ،ދަންނަވާނީހަމަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު 

މިނިވަންކަމާ އެުކަގއި ވިލުފުށްޓާއި މަޑިފުީށގައި ، ައޅުގަނޑަްށ ވީ ކުރިމަތިކުރިމަތިލީ ވިލުފުށި ދާއިާރަގިއ އަުޅގަނޑަށް 

 އެކު އަުޅގަނޑު ޔާުނވާކަން ހިތާމަމިނިވަންކަމާ އެކުަގއި ކެމްޕޭނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ަގއިބުއިންތިޚާ

އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން އަޅުގަނޑު ވަންނަ ޮކންމެ ގެއަކަށް ައޅުގަނޑުެގ ފާހަގަކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީ 

. ހަމައެާއެއކުަގއި ވިލުފުށީަގއި ވޯޓުގުނި މަތިވި އުނދަޫގތަކެއް ކުރިދަތިބޮޑެތި އަޅުގަނޑަްށ ވަރަށް  ،ފަހަތުން ވަދެ

 ފަސްވަަރކަށް މިނެޓު އިޗަށް ކަރުދާސްތައް އަޅާލި ގަީޑަގއި ކަރަންޓު ދުއްވާލައްމަޓަަކިއ މޭޒުވޯޓު ގުނުމަށް ،ގަީޑގައި 

ެހން ހިނގީމާ ވަރަށް ބޮޑެިތ އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް މިކަރަންޓުގެ އަލިކަމެއް ލިބުނީ. އެތަނަށް ފަހުން 

ޯވޓު ގުނުމުގެ އިންތިޒާމުތަްއ  ،ނުގައި ތަ އެ ގަީޑގައި ވިލުފުީށގައި މިދެންނެވި ؟ޝައްކުަތއް އެބަހުރި. އަދި ކޮބައިތޯ

ައށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ އެމް.ޑީ.ޕީ  އޮފިޝަލުންެގ ގޮުތގައި ތިބީޓަކަިއ ިހންގުމަށްހަމަޖެއްސުމާއި މިކަންކަން 

ތު ޞަީމހަކަށް ކުރުމުގެ ފުރު އުޅޭ ނުަބއި ނިޔަުތގަިއ ކުރަން އެހެންވީމާ، ކަމެއްއެްނމެން. . ހުރިހާ ތިއްބެވީ ބޭފުޅުން

 މީހަކު ވަކި އަުޅގަނޑު ބަލިވީ ވަކި ގައިއިންތިޚާބު ކޮންމެެހން އެ ލިބިގެންދިޔަ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ 

މީހުންނަށް ޝައްާކއި ވަހުމް ނުހުންނަ  އޭމި އިންިތާޒމުތައް އެބަޖެހެ ،ވީއެހެންނަމަެވސް، މިދެންނެ ؛ކަމެއް ކޮްށގެން

 ިމވަރަށް ހަރުދަނާވާން. އަދި ހަަމއެހެންމެ އެްއވެްސ ސަބަބެއް  އޭން. އިލެކްޝަްނ އެބަޖެހެވެ މިންވަރަށް ކަންތައްަތއް ކުރެ

ހައެްއ ޖަހަންދެން  މެއްްތޮއތުހަމައަށް އިލެކްޝަުނގަިއ ވޯޓުލުްނ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޮ ނެތި ހަތަރެއް ޖެހުމާ

ހަމައަށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް މީގެ  ރޭ އެ ަވގުތާކުބަޔަުކ ގަބޫލު އިތުރުކޮށްލީމާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ

ތުހުމަތުކުރަމުންދަނީ.  ޔަކުބަ ވަރަށް ގިނަކަމަށް ަކމެއް  މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އިލެކްޝަނުން ކުރި

އް. ތައައިސްދާނެ ކަންތައްކުރުމަކީ މިީއ ިއންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާއަށް ބަަދލު ވީމާ، ިމގޮތަށް މިކަްނތައްތައްއެހެން

ނުކުރެވޭެނ ގޮތަށް  މިދެންނެވި ގާނޫނުތަކުން މިދެންނެވި ގޮަތށް މިކަން އި،އެހެންވީމާ، މިކަްނކަމުގެ ަމްއޗަށް ިވސްނާފަ

މިދެންނެވި ގޮތަްށ  ،އި ކަނަޑއެޅިގެްނ ލިޔެފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭކަމެއް. ގާނޫނުގަ  މުއް މިކަން އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހި

އެްއގޮތަށް ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނަޑީކ  މަލުކުރާނެ އުސޫލުތަެކއް. އެ ުއސޫލާޢަ ރާއިުރަގއިކު ކަންތައްތައް

ެމޗު ނިމުމަށްފަހު  ސް ވެސްޔަ ނޑެއް ޖެހިލަ ަސއިޑުއޮފްރެފްރީއެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އެނގޭ މެޗު ނިމުނީމަ ެއއީ 

 ނަމަވެސް އެ  އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނެއް އޮތް ،ކީތަގޮ އޮންނަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އިްނތިޚާބު ވެސް މިހާރު މި އެ

ން ލާތައް ލިބިގެޙަހިސާބުން ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއތުރު މަރު ނިމުނީމަ އެ އިންތިޚާބު ގެދުވަހު

ވެްސ  ށިންފޮ 4ފޮށި ނޫނީ  3ލި ޓަަކއި. ެއ ބެލިބެލުމުގައި މިދިަޔ އިންތިޚާބުަގއި ހުޅުވާއެބަދޭ މިކަންކަން ބެލުމަށް

 ގެވޯޓު ގެލުތިއުފެޭދ ކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ަކންތައްތަކެއް. ބާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޝަްއކާއި ވަހުމު

 ؛އެންމެ ކެނިޑޑޭޓަކަށް ވުރެ ގިަނ ވޯޓު  ގެ ގޮތުަގއި އިތުރުެވެގންދިޔަ ސަތޭަކއަށްވޯޓު  ަޞްއޙަގޮތުަގއި ހުރި ވޯޓުތަެކއް 
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ފޮށިތައް  ގެތިމަންނަމެން ،ވެސް ވިދާުޅވި  އަދި އެެހން ބޭފުޅުން .ޒަްތތެރި މެންބަރަށްއްއި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ 

 ،ދޭތެރޭގައި  ަޔއިމާ މިދެންނެވި އިލެކްޝަނާދިވެގެން ދޭށޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތައްއިގުނަ

 ނުވާނެ ގޮތަކަްށ ކުރިއަށް  . އެހެންވީމާ، މިެހންފަދިަވނީ އުފެ ދޭތެރޭގައި މީހުންެގ ހިތުގައި ަޝއްާކއި ވަހުމު އިންތިޚާބާ

 މިކަން  ނަމަވެސް ޓަކައި މިގޮތަށް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ެގނެސްގެންުރދަނާކުރުމަށްތާނަގއި ކަންކަން ހަ އޮތް

އެ ކޮމިޝަން އިތުރަށް  ،ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙު އައުމުގެ ސަބަބުން މުއްރުމަކީ ވަރަށް މުހިކު

 ،ވާނީދާން ގައި ވެްސ ކަންކަންެވގެންއޮތް އިންތިޚާބުތަކު  ކަމެއް. އެއީ ކުރިއަށް  މުއްދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިނާވެގެންދަހަރު

ގޮތަކަށް ކަންކަން ގޮސްިފ  ފުން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގަބޫލުކުރަނީ. އެނޫންސާކުރެވެްނވާނީ އިން ކަންކަން

ވަރަށް  އުފެދިގެންދާނެ. ދެން ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގައިމީ އްާކއި ވަހުމުޝަ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މިދެންނެިވ ގޮތަށް

ވީީތވެ،  ކަށްވެސް އަދި އަމިްއލަ އިންސާނަ މި ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫީނ ގޮތުން ،ށް ހިތާމަކުރަންބޮޑަ

 މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ   އެންކުރިމަތިލަިއގެ  ބަކަށްއެކު އެފަދަ އިންތިޚާއިންސާނަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެ މިނިވަންކަމާ

އަުޅގަނޑު ކެނޑިޑޭެޓއްގެ ހައިިސއްޔަތުން  ންކަވެފައިުނވާކަށަަވރު މިންވަރަށް ވެސް އެ ޙައްޤުަތއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 ؛އިންތިޚާބު  އެހެންނަމަވެސްމިއަދު ހަމަ މިތާނގައި ފާަހގަކޮށްލަން. އެކަމާ އަުޅގަނުޑ ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަނޑު 

އެއްގޮތަްށ  އެއާ . އެކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.އޮތީ ނިމިފަ ޚާބު އެތިނިމިދިޔަ އިން

 މަޞްލަޙަތު އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާންޖެޭހނެ. ދިވެހިރާއްޖެ ައޅުގަނޑުެމން އަބަދުވެސް ސުލްޙަ

ށްދިޔުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑު ެއކަންތައް ހަމަ ެއގޮތަށް އަމަތީން އެކަން ުކރި ވެސް އިސްކުރަނީ. އެހެންވީާމ، ެއގޮތުގެ 

 އަރުވަްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑު ގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ކުރާނެކަމު  އެކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ކެލާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ށްޢާރިފަ ޢަލީ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ ދާދި އެއް 

 ދާދި  ދެްއކެވުމާދެއްެކވި ރިޔާޟް ރަޝީދު ެއ ވާަހކަފުޅުރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ވާހަކަެއއް. ދެންމެައކު ވިލުފުށީ 

ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެްނ  ސްން އަުޅގަނޑު ެވސް ވާހަކަދަްއކަން އޮތީ. އިެލކްޝަންކުޔަ ބީދައެއް 

ސް އަުޅގަނޑު ވެ ދަްއކާލަންޖެހޭ ބައިވަރު ވާހަކަތައް އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފަށަިއގަންނަމުން ،ދައްކާއިރު 

އެއް. ނޫން މިއުޅެނީ  އްއެސްޕް ގްރޭ ަސވަރ ޭއގެެއހެންވެގެން  ދަންނަވާނަން އަޅުގަނޑު މި ިއންތިޚާބުން ބަލިވީ އިނގޭތޯ.
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ކަންކަން ރަނަގޅުވާނީ ޮކންގޮތަކަށްތޯ ވިސްނާއިުރގަިއ  ތަނަށް މި  އޮތް ނޫން. ކުރިއަށް އެކަމާ ކަންޮބޑުެވގެނެއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކްސްޕީިރއަންސް އެބަޖެހޭ  ،ތެރޭގައި ދިމާިވ ކަންތައްަތުކގެ ވާަހކަ ގެ ބުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންތިޚާ

ރިޔާޟް ރަޝީދު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ  .ތެރި ރައީސްހިއްސާކޮށްލަން. އިްއޒަތް

ނުލިބޭ.  އްއެުކ ކެމްޕޭނުުކރުމުގެ ފުރުޞަތެންކަމާވައަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމައަށް މިނި ،ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން 

 އްކޮށްއެ އަޅުގަނޑުމެން ޓީމާ ، މަސައްކަތުަގއިރޭ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެ ،ވާނަމަ މާދަމާ މިއީ ވޯޓުލާ ދުވަސް ކަމަށް

ފަހަތުން  އަޅުގަނޑު ވަންަނންދެންގޮސް  ެގއަށްދަންވަރު  ،ތަންތާނގައި ތިބޭއިރު އަުޅަގނޑުމެން ފަހަތުން ދުވުމާއި

 ވެސް  ަގއިހާވަރާމުމީހުންނަށް ހީވަނީ ކަންނޭނގެ އެްއކަލަ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ ކެނޑިޑޭުޓގެ މީހުން އުޅުނު. އެ

ހުރިހާ ސަކަރާތެއް އަުޅގަނޑުމެން މީހުން ޖަހާ  އެބީދައިން ބުނާ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލަިއގެނޭ ދާނީ  ،ބުނާ އުސޫލުން

މިސާލަކަށް މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް  ،މީަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ .ސްއީޖަހާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަ 

 އިންތަޖުރިބާ ގެމީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ،މެންބަރުންނަށް ބާރުތަކެއް ދޭ ވާހަކަ ދައްާކއިރުރައީސަށް ނުވަތަ ނުވަތަ 

 ،ވާތީވެ އިންތިޚާބު ކަމަށް 2ުއޅެވުނު އަޅުގަނޑަށް  ންއެއީ ތަންކޮެޅއް ާގތު ؛އިންތިޚާބު ޚާއްޞަކޮށް 2ފާއިތުވެދިޔަ 

ުނވޭ   ކަނޑަައޅާފައި އޮންނަ ވަގުތު އިތުރުެވގެނެއްނުކުތާެއއް އެަބއޮތް. ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެއް

ގަިޑއިުރެގ  2 ބޭލި . އޭގެފަހުން އެދާނެ ނަމަވޯޓުލާން ބޭނުން މީހަކު  ށްހިސާބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ަވުގތާ

ޖެހީ.  ޮކން ސަކަރާތެއްކަން މި ،ޖެހި ސަކަރާްތ އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަންދާޒާކޮށްލަން އެނގޭ ވިންޯޑގައި މި

 3ދާއިާރގެ  މީހުން ކުރި މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ގާުތން ދުށިން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު އެ ަވގުތުަގއި އެ

ނުެވގެން ބަެއއް ށިފޮށްަޓށް މަންދޫބުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި މީހުން ލާން ފޯމު ހުށަހެޅީމާ ރަނގަޅުފޮ އި މާލޭގައިޔާ ރަށުގަ

 އް ޔޯ. ފުރިފައި އޮތްލެއްމަންދޫުބންނަކަށް ނުދެވުނު. ފޯމު ޯގހިއެތާކަށް  ފަރާތަކުން ބޭފުޅުންނަކަށް އަުޅގަނުޑގެ

އެހެންވީާމ، މިއީ މިކަހަލަ ބިލަކަށް  .ތެރި ރައީސްތްރަނގަޅެއް ނޫނޯ. މިކަހަލަ ޖަވާބުތަކެއް އަންނަނީ. ިއްއޒަ

މި ބަުދވެސް ދައްކަނީ. އެންމެ ބާރަށް އައަުޅގަނޑުމެން އިެލކްޝަންެގ ވާހަަކ ފެއަރ  ފްރީ އެްނޑް  ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ހަމަ  ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ިއވޭނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޭބފުޅުންގެ ފަރާތުން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ. އެ އަޑު 

މެދުަގިއ  ނަ،އެ އޮންބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި.  ޑިމޮކްރެިޓކް ވަނީ ހަމައެަކނި އެ ،ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާ ވާހަަކެއއް

ނޫން  ޑިޮމކްރެިޓކް ޕާޓީ ިކޔާފަިއ އޮންނަ ތަްނކޮޅު. އެނޫން ެއއްެވސް ކަެމްއގަިއ ޑިމޮކްރެިޓކް ބަެއއް ؛ ޑީ އަކުރު އޮންނަ

ތަންތާނގައި ދައްކާ ވާހަކަ.  ގޮސް އަުޅގަނޑުމެންނޭ ކިޔަިއގެން  ،ުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނީއައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސް އަދި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުަގއި ވެސް އޮންނާނީ އިލެކްޝަންްސެގ ގާނޫނުގައި ވެ ،މިސާލަކަށް

 ނަޝީދާ  ވިކުރެްއވެ  ސްކަންރައީ  އިކުރީގަ  އާއިރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާމިހާރުގެ  ކެމްޕޭނު ނުކުރާށޭ. އަުޅގަނޑުމެންއެންޓި

ވަރަށް ޓާގެޓުކުރި.  މީހުންނަށް ކަހަލަ ވަޑަިއގަތް. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ގެ ދެ ރަށަށްދާިއރާ ގެދެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު

ީކ އަމީނާއަކީ ބޮުޑ ަވގެޭކ. މީނާ ،ވިާދޅުވަނީ އިވަަޑއިގެންފަ  ވަަޑިއގަތް.އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަްށ، ަނޝީދު ކެލައަށް 
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ސޮރީ.  ؛އެމްޑީޕީ  ،ކަމަށް އޭނަ ވިދާުޅވި. ޕީޕީއެމްތޯ ނޭނގޭ ވެސް ށްއުޭޅ މީހެއް ކަމަ ޕާޓީއަކުން އައިސްކޮން

ާޔ ޕާޓީގެ މީހެކޯ. އަުޅގަނުޑ އޭ ކި.ޕީ.އާރު.ސީމްލާއިރު މީނަައކީ އެމް.އެއިފަހުން ނިމިގެން ބަލަ .ޕީއެންސީތޯޕީޕީއެމްތޯ، 

އަުޅގަނޑަކީ  .މި ބުނަނީ ްއޮކށްއެ ނޯންނާނެ. ައޅުގަނޑު މިހާރުވެސް ސާބިތުކަމާ ކުރި ަވއްކަން މީަނއަކަށް ެދްއކޭކަށް

 ،ނޫން. ދައުލަުތގެ މި ަވޒީފާއަކީ މިތާ ތިބި ވެސް ވެ ހުިރ މީހެއްވާލުހަދައުލަތުގެ މި ަވޒީފާ ފިޔަަވއި އެްއވެސް ކަަމކާ 

އެްއވެސް ވަރަކަށް ގުޭޅ ބަެއއް ނޫން.  ސާައކާއިއަުޅގަނޑުމެންނަކީ ަދއުލަތުގެ ފަ  ،މީހުންނަށް ެއނގޭނެ 85 ތިބި މިހާރު

އަުޅގަނޑު ުއޅޭ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ވަްއކަންކުރާކަށް ފުރުޞަތެްއ  އިކަމެއްގަ  އިތުރު އިދައުލަތް ހިންގާފަ

ކަމެްއ އް ވަބަލަންވީނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮން ތޯކުރިއޮތް މީހަކު ވައްކަން ނޫން. ވައްކަންކުަރން ފުރުޞަތެއް އޮންނަނީކީ

 އެހެންެވއްޖެއްޔާ އެ މީހުން ؟ށް ަވގަށް މި ޮގވަނީއަމީހުން ދުވާުލދާހަތަރުދަމު އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާ ކޮށްގެންތޯ މި

ނާުޅާވ  އިައޅުަގނޑުމެންގެ ބޮލުގަ ،ކެމްޕޭނު ކުރުމާއިއުޅެނީ. މިކަހަލަ އެްނޓިަބއިވެިރެވގެން  އިވެސް ެއކަމެްއގަ

 .މަނާ ކަެމއް މިއީ އިނޫނުގަ ގާމަނާ ކަންކަން މިހިރީ.  އިޫނނުގަގާ އެކަމަކު ތް. މިއީ ނެ ބަދުނާމެއް އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް

ރަްއޔިތެއް  އަޅުގަނޑުެގ ާދއިރާގެ ެއއްވެސް  ؛މީހާ އަމިއްލައަށް  ކެމްޕޭނުކުރުން. އެކަމެއް ެއންޓި ކަނޑައެިޅގެން މަނާ

 ؛އިގެ ނަމުގަބޭފުޅުން ދަކުރި އަެނއް ހަތަރުުޅގަނޑާ ވާއަައއި ބޭފުޅާ ނުވަަތ  ހޮވިގެން އެ ށްމިތަނަ !ކައިީރގައި އަހާބަލަ

 އްކެމްޕޭނެގޮތުން އެންޓި ނާ ބެހޭމީހުން އެއަުޅގަނޑު  އިވެސް އެްއވެސް ތަނެްއގަ ކުރައްވާތި! ުދވަހަކުފުމާ ބޭފުޅުން 5

ެތްއ ެވވޭނެ ގޮޚާބުތިއިން ށްވެސް މަަސއްކަަތކީ ައޅުަގނޑަ ުނވަތަ ކުިރހާ މަސައްކަަތކީ ެވސް ކުރިތޯ. ައޅުގަނޑު ކުރާހާ

 މި ދަންނަވަނީ ރިކޯޑުަގއިެވވޭނެ މަގެއް ހޯދުްނ. . އަޅުގަނޑަށް އިތުރު ވަގުުތކޮެޅއް ދެއްވުން އެދެން. އިންތިޚާބުންހޯދު

 ގެ ަރއްޔިަތކަށްދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އަުޑިއވޭނެ. އަުޅަގނޑުގެ ދާއިރާ  ެވސްކޮންމެމި ވާހަކަ  ަގއިމުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަުޅގަނާޑ ވެސް  ބަހަކުން ،ެވސް ޢަމަލަކުން ،ސްވެ ލިުޔމަކުން އިެވސް އެްއވެސް ތަެނއްގަ  ވަހަކުދު ިއވޭނެ. ޑުވެސް އަ 

މީހުންގެ ވާހަކަ ޙަޤީޤަުތގަިއ  ނޯންނާނެ. އެ އެއްގޮތުން ޯގސް ވާަހކަެއއް ދަންނަވާފަ ެބހޭ ނާކެނޑިޑޭޓުން 5ވާދަކުރި 

ވަިކވަިކ  ،އެްއޗެއް ެދންނެވުން ފިޔަަވއި އިކިޔާފަވާަދކުރާ ޭބފުޅުންނޭ  ގޮެތއްަގއި ައޅުގަނޑާ ލަނުވެސް ގެންނަން. ޖުމު

 ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑޭ ކިަޔއިގެން ނުޮގވާކަށް ެއއްެޗއް ދެން، އެ ހުންނާނެ.ކެނޑިޑޭޓުްނގެ ވާހަަކއެއް ދަންނަވާފައެއް ނު

އަުޅގަނޑުގެ ހުރެޭއ  އި،ބަހުރި ބުނެފައެ އިއަުޅގަނޑާ ވާދަކުރި ބަެއްއ ބޭފުޅުން ގޭގޭގަ އޭ،ނެތް. އަޅުގަނުޑގެ ހުރެ ވެސް

ދެ ފްލެޓު ހުރެއޭ. އަުޅގަނޑު މި އިންތިޚާބާ ންނަ ހު އިދެ ފްލެޓު. ވަގަށް ނެގި ލާރިން ޢަލީ ޢާރިފް ގަނެފަ އިހުޅުމާލޭގަ

އޮންނަ  އިެވސް އިންތިޚާބުގަ ައޅުގަނޑުގެ ނަމެއް ،ކަމަށްވޭ ދިޔަީމހުން ބުނަމުން  އަިއއިރު އެ ގެންކައިިރވެ

، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ އެހެންވީމާ އެހާވެސް ބޮުޑ ވަގެކޭ މީނަައކީ. ،އޭ ނޯންނާނެ ކަމަށް. އެވަުރގައި ރގަޕޭޕަޓްބެލެ

 ؟ވެސް. ކީޭކ ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުައސާސީން މި ލިބިދޭ ޙައްޤެއް  ،ވެސް  ކުރުމުގެ ޙައްެޤއްމިނިވަންކަމާއެކު ކެމްޕޭނު

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން ރަ ،ބޭފުޅުންނާއި ހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއވިމްޖުލިއްބަެއއް ނުދެވުނު. ރާއްޖޭެގ ރައީސުލް

ކެމްޕޭނު ކުރި. އެންޓިއިންތިހާއަށް ޚިލާފަށް  ނޫނުތަކާގާއިދިކޮޅަށް މި  އަުޅަގނޑުމެންނާ ދިމާ ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން
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 ށް ކެމްޕޭނު ކުރަމުންދިޔަ. ގޭެގއަންޓިއެ ތުންގޮ އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކުރި ެއހެން ކެނޑިޑޭޓުން އަުޅގަނުޑމެންނާ ބެހޭ

 ،ވެސް  ްއކާއިރުދަ ވާހަކަ ނޫނުގެގާބެހޭ  އިންތިޚާބާ، ިކޔަިއގެން ނުގޮާވކަށް ެއއްެޗއް ނެތް. އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑޭ ވަދެ

 ށް އޮތްކުރިއަވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ނޫނުގެ ވާހަކަ ދައްާކިއރުގާކޮމިޝަނާ ބެހޭ  ސްއިލެކްޝަން

 ދިޔަ ކަމެއް އެ ނިމިދިޔައީ. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ދައުުރ ހަމަވާނެ މި އަންނަ މެއި މިދެންނެވީ ދެން ވެ .އިނގޭތޯތަނަށް 

މި  ،ވާހަކަ ެދއްކުެމްއ ދެނެއް ނެތް. ެއކަމަކު، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަނަ ދުވަހަށް. ެއހާތަނަށް އެ 27މަހުގެ 

ރައްިޔތުން ކުރިމަތީގައި އޮންނަނީ އްމު އާ ލެކްޝަންތަުކގެ ކްރޑިބިލިޓީ އިތަ ނުވަ ރާއްޖޭގެ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަން

މިކަން ކުރެވޭނީ  ނާނެ ގޮތަކަށްރައްޔިތުން ބަލަިއގަން  ،ކްރެޑިޓިބަލް ޮގތަކަށްމިއީ ކުރަންެޖގޭ ސުވާެލއް.  ؟ކިހާވަރަކަށްތޯ

ޖެހޭ ޙައްެލްއ އެބަ ށްެއކަމަ އި،ބަލަން. ބަލާފަ އެބަޖެހޭއަުޅގަނުޑމެން  ކޮށްގެންތޯ ގޮތަކަށްކޮން ،ކަެމއްކޮން ،މަގަކުންކޮން

ވެްސ ކަންނޭނގެ. އެކަުކ އަނެަކކު ކުރާ ހުރިހާ  ން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ދެން ިދވެހިރާއްޖެ ކުޑަވީމަ ދޭއިހޯދަ

 ކޮންމެ ތާކަށް އިކޮންމެ ސިފައެްއގަ ،ގޮަތކީ ވާވެސް ކަންނޭނެގ. މި ރާްއޖޭގައި  ކަމެއް އަެނކަކަށް އެނގޭތީ

ވެސް މި އޮންނަނީ  ކޮންމެ ތާކަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ލިޔަސް ،ވެސް  ކިަޔސް ޅުގަނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާއަ

ކޮންމެވެސް ެއއް ސަިއަޑކަށް. މިއީކީ ެވގެންވާނެ ގޮތެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެަބ  އިކުރެިވފަންކޮންމެވެސް ފާަޑކަށް ލީ

 ންމުއައްަސސާގެ ނަމު  އެން. މިނިަވން ހަމައެކަނި ވާންވާނީކީވާންޖެހޭ އިންޑިޕެންޑުުޓވާން. މިނިވަސްކުރަންދަ

އެބަ މިނިވަންވާންޖެހޭ  ވެސް އެކަންޏެއް ނޫން. އެތަނަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭފުޅުން އިއެކަންޏެއް ނޫން. ނަމުގަ

 ؛ތައް ދެއްކޭ ވާހަކަ ގޮތުން މި އަުޅގަނޑުމެންނާ ބެހޭކުރިމަީތަގއި  ގެރަްއޔިތުން ނޫނިއްޔާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން

އަދި ތިން  ،އުޅޭ މީހުން. ދެ ފަރާތް ވިޔަސް އިިސޔާސީ ކަންކަމުގަ އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ، މި ކިޔަނީއަޅުގަނޑުމެންނޭ

ނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުވަހަކު ވެސް އް ގޮތުން މި ދައްކާ ވާހަކަ ރަނގަޅެ މީހުންނާ ބެހޭ ފަރާތް ވިޔަސް. މި

 ގެ ވާަހކަތައް ދިވެހި ރަްއޔިތުން އިތާނގަގޮތުން މި ން. އަޅުގަނޑުމެންނާ ެބހޭކޮށްލާނަގަ ކަމެއް ފާހަ އެއް އަދި

ރައްޔިތުންގެ  ،ދުވަހުގެ ނޫސްތަުކގައި ބޮޑަްށ މި ފެންނަނީ ކުރީ  ުނވަތަ ިއއްެޔގެ އިިއއްެޔގަ ،ކުރިމަތީގައި ދެެކޭވއިރުަގއި

 ހިތާމަކުރަން ިއއްޒަތްތެރި  ،ލިއިރު އިއަުޅގަނުޑ ބަލައް ހެނާޔަތްތަުކގެ ވާހަކަ. ެއއް ނޫއިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޯދާ 

ދައުރު  މީހަކަށް ދެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރި ،މި އޮންނަނީ އިނޫހުގަ ރައީސް. ހިތާމަކުރަން. އެ

މުރު އު ނޫސްތަކުގައި ކުރިން ނުދައްކާނެމީގެ  .30 %. ެއއް ދައުރު ކޮށްފިއްޔާ ލިބޭނޭ 45 %ކޮށްފިއްޔާ ލިބޭނޭ

 ،ޮއންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންއި ފައޮތް އުމުރު ކަނަޑއެޅި އިިއއްެޔގަ ވެސް. ނަސީަބކުން  ންނަ ވާހަކަ އޮ އިފަ ކަނޑައެޅި

ހުރެއްޖެ ކަމަށް  އިވަކިވެފަ ކަމުންއޭނަ މެންބަރު ،އަހަރު ވުމަށްފަހު 55މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ކުރާ މީހަކު އުމުރުން 

އޮންނަނީ  އިކޮށްފައެ ބޭުފޅުން ހިސާބު 30ެއ %ނުވަތަ  45އެކަމަކު، އެ % .ލިބެނީ 45އާިއ % 30%ވާނަމަ 

އެްއކޮށް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވެސް އަނެކަްއޗަކާ  ،އިއްަޗކާކަ އަނެ ،އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކޮމިޓީ އެލަވަންސާ

މަޖިލީހުގެ  ތާނގެމިދި ނޫނު ރަނގަޅަށް ބައްލަވާލަދެްއވާށޭ. އަގާ ،ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން
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ލާފަ. ދަންނަވާލަްނ އިވެސް އެ ވާހަކަ ދަންނަވަ ރައީސަށް އޮންނާނެއި އިއްެޔގަ ހަމަ އަުޅގަނޑު ެވސް އިދާރާއަށް

މިތާ ދަްއކާ ހުރިހާ ިސޔާސީ ވާހަކައަށް މަޖިލީހުގެ އެނގޭ އަުޅގަނޑަށް  .މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތައް ،ބޭނުން

 ؛އްަތއްބައެއް ކަންތަހުންނަ ވެސް، މިހެން ދެވޭނެ. ދޭކަށް ުނވެސް ެޖހޭ. އެހެންނަމަ ނުެވސް ރައްެދއް ެނއްއިދާރާއަކުން

 ަގއި ނގަޅު ފެންވަރެްއގެ މީޑިއާގެ ކަންކަމާ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ދިމަދިމާމިތާނގަ ހުންނާނެ ހަމަ ރަ

. މި ބޫުލކުރަނީގައަޅުގަނޑަށް  މަށްހޭ ކަޖެމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ހުރި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު ހުންނަވާނެ. އެ ބޭފުޅާ އެބަ

ވެސް ނޫން. އަޅުގަނުޑގެ އަމިއްލަ  ވެސް ނޫން. މުިޅ މަޖިލީހުގެ ރަޢުޔެއް އްޔެޢުނުވެދާނެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ރަ

ވެސް އެަބ  ބޭފުޅަކު ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ އްގެރަޢުޔެ

މިސާލަކަށް ޢަލީ  ؛މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުންނަ މުޅި  ށް،މަޖިލީހަ ؛ހުންނަ ނަަވއޭ މިހެންންޖެހިވަޑަިއގަ

ގޮތުން  ނުޖެހޭ. މުޅި މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން އޮންނަ ވާހަކަައކަށް ެއއްެޗއް ބުނާކަށް  ޢާރިފާ ބެހޭ

 ތިކަން އޮންނަނީކީ  އް ނޫނޭނެ ކުން ތިހެންމުިޅއަ އިލާފައިޅަންނަށް ގު  ބޭފުޅުއެ ކުޑަކޮށް ށްހުންނަ ވާހަކަަތކަ  އިނޫސްތަކުގަ 

 ،ރިޕޯޓުކުާރ މީހަކު ނުވަތަ ައޑުިއވޭ މީހަުކ ނުވަތަމީހަކު  ސް ބަލާހުބަމި  . އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރުންދަންނަވާލަ

 55 ންއުމުރު ،އޮންނަނީ އި ނޫނުގަ ގާ ހޭބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާ ބެ

ނާޔަތްަތއް މި ލިބެނީ އިހުންނަ މީހަކަށް ލިބޭ  އިަމޖިލިސް މެންބަރުކަން ކޮށްފަ ،ހުންނަ އިވެފަ  އަހަރު

ންނަ މީހަކަށް ހު އިކޮށްފަ މި ލިބެނީ. ދެ ދައުރު 30ރުފިޔާ. ޭއގެ % 42500. ެއއީ 30މުސާރައިގެ %

އެއް ނޫން. ލަމުޖު ނާޔަތްތަކެްއގެއިރިހާ ރުފިޔާ. މުޅި މިތަނުން ހު 42500 ައނެއްކާެވސް. ެއއީ 45މުސާރައިގެ %

 ދަްއކާއިރު ނޫނުެގ ވާަހކަގާކޮމިޝަްނެގ  ސް އިލެކްޝަން ،އަުޅގަނޑުމެން ކުާރއިުރގައި ކަންކަްނ ، މިކަހަލަ އެހެންވީމާ

މިނިވަްނ  އިރާއްޖޭގަ މި ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ަރއީސް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި 

ިދއްކުެރވޭ އިނގިލިަތއް އެ  އިށް ރަނގަޅު ގޮތުގަާޔއި ނުރަނގަޅު ގޮުތގަތިއްބެވި ޭބފުޅުންނަ އިުކގަ މުއައްސާތަ

ހުރި  އިވަގުތު ފެއިލްވެފަ  މިކަހަލަ އަުޅގަނޑުމެން  !ތެދެއްޖެހޭ. ދިއްކުރެވެނީ ީކްއވެތޯ އެބަ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަން

ވެސް ބުނާނެ،  ންބޭފުޅު އްެބވިބައްަލވަން ތި .ެއއް ނުވާެނ ކަންނޭނގެހަލާކަށް ފަސޭއިއަހައެހާ ައޑު  މީހަކު ވާހަކަދެއްކީމަ

ތަނުގެ   އެހެންނަމަެވސް، ކުރިއަށް އޮތްއަުޅގަނޑު ކަަޓއިފި.  !ހިތްދަތިވެގެނޭ. ތެދެއް ކެޓީމަނީ އުޅެއެ ޢާލީ ޢާރިފް 

، ކީ. ެއކަމަކުވަނީން ިމ ދަންނަވެސް ނޫ ރާ ބަލާށެކޭބު އަނ ސްއިންތިޚާބު ގޮ ،ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އަުޅގަނޑު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ  ސް ލާނަން. އިލެކްޝަންއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަަމ އެއް ވާހަކަ ދަންނަވަ 

އަންނާތީވެ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  އިއަންނާީތވެ ނުވަތަ މި ބިލުގަ  އިނޫނުގަ ގާމި  ަތކުެގ ވާހަކަ ލިއްޔަތްއޫމަސް

ޑިޭޑޓަުކ އެއް ކެން ވިއަށް ވާދަުކރެއްވެ ދޫ ދާއިރާފޮނަ ޓެއް ގުަނއިދިނުމަށް އެދިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ުހރިހާ ފޮށް .ވޭބޭނުން

ވާދަކުރެްއވި އެއް  އަށްާމވަށު ދާއިރާ ހައްދުންމަތީގެ ިއ،ހުރިހާ ފޮށްޓެއް ގުނަެއއް ނުދިން. ހަމަ އެއަޮތޅުގައްވި. ހުށަހެޅު

ލަދުންމަީތ ތި އަށް، ގުނައިެދްއވި. ދެން ހއ.ހުރިހާ ފޮށްޓެއް  އެދިަވޑަިއގަތީމާ ންއް ގުނަކެނޑިޑޭަޓކު ހުރިހާ ފޮށްޓެ
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ވެްސ އަނެއްކާ ގުނައިޭދން އެދުނީމަފޮށްޓެއް މެންބަރަުކ ހުރިހާ  ވިވާދަކުރެްއވެ އަށްބާރަށު ދާއިރާބުރީ އުތުރު

 ،ކެނޑިޑޭޓުންނަށްހުރިހާ  ރެްއެވވި ކުވާދަތަނަށް  އެއެއީ މިއީ މައްަސލައެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ނުދިންގުނަެއއް

ައށް ވާދަކުރެްއެވވި ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އެއް ވަރަށް ޙައްޤުތައް ލިބެންވާނެ. ެއީއ ދާއިރާ  87 ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ

 ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ މަްއޗަށް އި ފަވާލުވެހަ  ލިްއޔަތުތަކާއޫިދވެހިރާއްޭޖގެ ަމސް ،ޤާނޫނުއަސާސީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަށް

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުާނ  20ާއއި ވަނަ މާއްދާ 17 ،ށްްއ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަލާޒިމުކުރާ ކަމެ

 އި އެްނމެންނަށް ހަމަހަމަކަންމަތީގަ ،ބީދައިން ނުވަތަ އެ ބުނާ އުސޫލުން ނުވަތަ އެއަްށ ރިޢާޔަތްކުރާއިރުަގއި

މީހާގެ  އެ  ،ހަމަކަށް ،އް ނެތި. ކުަލއަށްުރަކށްވެސް ބެލުމެކުސިޔާސީ ފި ،ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެބަ ިލބެންޖެހޭ

މިފަހަރު މިދެންނެވި ތިން ީކ ޔައެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ ހަމަހަމަވާން، ޖިންސަކަށް ބެުލމެއް ނެތި ،ކަށްއިސްކޮޅަ 

ނުވަތަ ޕީ.އެން.ސީއަްށ  ޕީ.ޕީ.ެއމަށް ޓެއް ގުނައިދޭން އެދުނީމާށްމި ހުރިހާ ފޮ ،ނަަމވެސް ލިއިތަނަށް އެކަނި ބަލަ

ނުލެނިބއޭ. އެހެނެއް ނޫން. ާމވަށު  އެިދަވޑަިއގަތުމަކަށް ބޮލެއް ތްއެދިވަަޑިއގަ އިންބޭފުޅުންގެ ާދއިރާނިސްބަތްވާ ދެ 

. ދިންއިޓެއް ގުނަށްމިތާަގއި ހުރި ހުރިހާ ފޮންރާއްޖޭގެ އެތަ ކެންިޑޑޭޓް ބުނީމާ ގެދާއިރާއަށް ވާދަކުެރްއވި އެމް.ޑީ.ޕީ

އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަންގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން  ،ނުަދންނަވަންވާނެ ކަމެއް ނޫްނ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ންގެވެރީ މިހި

މިހެން  ކަންމިކަހަލަ ކަން ެއކަމަކު ވެސް.  ކަހަލަ ނުފޫޒެްއަގއި ޖެހިގެންނެކޭ ވެސް އަިދ ނުޖެހެއެކޭ ކޮންމެވެސް

ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެން ނުހައްދަވާށޭ.  ވާނޭގިނަ ނގިިލތައް އި ށް ދިއްކުެރވޭއަމަ އެ ބޭފުޅުންާނ ދިމާއިހިނގައިދިޔަ 

ނުވަަތ ދައްކާ ވާހަކަތަްއ  ގޮތުން މި އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ ،އެހެން ނުހައްދަވާށޭ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ. މިސާލަކަށް

ްނ ވެސް އެ ބޭފުޅު ުހއްޓުވަން ކެމްޕޭންތައްބޮޑު ގޮތެްއގައި ިމ ކުރެވޭ އެންޓި ގޮތުން ފާޅުކަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ

 ކުރާ  އްކެމްޕޭނެބެހޭ ގޮތުން އެންޓި ކުރެއޭ. ކެންޑިޑޭަޓކު އަނެއް ކެްނޑިޑޭޓާއެބަޖެހެއޭ. އެ ބޭފުޅުން މަްއޗަށް ލާޒިމް

އެހިސާބުން އެކަމެއް އެބަ ހުއްޓަންޖެހޭ.  .އިވޭނީ ވެސް ،ވެސްގޮތެްއަގއި ކުރަންޏާ ފެންނާނީ  ބޮޑު ފާޅުކަން ،ނަމަ

ވާހަކަދަްއކާލަން މި ލިބުނު ބިލަްށ މި ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު ކަެމއް ނޭނޭގނެ އި ކުރާ ންސިއްރު

މިތަނުން ނުކުމެގެންދާ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ، އަުއޓްޮގއިން މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ފުރުޞަތުގައި 

 ކަމަށް ސް މިދެންނެވި ކަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެ ންމިތަނަށް އަންނަ ،ވަނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

މިިނވަްނ މުއައްަސސާތަުކގެ ވާހަކަ. ބުނޭ އެބަމި ޤާނޫނުައސާސީަގއި  ، ވަރިހަމަވެސް ކޮށްދެްއވާށޭ. ދުވަަހކުރިޢާޔަތް

ުރގަިއ އިނިމޭ އިހަދަ ،ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްަސކަށް މިނިވަން މުއައްަސސާ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިހާ ތަނެއް ުބނާއިރު

ނިވަްނވާ ތަނެއް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ށް މިނިަވން މުއައްސަސާ. އެކަމަކު ެއއީ ނަމުގައި އެކަނި މިހުންނާނެ ވިއްސަކަ

ރަދު ވެސް ތާކުންތާކުޖެހޭ އެްއެޗއް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ފައިސާއިން އަުޅގަނޑުމެން ޚައަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ 

 ކަށްއަުޅގަނޑަ  ކަމަކަށް ވެސް ވާނެ ވެސް އެ މީހުންނަށް ހަލާލު ހުންނަށް ދޭ އުޖޫރަމީކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ރަދުޚަ

ށް މީހުން ަވގަށް މި އަޚާއްަޞކޮްށ ދެން މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ދިމާ، ށްއަައޅުގަނޑމެންނާ ދިމާ .ބޫލެއް ުނކުރެވޭގަ
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ޕްރޮބަބިލިޓީައީކ  ؟ކީކޮބަިއހޭ ޗާންސަ ؟ބައިތޯކޮ ކުރުމުެގ ފުރުޞަތަކީ އްއެކަަމކު މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ވަްއކަމެގޮވަނީ. 

ކަރުދާސްގަނެޑއް ވެްސ  ިއންމަސައްކަެތއް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިތަނުގެ އިދާރާކޮން ައޅުގަނޑުމެންނާ ؟ހޭކިހާވަރެއް

ެއ  ޒިންމާތަކަކާއި ނަށް ހުންނަ ޚާއްޞަ ދެ ބޭފުޅުން ނައިުބ ރަީއސާ އިދާރާއިްނ ިދނިއްޔާ. ަރއީާސއި ގެނލިބެނީ މިތާ

ބާކީ ތިބި ދެން މިތިބަ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް،  ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސްޚާއްޞަ ކަންތައްތަެކއް ންނަ ހުބޭފުޅުންނަށް 

ގަިއ ސަރުކާރުްނ ގެނަިއ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ތަނަށް  ދެން ބުނަނީ މި ؟ކޮން ވަްއކަމެއްހޭ ކުެރވޭނީ ،މީހުންނަށް ކޮންތާކުން

ތެރެއިން މިއަދުެގ  ގެގޮނޑީ 87ގޮތް.  ފަހަރު ވާ . ދެން ބަލަ ތިބޭތި މިޔޭއްދިނިޖަހައި ތައްގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު

ހަމަ ބެޓްކޮށްފައި  ށްމެންބަރުން ތިބޭ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑަމިނިވަން  7ގޮނޑި ލިުބނު. ބާކީ  65ސަރުކާރަށް 

 ހިނގާ މި މަޝްރަޙް  ސީނޫޅެވޭނެ މިނިވަންޮކނެއް އިނގޭތޯ. މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާމީހުންނަކަށް  7 އެ ދަންނަވަން ކެރޭ،

ދަންނަވަނީީކ  ެއކޭނެވާެއ މީހުން ގަނެގެން ގެންނާކަށް ލާޒިމް ފަހަރު ގޮތުން އެ މީހުންނަކަށް. ދެން އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް މި

ަފއިސާ ދީެގން ގަންނަ ވާހަަކއެްއ ނޫން  މިދަންނަވަީނ އެްއގޮތަކަްށވެސް އޭގަނެ ެވސް ނޫން. ނޫން. ގަނެގެން ގެންނާކަށް

ދަންނަވަނީ.  ދާއިރާަގއި ކުރަން ހުންނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން ބުނެ، މިކަހަލަ ވާހަކަެއއް މިމީހުން  އެއިނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިަފއެއް ނެތް. ދެން ެއއީ ހިނާގ  ކަމެއްމެންބަރުން ގަތް  ގައިނއެްއގޮތަކަްށވެސް ަފއިސާ ީދެގން މިތާ

މެންބަރުން ޕްލީޒްކުރަން  ،، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްލީޒްކުަރންސް މެކޭ ވެސް އަޅުގަނޑު ނުަދންނަވަން. އެހެންނަމަވެކަ

ފަހަރު  ައޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ މިވެސް  ެވއްޖެްއޔާ. އެަކން ކޮށްގެން ކުން ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްަތއް ހުރޭ ސަރުކާރަ

ރުހުން  ސަރުކާރުގެ މަވާެނ ހަބޭނުންއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުން އަެނއްހެން ގެްނނަންޖެހޭނެހެނެ

އޯލް ވެލް ޓަަކއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވެވުނު އެީހތެރިކަމެއް ވެދެން. ޓަކައި ކަންތައްތަެކއް ދާއިރާއަށް ކުރުމަށްހޯދުމަށް

ިމއަންނަ  މި މަޖިލީހުން މި ކަންކަން ކުރާއިުރގައި ،ވަނީގުޑް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންއެންޑް 

ގޮތެއް ވެްސ. އެއް ބަޔަކު އެބަ ދަްއކާ  މިއަންނަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ނޭނގެ ވާނެ !މާފުކުރަްއވާތި ؛ންރުސަރުކާ

ކަމަށް  . ބަރުލަމާނީއަކަށް ބަދަލުވާއިުރގައި ަރއްޔިތުްނެގ ވޯޓަކަްށ އަހަންޖެހޭވާނޭބަރުލަމާނީއަކަށް މި ރާއްޖެ ބަދަލު

 އަންނަންޏާ. ދެން ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ އެްއ މާއްދާ އުނިކޮށްލީމަ ެއ އްލެ ގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަމީގައި ޮއވޭ. ވެރިކަން ހިން 

ައއިސްދާނެ އިނގޭތޯ. ެވސް ސަލާމަތްވީ. އެކަން ކުރާކަށް ވެސް ުނޖެހޭނެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް  ކުންކަންތަ

އިްސކޮށް ތިއްަބވާ ގެ ޕާޓީ ޓީ މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރި ،އިކުރައްވަްނ ހުންނަވާ ބޭފުަޅކާއަންނައިރުަގއި އަނެްއ ވެިރަކން

ދަންނަަވން އަޅުގަނޑު ކޮންފްލިކްޓެއް ެވސް އުފެދިދާނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާކުރެވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންަނމަވެސް،  ބޭފުޅުންނާ

އެކު ކަމެއް ކަމާމި ހުރިހާ ޮކންފްލިކްޓެއްގެ ތެެރއިން ިވަޔސް ވެސް ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި މިިނވަން ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ

 ،ތެދުވެރިވާން. އެީއ މިތާ ތިބި މެންބަރުންނާއި އޭބަޔަކު ޢައްޔަްނކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެބަޖެހެ ނެރާކު

ރިއްާޔ ހޫއިނގޭތޯ. ެއއްގޮަތކަށްެވސް ރައީސުލްޖުމްއެުކ މިދެންނެވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ  ،ސަރުކާރާއި 

ންބަރުން ބޭނުންފުޅުވިަޔސް އެކަެމއް ުނވާނެ. އަދި މެ ސް ބޭނުންފުޅުވިޔަސް އެކަެމއް ނުވާނެ. މިތާ ތިބި މަޖިލި
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ިމ މިނިވަން މުއައްސަާސަގއި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުިވޔަސް ެއކަމެއް ުނވާނެ.  ،އެތާ ހުންނަވާ ؟ކީއްކުރަން

އްޖެްއޔާ ވެކުަރން ބޭނުން ކަމަށް  ެއންމެން މިކަން ކޮށްގެން ތިންބައި މީހުން ނުވަތަ މި އެންމެން މިކަމުގައި ހިމެނޭ

މި ބިލަްށ ، ެއްއވެސް ތަނެްއ މިނިވަނެއް ުނވާނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންނޫނިއްޔާ މި 

ރަން ނިޔަތުގައި ލާފައި އޮތް މިދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކު މި ބިލަކީ ކުރަނީ ކުރަން. ތާީއދުއަޅުގަނޑު ތާއީދު

ދެން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކޮންމެ ފަދަ ގާނޫނެއް ެވސް ހެދިދާނެ. އެކަމަކު ގާނޫނު ވެ. ތީބިލެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ހީވާ

މް ހޫގާނޫނުގައި މިއޮންނަ މަފްމް ހޫމަފް ގާނޫނުަގއި ޮއތް ގޮތަށްތޯ ނުވަތަކުރަނީ ޒުކުރަން ތިބޭ މީހުން އެ ތަންފީޒުތަންފީ

އަކުެރއް އެކަނި  ،ފިއްެޔއްބޭފުޅުން ބޭނުންާވ  ހަަމއެކަިނ އަކުުރކޮޅު ަނގަިއގެން ުނވަތަ އެ އޮތްތާ ބާްއވާފައި 

ވެއްޖެްއާޔ މިކަމެއް ރަނގަެޅއް ނުާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަމަށް ނަގަިއގެންތޯ ކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެހެން

ދައްކަނީ.  ބެހޭ ގާނޫނުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ިއންތިޚާބާ ،ވަނީއެންމެބޮޑަށް ނިންމާލަމުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 ކުރަނީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ވާތީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާންތިޚާބުތަްއ ކޮންޑަކްޓްހެންނަމަވެސް، އިއެ

ބައިަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  ވޯޓުލާ ދުވަހު ކުރީ .އުޅޭތީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން ބެހޭ ގާނޫނަށް އައިސްގެން

އިތުރުކުެރވެން  ވަގުތުއިތުުރުކރާ ނުވަތަ  ެޓންޑްކުރަންސްކް ވުރެ ަގޑި އެއިޢުލާންކޮށްފައި އޮންނަ ަގޑިއަށް 

އެ މިސާލަކަށް  ؟ކިހިނެއް މި ސަކަާރތްޖަހަނީތެރޭގަިއ ވަރަށް ަސކަރާތް އެބަޖަހާ. ޯޑ ވިން. އެ ނުވާނޭޖާގަދެިވގެން

ދާނެ ތުރަށް ގޯސްހައިބޭނުްނކޮށްގެން ނާންނަ މީހުން ބަލާފައި  ގެންގުޭޅ ޓެބްލެޓަާކއި އަެނއްަކއްަޗކާއި އަނެްއކަްއޗަކާ

ިއންތިޚާބުގައި ވެސް ވޯޓުލާފަ.  ގެ 2008ިއތުރަށް ވޯޓުލާފަ.  ހުއްޓޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފުރުޞަތު. މި ރާއްޖޭގައި އެބަ 

ދިވެހި ރަްއޔިތުން ހިފާފައި  އީ އެބަުހްއޓޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ގޯސްހަދާފައިހުރި އިންތިޚާުބތަކުަގއި  އައިސް  ދެން

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ދެންމެއަކު ރިޔާޟް ވެސް ފާަހގަކުެރއްވި ފަދައިން، ފަހަތުންނުޑމެން އަޅުގަ .ތަކޭއްހުރި ކަންތަ

ެގންގޮއްަސ އެަބ ހުއްޓޭ. އެެހންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަަމކަށް ލަތަށް މި ަޤއުމު ހާނުުކރެވޭ އެުކ ކެމްޕޭންކަމާމިނިވަން

މި ވީ  ހައެއްކަ ދުވަހަށް، މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ފަހަރެއްަގއި .ކޮށްދެްއވާށޭ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންރިޢާޔަތް

ދައުރު ނިމެން. ދާއިރު ފަހަރެއްގައި މި ބިލު ފާްސ ނުވެދާނެ. ނުވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަންނަ  މަޖިލީހުގެ

ވެސް ވެސް މިހާރު އިމުގަ މިތާކުާރއިުރގައި ވެސް މަޖިލީހަށް ވެސް މީތި އަނބުރާ ގެންނާނެހެން. ގެނެސް މަސައްކަތް

 ވަުގތު  މިމިތާ  މީހުން 4ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑާ ެއއްކޮްށ  3 ފައި ިތއްބެވި އެބަތިއްެބވި އެ މަޖިލީހަށް ހޮވިަވޑަިއގެން

ވެސް މިއަންނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވާނެ ބޭފުޅުން. އެ  ބޭފުޅުންނަކީ ގައިމު 3މީހުން. މި  5 އްކޮށްއެ މިތިބީ. މަނިކުފާނާ

ކަންކަމަށް ތިބޭފުޅުން  މި ،ށް އަޅުގަނޑު ދިެވހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިިސއްޔަުތން ދަންނަވައިލަން ބޭނުންނަބޭފުޅުން

މޭުޒގެ އަނެއް ފަރާުތގަިއ ތިއިްނ  ،ޓޭބަލް ޓަރްނވާއިރު  ބޫލުފުޅުކުަރްއވާށޭގަރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވަްއޗޭ. ރިޢާޔަްތކޮށްދެއްާވއިރު 

. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ހިވަޑަިއގެންފާނޭޖެވަން ދުވަހު ިއންނައަެނއްވެސް ބޭފުޅަކު 

ުކރާ ތަންތަން ކަމުގައި ހެދޭީނ ވަރަށް އިްނޑިޕެންޑެންޓުކޮށް ފަންކްޝަން ،ތަންތަނަކީ މިނިވަންކޮށް އެ ،ވާހަކަ ދަްއކާއިރު 
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ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ހަމަ  ރަށްވައީސް، ދީގެންނޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެއްއބާރުލުން

ކޮށްލީ މި. އަޅުގަނޑަށް ވާަހކަދައްަކއިލަން މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ހެޔޮ ވާހަަކއެްއ އްސާ ހިއަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާ 

ދެއްިކ  ގަނޑުބޫލުކުރަްއވާށޭ. އަޅު ގަވަރަކަށް އެ ހެޔޮ ވާހަކަ  ދެއްކިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އެ ހެޔޮ ވާހަކަެއއް ދެކެވުނު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ުނގަންަނވާނެ. ގޮަތށް ބަލައިގަންނާކަްށ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ޖެހިވަަޑއެއް ހުރިހައި ވާހަަކއެްއ ދެްއކި

ފަހު  މަނިކުފާނަށް ވެސް ވަރަށް ާބއްޖަވެރި ުދވަސްތަަކކަށް އެދެން. އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ފަހަރެއްަގއި މިއަުދ އެންމެ

ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެްނވީމާ، މިތާނގެ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ބޭފުޅުން  ވާހަކަދަްއކާ ދުވަސް

ވަރަކަށް.  އްޕާނާއި ދުްއޕާނާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖެހިފައިވާނެ ކޮންެމވެސްހޮރުއަހަރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ނު 10ފާއިތުވި 

ޅުގަނޑުމެން ފަރާތުން ރަނަގޅެއް އޮތިްއޔާ އެ ރަނަގޅެއް އަފަށް އެދެމުން މާއެކަމަށް ތިބޭފުޅުންެގ އަރިހުްނ ނިހާޔަތަށް 

ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރާއިރުަގއި، ކުިރއަށް ހަނދާންކުރާއިރުގައި އެ ރަނގަޅެއް ހަނދާންކޮށްދެްއވާށޭ! 

ބޮޑަްށ  ށްރައްަޓވަންވާނީީކ. ވަ ނޫނޭ ތިޭބފުޅުން ހަނދާނުގައި ބަހައްޕާނެއްހޮރުއަޅުގަނޑުެގ ފަރާތުން ޖެހުނު ނު

 އި ، މުޅި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައިދެން ތިއްބެވި ހުރިހައި ބޭފުޅުންނާ ،ހަމަ ހުރިހައި ސީނިއަރ ބޭފުޅުންނާޝުކުރިއްޔާ

ކުެރއްެވވި ހުރިހަިއ ލެވެލެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަނޑު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން މަސައްކަތް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި  ކުރެވުުނއިރުަގއިމަސައްކަތް ދާިއރާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއަޔތުން ލާއި ކެކުިރއިރާއްކަތްމަސަ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް عليكم المالس  وޝުކުރު ދަންނަވަން. ތިބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަމަށް ނިހާޔަތަށް ފަށްފަށުން 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި މަޖިލީހުގެ ިރާޔސަތުން އެްއޗެްއ ބުނަންޖެހޭ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝު

އާދެ!  ؛ނޫނުގާ އިމްތިޔާޒުގެވީމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ތަންކޮޅެއްއޮތް ކަމަށް 

ނޫނާ ގުިޅގެން ނޫސްތަކުަގއި ލިޔާ ހުރިހައި ގާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުގެ  .މިދެންނެވީމަޖިލީހެއް ނޫން 

ގިަނ  މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ މަޖިލީހުގައި ާރއްޭޖގެ މީޑިާއގެ ވަރަށްވިޔަސް، ނުވާހަކަތަކަށް މަޖިލީހުން ޖަވާބުދާރީ

 ހިމެނޭ ބޭފުޅަަކށް މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިުނގެްނ އިދެން ނޫްސވެރިަކމުގެ ތެރޭގަ ގެންދަވާ. ކުރަުމންފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް

ތެޭރަގއި  ގެކަހަލަ ަކމެއް ރަްއޔިތުން ޅުންއަރާސް ތިގޮތަށް އޮ ޔަނުވިކަމަކަށް ަމޖިލީހުން ޖަވާބުދާރީ އިލިޔުްއވާ ހުރިހަ

ަގިއ ތުގޮ އޮތިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދަންނަވައިގެން ެއކަންަކމުގެ ޖަވާބު އަުޅގަނޑު ހަމަ ރަނގަޅު ހެޔޮ

ޮގތަށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހައި  ނަމަ ދެންމެ ތިވިދާޅުވިއޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަށް ދަންނަވައިލާނަން. އެއީ އެހެންނޫން

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދަންނަވައިލަން އެީކަގއިތީވެ. ހަމައެއާ އިން ގެއްލުން ލިިބގެންދާމެންބަރުންގެ އިއްޒަާތއި ކަާރމާތަށް އެ

ވިދާޅުވެވެނީ މަޖިލިސް  ކަހަލަ ގޮްތގޮތަްށ ތި އްޔިތުންނަށް ވެސް އޮޅުްނއަރާ ބައެއްރަމެންބަރުންނަށް އަދި ރާއްޖޭގެ 
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 އިޖިލީހުގެ ދައުރު މި ނިމެނީ. އެހެންވިޔަސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގަނިމެނީ އައު މަޖިލިސް ހުވާކުރީމަ. މަ

ޖިލިސް އަބަދުވެސް އޮންނާނެ އަނެއް މަޖިލިްސ މަލާިޒމުކުރޭ ޮބޑަށް  ވަރަށްޤާނޫނުައސާސީަގއި ެއއީ ދެމިތިއްބަވާނެ. 

ހަމަ  އޮޅުމެއް ައރައިފާނެތީ އެ ވާހަކަށް މިކަމަ. އެހެންވީމާ، ައނެއްކާ ންހުވާކޮށް އެ މަޖިލީހުގެ ދައުުރ ފެށެންދެ

މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އަދި އެހެން ތިބި މެންބަރުންނަށް ވެސް، ދައުލަތުގެ މީޑިާއަގިއ 

ުހ ވަނަ ުދވަ 29މަޖިލިސް މިއަުދ ނުވަތަ  .ކުަރއްވާ ފަރާތްަތކަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަިއލީ އެގޮތަށްއްކަތްސަމަ

ވާުލވެ ޒިންާމ ހަ މަޖިލިސް ނިމޭ ދުަވހެއް ނޫން. މަޖިލިސް ނިމޭނީ އައު ަދއުރާ އީއެއީ ފަހު ޖަލްސާ ބާްއވާ ދުަވސް. އެ

އެކީަގއި ކުރީގެ އޮތް މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ،  ކުރުމާވާއެ ބޭފުޅުންނަށް ހިންގަން ފަށާ ދުވަހު. ހު

މި ބިލަށް އިތުރު ންދާ ދައުރު. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު މި ނިމެނީ މަޖިލިސް ހިނގަމު

ނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ލާދައްަކވަްނ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަްނނަވަން ބޭނުންތޯ ބަލައިމެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު

ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިުނގަންނަވާ. މަޖިލީހުގައި މި ހިނގަމުންދާ ބިލަށް ފަހު

އަރުވަން އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ފަހުބަސް ވިދާޅުވާްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒް ފަހުމީއަށް ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 ނަމަ.  ންފުޅުނުބޭ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު 

ނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަަކިއ ގާދެންމެ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ  ތްތެރި ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

އަޅުގަނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވައިލަން.  ށްދެއްެކވި ހުރިހައި މެންބަރުންނަބިލަށް ވާހަކަފުޅު ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅި

ގޮތަށް އޮންނަ ދައުލަތެއް ބިނާކުރުން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ޭވނެކުރުސަރުކާރުްނ ބޭނުންވަނީ ޖަވާބުދާރީ ،އަޅުގަނޑުމެން

ނޫނަށް ގާކޮމިޝަނުެގ  ސްއެގޮތަށް. އިެލކްަޝން ވެސް އޮތީަގއި އެޖެންޑާަގއި ވެސް އޮތީ ެއގޮަތށް. ސަރުކާުރގެ އެޖެންޑާ

ވަރެްއގެ ޙައްލެއް މިަވގުތަށް ވެސް  ކޮންމެވެސްވެސް އީ ބޫލުކުރެވެނީ މިގަނަ ބަދަލުތަކުން އަޅުަގނޑަށް ންމިގެ

. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރީ އިިދކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާހަކަފުޅުދަްއަކވާ ބޭފުޅުން މިއަށް ހަރުދަނާ އިގޮުތގަ  ގެކަމެއް  ލިބިގެންދާނެ

ނަމަެވސް . ގޮތުން ކަމަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް، ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ނެރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުަތކެއް ަދްއކަަވއިދޭ

މު އްދެން އަޑުައއްސަވަން ތިްއބެވި ބޭބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ކިހާ މުހި ެކިވއިރުބައިަގޑިެއއްހާއިރު ވާހަކަެދއް

ފުރުޞަތު ދޭނަން ކޮމިޓީެގ  އަިދވެސްގަނޑުމެން ޅު އަ ،ދައްކާފަިއވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ވާހަކަފުޅުތަެކއްތޯ މި ބިލަށް

މަރުޙަލާގައި ވެސް ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކަށް ފުރުަޞތު ދޭނަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

 މި މުައއްސަސާަތއް މިނިވަންކުރުމަށް ފުރުޞަތު  ތައް،އަުޅގަނޑުމެން އިންސްޓިިޓއުޝަން  ،މި ސަރުކާރު އޮވެމެ

އެއާއެުކގައި ދަންނަަވއިލަން ބޭނުންވޭ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންިތޚާބަށްފަހުގައި މި ބޭއްވުނު ދަނީ. ހަމަހޯދައިދެމުން

ކަށް ެއކުަގިއ ބޭއްވުނު އިންތިޚާބެއް. ހުިރހައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބަކީ މިނިވަންކަމާ
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ޕޯސްޓަރ، ބެނަރތަްއ ށް އެ ފުރުޞަތު ލިިބެގންދިޔަ. ން ޒަމާނަކު ނުލިބޭ ިމންވަރައިމިނިވަންކަމާއެކު ކެމްޕޭނުކުރުމަށް މި

ކެންޑިޑޭޓުން އިންނަވާ ތަންތަްނ ، ރިޔާސީ ކަހަލަ ތަންތަން ނެއްޓުމަކަށް ފުލުހުން ނެރެގެނެއް ނޫޅޭނެ. ސޯލްޓު ކެފޭ

ނުތިބޭނެ. ޕަބްލިކް ޓީވީާއއި ވެސް  ރުކޮށްގެނެއްސޯގަހަތަކުަގއި ފުލުހުން ގޮްސ ހިރުކޮށްގެނެއް ނުތިބޭނެ. ޖަސޯހި

ވެސް ސަރުކާރަށް މިހާރުަކށް؛ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަ ފަދަ ތަންތަނުން ހަމަ ރަނގަޅަށް އެއަރޓަިއމް ވެސް ޕީ.އެސް.އެމް

ނުގައި ގިނައިްނ ފަދަ ތަންތަ ޓީީވގަިއ، ޕީ.އެސް.އެމް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭޭބފުޅުންނަށްވުރެ ގިނައިން ޕަްބލިކު

ވަނީ ހަމަ އިދިޮކޅު ފަރާތްތައް. އަުޅގަނޑުމެން ދުަވހަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުާވ ބަތިއް

ގޮތަށް ޮއންނަ ދައުލަތެއް ބިނާކުރުމަށް  ރެވޭކު. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ޖަވާބުދާރީންނެވީދެ ތަންތަނުގެ ވާހަކަ މި

ވަޅުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ޔަމު ފިއްޓަކައި ސަުރކާރުން އަޅާ މި ުމހި

 ކުުރކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ބިލާ ލީހުަގިއ ބިލެއް ހުށަހަޅައި އެޖިމަ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ދަންނަވައިލަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ގޮތުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްތަާކ ގުިޅގެން ބިނާކުރަނިިވ ޚިާޔލުތައް ފާޅުކުރަމުން ެއއަްށ  ބެހޭ

ބިލާ ގުުޅަވއިގެން ދެއްވަންޏާ ހަމަ ފުރުޞަތަށް ެދްއވުމުަގއި ސިޔާސީ ޖަވާބުތައް ދެން ފަހަރަކުން  .އަުރވާތީޖަވާބު

އަނެްއާކ  ،ވުޖޫދުކޮށްެއ ބިލެއް  ،ަވޑަިއގަތުމުން ޕާޓީެގ ފުރުޞަތުގަިއ ެއ ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ބިލެއް ހުށަހަަޅއިދިއެ

ބިލުަގއި ހުންނަ މައިގަނޑު މަފުހޫމުތަކާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ދައްކަނީވާހަކަ އެ ބިލަކަށް ބާރު ލިބި

އިދިކޮޅަްށ މަޖިލީހުގައި މި ިސޔާސީ ޯޕޑިއަމްތަުކގަިއ ނުވަތަ ސިޔާީސ  ،މަވެސްނަފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާލުފުޅުަތކަށް. އެހެން

ލު ައޅުގަނޑުމެން ހިފެހެއްޓުމަށް ސޫމި އު ،ދެްއކެވުމަށް ފުރުަޞތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެެހންނަމަވެސްވާހަކަފުޅު

މި ބިލު ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން.  ހިސާބުން ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާޓަކައި ހަމަ މި ވާހަކަ ދަްނނަވައިލީ. މިހާ

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މެދު ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،ދަނީ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގަނޑު މިހާރު މިށް އަޅު އަ 6.6އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.6}

ދާލަތުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ޢައިންތިޤާލީ  ،ޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޔާއިމްތިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ ޖަލްާސގައި. މި ބިލު  11މި ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  ،ގައި ޭބްއވުނު 2019ރީލު އެޕް 15ވަނީ އިްއވިފައި 

ތްތެރި މެންބަރު އިްމތިޔާޒް ފަހުމީއަށް އަުޅގަނުޑ ޒަެދއްުވމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ބިލު ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވުން އެދެން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު 
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ދާލަތުގެ ޢަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ުހށަހަޅާ އިންތިޤާލީ ލަަވގުތުަގއި މި ހުށަހަޅައި  ައޅުގަނޑު މި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދި ަރއްޔިތުންނަްށ  ަޙއްޤުތަކަށް އަރަިއގަނެވިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ބިލު. މި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުަތކުގެ ތެޭރގަިއ 

މިންވަެރއް  ފުގެ ކޮންމެެވސްސާކުރެވެމުްނދިޔަ ކަންތައްތަކަށް ަޙއްުލ ހޯދައިދިނުމަށް އިންނީ އަނިޔާ ސާލާއިން

ނޫނީ އޮނިގަނެޑއް ެއކުލަަވއިލުމުެގ ގާގެ ދަށުން ދު ޢުދާލަތުގެ ވަޢަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އިންތިޤާލީ މަހޯދައިދިނު

ޤައުުމގައި ހިނގާ ފަހުަގއި ޤައުމުތާރު ވެރިކަންތަކަށްއަނިާޔވެރި ުޚދުމުޚް ،ބިލަކީ. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެބިލެއް މި 

ލިބޭނެ ގޮތަށް  ފުސާއެކުަގއި މާީޒގައި ކަން ހިނަގއިދިޔަ ގޮތްަތކަށް އިން  ވެިރކަމަކަށް ބަދަލުވުމާޅުކަމެއް ެއއީ ރަނގަ

އިމުކުރުން އެއީ ކުާރ ޤާ ދާލަތުޢަޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް ނޫނިއްޔާ އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް ކުރުން. އެގޮތުްނ 

ވެްސ ފްރިކާަގއި އެކަން ހިނގުމަށްފަހުގައި އަދި އެނޫން އެގިނަ ޤައުމުަތކަކުން. މިސާލަކަށް ސައުތު  ކަމެއް ވަރަށް

، ޞަދަކީމި ބިލުގެ މަޤްދާލަތެއް ެއއީ. ޢައެުކގައި ހިންގާަފއިވާ  ވަރަށް ކާމިޔާުބކަމާ ންމުަތކަކުގިނަ ޤައު ބައިވަރު ވަރަށް

ނީ އަނިޔާަތކަށް ސާ، ލާއިންއް އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދިޔަ އަނިޔާތަ މި ބިލު ހާސިލުކުރަން މި

ލިބުނު ައނިޔާތަކުން އަރައިުނގަނެވިަފިއ  މުުކރުން. އަދި މާޒީގައިއިޤާއްލީެއއް އެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތްތަކެއް ސަތަ

 އްއިމުކުރެވޭނޭ ގޮތްތަޤާލްޙަ ޞު މިކަންކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭނޭ ގޮތްތައް،  ،ނަޖާވެ ،މިންޖުވެތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުން 

ޖުޑިޝަލް -ކަނޑަައޅައިދެން ޖުިޑޝަލް އަދި ނޮންއެގޮތުން، ައޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގައި އެބަ ހޯދައިދިނުން. 

ބޭރުން ޙައްލުނުވާ ކަންކަން ކޯޓަށް ފޮނުވައިގެްނ ކޯޓުން ެއއީ ކޯޓުން ބޭރުން ކަންކަން ޙައްލުކޮށް އަިދ  .މެކޭނިޒަމެއް

ޤުތަކަށް އޮނިގަނުޑ މި ެއކުލަަވއިލަީނ. އިންސާނީ ަޙއް ،އްަތއްތަކަން ހިންގޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ޝަރީޢަތްކޮށްގެން 

ިއ ސިއްުރގަިއ އަަރއިގަނެަފއިާވ ޔާ އަިދ އިންސާނީ ަޝރަފާއި ކަރާމާތަކަށް ފާުޅގައަރަިއގަނެފަިއވާ މައްސަލަަތްއ ބަލައި 

ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ލުން ބިމި އްލީ ޯހދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ސަރަްއޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި ތަ ،ކަންކަން ބަލައި

ރާއްޭޖެގ ކަެމއް.  ދާއިާރެއއްަގއި އޮންނަ އީ ވަރަށް ފުޅާއެއްުޤތަކޭ މިހެން ދަންނަވާއިރުަގއި މި ކުރަނީ. އިންސާނީ ޙަ

 ،ހަދާތަކަށްޢާވާމީ މު. އަދި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްައގުޤުތައް ބަޔާންކޮށްދީފަމި ޙައްއަސާސީަގއި އެބަޮއވޭ ނޫނުޤާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް  (ޕީ.އާރުސީ.އައި.ސީ.) ،ފަދަ ތަންތަނަށް "އިޓްސްރަ ިޑކްލަރޭޝަން ފޯރ ހިއުންމަން ސަލް ވާޔުނި"

އަިދ  .ޙައްޤުތައްމި ކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ހަދާތަޢާކަވަރނަންޓް ސިވިލް އެްނޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް ފަދަ އެކިެއކި މު

 17ން ފެށިގެން އި 2012ޖެނުއަރީ  1ޑައަާޅ. އެއީ ވެސް އެބަ ކަނ އްމި ބިލުގައި މައްސަލަތައް ެބލޭނެ މުއްދަތެ

ކުރަނީ. މި ކުެރވޭޯތ މި މަސައްކަތްދޭތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ަކންތައްތަކަށް އެޑްެރސް އާ މި 2018 ބަރުންނޮވެ

އޮފީހެއް  މަންބަޓްސްމްއޮއިމުކުާރނެ ކަމަށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ. ައދި ޤާެވސް  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނެއްބިލުގައި ރަ 

 ޤީޤަތްޙަ ދިޔަ ގޮުތގެއިހިނގަ ންކަ ،އުޅެނީ ން އޮފީހުން ހާސީލުކުރަން މިމަޤީޤަގަުތގަިއ އޮމްބަޓްސްޙައިމުކުރޭ. ޤާއެބަ 

ފު ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ަކިއގެން މާދައްވާހަކަ ،އްލު ހޯދައިދީޙަށް ކަންކަމުަގއި ފަާރތް އެއްތަންކޮ ދެވޭތޯ. ެއއީ ދެސާފުކޮށް

ދިނުމުގެ އި. އަދި ބަދަލު ހޯދަކީކަމަ އްލެއް ލިބިގެންދާނެޙަ ޤީޤަތުގައި އެންމެ ބޮޑު ޙަރުން. އެއީ އްތައް ކުތަކަން
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ދިނުމުގެ ކަްނކަމާ މާފު ،ްއލެއްޙަ ހަވެރި ސުލް ؛އްލުޙަ  ފަރާުތގެ  މެުދގައި ދެ ،އްލުޙަ މި ކަންކަުމން .މަސައްކަތް ވެސް

ހަދަނީ.  ހިފައިގެން ކޯޓުތަކަްށ ފޮނުވޭނެ ގޮެތއް މިުމގެ ބޭނުންދުލުގެ ނިޒާޢަ ޢީނުެވވޭ ކަންަކމުގައި ޖިނާހިސާބަށް ވާސިލު

ށް ގިަނ ކުރެވޭނެ ގޮތަވަރަށް އިތުބާރު ނަށްއޮތީ ވަރަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. ރައްޔިތުން ކަންތައްތައް ހިންގަން މި މި

ތުންނަށް އިންސާުފ ރައްޔި ،ޑު އަަހއިގެންއަ ަރއްޔިތުންެގ  ނީ.ކުަގއި މިކަން ކުެރވޭރައްޔިތުންެގ ބަިއވެރިވުމާ އެ 

އުޅެނީ. އަދި އިންސާނީ  ކުރަން މި މަސައްކަތްސާްސވާނެ ގޮތަށް ކަންަތއް ކުެރވޭތޯ ާގނޫނުން ލިބިއްޖެކަން އިހު

ިއވަނީ އެއިެރއްަގިއ އޮތް ގާނޫެނއް ނޫނިއްާޔ އޮތް ަގާވއިދެއް ނޫނިްއާޔ ކުރީަގއި ައރައިގަނެފަޙައްޤުތަކަށް މީގެ 

ނަމަ އެކަންކަން ކަމަށް ވާބަހަނާ ދައްކައިގެްނ  އެ ،ގެ ސަބަބުންއް ޔަ އުސޫލެ ޢަމަލުކުރަމުންދި ންސަރުކާރު

ާލ އިނިއްޔާ އުވަ ކޮށް ނޫޙުލާޞް އިބު އޮފީހަށް ފޮނުަވއިެގން އެފަދަ ަގވާއިދުަތއް އިނަ ކުރުމަށްޓަަކއި ބަންާޑރަޙުލާޞްއި

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ  ކުރަނީ. އަދިމި މަސައްކަތް ކުެރވޭތޯވެސް ހާސިލު މިކަންކަން އިއުވާލަ  ޏާންވަ ކަމަށް

ހުރިހާ  މި ،ލަތަކުަގއި އެޕީލްކުެރޭވނެ މުއްދަތުތަކާއި ކޯޓުތަކުަގއި ޝަރީޢަތް ހިންގަންޖެހޭނެ މުއްދަތުތަކާއިމައްސަ

ންނެވި ދެނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ބިލުގެ ސަބަބުން މިގަބަ ބަޔާންކުރޭ. ައޅުސީލު މި ބިލުަގއި އެފްކަމެއްގެ ތަ

މީހުންގެ މެދުގައި  ،ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންގެ މެދުގައި މިއޮތް ނުތަނަވަސްކަން  ،އިމުކުރެވިއްޖެނަމަހީޤާދާލަތު ޢަތީޤާލީ އިން

އުމަިއގެން ޤަ ،އިމުކޮށްޤާުސލްހަ އިލަިއ، ވަ އޮތް ނުަތނަވަސްކަން ފިލު ،އިލައި  ފިލުވަނަްފރަތުރަތެއް އޮިތއްޔާ އޮތް ނަފު

ނިޔަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން  ހެޔޮ  ،މީުދގައި އްއެ އު ގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނެ.ރުޞަތު އަޅުފުދިއުުމގެ ކުރިއަށް

ކުރާތީވެ މި ބިލު ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ. ތު ިދއުމަށް ގަސްދާިއގެން ކުރިއަށްޢުވަ ސަރުކާރުން ވެފަިއވާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ ވަރަށް ކައިރިވުމާ އެީކަގއި.  މެންބަރު. ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާލުމުގެ ަވގުތުރި ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝު

ފަިއ އިލާންނަވަ ވާހަކަ ދަ ކަންކަން ހުރުމުން އެ އެީކގައި ދަންަނވަންޖެހޭ ބައެއް ހުަށހެޅުމާ ބިެލއް ،އެހެންނަމަވެސް

ރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއި ،ތުންރާއަޅުގަނޑު އެކަމަށް ދާނަން. ސަރުކާރުގެ ފަ

ާ.އެމަގަިޑއިރުގެ ަވގުތު. ޕީ.ޕ 3ލަ ވަނީ ުޖމުކަނޑައެޅިަފއިސްކުެރއްވުމަށް ހުހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ބަ ާަގޑ1ާިށް 18ާއިރ އި

ާސ12ާާިާޓ އިމިނެ ާޕ ޓީއަށް ާޖުމްހޫރީ ާމިނ50ާެކުންތު. ާއެމް.8ާޓ އި ާ.ޕީޑީސިކުންތު. ާމިނ43ާެއަށް ސިކުންތު.17ާާޓ އި

ާއެމް.ޑީ.އޭާ ާމިނ9ާެއަށް 7ާާޓ އި ާޕ ޓީއަށް ާއަދ ލަތު ާކޮންމެާޓުމިނ3ާެސިކުންތު. ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި .

ާ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެމިނ3ާެމެންބަރަކަށް ާވ ހަކަޓު ާބިލަށް ާމި ާމެންބަރުން ާއިްއޒަތްތެިރ ާފުރުޞަތަށްާފުޅު. ދެއްކުމަށް

ާށްދެއްެކވުމަކަށްާފުރުޞަތަލަށްާވ ހަަކފުޅުބިާބަރަކުާމިންެއއްެވްސާމެ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާތުމަށްާދަންނަވަން.ާގައިާއެދިަވޑަ

ާއެދިވަަޑއިގެްނވިއެދިަވޑައި ާފުރުޞަތަކަށް ާމެންބަރަކު ާިއއްޒަްތތެރި ާފުރުޞަތުާޔަސްުނގަންނަވ . އަުރވ ނަންާއަުޅގަނޑު
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ާޅަށްހުސްވަގުުތކޮ ާއެެހންވީމ ، ާއެާއެފަހުަގއި. ާތަރުތީބަކުން ާއޮތް ާޮއތިއްޔ  ވ ހަކަާާކުރިއަށްދ ނެާއިބަާިދވަަޑއިގެންަފއި

ާމެދުކަނޑަ ާހުސްވަގުުލކޮޅަށް ާމިހ ހިސ ބުން ާއިާދަންނަވ ލަން. ާއަޅުގަނޑު ާލ ނަން. ާޖަލްސ  ާކުރިއަށްދެން 1:00ާގެންދ ނީ

ާގައި.ާ

 ]އަށް 13:00 އިން 12:31 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގެ ރައީސްހު ވީ؛ މަޖިލީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުސްަވގުތުާ ާމި`. ާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ާާކޮޅަށް ާމަަސއްކަތ އިގެން ާފަށަިއގަންނ ނަން.ާދަންފަޅީގެ ކުިރއަށްދ ން

ފަރ ތުންާމ ފަންނުާާގެސަރުކ ރުާ،އޮތީާސްުކރުމަށްާފެށިފައިާމިހުއިރުަގއިާބައަޅުގަނޑުމެންާހުސްވަގުުތކޮޅަްށާމެދުކަނޑ ލި

ާފަހުމީ ާއިމްތިޔ ޒު ާމެންބަރު ާއިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިންތިޤ ާ،ުހށަހަޅުއްވ ަފއިވާ ާއުތުރު ާބިލަށްާދ ޢަލީ ާމި ާބިލު. ލަތުގެ

ާއޮތީވ ހަކަފުޅު ާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާނ ާތުޅ ދޫާ،ދަްއކަވަން ާމެންބަރު ާިއއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުާޡިދ ިއރ ގެ ާރަޝ ދު. މް

ާއަރުވަން.ާންބަރަށްާފުރުޞަތުމެާއިްއޒަތްތެރި

ާ

ާދެއްެކވުން:މްާރަޝ ދުާވ ހަކަޡިދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ާތުޅ ދޫ

.ާޝުކުރިއްޔ ާިއްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާިއއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާހޫތުވަބަރަކ هللاާލައިުކމްާވަރަޙްމަތު`.ާއަްއސަލ މްާޢަ

ެދއްވީތީާހުށަހަޅުއްވައިާބިލުާމިާހަމައެފަދައިން،ާން.ާރަގަނޑުާއުފ ކުއެކަމ ާއަޅުާާ،މިފަދަާބިލެއްާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވީތީާ

ާދ  ާއުތުރު ާމެއިމ ފަންނު ާއިްއޒަތްތެރި ާދަންނަރ ގެ ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާ ާވަރަށް ާފަހުމީއަށް ާއިމްތިޔ ޒު ވަން.ާންބަރު

ާިބލުގެތެއިްއޒަތް ާމި ާރަީއސް، ާމިޤްމަާރި ާލިޔެފަިއ ާތެރޭަގއި ާވަނީާާޞަދުތަކުެގ ާމުައއްސަސ ތަުކގަާ، ާއިާދަުއލަތުގެ

ާޢަމަލެއްގެމަސައްކަތް ާޢަމަލެއްާނުވަތަާނުކޮށްާދޫކޮށްލި ާކުރި ާފަރ ތަކުން ާޢަމަލެްއާާސަބަބުންާނުވަތަާކުރ  ާކުރި ރޭވިގެން

ވ ނަމަާއެފަދަާމަްއސަލަތަްއާމީހެއްގެާއިްނސ ނީާކަރ މ ތަށްާއަސަރުކޮށްަފއިާ،ސަބަބުންނުވަތަާނުކޮށްާދޫކޮށްލިާޢަމަލެއްގެާ

ާމުައއްސަސ ަތކ މ ޒިންާއިއެކަމުގަާާ،ދެނެގަނެ ާދައުކަުތގެ ާތަޙުޤީޤުކޮށްާވ  ާމައްސަލަތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާހިމެނޭ ާޭއގަިއ ާ،ިއ

ާއިއްޒަތްާޤީޤަތަކ ޙަ ާވ ސިލުވުމަށް. ާައޅުތެހަމައަށް ާރައީްސ، ާމަޤްާގަނޑަށްރި ާފުޅ ވ ންޖެހޭހެންހީވަނީ ާބިލުގެާޞަދު ާ.މި

ާވ ހަމަޤް ާޙައްެޤްއގެ ާއިންސ ީނ ާަހމައެކަނި ާތެޭރގައި ާއަާކަޞަދުތަކުގެ ާއޮތީމ ، ާކޮމިޓީާޅުާލިެޔވިފަިއ ާހަމަ ގަނުޑ

ާއި ާމިކަންކަން ާލ ޙުޞްާމަރުޙަލ އަށް ާބޭނުންވޭކޮށްލުމަށްޓަކައި ާާ،ދަންނަވ ަލން ާހިނގ ަފއިވ  ާތެރޭގައި ާމުއްދަތުގެ ޖިނ ޢީާމި

ންޖެހޭނެ.ާމ ލީާލެވެސްާބެާއިާހިނގ ަފއިވ ާމ ލީާކުށްަތއް.ާހަމަާއެގޮތަށްާމިާމުއްދަތުގެާެތރޭގަެވސްާބެލެންޖެހޭނޭާކުށްތައް

ޑުާދަންނަވ ލަން.ާިއއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާކަމަށްާއަޅުގަނޑަްށާފެންނަާވ ހަކަާައޅުގަނާއަދިާޖިނ ޢީާމިއަށްާއިތުރިކުަރންޖެހޭ

ާރައީސަ ާާާވެސްކީއިްއޒަތްތެރި ާހަމަ ާިލބިވަޑަާތެރޭާމުއްދަތުގެމި ާއަނިޔ ތަެކއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާބޭފުޅުން.ާގައި އިގެންެނވި
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ާއަނި ާއެޔ ޖިސްމ ނީ ާދުށިން ާލޮލުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާލިބިވަޑަިއގެންނެވި. ާމަނިކުފ ނަށް ާމިހިރަާާތަކެއް މަންޒަރުތައް.

ާންތައްތަކަީކާކަ ާައޅުގަނޑު ާކޮންެމވެސް ާގޮުތަގއި ާމަްއސަލަތަގަޫބލުކުރ  ާމަްއސަލަތައް.ާމި ާބެލެންޖެހޭނެ ުކގައިާދުވަހަކުން

ާވ ސިލުާވެސް ާގ ނޫނު ާހަމައަށް ާމީހުންނ  ާއެވ އަނިޔ ވެިރވ  ާއަންނަންޖެހޭ.ާގ ނޫނު ާއެބަ ާދުވަހެއް ާހަމައަށްާާނެ މީހުންނ 

ާގާ ާއެާ،ވ ސިލުނުެވވި ާވަޒީމީހުން ާލިބިގެން ާހިމ ޔަތް ާތިބޭނޫނުގެ ާއަޅުާރުކަމުގައި ާވ ނަމަ ާކަމަށް ތެރެއިންާގަނޑުމެްނގެ

ާދުވަހަކު ާހުްއިޓގެންާއަނިޔ  ާމިދ ނުވެސް ާދަންނަވަން ާރަީއސް، ާއިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަާނެ. ާއައުޅޭ ގައިާރީާވަރުފެބ7ާުކީ

ާކަމަ ާއެާނުިވއަސްާށްބަޣ ވ ތެއް ާމައްސަލަތަާާެވސް ާޖިނ ޢީ ާގިނަ ާހިނގ ަފއިޭވާަވރަށް ާވަރުާފެބ7ާުއް.ާކެުދވަހު 2012ާރީ

އެންމެާނުރައްކ ތެރިާޢަމަލުތައްާހިންގ ަފއިވ ާއެަކކަކީާމިހ ރުގެާހޯްމާާ،ތެރިާހ ދިސ ވަނަާދުވަހުާހިނގިާއެންމެާނުރައްކ 

ާޝަ ާޢަބްޢިާޚްއިމިނިސްޓ ރު ާދުމްރ ން ، ވެކަމަށް ވާތީ ކަމުގައި އެހެރީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވަުގތު އޭނަ އެކަމަކު މިهللا.

ޓަރަށް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން މައްސަލައެއް. މަހު ޕޮލިސް ހެޑްކުއާ ބަރުންއަޅުގަނޑު މިދިޔަ ޑިސެ

އެ މައްސަލަ ބެލޭކަށް ނެތް.  ،މް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރީތީހޯ އެ މަނިކުފާނު ،މަނިކުފާނުގެ މައްސަލަައަކށް ވީތީއެ 

ކަމެއް  ކުރިމަީތގައި ހަމަހަމަ ވާހަކަ. މި ގެބުނަނީ އެންެމން ގާނޫނުނޫނުއަާސސީގައި މި ޤާއެހެންނަމަވެސް، 

ބިލެްއ  ދަސަރުކާރުން މިފަ ،އުފެދޭއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ސުވާލު  ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެްނނުދޭ. އެހެންކަމުން

ފެބުރުއަީރ  7ަބ ކުރަންޖެހޭ. މާަޔތްކުރަންތޯއޭ. މި ުސވާލު އެހިހުށަހެޅުއްވީ ވަކި ަބޔަކަށްޓަަކިއތޯއޭ ނޫނީ ަވކި ބަޔަކު 

ވީ ޓީ هللاމްރާން ޢަބްދުޢި ޚްއި ހާއިރު ޝަ  10:30ގެ އެ ުދވަހު ،ވަނަ ުދވަހުގެ ކޯީނ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު 2012

 ގޮަވިއގެން އެތަނަށް ވަެދ އެތާ ތިބި މުވައްޒަފުން ، ބަަޔކުއި ގޮްއވާލަ އެަތނުގެ ތަޅު ،ކޮށްސޯރުމޯލްޑިވްސް ހި

ގޮތުން ބޮޑެތި ކުށްަތއް.  މިހިރީ ގާޫނނީދީގެން.  ައށް ފީޑުދިަޔއީ ވީީޓވީ ްވކުރެވެމުންލައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ،ރަހީނުކޮށް

ސް ވެްސ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ޓަޖިނާޢީ ކުށްތައް މިހިރީ. މި ކަންތައްތައް ބެލެންޖެހޭނެ. މިނިސްޓަރުކަމުަގއި ހު

ށްަފއި ހުންނަ މީހެއްގެ މައްސަލަތަކަކީ ކޮންމެވެސް ުދވަހަކުްނ މިފަދަ ކުށްތަކެއް ކޮ ،މަޤާމުގައި ހުންނެވި ކަމަށް ިވޔަސް

ރުގެ ކާސަރުއުފެިދގެން މި ދަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލުއަުޅގަނޑު ހަމަ  ،ބެލެންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންކަމުން

 ރިޕޯޓުގައި އެނގެން މި އޮތް ކޯނީކަނަޑއެިޅގެން އެބަ  ؛މިފަދަ ކުށްތަކެއް ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ؟ނިޔަތަކީ ކޮަބއިތޯއޭ

 ދޮގު ހުވަެއއް ކުރީ. ގާނޫނީ ؛ކަންތައްތައް. އެނގެން ހުރިިއރު އޭނައަށް ަވޒީރުކަން ދެްއިވއިރު ފުރަތަމަ އޭނަ ކުރި ހުވާ

ނަެގ ވިޔަސް އޭ ށްކުރުން މެދުކެނޑިފައި އޮތް ކަމަޒުދިޔަ މީހެއް. ޙުކުމް ތަންފީކުރަމުންޒު ފީގޮތުން ބޮޑު ޙުކުމެއް ތަން

ވަޒީުރކަމަށް ވަަޑއިގެންެނވީ.  އިވަެއއް. ދޮގު ހުަވެއއް ކުރަްއވަ ކީ ދޮގު ހު ޔަށް އެ ުޙކުމް އޮްއވާ ފުަރތަމަ ކުރި ހުވަމައްޗަ

މާލީ ބަޔާނަކީ ދޮގު ބަޔާނެއް. އެކަމަުކ  އްވިފުރަތަމަ ހުށަހެޅު .ވެސް ކުރެްއވީ އިއެއަށްފަހުަގއި އަެނއްކާ ފަހުން ހުވަ

ައންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން ދީނީ  ބާތަކުގައިޠުޚުހުކުރު   ވާހަކަ މިތަންތާ ދެއްކީމާއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިޚެއިމިއީ ޝަ

ތީ ެއ . މިއީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ވާންފާޑުކިޔަނީކީ ނޫ ޢިލްމުވެރިންނަށް ފާޑުކިޔަނީއޭ. އަުޅގަނޑުމެން ދީނީ ޢިލްމުެވރިންނަށް

ތިބި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅ ވެރިންގެ ތެރޭަގއި ވެސް ެއބަތަކުރާރުކޮށް ދެއްކޭނެ. ދީނީ ިޢލްމު ނަށްވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން
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ޔަުކ ރިނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދީނީ ޢިލްމުވެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާކަށް ތްތެރި ބޭބޭފުޅުން. އެހާނަޒާ

ކޮށްފިްއޔާ އެ ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުެމން ދައްކާނެ. އަޅުގަނޑުމެްނ  ކެއްވެސް މާ ބޮޑަށް ސިޔާސީވެެގން ޖިނާޢީ ކުއްތަ

މި  ،ޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ކަމަށް ވާތީ އުމުަގއި ރަނގަޅުކުރަންޤަވާަހކަތައް. މިއީ މި އެ ދައްކަން ވެސް ޖެހޭ 

އްޗަށް އެ މީހުން ކަމަށް ވާތީ އެ ކަންތައްތައް ބަލައި އިންސާުފގެ ކުރިމަންކަބަލަންޖެހިފައި ހުރި  ަގއިއުމުޤަ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ބިލުެގ ަސބަބުން މި ބިލު ގާނޫނަކަށް هللا . ންހާޒިރުކުރެވެންޖެހޭނެ ކޮންމެެވސް ދުވަހަކު

އަދި އެނޫން  .ރީެއއް ނޫންވަފެބުރު  7 ކަްނތައްތައް ކުރެވޭެނ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ިދއުމަށްފަހުގައި މި ވެގެން

މި  ،ހުރި. މާލީ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ހަމަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުންއެބަ ހުރި މާލީ ބައިވަރު ކުށްތައް ފަހުން ހިނގާފައިއޭގެ

ވެސް އަުޅގަނުޑ  ގާނޫނުެގ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ ެއ ވާހަކަ ބިލުގެ ދަށުން އުފެދޭ

ާންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މަށް ެއްއވެސް އިތުުރ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް މި ބިލަށް ވާހަަކދެއްކުެމންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު އްބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅު ނުވޭ. މި ބިލަށް އެންމެ ފަހު އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް

 އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއުތުރު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 ތްސްގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގަހު އެުކގައި ބަ ފައި ވުމާވެއާދެ! ގަޑި ކުަޑތަން ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ! 

ްސގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ހުބަ ،ބޭބޭފުޅުންގެ އަދަދު މަދު. އެެހންނަމަވެސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

 ވެސް މަ މި ބިލަށް ފުރަތަ އުޅޭ މަޤްޞަދަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަން ބޭބޭފުޅުންނަށް. އަދި މި ބިލުން ހާސިލު

 ،ައކީކުރަން އުޅޭ ނަތީޖާއުޅޭ ބޭނުމަީކ، ހާިސލުއާޚިުރގަިއ ހާިސލްކުރަން  ،ވާހަކަދަްއކަން ފެށިއިރު ދެންެނވި ފަދައިން

މީހުންނަށް  އެ ،ތަކަށްލިބިފަިއވާ ަފރާތް އެކި ގޮްތޮގތުން ގެއްލުން ،ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ލިބިަފިއވާ މީހުންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މެދުަގިއ  ؛އަދި ބައިބައިވުމާ  އެކަމަށް ތަސައްލީެއއް ހޯދައި ،ވެޖާނަ ންކަންަތއްތަކުދިމާވެފައިވާ 

ެއއީ ީމެގ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ. އަދި  .ހުއްާޓލުން، ނެތިކޮށްލުން ހުބައިބަިއވުމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ބަދަލުހިފުމުގެ ރ

 ކުން ބޭފުޅުްނގެ ޢަމަލުތަ ޒަފުން ރައްޔިތުންނަްށ އެއް ށް ނިސްބަްތވާ މުވަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާިއ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަ

ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ލިބުނު މިފަދަ، މިދެންނެވި ކަހަލަ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު  ،ހުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން

ގޮތެްއގަިއ  ލްޙަވެރިޞުަގޅު ދެވޭނެ ރަނއުމައިގެން ކުރިއަށްޤައްލު ހޯދައިދިނުން. ބޭނުމަކީ ޙަހޯދައިދިނުމާއި، 

ހުރި. ދެވޭނެ ގޮތް ހޯދައިދިނުން. އަިދ މީގައި ހަމަ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ވެސް ބެލޭނެ ގޮތް އެބަެއކުަގއި ކުިރއަށް  ރައްޔިތުންނާ
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މަ އްޤަކަްށ އަަރއިގަތުަމީކ ޭއގެ ޒާތުަގއި ވެސް ހަޙަކޮންމެ ކަމަކީ ވެްސ ލާއިންާސނީ އަނިާޔއެްއ ނޫނިއްާޔ އިްނސާނީ 

އެއީ އަސްލު  .ފުކުރުންނީ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަދަްއކަިއގެން ޙައްލު، މާއުޅެ ދޭން މި އި ކުށެއް. ހޯދަޢީޖިނާ

އްލަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ިމގޮތަްށ ިއގެން ކުިރއަށްދެވޭނެ ގޮްތ ވުން އެއީ އަސްލު ޙަ އާލްޙަޞުލިބިގެން  ފުމާ .ޙައްލަކީ

އެކިެއކި ދައުލަތުެގ އިދާރާތައް މެދުވެރިެވގެން  ،އް ފަދައިންތަލަތްތަކުގައި ހަމަ ޖިނާޢީ އެހެން މައްސަލަހާޙައްލު ނުލިބޭ 

ކުރަން މިުއޅޭ ގަިއ މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި ހާސިލު، މިއީ މީހަމައަށް ދާނެ ގޮަތކަށް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ ކޯޓުތަކާ

 ކަންކަމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ާމފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު . މެްނބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލު ހުލަތު ބިލުގެ ބަ ދާޢަިއންތިޤާލީ  ،ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ދަންނަވަން.  ކަ ވާހަނެަގީޑގައި އޮންނާޓުމެދު ވޯޓަށް އެހުން ވޯ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން، ގެ ދަށ7ުއަށް. ކޮިމޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  7ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓގެ  20ނިންމާފައިވާ ިއ ކުރަްއވަސާމަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން ދިރާ ،ަގއިވާ  7.20އިން ފެށިގެން  7.1

ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ،މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދިއުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސ މިއަދު ވަނީ އެކަން ވެސް .މި ދަނީ މުންަތއް ނިންމަމަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މަސައްކަތް

ލާއިުރގަިއ އި، މަޖިލީހުގެ ދައުރު އަުޅގަނޑުމެން ނިންމަ. ދެން ދެ ޖަލްސާއެއް އޮތީ. އެހެްނީވމާޢުލާންކުރަްއވާފައި

 ،ބޮޑު އެދުމަކަށް ވާތީވެކުރީއްސުރެ ފަށަިއގެން ނުނިމި ހުރި ކަންކަން ނިންމުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވަރަށް 

ދަންަނވަމުން އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ިމ  މަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުލުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ދެއްވާ އެއްބާރު

ނުލައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްގެންެދވިދާެނ  ސަކާހުމިއަދު ވެްސ ހުރި ރިޕޯޓުތަކަކީ މާ ބޮޑު ބަ  .ދަންނަވާލީ

މެދުވެރިައކަށް ވާކަްށ  ށްސްގެ ަވގުތަށް އަުޅގަނޑު ދޭތެެރއަހުވެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބަރިޕޯޓުތައް ކަމަށް ވާތީ 

ަގއި ވާީނ  2019ޗް މާރި 21 ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު 20ލާނަން. މިދެންނެވި ވައިނެތީމު. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަ

. މި ރިޕޯޓުތަކަށް ެއްއވެސް މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ މަޖިލީހުގެ ވެބްސަިއޓަށް އަޕްޯލޑުކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި

ސްކުރެްއވުމަށް ހުމަޖިލީހަށް ލިބިފައެއްުނވޭ. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ކޮންމެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކަްށ ވެސް ބަ ލާޙެއްޞްއި



64 

 

ގޮތް.  ލާނަން ވަުގތު ކަނޑައެޅިފަިއވާއިގަިޑއިރުގެ ވަގުތު. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަ 1ލަ ަފއި ވަނީ ޖުމުޅިކަނޑައެ

މިނެޓާއި  14އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 43މިނެޓާއި  16 އަށްސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 47މިނެޓާއި  22ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަްށ  3ސިުކންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  2މިނެޓާިއ  3ައށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 26

އަުޅގަނުޑ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެ. އެހެންކަމުން،  3ށް ަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަވެނިސްބަތް

ނިމުމުން މިދެންނެވި އުސޫލުން އަުޅގަނޑު  އިގެ ތަރުތީބު ދަންނަަވމުންގެންދާނަން. އަދި އެ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަކުރިޕޯޓުތަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުންގެންދާނަން. 

ވަނަ އަހަރުެގ  2012. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ އަށް 7.1އަޅުގަނޑު މި ދަނީ  -{7.1}

ގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  ނިންމެވި އިސާކުރައްވަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާ ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުޞަޚާއް

އަރުވަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް 

  އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ކުޅުދުްއފުށީ ،ރުބައިްއޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުއްދުފުށީ

ރުެގ ހަވަނަ އަ 2012އިާދރާގެ  ގެލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުތި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ގޮތަށް މި ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ނިންމެވިޞަޚާއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮަތށް ޕާޓީތަކަށް އޮތް ަވގުތުެގ  މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ކުރިން ދެންނެވި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ހަކަފުޅުދަްއަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ވާ ތެރޭގައި

ްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަްނ. ހުބަ ރިޕޯޓުގެމި ުނގަންނަވާ. އްއެްއވެސް މެންބަރަުކ ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއެ

 ީޑަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ގަމި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު 

ވަނަ އަހަުރެގ  2012އަށް. މުލަކު އަތޮުޅ ދިއްގަރު ކައުންސިުލގެ އިާދރާގެ  7.2އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ  -{7.2}

ގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރައްވަ  ޓީންމާލިއްޔަތު ކޮމި ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުޞަޚާއް

 އަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވން. އިެދްއވުމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާވަހުށަހަޅުއް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުއްދުފުށީ

 އޮޑިްޓ ޞަޚާއް ގެަވނަ އަހަރު 2012މުލަކު އަތޮޅު ދިްއގަރު ަކއުންސިލުގެ އިދާރާގެ ތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. މަޖިލީހުގެ ގޮަތށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންރިޕޯޓު 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއްއގޮތަށް  ތާވަލާ ދެންނެވިައޅުގަނޑު  ވެސްކުރިން ސްކުރުމަށްހުބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް 

އެްއެވސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް  .ފުރުަޞތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންތްއިްއޒަ

ސްގެ މަރުޙަލާ ނިުމނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ވަރަްށ ހުރިޕޯޓުގެ ބަހުށަހެޅުނު  ދެންމެ ގެ ދަށުނ7.2ްއެދިަވޑައިުނގަންނަވާ. 

 ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. މިއަދު ވޯޓު  ހުންއެބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް 

ވަނަ އަހަރުެގ  2012ދާރާގެ އި މާޅޮސްމަޑުލު އުުތރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ ، 7.3 އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ -{7.3}

މަޖިލީހަށް ވެސް  ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ނިންމެވި އިދިރާސާކުަރްއވަ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުޞަޚާއް

  .ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ނީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުއްދުފުށީ

 ޞަ ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއް 2012ދާރާގެ އި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ހުށަހަޅަން. މަޖިލީހަށް ގޮތަށް  ނިންމެވި  އިދިރާސާކުރައްވަ  ކޮމިީޓން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރ ދާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެންމެ ދެންނެވިއިރުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.  ދަންނަވާލަން. ކުޅުދުއްފުށީއެކީގައި  ފާނުދެންނެވުނީމަ މާ

ސްކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ހުމި ރިޕޯޓަށް ބަ 

ސްގެ މަރުޙަލާ ހުބަރިޕޯޓުގެ މި  ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ.މެ ެއްއވެސް ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

 ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ވޯޓު  ގެނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު 

އުތުރުބުރީ ަރސްދޫ  ޅުއަިރއަތޮ ،ގެ ދަށުނ7.4ް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 7.4އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ދެން  -{7.4}

 ނިންމެވި  އިދިރާސާކުރައްވަ  މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ، އޮިޑޓް ރިޕޯޓުޞައްވަނަ އަހަރުގެ ޚާ  2012ކައުންސިުލގެ އިދާާރގެ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އުތުރު ާދއިރާެގ  ކުޅުދުއްފުށީ ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ެވސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ 

 އަރުވަން. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު މޫސާ. ރުޢަބްދުލްޣަފޫ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އްދުފުށީކުޅު
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 ޞަވަނަ އަހަުރގެ ޚާއް 2012އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ަރސްދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ހުށަހަޅަން.  މަޖިލީހަށްގޮތަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރައްވަ  މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީން ،ޓުޕޯއޮޑިޓް ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތަށް  ،ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވާހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް 

ސްގެ މަރުޙަލާ ހުސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިނުގަްނނަވާ. ބަވެއެއް  ންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް.އެދިަވޑަިއގަ

 ަގޑީަގއި އޮންާނނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވޯޓު  ގެނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން ވެްސ މިއަދު

ކައުންސިލުގެ އިދާާރެގ ރީ ފޭދޫ ބުރުއަށް. މިލަދުންމަޑުލު އުތު 7.5 އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ -{7.5}

ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ  ނިންމެވި އި ދިރާސާކުރަްއވަ  އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީންޞަ ވަނަ އަހަުރގެ ާޚއް 2012

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އުުތރު ދާއިރާގެ ުކޅުދުއްފުށީ ،ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ

 އަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުްއޒައި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުއްދުފުށީ

 ޞަ ވަނަ އަހަރުެގ ޚާއް 2012އިދާާރގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ހުށަހަޅަން.  މަޖިލީހަށްގޮތަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރައްވަ  ިމޓީންކޮމާިލއްޔަތު  ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއވެސް  އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް

ޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންަނވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ އެހުްނ ރު ްސގެ މަހުމެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ. ބަ

 ަގޑީަގއި އޮންނާެނ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޯވޓު ގެމިއަދު

ވަނަ އަހަުރެގ  2007ހުގެ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީ ލީމާޢުއަށް. ތަ 7.6 އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ -{7.6}

ގޮުތގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުަރއްވަ  ޓީންމިމާލިއްޔަތު ކޮ ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އަހަރީ 

އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ކުޅުުދްއފުށީހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

  ވަން.އަރުފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު މޫސާފޫއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަ ކުޅުއްދުފުށީ
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ވަނަ އަަހރުގެ އަހަރީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު  2007އުމީ މަޖިލީހުގެ ޤަބެހޭ  ލީމާޢުތަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ހުށަހަޅަން.  ތަޅުމަށްގެ މަޖިީލހުގޮތަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުަރއްވަ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްެވސް  .އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަންވެސް  ސްކުރުމަށްހުޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބައްޝުކުރި

މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ބަޙުްސގެ ސްކުރުމުގެ ހުބަށް ރިޯޕޓަމި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް ެއދިވަަޑއިނުގަންނަވާ. 

 ން. ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަޓު ވޯގެ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު

ކައުންސިުލެގ ތޮއްޑޫ އަޮތޅު  ،އަށް. އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 7.7 އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް -{7.7}

 .ގޮުތގެ ރިޕޯޓު  ނިންމެވި އިދިރާސާކުަރއްވަ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ،ޓު އޮިޑޓް ރިޕޯޞަވަނަ އަހަރުެގ ޚާއް 2012އިދާރާގެ 

އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީ ،މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުމި ރިޕޯޓު ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

  އަރުވަން.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޫރު މޫސާޣައުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލް ކުޅުއްދުފުށީ

 ޞަ ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއް 2012އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޮތއްޑޫ ަކއުންސިލު އިދާރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ހުށަހަޅަން.  މަޖިލީހަށްގޮތަށް  ނިންމެވި  އިދިރާސާކުރައްވަ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން

 

  :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ  ންނަލާވައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅު

ގެ މަރުޙަލާ ކުރުމުސްހުބަެވސް . އެްއވެސް މެްނބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއނުގަންނަވާ. މި ރިޕޯޓަށް ބޭފުޅުންނަށް

 ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯޓު ޓަނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެްނޑް އަށް.  7.8ޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަްމ އަ -{7.8}

ރިޕޯޓު.  ިވގޮުތގެމެނިން އިދިރާސާކުަރްއވަ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ،ަނ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުވަ 2011ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ 

އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީ ،މިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުމި ރިޕޯޓު ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މާލިއްަޔތު ކޮ

 އަރުވަން. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާންބަރު މެ  އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުއްދުފުށީ
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ވަނަ އަހަރުެގ  2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާްނސްޕޯޓް އެންްޑ ކޮމިޔުނިޭކަޝންގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 ހުށަހަޅަން. ގެ ތަޅުމަށްގޮތަށް މަޖިލީހު ނިންމެވި  އިދިރާސާކުރައްވަ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން

 

  ދެްއެކވުން:ތުން ވާހަކަސަރިޔާ

 މަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވާހަކަފުުޅދެއްކުންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުަގިއ ހު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ެއއްެވސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ. ބަ

 ން. ލަަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު . މި ރިޕޯޓަންދަންނަވަ

އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ އިދާރާެގ  އަތޮޅު ފެލިދޫ ފެލިދެއަށް.  7.9އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.9}

ުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮ އިކުރައްވަ ސާދިރާ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުޞަ ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއް 2012

އިާރގެ އުތުރު ދާ ކުޅުދުއްފުށީ ،ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާތުރު ދާއިާރގެ ެމންބައު ކުޅުއްދުފުށީ

ަވނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2012ފެލިދެ އަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ހުށަހަޅަން. ގެ ތަޅުމަށްގޮތަށް މަޖިީލހު ނިންމެވި އިދިރާސާކުަރއްވަ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 

  ން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރި

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ެއްއެވސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް  ބޭނުންފުުޅވާ ްއކަވަންވާހަކަފުޅުދަ

 އިަގޑީގަ ްސެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަްނނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ ެއހުން މިއަދުގެ ޯވޓުހުއެދިަވޑައިުނގަންނަވާ. ބަ

 ނަވާލަން. އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަން

އަތޮޅު ކައުންސިުލެގ  ފުލިދޫއަށް. ފެލިދެ އަތޮުޅ  7.10ންޑާ އައިޓަްމ މި ދަނީ އެޖެ މިހާރުއަޅުގަނޑު  -{7.10}

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު.  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޞަވަނަ އަހަރުެގ ޚާއް 2012އިދާރާގެ 

ްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަ ވާނީ ކުޅުުދްއފުށީވެްސ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއް  މި ރިޕޯޓު

 މޫސާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުއްދުފުށީ
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 އޮޑިްޓ ޞަަވނަ އަހަރުގެ ޚާއް 2012ންސިލު އިދާރާގެ ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުރައީސް.  ރިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

 ހުށަހަޅަން. ގެ ތަޅުމަށްގޮަތށް މަޖިލީހު ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރުންނަށް ބޭނުންފުޅުވާ އިްއޒަތްއްކުމަށް ކަފުޅުދެހަވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް 

ސްގެ މަރުޙަލާ ހުމެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިނުަގންނަވާ. ބައިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއެވސް 

 ންނަވާލަން. ދަ ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯޓު 

ާއެނަރޖީވޯ، 7.11ންޑާ އައިޓަމް އެޖެ -{7.11} ާއެންޑް ާއެންވަަރންމަންޓް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއެހީަގއި ާބޭންުކގެ ންާލްޑް

ާމޮނިޓަރިންގާ "ވެޓްޭލންޑްާ!ތިކުރަްއވާފުހިންގަމުންގެންދާ ވޯލްޑް ޓްރޭޑް، މާ ާރީފް ާކޮރަލް ާއެންްޑ ކޮންޒަރވޭޝަން

މި  .ގޮތުގެާރިޕޯޓްާރައްަވިއާނިންމެވިކުސ ލިއްަޔތުާކޮމިޓީންާދިރ މ  ،ާއޮޑިޓްާރިޕޯޓުގެވަނަާައހަރ2013ާުާ"ގެޕްރޮޖެކްޓު

އުތުރު ދާއިާރގެ  ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޅުދުއްފުށީ

 އަރުވަން. ރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ތެއިްއޒަތްޑު އަޅުގަނދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުއްދުފުށީ

ާވޯޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ާއެންޑް ާއެްނވަަރންމަންޓް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއެީހގަިއ ާބޭންކުެގ ންާއެނަރޖީލްްޑ

ާމޮނިޓަރިންގާންާކޮ ޓްލޭްނޑް"ވެ ވާމުންގެންދަ ވަހިންގަ ާރީފް ާޮކރަލް ާއެންޑް ާއަހަުރެގ2013ާާާ"ގެގުރޫޕުޒަރވޭޝަން ވަނަ

 ހުށަހަޅަން. އަށްގެ ފްލޯމަޖިލީހުށްާގޮތަާކުރައްަވއިާނިންމެވިާސ ލިްއޔަތުާކޮމިީޓންާދިރ މ  އޮޑިޓްާރިޕޯޓު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއވެސް މެންބަރަކު ތެޅުވާ އިއްޒަތްމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން ބޭނުންފު

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ، އެހެންެވެގން. ަވޑައިުނގަންނަވާވެވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅު 

 ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން.ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުެގ ވޯޓު

ކުރައްަވިއ ސާދިރާ ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީންއޮޑިޓް ރިޕޯުޓ، މާވަނަ އަހަރުގެ  2013 ސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެލިޕޮ -7.12

 ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ އުތުރު ުކޅުދުއްފުށީ ،ދެްއވާނީ. ިމ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިޓުގޮތުގެ ރިޕޯ ނިންމެވި

 އަރުވަން.ބަރަށް ފުރުޞަތުންްއޒަތްތެރި މެއި. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ
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ލިްއޔަތު މާ ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު 20133 ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ލީހަށް ހުށަހަޅަން.ޖިތަށް މަގޮ ކުރަްއވައި ިނންމެވިސާދިރާ ކޮމިޓީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ންނަވާމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގަްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޝުކުރިއްޔާ 

ލާ ބަހުސްގެ މަރުޙަ .ނަވާންއެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއނުގަ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 . ލަންމި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާ ކަމުގައި ދަންނަވަން.ނިމުނީ

ވަނަ އަހަރުެގ 2012 ގެރާމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ ،7.13 އެޖެންޑާ އައިޓަމް -{7.13}

މަޖިލީހަށް ވެސް  ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ގޮުތގެ ކުރަްއަވއި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާލިްއޔަތު މާ ،ޓުއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޚާ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދްއފުށީެދްއވާނީ ހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ގެދާއިރާ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ވަނަ އަހަުރެގ  2012 ގެރާމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 . ންޅަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަގޮތަ ކުރައްަވއި ނިންމެވިސާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުޚާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ންނަވާމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގަްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޝުކުރިއްޔާ 

މަރުޙަލާ  ގެބަހުސް .ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއނުގަންނަވާ

 ން.  މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ކަމުގައި ދަންނަވަނިމުނީ

ވަނަ  2007ގެ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ ެއޑިޔުކޭޝަން  .އަށް  7.14 ނޑު މިހާރު މިދަނީއަޅުގަ -{7.14}

 ވެސް ޓު. މި ރިޕޯޓުގޮތުެގ ރިޕޯ ކުރަްއވައި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ ލިއްޔަތުއަހަރުގެ އަހަރީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު، މާ

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ ،ރުއްަޒތްތެރި މެންބައި ެދއްާވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 ރުވަން.އަތުއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފުރުޞައި . އަޅުގަނޑު މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ
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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް  2007ގެ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުޭކޝަންްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ަތށްގޮ ކުރަްއވައި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ ލިއްޔަތުމާ ރިޕޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމަށް ބޭނުންފުޅުާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  .ޑަިއނުގަންނަވާވަފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދި

 ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. މި  ން.ކަމުގައި ދަންނަވަނިމުނީ

ހައުސް އި ގޭޓްޖަލުގެ ވަށަިއގެން ފެންސް ޖެހުމާ ފުށީކ. މާ .7 އަށް. 7.15 ދަނީ މި ދެންއަޅުގަނޑު  -{7.15}

ޓު. ިމ ގޮުތގެ ރިޕޯ ނިންމެވިކުަރއްަވއި ސާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާރިޕޯޓު، މާ ޞަ އޮިޑޓްއް ގުޅޭ ޚާ  ޢާހެދުމުގެ މަޝްރޫ

. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީދެްއވާނީ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު އްފުށީދުކުޅު

ގުޅޭ  ހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާ އި ގޭޓްޖަލުގެ ވަށަިއގެން ފެންސް ޖެހުމާ ފުށީކ. މާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

 ޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.މަތަށް ގޮ ކުރައްަވއި ނިންމެވިސާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ ރިޕޯޓު ޞަ ޮއޑިޓްއްޚާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ބޭނުންފުޅުވާ  އްކަންމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދަ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހުސްގެ މަރުޙަލާ ބަ .ހުޅުވައިލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިުނގަްނނަވާ

 ޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. މި ރި ން.ކަމުގައި ދަންނަވަނިމުނީ

ލިއްޔަުތ ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު، މާ 2013 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީާފއާ، 7.16 ޑާ އައިޓަމްއެޖެން -{7.16}

 އުތުރު  ުކޅުދުއްފުށީދެއްވާނީ . މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ިނންމެވި ކުރަްއވައިސާކޮމިޓީން ދިރާ

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 :ންވާހަކަދެއްެކވު މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ލިްއޔަުތ ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު، މާ 2013 ބެހޭ ޓްަރއިބިުއނަލްގެ ަވޒީފާއާއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން.ގޮ ިނންމެވި ކުރަްއވައިސާކޮމިޓީން ދިރާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޕޯމި ރި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޝުކުރިއްޔާ 

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  .)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއނުގަންނަވާފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. 

  އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓގަީޑގަ މި ން.ކަމުގައި ދަންނަވަނިމުނީ

 ލިއްޔަތު ކޮމިޓީންމާ ،އަހަރީ އޮިޑްޓ ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ 2012އަދި  2011 އިލެކްޝަންސް ކޮނިޝަނުގެ -7.17

 ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީެދއްވާީނ ޓު. މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޮގތުގެ ރިޕޯ ކުރަްއވަިއ ނިންމެވިސާދިރާ

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުރި ތެްއޒަތްއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ަވނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިްޓ  2012އަދި  2011 އިލެކްޝަންްސ ކޮނިަޝނުގެއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ަތށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.ގޮ ކުރަްއވައި ނިންމެވިސާދިރާ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓު މާޕޯރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޝުކުރިއްޔާ 

ބަހުސްގެ  .ެއދިވަަޑއިނުގަންނަވާ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަންހު( ެއްއވެސް މެްނބަރަކު ފަފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށް

 .  ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެުހން މިއަދުގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮްނނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންމި ން.ކަމުގައި ދަންނަވަމަރުޙަލާ ނިމުނީ

ަވނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  2010 ގެއަށް. އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނު 7.18 އަޅުގަނޑު ދެން މިދަނީ -{7.18}

ެދއްވާީނ ޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ވެްސ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގޮުތގެ ރި  ނިންމެވި ުކރައްަވއިސާ ދިރާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންމާ

. ސާމޫ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ުއތުރު ކުޅުދުއްފުށީ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ 

 އަރުވަން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ 

ލިްއޔަުތ ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާ 2010 އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

 ށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. ގޮތަ ވިިނންމެ ކުރަްއވައިސާކޮމިޓީން ދިރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި  ޝުކުރިއްޔާ

 ތަށް އެދިވަޑަިއނުގަންނަވާ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާޞަފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރު

  ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން.ން. މިކަމުގައި ދަންނަވަނިމުނީ

 ކުރައްަވއި ސާ ދިރާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީންމާ ،އޮިޑޓް ރިޕޯޓުނަ އަހަުރގެ ވަ 2013ސް ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވި -7.19

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ މަށްދެްއވުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓުގޮތުގެ ރި މެވިންނި

 .އަށް ދަންނަވަންމޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ 

ލިްއޔަތު ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާ 2013 ކޮިމޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް ަރީއސް.  އްޒަތްތެރިއި ޝުކުރިއްާޔ 

 ށް ހުށަހަޅަން. ށް މަޖިލީހަގޮތަ ިނންމެވި ކުރަްއވައިސާކޮމިޓީން ދިރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނަމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގަންއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި  ޝުކުރިއްޔާ

 ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއނުގަންނަވާ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ

  ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން.ން. މިކަމުގައި ދަންނަވަނިމުނީ

 ،ަވނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު 2013 ކޮމިޝަނުގެކޮރަްޕޝަން -ންޓި. އ7.20ެ ދަނީ އަޅުގަނޑު ދެން މި -{7.20}

 ކުޅުުދއްފުށީ ދެްއވާނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ޕޯޓު. މި ރިޕޯޓުގޮތުެގ ރި ނިންމެވި ުކރައްަވއިސާ ދިރާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންމާ

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފުރުޞަތުއި އަޅުގަނޑު . މޫސާ ދުލްޣަފޫރުބްޢަ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ އުތުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ލިއްޔަުތ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ މާވަނަ  2013 ކޮިމޝަނުގެކޮރަޕްޝަން -ންޓިއެއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. ގޮތަ ިނންމެވި ކުރަްއވައިސާން ދިރާޓީކޮމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ވާވުަމށް ބޭނުންފުޅުއްކެ ވާހަކަފުޅުދެ ބަހުސްކުރުމަށް، މި ރިޕޯޓަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮަޅކަށްފަހު( އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުުރޞަތަށް އެދިވަަޑއިުނގަންނަވާ. ތުމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ަވގު

 ރިޕޯޓަްށ ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުެގ ޯވޓުގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަަކ ން. މިކަމުގަިއ ދަންނަވަ ނިމުނީބަހުސްގެ މަރުޙަލާ
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އަދި މަޖިލީހަށް  ބަރުންނަށްމެންތެރި ތްޝުކުރިއްޔާ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަ )ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ދަންނަވާލަން.

 ަގއި މަސައްކަްތކުރަްއވާ ތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، އަދި ކޮމިީޓތަކުހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ އިއްޒަތް

 ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދައުރެއް ނިމެންދާިއރުވަރަށް ބޮޑަތެރި މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތް

މު މަަގއިހަ ،މިދާ މަސައްކަތަކީ ގައި ކުެރިވގެންވުމާ ެއކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިސްނެންގެމާލުމަށް، ޚާއްޞަކޮށް ންނި

އް ކަމުަގިއ ވަރަށް ބޮޑު ާގނޫނީ މަސައްކަތެއަދާކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކުރެވޭ  ޒިންމާވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

 ގައި މި ވަގުަތކަށް ނެތް. ޑާ ންކަެތއް އެޖެދަންނަވަން. އިތުރު މަސައް

 

 ޓަށް އެހުން މަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯވޯޓަށް އެހު .  8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ ހުރި  8 ންޑާ ައއިޓަމްއެޖެ  ވޯޓަށް އެހުން.މަށް ހުރި ަކންކަމަށް ދެން ޮއތީ. ވޯޓަށް އެހު 8 ންޑާ ައއިޓަމްއެޖެ

   ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން.މި ގައި.1:30މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށގެންދާނީ 

 

 ]އަށް 13:30 އިން 13:24 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ދެން.އެޖައްސަަވއިދެްއވުން ނގަބީލު މަސައްކަތް ފެއްޓުަމށްޓަކައި ވޯޓު ރަދަންފަޅީގެ ! މި ދެއާ`. 

އާދެ!  ން.ލަކޮށްލަދެއްވުން އެދި ދަންނަވާކޮޅުތައް ޗެކު ކާޑު  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންާށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

ތީ. ވޯުޓ އިނގޭތޯ މިއަދު މި އޮ 26އާދެ، ކޮށްލަދެްއވުން އެދި ދަންނަވަން. ެޗކުޮކޅުތައް ކާޑު ރި މެންބަރުންތްތެއިްއޒަ

 .ރަތަމަ ވޯޓުފު މިއަުދގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ދަނޑުވެިރކަމުަގއި  ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އަޙްމަދު މަރުޫޒގުމެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ފެލިދޫ ،ރުކާރުެގ ފަރާތުންސަ

 ޑާިއގަންނަވާ ވަމެންބަރުންނަށް ފެނިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަުތމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި ބި  ެބހޭޕެސްޓިސަިއޑާބޭނުންކުރާ 

 ދެްއވުން އެދެން.ކަށް ވޯޓުގޮތަ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    :ދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   42     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު !އާދެ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 42. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ށްކަމަނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ގެ ޤައުމީ ތަަރއްޤީށް ލު ދިރާސާކުރެއްވުމަ. ެއހެންކަމުން، މި ބ42ިޖުމުލަ؛  22އަދަދު؛  . ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވ42ާ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. 

 

 :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  ،ވަނަ ވޯުޓ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 2! މިއަދުގެ ދެއާ

ރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ން ބަލައިަގތުމާހުގެަނުއމުގެ ބިލު މަޖިލީށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ތިހާޒިރުވެ 

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 45ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ެފންނަ ކަމަށ46ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯ

ގެ ބިލު ދިރާސާުކރެއްވުމަށް ަޤއުމީ ސަލާމަތު މި ެއހެންކަމުން، .45ލަ؛ . ޖުމ23ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 45

 ށްފަުހ()ވަގުުތކޮޅަކަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ގާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާށް އިޞްލާޙު( އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު-އެންޓި) 2008/13ނަންބަރު 

 ދެްއވުން އެދެން. ނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاމެންަބރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ޓުވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ޖުމުހުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 43. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛ ރުކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

މިނިވަން ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  މި އެހެންކަމުން، .43ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 43

 ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ަކމުގައި ދަންނަވަން. )ބެހޭ  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ގެ ފަރާތުންރު އާދެ! ސަރުކާ

މެދު އިްއޒަތްތެިރ  ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާށް ިއޞްލާޙު( އައޮޑިޓް ގާނޫނު) 2007/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެްއވުން ެއދެން. ވޯޓުށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ލަ:ޖުމް

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 ފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު. ނ46ުއަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މިނިވަން ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  މި އެހެންކަމުން، .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 46

 ޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ަކމުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ބެހޭ ކޮމި އްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ މުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫުނ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެދު  ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙު  ށް( އަ ކޮމިޝަނުެގ ގާނޫނު ސްކްަޝންއިލެ ) 2008/8ނަންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތި ބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެން

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

   43     އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގަ 

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 43. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭ

ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން  މި އެހެންކަމުން، .43ލަ؛ މު. ޖ22ުއަދަދު؛  . ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 43

 ފޮނުވިއްޖެ ަކމުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އިންތިޤާލީ  ،ތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ެދއްވުްނ ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުއިއްޒަތްތެިރ މެންމެދު  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާބިލު، ދާލަތުގެ ޢަ

 އެދެން. 
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 ]ންވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   42     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓު 

ކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ42ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން  މި އެހެންކަމުން، .42ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 42

 ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(މިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ަކމުގައި ދަންނަވަން. )ބެހޭ ކޮ މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ޞަ ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއް 2012ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ންަނވާ ދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަމެ ނިންމެވި ގޮތައް ފާސްކުރެްއުވމާ އިން ދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު
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 ]ްއވުންވޯޓުދެ[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖި

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 43. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެން

ެއހެންކަމުން، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް  .43ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43

މަޖިލީހުން  ނިންމެވި ގޮތަށް އިދިރާސާކުރައްވަ ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން  2012އިދާރާގެ 

 ުހ(ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ޓް ަވނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ ޮއޑި 2012ދާރާގެ މުލަކު އަތޮޅު ދިްއގަރު ކަުއންސިލް އި

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  މާްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 .ން އެދެންވޯޓުދެްއވު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ނުންނުވާ ކަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ނެތް. ވޯވެސް ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

މުލަކު އަތޮޅު ދިްއގަރު ަކއުންސިްލ އެހެންކަމުން،  .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40އަދަދު؛ 

މަޖިލީހުން  ގޮތަށްނިންމެވި  އިދިރާސާކުރައްވަ  ކޮމިޓީންވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް  2012އިދާރާގެ 

 ުތކޮޅަކަށްފަުހ(ފާސްވެއްޖެ. )ވަގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޓް ވަނަ އަހަުރގެ ާޚއްޞަ އޮޑި 2012މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލ އިދާާރގެ 

ގޮަތކަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާމެދު ރެްއވުމާ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކު އިދިރާސާކުރަްއވަ

 .ދެްއވުން އެދެންވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   41     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 41. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ވެސް ބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން

އެހެންކަމުން، މާޮޅސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތުޅ  .41ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 41އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮތަްށ  އިވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2012ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012ލް އިދާރާގެ ރަސްޫދ ކައުންސިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަރި

ންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްއވުމާ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 



84 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 00 ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 39. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުން

އަިރއަތޮޅު އުުތރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލް އެހެންކަމުން،  .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 39

 ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2012އިދާރާގެ 

 . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ފާސްވެއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްަޞ ޮއޑިްޓ  2012މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަމެދުްއވުމާ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ކަމަށް ވޯޓުދިން  ނުފެންނަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަނެތް. ވަކި 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލު އެހެންކަމުން،  .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ  2012އިދާރާގެ 

  ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ވަނަ އަހަުރގެ ައހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2007އުމީ މަޖިލީހުގެ ޤަލީމާ ބެހޭ ޢުތަ

 ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.މެދު އިއްޒަތްތެރި މެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[



86 

 

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބޭނުންނުވާ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން 

ވަނަ  2007އުމީ މަޖިލީހުގެ ޤަ ލީމާ ބެހޭ ޢުެއހެންކަމުން، ތަ .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

 ލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ގޮތަށް މަޖިިނންމެވި އިއަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަުރގެ ޚާްއޞަ ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012ޮތއްޑޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ  އަރިއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ

ކަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! 

މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި 40. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ތޮއްޑޫ ކައުންސިުލ  އެހެންކަމުން، އަިރއަތޮޅު އުުތރުބުރީ .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ނިންމެވި އިގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ވަނަ އަހަރު 2012އިދާރާގެ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީްނ  2011 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓު އެންްޑ ކޮމިޔުނިޭކޝަންގެ

ޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާ އާދެ! މި

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 39. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ . 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ޓުދެްއވިނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

އެންްޑ  އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 39އަދަދު؛ 

ވި ގޮތަްށ މަޖިލީހުން ނިންމެ އި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްވަ ަވނަ އަހަރުގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯުޓ  2011ކޮމިޔުނިކޭޝަންެގ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޚާއްޞަ ވަަނ އަހަރުގެ  2012 ފެލިދެ އަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ

ގަންނަވާ ގޮަތކަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި މާ މެދު ްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަން

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަރަކު ނެތް. ްއވި ކަމަށް ވޯޓުދެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

އެހެންކަމުން، ފެލިދެ އަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ  .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

 ހުން ފާސްވެއްޖެ. ތަށް މަޖިލީނިންމެވި ގޮ އިވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ 2012

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012ލިދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ފެލިދެ އަތޮޅު ފު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށްމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 37. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

އެހެންކަމުން، ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ  .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 37

 ތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވި ގޮ އިވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ 2012

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 "ވެޓްލޭންޑް ން ހިންގަމުންދާލްޑް ބޭންކުގެ އެހީަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީވޯ

 މާލިްއޔަތު ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް 2013" ގެ ކޮންޒަރޭވޝަން އެންޑް ކޮަރލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއުވމާކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 40    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

މަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކ40ަޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވ41ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޑް ބޭންކުެގ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލް. އެހެންކަމުން، ވ40ޯލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

ކޮންޒަރވޭޝަން އެންްޑ ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ  "ވެޓްޭލންޑް ން ހިންގަމުންދާންމަންޓް އެްނޑް އެަނރޖީއެންވަރަ

ށް މަޖިލީހުން ގޮތަ ކުރަްއަވއި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ ވަަނ އަހަރުެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް  2013" ެގ ޕްރޮޖެކްޓު

 ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ން ވަނަ އަހަުރގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2013ޓީ ކޮމިޝަނުގެ ގްރިޕޮލިސް އިންޓެ

 ެދއްވުން އެދެން. މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު މާްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   39     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 39. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ވަަނ  2013ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޕޮލިސް އިންޓެ . ެއހެންކަމުން،39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 39

  ފާސްވެއްޖެ.އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތަށް މަޖިލީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ޚާއްަޞ ގެ ވަނަ އަހަރު  2012ގެ އިދާރާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  މާްއވު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   42     :ދުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 42 ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ންނަ. ފެ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މުން، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލު ންކަ. ެއހ42ެލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 42

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  2012އިދާރާގެ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އަހަރީ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރު 2007މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަަޔރ އެޑިުއކޭޝަނުގެ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  މާްއވުދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒި

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ެފންނ44ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި

މުން، މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަުނެގ . އެެހންކ40ަލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

 ން ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ އަހަުރގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހު 2007

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅޭ ާޚްއޞަ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ  ހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާޖަލުގެ ވަށަިއގެން ފެންސް ޖެހުމާއި ގޭޓް މާފުށީ .ކ

ންަނވާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަ މާްއވު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   41     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 40ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފ44ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 މާފުށީ ޖަލުގެ އެހެްނކަމުން، ކ. .41ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ  ގުޅޭގޭޓްހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާ ޖެހުމާއި ވަށަިއގެން ފެންސް

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ނިންމެވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިއަހަރުގެ ޮއިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވަނަ  2013ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ހޭބެ ވަޒީާފއާ

 މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މާްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ  .85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 39. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

 2013ެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ  އެހެންކަމުން، ަވޒީފާއާ .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާްސކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 39އަދަދު؛ 

 ލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން  2012 އަދި 2011އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ 

ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ދާއިުރ ވޯޓުލަމުން ،ގަންނަވާނެ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއި  ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު

 ކަން.ކުރުމަކީ މަނާކަެމއްއަުޑގަދަ ،މަކީއްދެވު ހެ  އިވަގޮތަށް ވާހަކަަދއްކަ  ދަތިފުުޅވާ، ތަށްގޮ އުނދަޫގވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރު
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 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85 އަދަދު؛ ލައާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 37ންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

 2011އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެހެންކަމުން،  .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 37އަދަދު؛ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ގޮަތށް  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވިކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރުގެ ައހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު  2012އަދި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި  ވަނަ އަހަރުގެ ައހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2010ދެ! އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝންގެ އާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ށްގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 03 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   37     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 37. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

 2010އެހެންކަމުން، އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  .37ލަ؛ . ޖުމ19ުނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރުމަށް ބޭ 37އަދަދު؛ 

 ފާސްވެއްޖެ. ގޮތަށް މަޖިލީހުން ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވިވަނަ އަހަުރގެ ޮއިޑޓު ރިޕޯޓު  2013ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ 

 ށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ކަމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަ ްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި
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 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 38. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42ރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަ

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި 

 2013ކޮމިޝަްނގެ  ިސވިލް ސަރވިސްއެހެންކަމުން،  .38ލަ؛ . ޖުމ20ު އަދަދު؛ . ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވ38ާއަދަދު؛ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ަވއި ނިންމެވިވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑުޓ  2013ޝަން ކޮމިޝަންެގ ކޮރަޕް-ފަހު ވޯޓު އިނގޭތޯ. ެއންޓި އާދެ! ދެން އޮީތ މިއަުދގެ ެއންމެ

މާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެ  ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި

 ށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.ކަފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ލީހުގެ ޖުމުނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިއާދެ! މި ދަން

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 35. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިރވި މެންބަރުންެގ . ވޯުޓގައި ަބއިވ3ެނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2013 ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ-އެންޓިއެހެންކަމުން،  .35ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 35އަދަދު؛ 

 ދު ވޯޓަށްމިއަ އާދެ! ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި

 މި ނިމުނީ. އިއަހަ ހުރި ކަންތައްތަކަށް ޯވޓަށް އަހަން

 

 އެހެން މަސައްކަތް . އިތުރު 9

 

 ެކވުން:ހަކަދެއް ރިޔާސަތުން ވާ

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަކމެއް ނެތް.ޭއގެ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި . އިތުރު އެހެނިހެން މަސައްކަތް. 9ދެން، އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 ނިންމުން 

 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

 24ސާއެއް އޮންނާނީ ޖަލް ކުރަނީ. އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެގަސްތުއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މަޖިލިސް މިއަދު ނިންމާލަން 

 ޖަހާއިރު. 9ވާ ބުދަުދވަހުެގ ހެނދުނު  2019 ލުއެޕްރީ
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