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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން.  28ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/7އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 2:00މެންދުރުފަހު . 1ކޮމިޓީ ޮކޓަރި ، ކޮމިޓީ މިިނވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ  ގައި 11:15. 2ކޮޓަރި 

 .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ސަބް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ މާލިްއޔަތުގައި 
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 މަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ  ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  -4.2

ނޑަށް އަްނގަވާަފއިވާތީ އެ ކޮމިޓީތަުކގެ  މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ަކނޑައަުޅއްަވއި އަުޅގަ

 -1 މަތިން އިޢުލާންކުުރން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވަނަ މާއްދާަގިއާވ ގޮތުގެ 128މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ އަޙްމަދުމަނިކު  އަމީތު މުޙައްމަދުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުްއވަރީ ދާއިރާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

. 2015މާރިޗު  31ނަށް އިޞްލާޙުގެ ގެަނއުމުގެ ބިލު؛ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫ، 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ފައިވާޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ އަޙްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ -2

ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  ،ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން -3 .2015މާރިުޗ  31ގެނައުުމގެ ބިލު؛ އަށް އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީ

ދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުުމެގ ރަްއޔިތުންގެ ިޚޔާލު ހޯހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންބަރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -1 ؛ޤަުއމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ .2015މާރިޗު  31 ބިލު؛

. 2015މާރިޗު  31 ޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ބިލު؛ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއް هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ާޢއްމު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ގެމަނަފުށީ ދާއިާރެގ  .އްތަކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު -4.3)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އަޙްމަދު  އަށް ނައިފަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމީލް ޢުޘްމާނުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ

ލިޔުްނ  ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ގްރޫޕުންންޓްރީ ދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެދެްއވުްނ އެސިޔާމް ހަމަޖައްސަަވއި

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  މަތިން މަޖިލީހުގައި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން،  2015ރިޗު މާ 11ކަން އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ގެ ލީޑަރުންނަށް އެޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ކުރަން. ގޮތަްށ އިޢުލާން މަތިން އެ ަކން އެ ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ރައް

ޙުސައިންގެ ބަދަލުަގއި އެ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  އި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ވިލިނގިލީޢާއްމު ކޮމިޓީގަ

ެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ހަމަޖަްއސަވައިهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްޒަތްތެއަށް ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިކޮމިޓީ

ވަަނ  107އްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުމްގެ ޕާލިމެޕީ.ޕީ.އެ

ގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން މެންޓްރީ ްގރޫޕުޕާޓީތަކުގެ ޕާލި ަމތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

ވަނަ  107ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން،  2015ރިޗު މާ  11އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ުރ ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވައެ ކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. މަތިން  މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ

އެ ދުގެ ބަދަލުގައި ހިމަދު ޝާހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

ިދވަަޑއިގެން ެދއްވުން އެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހަމަޖައްސަވައި ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެކޮމިޓީއަށް 

ވަަނ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ލިބުމުން، ޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެ

 ލީޑަރުންނަށް އެޕާލިމެންްޓރީ ގްރޫޕުގެ މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

އްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ . އެހެންކަމުން، ރަ ިއ އަންގާފަގަ 2015ރިޗު މާ 13ކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަުކން 
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ކުރަން. ޢާއްމު ކޮމިީޓަގއި ެއ ކަން އެ ގޮތަށް އިޢުލާން  މަތިން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ 107

އަްށ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީهللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ކުރެންޫދ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ދެްއވުްނ އެހަމަޖައްސަވައި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޢިއްޒަތްތެރި އިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުންޕާލިމެ

ކަން ވާީނ  ލީޑަރުންނަށް އެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެޓީަތކުގެ މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާ ގަިއވާ ގޮތުގެ

ވަނަ  107. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އި އަންގާފަގަ 2015ރިޗު މާ  11އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ތު އަާދކުރާ މިންަވރު ލިްއޔަތިން އެ ކަން އެ ގޮތަށް ިއޢުލާންކުރަން. ސަރުކާރުގެ ަމސްއޫމަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

އެ ކޮމިޓީއަށް ގެ ބަދަލުަގއި ސަލީމު ޢަލީ މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ބަލާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ފުނަދޫ

ެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ހަމަޖަްއސަވައި އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ވަަނ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕާލިމެޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ލީޑަރުންނަށް އެ  ޕާލިމެންްޓރީ ގްރޫޕުގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ންގާފަިއ އަގަ 2015ރިޗު މާ 13ކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަުކން 

 މަތިން އެކަން އެ ޮގތަށް އިޢުލާންކުރަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނޑޭިރާއގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް، ހ. -5.1  ަގއި  20015މާރިޗު  10މާބަ

 ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ 129ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާީތ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ

 ޓަަކއި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ މަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ުރހުން ހޯއްދެވުމަށް މަތިން އެ

 .ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލއާ

ދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އާދެ! ަވއިވާ ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައި

ނޑު އެ ސިޓީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ "ލާނަން. ިޢއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް އިއްވައި އަމީންޢާއްމުގެ ބަދަލުަގއި ައުޅގަ

ގެ ލްތުނަވަމެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހެވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަން ،މަދަށްމަސީޙް މުޙައްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައީސް،

ނޑޭރިއާގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު ހ.މަޤާމަށް  ކޮށްފަިއވާތީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޢައްޔަން މިއަދު މާބަ

މަތިން އެ މަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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 19ތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުން އެދެމެވެ. އިޙް އި އެ މަޖިލީހަށްހޯއްދެވުމަށް ޓަކަ

. މި މަްއސަލަ "ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاޢަބްދު. ޚާދިމްުކމް، 2015މާރިޗު  10. 1436ލާ ޖުމާދަލްއޫ

 ންމަން.އަށް ފޮނުވަްނ ނިއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ލިއްޔަތުސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުެގ މަސްއޫދިރާ

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.

މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޢިއްޒަތްެތރި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ -6.1

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން . މި ބިލުގެ ބިލުއަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމު  ޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުސި، 2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި  2ަވނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރެގ  2015 އި ބޭްއވުނު،ގަ  2015މާރިޗް  3އިްއވާފައި ވަނީ 

. ފުރުޞަތު މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީޢިއްޒަތްތެރި މާވަށު ދާއިާރގެ ދެއްވާނީ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި 

 ވަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.އަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ

ނުޑ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ޢިއްޒަ ތްތެރި މަޖިލީހަށް މި `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

. އަދި ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުޕާީޓގެ ޤާނޫނަސިޔާސީ ، 2013/4މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅަނީ، 

ސަރުކާރުން މި ބިލު  ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނުޑ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން.މި ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި

ކީ ތަކަތަކުގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ބަެއއް މަފްހޫމުސިޔާސީ ޕާޓީ، 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަޤްޞަދަކީ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ

ކަންަކން ކަމުގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޚިލާފު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ 16ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއަޅުްއވާަފއިވާތީ އެ ޟިްއާޔއިން ބެއްލެވި ަމއްސަލަޤަ C-SP/11/2013 ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ިއަގިއ ކަ

މަތިން  ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ހަމަތަކާ ޔާންކުރަްއވާފަިއވާ އުސޫލުތަކާއި ބަ  ގަިއ ފާހަގަކުެރވުުނ ނުކުތާތަކުަގއިޟިއްޔާ ޤަ

 12މާއްާދއަކަށް  7އިން ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ާޤނޫނުގެ ޛަރީޢާގެ އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަށް. މި ބިލުޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ޓީގެ ޤާނޫނުަގއި ޕާޓީެއްއ ތަކުގެ ތެޭރގައި ސިޔާސީ ޕާޞްާލޙުއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއވާކަްނ ފާހަގަކުރަން. މި އި

ހާސް މެންބަރުން  10ިއ ޞައްޙަ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި މަށް ޓަކަދެިމއޮތުއެ ާޕޓީއެއް  ،އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި

ހާސް މެންބަރުންނަށް ބަދަލުކޮށް، އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަްނ  3އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތްއޮތުން 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު މި ފާހަގަކުރަން. މި ބިލަކީ ައޅު  ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަުޅގަ ގަ
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އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެިވ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ނިމިގެން އަންނައިރު މި ބިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް 

 އަންނާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމްލަ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ  3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

މިނެޓު  24ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  47ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  4މިެނޓު  28ަގޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުާވ  5ސިކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  14މިނެޓު  10ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  35

ރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  މިނެޓު. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަ 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ށް.ޚަލީލަهللا މެންބަރު ޢަބްދު ތެރި އިްއޒަތްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުްނ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއސްލާހަކީ ވަރަ

ނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ ެޖހޭ ފަހަކަށްއައިސް ޕާޓީތަކުން  އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

އޮތް، ކުިރއަށްދާ ޓުއަރިޒަްމ  މި ގައުމުަގއި ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތުކރާކަން. އަދި މި ގައުމުަގއި

އިންޑަސްޓްީރއަށް ގޮންޖެހުންތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަން. ެއފަދަ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުަމށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮށް، ެއ 

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ިނޒާމެއް ާޤިއމުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ަކމެއް ކަމަށް ގަބޫުލކުރަން. މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން އެކަން

 ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަްށ ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް ބަރުމެން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުށީގެމަނަ

މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަށް ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާއިން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިަފއި ވާީތ ގާނޫނަ

ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް  ޓަކައި ހުށަހަޅިފަިއވާ ބިލެްއކަން މީ. ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ތެެރއަށް މިއަދު ފެިނގެން މި ދަނީ މި ރާއްޭޖގަިއ ބައެއް ކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި   ފަހަކަށްއައިްސ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަާކިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނަށް ވުރެ މާ މަތީގައިވާ ަބއެްއގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނުއަސާސީ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތަކާިއ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ައުޅގަ

ނޑާލުމަށް ޓަ ކައި ުކރެވޭ މަސައްކަެތއް ގޮުތަގއި އެކަން ކުެރވެނީ. އެހެންވީާމ، މަސައްކަތަށް ވުެރ، ގާނޫނުައސާސީ ފު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި މުހިއްމު މަސައްކަތުަގއި، ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގއި ައޅުަގނުޑ 

ދާ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންިމ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަރަްށ  މަސައްކަްތތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމުން، އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ތި ކުރައްވަމުންދާ

 އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދާހިނދު، މި ރާއްޖޭގެ... .ހިތާމަހުރި ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝު ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި ާދއިރާގެ ރީމަޑުއްވަ

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ިސޔާސީ ޕާޓީަތާކ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙަީކ އަުޅަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ވަރަށް ، 2013/4

މިއަުދ ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖޭަގިއ މިއަދު މި އޮތީ ގިނަ ޕާީޓ  މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން

އެކުެލވޭ ޑިމޮކްަރސީެއއް. ަމލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްަރސީެއއްަގިއ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން ވެްސ ވަރަށް މުހިއްުމ ދައުރެްއ 

ލާޙުތަކަށް ައޅުަގނުޑ އަދާކުރަމުންދާ ކަމެއް. އާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞް

 ބަލައިލާއިުރގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ބިލަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ާވ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ިމ  އިސްލާހަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤަޟިއްާޔއަާކ ުގޅިގެން ެގނެވުނު އިޞްލާެޙއް ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ގާނޫނުއަާސސީާއ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީން މި ދެންނެވި ާގނޫނުގައި ހުރި ަމއްސަލަތަްއ  އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ގެެނވުމުން

ޙައްލުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، ވީހާ ައވަހަކަށް މި ބިލު ކަމާ ބެހޭ 

އްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވއި އިޞްާލޙުކޮށް، މިއަށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުތަކާ އެ 

ނޑު އިީށނދެލާނަން.   .والَسالم عليكمދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫފޭ

ނޑިވަަޅކީ  ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހާސިލުވާނެ. ާޚއްޞަކޮށް މި ދަ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ހޭ ކަހަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ބައެްއ ޕާޓީތަކުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިަޒމް ބޮއިކޮޓުކޮށް، ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުން ކުރަންނުޖެ

ނޑިަވޅުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް  ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރަމުންދާ ދުވަސްކޮަޅކަށް ވާީތވެ، މި ދަ

ނުޑ އެދެނީ ިމ ބިލުގެ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ާދއިރު މިހާރު  ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން. އަުޅގަ

ނުޑ  ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއި، ެއކަންތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ހާހަށް  3ފާހަގަކޮށްލަން، މި ބިުލގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަަގކޮށްަފއިާވ ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ މެްނބަރުންގެ އަދަދު  

ދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ހެދުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ ކަންކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާއަށް ގެން

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ،  އިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ޚަލީލަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ
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ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ  މި ޤައުމުގެ ހާލަތު. މި ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ށް ފެނިގެން މި މީހުން މި ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން އޮތީތީ އެކަމާ ހަސަދަވެރިެވގެން މަސައްކަްތކުރާ ތަން އަުޅގަ

ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ސިާޔީސ ޕާޓީއަކުން ކުރާ ކަމަކަށް ވާނަމަ، އެ ޕާީޓއަކާ ދޭތެރޭ  ދަނީ. މިއީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދިަޔ  ފިޔަވަުޅއެޅެންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުެރވޭ. ދާދި ފަހުން އަޅުގަ

ނަޑްށ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނިކުމެ ޖި ނާޢީ ކުށް ކުރުމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނިކުތް ތަން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

 ޕާީޓއަކާ ކުރާ އިދާރާތަކުން ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ރާއްޖޭަގއި އެ ތަންފީޛުގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ިފޔަވަުޅައޅަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

ނޑު ގަ ޖެހޭނެ ކަެމއް ވެސް ުއވާލަން، ނަމަ ުއވާަލންޖެހިއްޖެ ފިޔަވަުޅއަަޅއި، ދޭތެރޭ ބޫލުކުރަން. ކަމަްށ އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް ތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 . ޙަށްމެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ 

ނުޑމެން  ދާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް  ކުރަމުން މިބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި މު އިޞްލާޙުތަކެްއ ކަަތކަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވަރަށް މުހިއް ވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި މަށް އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއަށް އަިދ އިތުރަށް ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގަިއ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުރި ކަމަށް  .ރައީސް

 ބައެއް ޕާޓީތައް ވަރަށް އާަދޔާ އުމުގައި މިއަދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިންޤަ މިޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ސަަބބަކީ، އަ

އުމު އެކަމެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާވެފައިވާ ޓުއަިރޒަމްެގ ޤަތެރޭަގއި މި އޭގެ ގެންދޭ. ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުރަމުން އެބަ

 ކޮްށ، ޓުއަރިޒަމް...ިރޒަމް ބޮއިކޮޓު މައްޗަށް ޓުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ނުޑ މަސަތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ކުރަނީ މި  އްކަތް މިދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އާދެ! އަޅުގަ

 ...މު ބިލާ ުގޅޭގޮތުން އުެފއްދުންތެރި މަސަްއކަތެއް ކުެރވޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމުހިއްހުށަހެޅިފައިވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 ޘްމާނަށް. މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން: ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަ

ެއޅުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތެްއެގ އެޖެންޑާއަށް ހުރަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ އިޤްތިޞާދީ

ނޑަށް މި ވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ  ދަނީ. ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް މި ކަންތައް ފާހަގަކުރެވެމުން ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާސްވެހަފްތާއަކީ ވަރަށް މުހިއް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ  ވަރަށް މުހިއްމު ؛ މު ބިލުތަކެއް އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ތެޭރގައި ބިލުތަކެއް ކޮމިީޓ މަރުޙަލާއަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޮފނުވިގެންދިަޔ ހަފްތާއެއް. އޭގެ

ުގޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަކެއް  ނުންނާއަދި ޒުވާ ބެހޭ ބިލާއި ައންހެނުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ބިލަކާ ޔުނިވަރސިީޓއާ

 . އެޖެންޑާކުރެވިފަ ހުރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތްތެރި މެންބަރު ލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަވި، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ރިޔާޟް ރަޝީދަ

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު އިޞްލާޙެއް މުހިއް ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލަށް މި

ނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެ ނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ކަމަށް އަުޅގަ ހޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ޕާޓީތަކަކީ އެއީ ެއ ތިބީ އެ އް ހިނގާއިުރގައި، ޕާޓީތަ އަދަދެއް ދައުލަތުން ދޭއިރުަގިއ އެ ބޮޑު، ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށް

އެއީ ގާނޫނުތަކާ ެއއްގޮްތާވ  ޕާޓީއަކީ އަދި އެ ،މެންބަުރން ތިބިއެ ޕާޓީެއއްގެ އިދާާރއެއް ހުެރގެން އަދި  ޕާޓީތަކުގެ

ފަހުން ސިޔާސީ  އެންމެ ،މު ކަމެއް. އާދެ! ހަމައެހެންމެ ވުމަކީ ވަރަށް މުހިއް  ހިނގަމުންދާ ާޕޓީއަކަށް ގޮތުގެ މަތީން

ނޑުމެން މި ގުޅިގެން އަދި އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ގެނައި އިޞްލާޙާ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން. އަދި ހަމައަ ިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެހެްނމެ އެ ގެންނަ ބަދަލުތަުކެގ ތެރޭގަދިވެސް އަުޅގަ
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ތަކުގައި ހަނިކުރާ މުޖުތަމަޢު އެހެން ޑިމޮކްރަޓިކް ހުރި ޙައްޤުތައް ހަނިކުރާއިރުަގއި  ން ކަށަވަރުކޮްށދީފައިޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެންނަށް ހަނިކުރަމުން މިންވަރަށް  ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް އެކަން...ގެންދެވިދާނެ.  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިރ އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޑު ކު  ހާރުސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލަށް މިރިންެވސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ،އޮތް އިޞްާލޙަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ިއޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާުޙގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ހުށަހަޅާފައި މި

ދާ  ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި އި ގާނޫނާިވޔަސް ގާނޫނުއަސާީސއާ ބޯ ޖަމާޢަތެއް އޮތް ޕާޓީއެއް ކަމަށްކިތަންމެ ބައި

 ފޮހެލުމަށް ޓަކައި... ވުޖޫދުން އެމް.ޑީ.ޕީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ގެަމނަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ މިހާރު މި ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް  މި ކުރަމުންދާ ހުރިހާ  ވަންޏާ އަޅުގަ

ކަމެއް. މި  ގޮުތަގއި. މިއީ ޙަޤީޤަުތަގއި ވަރަށް ދެރަ ގެއްކަެތއް ޓަކައި ކުރެޭވ މަސަ މަސައްކަތްތަެކއް ހުއްުޓވުމަށް 

 ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާ  މި ،މުންދާ ހިނދުލުތަކެއްގެ ަމސައްކަތްަތއް ކުރަމުހިއްމު ބިމަޖިލިސް ތެރޭގައި އަޅުަގނުޑމެން 

މިއަދު އެ  ޓިގެން މި ދަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެއްގިނަ ޕްރޮޖެކްުޓތަކެއް  ފައި ހުރި ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ވަރަށްގުޅި

ދިަޔއީ. އަުޑިއވިގެން ނިމިގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭގައި ެވސް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްަކތް ނިމިގެންދިޔަ ވާހަކަ އަުޅަގނޑަށް

 ... ފެއްޓީ އިހަކަށްދުވަހު އެ މަަސއްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މި  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދަށް.ރަޝީ ރިޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ިޑމޮކްރަސީއޭ ކިަޔއިގެްނ އުޭޅ  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭމަލުތަކެއް ނޫންކަން ފަރާތުން ފެންނަންޖެހޭނެ ކަހަލަ ޢަްއގެ ބައެ  . މިއަދު މާރިޔާމެން މި އަޅުގަ

ލޯބީގެ  ނަޝީދާ ތަނަށް އައިސްގެން މިގޮތަށް މި ހަޅޭއްލަވަނީ ކީްއވެގެްނކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގެންޖެހޭ.

 ... ހިތާމަިއގައި ެއކަމުގެގުޅުންތަެކއް މީނަ ހިންގުމަށްފަހުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ަގއްދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ... ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫަނށް މިއަޅުަގނޑުެމން ވެސް މިއަދު  ަރއީސް. ޙަޤީޤަުތގައިޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 މަނިކަށް. މީތު އަޙްމަދުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުާދއި މަޑުއްވަރީ

މު އިޞްލާެޙއް. އާދެ، މި އިޞްލާޙަށް ޞްލާޙަީކ ވަރަށް މުހިއްސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އި

ތަެކްއ ޕާޓީތައް ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ުރގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ސިޔާސީއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލންއެބަހުރި ފާހަގަކުރެވިފަ. ޭއގެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެން މި އަންނަީނ  މތެރެއިން އަުޅގަ

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއް ސް މީހުން ހަމަވެގެން. ހަމައެއާހާ ތިން ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަްށ ، ކަމަކީއެީކަގއި އަުޅގަ

  ހާސް މީހުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް. ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން... 10ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ދޫކުރަން މި ޖެހެނީ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ހިންގަމުންދާތީެވ  ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ހިންގަްނނުޖެހޭ ކަހަލަ ޢަމަލުތަކެއް މިހާރު މި

ނުޑ ހަމަ ގަ އެކަމާ ަތކުގެ ގާނޫނެއް ހެިދގެންދާއިރު ބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ސިޔާީސ ޕާޓީައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 މި ހުރިހާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ

 ޖާޖުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން...ތިސް. މިއަދު މި ކުރެވެުމންދާ އިހުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ހެދުމުގެ ބާރު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އޮންނައިރުގައި އަދި ގާނޫުނއަސާސީން އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ާގނޫނުރަ

ކުރަންޖެހޭނެ މަގު، މިގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރާއިުރަގއި  މިހެން ކުރެވޭނޭ ަގިއ މި ކަންކަންޙައްޤުތަކެއް ލިބިފަިއާވއިރު

ނުވަތަ ކުރަންނުޖެހޭނެ... )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން( އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގ 

 މަތީން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު ޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަ

 އަށް. هللاއަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނުޑ  އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިމއަދު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

މިކަހަލަ ޖެހޭ އިތުރަށް  އަދި މީގައި އެބަ ،އިތުރަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. މި އިްޞލާޙަށް

 ތަށް އެބަޖެހޭ ާގނޫނުގެ ތެރެއިން...ގޮ ނުކުރެވޭނެ ކަންތައް ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދއިރާެގ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި  ައޅުގަ

 އަށް. ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއިްއޒަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މިއަދު ބޭނުން ނޭ އުޅޭ ޑިމޮކްރަސީެއއް ނޫ ވެގެން މި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

މެންބަރުްނ  85 ،ދަނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހަެއއްކަ މެންބަރުން ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު 

ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްަގއި ކޮންމެ ދުވަހަކުހެންެމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

ނޑއެިޅގެން ގާނޫނުތައް ުމގުރައި މެންބަރުން ހަމަ 6ގައި ތެރޭ  ،ލާފައި ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގަޔަށް އަރަިއގަނެކަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިލު ، ހުރަސްއަޅާ މަންޒަރު. އެހެްނވީމާ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ކުަރންވާ މަސައްކަތްަތކަށް

މި ، ފައިވާ އިްޞލާޙު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނިިމގެންދާއިރުމި ިބލަށް މި ހުށަހެޅި ،އިޞްލާޙުެވގެންދާއިރު 

ނޑުތަކެްއ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަން ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއގައި ހިމެނޭކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން.  އްލުެވގެންދާނެފިޔަވަޅުތައް ެއޅި އެ ަކންކަން ޙަ ކަމަށް އަޅަންޖެހޭ އެ ،ފެންނަންޏާ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ަގާވއިދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ިޑއުޓީ ބަަހއިގެން ިތންހަތަރު މެންބަރުން އައިސް  ،ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މަސައްކަތްކުރުމަ ،އުނދަގޫތައް ކޮށް ،ބޮލަށް އަރައިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގަޔަށް  ށް ޖެއްސުންކޮށް އަުޅގަ

 މިކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ، ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާދުއްތުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ ދަންނަވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ޕީ.ީޕ.އެމުގެ ޕާލިމެ، ލަން ބޭނުންވޭހިސާބުން އަުޅގަ

ނުަދއްަކވާނެ ޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުރާތުން އަޅުަގނޑަށް އަްނަގވާފައި އެބައޮްތ ދެން އެހެްނ ެއއްވެްސ ިއއްފަ

ނުޑ އިތުުރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާަހކަފުޅު، .ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާކަމަށް ޕީ ދައްަކވާތޯ ބަލައިލަްނ އަުޅގަ

ނުކުރަްއވާތީ މި ބިލުގެ ޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ަގސްތުްސ ިއއްކުރަން. އާދެ، އެހެްނ އެްއވެގަސްތު

ނޑައަޅަން. މި ބިލާ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ގަިއ އޮންނާނެ  13:30ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ިމއަދު  ަކމުގައި ކަ

ނޑު ހިސާބުން  ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. މި ނޑާލަން. އަޅުގަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިން  9:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ، 7ކުރިއަށް ދާން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ަގއި ވޯޓު ނެގުމުގެ ަމރުހަލާއަށް 13:30

ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުީރގައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ެތރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ، 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -7.1

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ކުކޮށްލަގެ ކާޑުކޮޅުތައް ޗެވޯޓަށް އެްއސެވުން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން  ެދއްވުން އެދެން. ައޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ފަހުމީ އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރު އިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ،ދަންނަވާލަނީ

މެދު  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ،2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 ފަހުމީ  އަޒްހާން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:



15 

 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މިހާރު އަޅުަގނޑު 

. ނުފެންނަ 47. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 02ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި

 .47. ޖުމްލަ؛ 24. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ފަހުމީ  އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށުއެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ބަލައިގަތުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ މަޖިލީހުން  ،2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއަޅަން.   ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަިއ. 9:00ާވ އަންގާރާ ދުވަުހގެ ހެދުނު  2015މާރިޗު  17ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


