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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )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 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 30ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/16އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 . 3ގައި ސުޫލކު ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ، 4.2މު އެޖެންޑާ އައިޓަ -4.2

ނޑަށް އަްނގަވާަފއި  ނޑައަުޅްއވަިއ އަުޅގަ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވާފަިއވާ ަމްއސަލަ އެ ކޮމިޓީން ނިންމަާވނެ ސުންގަޑި ކަ

 -1ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާނުކުރަން. ވަނަ  128ވާތީ، އެ ކޮމިޓީެގ ސުންަގިޑ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 
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ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 . 2015އޭޕްރީލް  26އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިުލ؛ 

މަތުެގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް. ޤައުމީ ސަލާ -4.3

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ  ލިޔުން  ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ.  2015ެއޕްރީލް  9ގެ ލީޑަރުންނަން އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ޕާޓީތަކުގެ ޕާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ  107އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އެހެންކަމުން، ރަ

އިޢުލާނުކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޚަލީލް هللا ދާއިރާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ނިލަންދޫ

ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕީލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ސީ ޕާޓީތަުކެގ ސިޔާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2015ްލ އެޕްރީ 9ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ 

ން އެކަން އެގޮތަްށ ގޮުތގެ މަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ 107ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެހެންކަމުން

މެންބަރު އަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މިޓީއަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިޢުލާނުކުރަން. ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮ

 ،. ެއ ލިޔުން ލިބުމުންީޓ ފޮނުއްވާަފއިވޭމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިިދވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕާލިހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ  ހުގައި ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ވާ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2015ްލ އެޕްރީ 7މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލި

އެގޮތަްށ  އެކަން ންގޮުތގެ މަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ 107ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެހެންކަމުން

  އިޢުލާނުކުރަން.

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަސްދީގުކުރެްއވުމަށް  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަިއވާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ގާނޫނަށް ، 2013/14ނޫނު ނަންބަުރ ގާރިަހށް ފޮނުވުނު، ހޫރިއްޔާެގ އަލްޖުމްރައީސު
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ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު އަލުން ވިސްނެވުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  1

 ދެްއވުމަށް އަމީްނޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނަޑށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ދަން 2015މާރިޗު  30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންެގ ަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ފޮނުވުމުން އަުޅަގނޑު ބިލު ތަސްދީގުކުރަމުން  މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލުތައް ތަސްދީުގކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ގެންދަނީ، އެ ބިލު ތަސްީދގުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ގާނޫނީ، ިއޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 

މާރިުޗ  30ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތުން،  މައްސަލަތަކަށާއި އެ

ވަނަ ޖަލްސާއިން 13ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015ވީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2015

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 1ލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖަ، 2013/14ފާސްކުރެްއވި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީަގއި މިދަންނަވާ މައްސަލަތައް ފާހަަގކުރެވޭތީ އެ މައްސަލަަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި އެ ބިލަށް 

ތަކާއި ޕެރޯލްެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލު ވަނަ މާއްދާއިން 32ބިލުގެ  -1އިޞްލާޙު ގެންނެވުމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާ 63ގާނޫނުގެ ފަްސވަނަ ބާބުގެ ަފހަތަށް، ހަވަނަ ބާބުގެ ގޮުތަގއި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ބާބުގެ 

އިބާރާތްކުރުމުަގއި "ނިސްބަތްުވމުގެ އިތުރުން" މި އިބާރާތް ބޭނުންކުރެވިފައި ވާީތ، އެ މާްއދާ ދެ ގޮތަކަށް މާނަކުރުމުގެ 

ކަމާއި، އެގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީއާިއ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އާއްމު މެންބަރެއްގެ ހައިސްއޔަތުން ފުރުޞަތު ލިބިދޭ

ނިސްބަތްވުމުގެ ޙައްޤު ވެސް ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިަފއި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިިބގެންނުވާ ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުދާ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވިފަިއ އޮތްކަން ފާހަގަކުެރެވއެވެ. އަިދ ހުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުން

ހުންނަ މުއްދަތުގައި ސިާޔސީ ޕާޓީއާއި ޖަމުޢިއްޔާތަުކެގ މެންބަރުކަމުގައި ނުހުރެވޭ ނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ހޭނެ ކަމާއި، މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ކުށުގެ ެރކޯޑު ެބލުން ފަދަ އިތުރު ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެ

ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު، މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ނަމަ، މެންބަރުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް 

ވާނެކަން ފާހަަގކުރެެވއެވެ. އެެހންކަމުން، ބިލުގެ އެ މާއްާދެގ ތެރެއަށް ޖަލުަގއި ބަންދުކޮްށފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 

ޛުކުރަމުން ނުގެންދާ ފަރާތްތައް ނުފެތޭ ގޮތަށް، "ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިަފއި ހުންނަ މުއްދަތުގައި" މި ހުކުން ތަންފީ

އިބާރާތުގެ ކުރިއަށް "ހުކުމެްއ ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކަިއ" މި އިބާރާތް އިތުރުކުެރްއވުން، އަދި ޖަލުަގއި ހުކުްނ 

ާއއި ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ އާއްމު ެމންބަރުންގެ ގޮުތގައި ތިބުުމގެ ތަންފީޛުކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީ 

ނިސްބަތްވުން ފިަޔވަިއ" ޙައްޤު ލިބިދޭ ގޮތަށް އެ މާއްާދގަިއވާ "ނިސްބަްތވުމުގެ އިތުުރން" މި އިބާރާތާތުގެ ބަދަުލގަިއ "

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި  ވަނަ މާއްާދިއނ32ްމި އިބާރާތް ބޭނުންކުރެއްވުްނ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެެއވެ. ބިލުގެ 
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ވަނަ ބާބުގެ ގޮުތގައި އިތުރުކުުރމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބާބުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  6ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަަނ 57ވަނަ މާއްދާާއއި 16ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އި މިނިަވންކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުން ކަމާއި ބާބުގަިއވާ ޙައްޤުތަކާ 

އެ ޙައްޤުތައް ގާނޫނަކުން ހިފެހެއްޓޭނީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުގެ އަސާސްއާ ތަޢާރުޟްވާ މިންވަރަށް އެކަނި 

ވަނަ މާއްދާއިްނ 30ރާތްކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން ޤާނޫނުައސާސީގެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބިލުގެ މި މާއްދާ އިބާ

ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންަކން ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަްށ، އަދި މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ 

ެއ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފަިއާވ  މުޖްތަމަޢެއްގައި އެ ަޙއްޤު ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑަށް

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ަތޢާރުޟްވާ ކަމަށް ފެންނާތީ، ކަމާއި، އެހެންކަމުން، އެ މާްއދާ މިހާރު އިބާރާތްކުރެވިފައިާވ ގޮތުން 

 -2އިސްވެ ދެންެނވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި އެ މާއްާދ އިޞްލާޙުކުެރއްވުން ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެނެެއވެ. 

ވަނަ މާއްާދއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ގާނޫނުގެ ފަްސވަނަ ބާބުެގ ފަހަތަށް، ހަވަނަ ބާުބެގ 32 ބިލުގެ

ވަނަ 39ވަނަ މާްއދާ އިބާރާތްކުެރވިފަިއވާ ގޮތުްނ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 66ގޮތުަގއި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަަހޅާފައިާވ ބާބުެގ 

ން ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް، އަދި މިނިވަން މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި  މިނިވަންކަ

ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢެއްގައި އެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިދާނެ ަކމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަްށވުރެ ބޮޑަށް އެ ަޙއްޤުތައް 

ނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްވާ ކަމަށް ފެންނާތީ، ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، އެހެންކަމުން، ެއ މާއްދާ ޤާނޫ

 -3އެ މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތެްއގެ މަތީން އިޞްލާޙުކުރެްއވުން ރަނަގުޅވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްާދއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ގާނޫނުގެ ފަްސވަނަ ބާބުެގ ފަހަތަށް، ހަވަނަ ބާުބެގ 32ބިލުގެ 

ވަނަ 41ވަނަ މާްއދާ އިބާރާތްކުެރވިފަިއވާ ގޮތުްނ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 67ތުަގއި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަަހޅާފައިާވ ބާބުެގ ގޮ

މާއްދާއިން ލިބިދޭ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޒަްނވެރިވުާމއި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ންވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަްށ އެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިފައިާވ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނު

އެހެންކަމުން، އެ މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުްޟވާ ކަމަށް ފެންނާތީ، އެ މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްުނާވ 

ދެންނެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމާއެުކ،  ގޮތެްއގެ މަތީން އިޞްލާުޙކުެރއްވުން ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ެފނެއެވެ. އިްސވެ

، 2013/14ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައި ތަސްީދގުކުރުމަށް ަޓކައި ައޅުަގނޑަށް ފޮނުްއވި "ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެޯރލްގެ ގާނޫނަށް 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  91ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 7. 1436ޖުމާދަލްއާޚިރާ  18މަތީން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާްމ ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާهللا . ޚާދިމުކުމް، ޢަބްދ2015ުއެޕްރީލް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ   40މިނެޓު  28ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއީއ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1އާދެ! މި މައްސަަލއަށް ޖުމްލަ ކަ

 3.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 54މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  9މިނެޓު  15ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް 

 3މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު ބަހުސްގެ ވަގުތަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މިނެޓު. އަޅުގަ

 އަށް. هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް. މި 

ން ަމއްސަލައަށް ަޙއްެލއް ހޯދަ ނެްސގެން ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިމހާރު ކުރިމަތިވެގެްނ މި ުއޅޭބިލަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ގެ

ބޫލުފުޅުކުަރްއވަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ގަޖެހޭ.  އެބަ

ްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަމަލުކުރަމުން ގޮތުަގއި ތިއްަބވަިއގެން އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނި ގެމެންބަރުން

ފަދަ ޢަމަލުތަކެއް. މުސްތަޤުބަލުގައި ދިވެހި  ޖެހޭގޮަތކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚު އެކަމަށް ޓަކައި ލަދުވެތިވާން ގެންދަވާ

ނޑުމެންގެ ދަރިން އަ ގެ ތާރީޚު ބަލާފައިމަޖިލީހު މި ، ރައްޔިތުން މިއަުދގެ ިދވެހި ުޅަގނޑުމެންނަށް މަލާމާތްކުރަން ައޅުގަ

މެދު ވެްސ މާތްެވގެންވާ އިސްލާން ދީނާ ، ގައި ލޯތްބެްއ ނެތް ތާމެދު  ޖެހޭ. ތިމާމެންގެ ހިތުގަިއ ދިވެހި ޤައުމާ އެބަ

 ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ދޭތެރޭ ހިތާމަކޮށް ދެރަވާންޖެހޭ ަގނޑުމެން އިންތިހާއަށް އެކަމާލޯތްބެއް ނެތްކަން އެއީ މިއަުދ އަޅު

هللا ރައީސް. ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ! ިމއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އެ ެގންދަވަނީ ދިވެހި ޤައުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ގޮތަށް މި 

ންގަވަމުން. އެ މަނިކުފާނު ފަސްއެނބުރި ބައްލަވައިނުަލްއވާ ޤައުމަިއގެން ކުރިއަށް ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ހި

ވަަޑއިގަންަނވަނީ ައޅުަގނޑުެމން މުޅި ޤައުމުެގ ޙައްުޤަގއި. މުޅި ރައްޔިތުްނގެން ަޙއްޤުަގއި. އެހެންނަމަވެސް ެވގެން މި 

ރައްޔިތުންނަާށއި ދިވެހި ޤައުމަށް ލިބެމުން  އި ިދވެހި އުޅޭ ގޮތަކީ ެއ މަނިކުފާނު ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ މި ވެިރކަމުގަ

އަންނަ ކުރިއެރުމާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ކުރަމުންދާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަްއ ފެނުނީމާ ދެން ވެރިކަމަށް 

އެކަމާ ކަންބޮުޑެވގެްނ ، ދަހިވެތިވެފައި ތިބި ަބޔަކަށް ެއބައި މީހުން ވެރިކަމަށް އެނުބރި އައުުމގެ ުއއްމީދު ެގއްލިެގންދާތީ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ބޭރު ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ަޤއުމުތަކުްނ  މި އުޅެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންވެސްުޓުކރުމަށް ޓަކައި ުމއްސަނދި މަހުޖަނުން މި ރާއްޖެއަށް އައިްސ މި ރާއްޭޖގެ ެއކި 

ދުވަހު ދުބާއީގެ އެންމެ ވަުރގަދަ އެްއ ޝްރޫޢުތަކަށް ތައްޔާުރވަމުންދާ މަންޒަރު. ދާދި މިދާކަށްކަންކޮޅުތަުކގައި ޮބޑެތި މަ

ވިޔަާފވެރިޔާ ުނވަތަ އެންެމ ބާރުގަދަ ެއއް ބޭފުޅަުކ؛ އާދެ، ޑީ.ޕީ.ޯއގެ ެޗއަރމަން ރާއްޖެއަށް ަވޑަިއގެން 
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ނު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަނިކުފާ ލުކުަރއްަވއި އެ ަބއްދަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕާ ވެސް ބައްދަުލކުެރއްވި.

އްވަން ބޭނުންވާ މަނިކުފާނު ކޮށްދެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އެ ،ކަާމއިޝައުޤުވެިރވެހުރި ކުރުމަށް އިންވެސްޓު 

ނޑުމެންނާގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަުކގެ ވާަހކަ   އެކު...އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ ތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙްމް އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުރަ 

ނޑު ެއްއޗެއް ދަްނނަވާލަން ފުރުޞަ ތަކަށް މި ެއދުނީ މުހިއްމު ގާނޫނުތަކަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ނޑިަވޅުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރަންެޖހޭ، އަދި އަުޅގަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ މި ދަ

 މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވެސް މިަކންކަމާ ބަހުސްކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެްއ، މުހިއްމު ބިލުތަކެއް ހުރުމާ

އެްއކޮށް. ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާޫނނާއި އަދި މީގެއިތުރުން އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ މި 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނޑިަވޅުަގއި މިކަންކަމާ ވާަހކަދައްކާނެ މާޙައުެލއް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ޤާއިުމކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ ދަ

. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކަްނފަތަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެިތ އެދޭއެދުމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންނަށް ނަފްސާނީ ޮގތުން ވަނީ ބަލިތަކެްއ ޖެހިފަ. ކަންފަތަށް ބޭސްކުރާ ވަރަްށ  އުނދަގޫތަަކކާ ކުރިމަިތވެފަ. ައޅުގަ

ނޑު  ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާެއކު ރަީއސްގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ އަިނޔާ ލިބިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މިނިވަންކަމާއެކު ވާަހކަދެއްކޭނެ ފުުރޞަތެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް.  އެދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ައޑު ނުޑ މި ތަނުން ނެރެ، ބޭރުކޮށް، ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަްށ އަުޅގަ ިއވޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޓެރަރިސްޓު ަބިއގަ

 ގޮތަކަށް މި މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ ކަންކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާެއކު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު އިތުރު މެންބަރަަކށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުިރން މިއަދު ޖަލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށް 

ލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތުއަރުވަން. މަޖި

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ 

 ފަހުމީއަށް. 

 



7 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ ތިޔާޒުއިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުުކރިއްޔާ. ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މަސީޙް މި ތަނުގަިއ އިންނަވަނިކޮށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެްއވާފައިުނވޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައިވަިނކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތުނުދެްއވާ. ގަާވއިދާ  ނޑައެިޅގެން ޚިލާފަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުިރއަށް ގެންދަވާަފއި ވަނީ އަުޅގަ ކަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި މަޖިލިސް،  2ޖެހިޖެހިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެއްވީ. އެހެންެވގެން އަުޅގަ

ތަނޭ  ްނ ހަމަ ގުންޑާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ކުރިއަށް ގެންދާތަ މި، ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަްށ ވީހިނދު

ނޑުމެން މި ގުންޑާ ސަރުކާ ށް މިއަޅުަގނޑުމެންނަ ގޮވަނީ.  ާފއަށް މިރުގެ އިސްތިއުފެންނަނީ. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ތަނުަގއި  ހުރެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި  ދަންނަަވނީ އެ ސަބަބާ  މި  ައޅުަގނޑު ިއސްތިއުާފއަށް ގުންޑާ ސަުރކާުރގެ

ވެސް. ޤާނުނުލްޢުޤޫބާތު  ތަނުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ަމޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެީވ ިއއްޔެ ސީދާ މި ވާނުާވއެްއ ނޭނގޭ. 

ާވއިދާ ަކނަޑއެިޅގެން ޚިާލފަށް އެކަން ކުރެްއވި ތަން ދިަޔއިރުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގައިްއޔެ ފާސްކޮްށގެން

 ..އީ. އެހެންވެގެން.ޔަގެންދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަށްމްދީދީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިކަނިޒާމީ ނުކުތާއަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފަންނުމާ

އުފާއަށް ައޅުަގނުޑ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މި ޮގވާލަނީ. މިއީ މީހުންމަރާ ސަރުކާރެއް މީހުންމަރާ ސަރުކާރުގެ އިްސތި

 އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ..އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ފުރުޞަތުއަުރވަންެވގެން. ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

. އަޅުަގނޑު ގެންހުރެ މި ަސބަބަބާ ގޮވާލަނީ ާފއަށް އަޅުަގނޑު މިމީހުންމަރާ ސަރުކާރު، މި ވަުގ ސަރުކާރުގެ އިސްތިއު

ނޑައެިޅގެން ފާޅުަގއި  ނޑުދެންމެ ކަ ނޑު ނިޒާމީ މައްަސލައެއް ނަަގއި، އަުޅގަ ކުރަްނ މައްސަލަ ފާހަގަ ނިޒާމީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ފުރުޞަތު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއެދުނު ހިނދުގައި،    2މްގެ ނުދެއްވާ ދެންމެ ޖެހިޖެހިގެން ޕީ.ޕީ.އެއަުޅގަ
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ނޑު ގެން. އެހެންވެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެއްވާފައި ވަނީ  ފާއަށް މިމެން މި ގުންޑާ ަސރުކާރުގެ ިއސްތިއުައޅުގަ

 ... ސަުރކާރު އިސްިތއުފާގޮވާލަމުންދަނީ. ގުންޑާ ސަރުާކރު، ގުންޑާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  .ޒަތްތެރި މެންބަރަށްއަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިާރެގ އިއް  ށް ފުރުޞަުތ މިކަނިޒާމީ ނުކުތާއަ އަުޅގަ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ނޑު ފުރުޞަތަަކށް މި އެދުނީ މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލުގަިއ،  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެޯރލްގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުކުތާއެއް މީަގއި ފާހަގަކުރަްއވާަފއި ވާތީ މި ބިލު އިތުރަށް ކޮމިޓީއަށް  3ފޮނުއްވާފައި ވާތީ، ވަރަށް މުހިއްމު 

 ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށްގެންދިުއމަށް ހުށަހެޅުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް.އަޅުަގނޑު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިތާގަިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮބައިތޯ އިންާސފު؟ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަަކ 

ނޑުމެން އަުޑއިްއވަން އުޅުނީމާ މިތާ ތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށްފަިއ، ވަކި މީހަކުގެ ވާހަކަދަްއކަން ފެށީމާ ހުރިހާ އަޅުގަ 

ނޑައިލާަފއި އެ ވާހަކަ ދެއްކޭ ގޮތަށް. ކޮަބިއތޯ ދެން ތިބި މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް؟ އެހެންވީމާ، މިީއ  އެްއޗެއް ކަ

ނޑުމެން މިތާ އަނިޔާކުރުުމގައި ހައްދުފަހަނަައޅާފައި ގޮސް ފައި ތިބި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއް މިތާ މި އޮތީ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މެސެޖެއް ފޮނުވައެްއ  ނީޑަގއި އިށީނދެގެން ތިބެެގން އެއް ހަފުތާ ވީއިރު އަނަގއިން ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ ގޮ

ނޑުަވއިލާފައި ިމ ، ނުދެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، މި މީހުން ބޭނުންވާ މެސެޖު ހާސިލްކޮށްލީމަ އަުޑއިްއވައި  ައޑުކަ

ނޑުމެން މިހާރު  މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަން. މި ފުރުޞަތެއް މިގޮތަށް އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެވިގެނެއް ުނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އުނދަގޫކޮށްމު ބިލަކާ މެދު ބަހުވެސް މި ދަނީ ވަރަށް މުހިއް ނުވަތަ  ،ސްކުރަމުންދާ ވަގުތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ދަނީ. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާިއ  ށުނީއްސުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުއްތުރާކުރަމުންމަޖިލިސް ފެ މި ބައިގަ

ރާއްޖޭެގ މިއީ ޖަލުގައި ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި .ކީއިޞްލާޙެއް އިޞްލާޙަ  ގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭޕެރޯލް
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ޓަކަިއ  ގޮތުގައި ލިބިދިނުމަށް އް އެންމެ ފުރިހަމަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަ 16ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 އް މިގަންނަވާތީ އިޞްލާޙެ ކަމަށް ފެނިވަޑައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް މި ބިލުން ބައެއް ޙައްޤުތައް އުިނވާ

ސް އިމީހުންގެ ަރއީމް،  އެ ބަިވދާޅުވާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޒަޢީއޮތީ. މީގެތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން އެ  ތަނަށް ފޮނުވާފައި މި

ނޑުމެންނަށް  ނަޝީދުގެ ޙައްޤުތައް ވެސް ލިބިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ މީގެ މައްސަަލއަކީ؟ މި ބިލަށް އަޅުގަ

ތަީކ. މި ރައްޔިތުްނގެ ހަމަައށް ފޯރުވިޔަނުދޭން މި ކުރާ މަސައްކަ ަރއްޔިުތންގެ އަޑު ަރއްޔިތުންނާ ރެވިޔަނުދޭން،ސްކުބަހު

ތަނަށް ވަދެ ކޮންމެ ދުވަހަކު މި  ގުްނޑާއިން މި 5ޓެރަރިްސޓުން،  5މިތިބަ  ،މެންބަރުން ތިބޭއިރު 85 މަޖިލީހުގައި

ނޑު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަެމއް. މިގޮތަ ށް މިކަން ކުރެވިގެންނުވާނެ. ކަ ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިއީ ައުޅގަ

ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެކޭ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

 ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ެގއްލޭ ،ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭނުންޮކށްގެން ހިންގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް

ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް މަޖިލިސް  މި މަޖިލީހުގެ ހެދިފައިވާ ،ަގއި މަދު މެންބަރަކު މި މަސައްކަްތކުރަމުންދާިއރުގޮތަށް މިތާ

ނޑެން އެބަ ޖެހޭ. މި މީހުންނަށް ވެސް ކުރިއަށް މި މީހުން  ،ގެްނގޮސް މިބައި މީހުންގެ އަޑު މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކެ

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު މިތާ ތަނަވަސްކޮށްދީފައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް،  ނުންވާ އަޑެއް ރަްއޔިތުންނާބޭ

 މަސަްއކަތްކުރުމަކީ ގޮތަށް މި  ލާގޮތަށް، ަވކި ބަެއއްެގ ައޑު ަކނަޑއިަވކި ަބއެްއގެ އަޑު ިއއްވޭ  ،ށް ޢަމަލުނުކޮށްއެގޮތަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ކުްށވެރިކުރާ ކަމެްއ. އިއްޒަ މި ބިލަށް އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވީތީ. މި ބިލަކީ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަްނ މި ބިލު

ކޮށް ފަިއވާ އިޞްލާޙެްއ. ޚާއްޞަލިބިދޭ ބައެއް ޙައްޤުތައް، ައސާސީ ޙައްޤުތައް އުިނކުރެވޭ ކަމަށް ފެންނާތީވެ ފޮނުއްވާ

ނޑަ  ތިބޭ ކުށްވެރިންނަށް ެއއީ ހުުކން ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުެރވިފައި ކުރަމުންދާ ނިޔާ ަކނޑަެއޅި ތަންފީޛުއަދި  ،އެޅިކަ

މީހުންނަށް ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއހެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިޭދ  އަިދ ނުވިޔަްސ އެަބއި ،ކުށްވެރިންނަށް ވިޔަސް 

ނަޑއަޅާަފއި މިހިރީ. އެހެންވީމާޙައްޤުތައް ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ބިލުގައި   އިޞްލާޙު މި ބިލަށް ފޮނުއްވި، ކަ

ނޑު ހަމަ  ންނަވާލަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ތާީއދުކުރާ ކަމެއް. އެ ވާހަކަ ެވސް ދަ މެންނައުމަކީ ައޅުަގނޑުގެ އަުޅގަ

، ތަޅުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް ގެންދެވޭނެ ަމގުގެ މި މަޖިލީހު ،ފަހަރު މަނިކުާފނަށް ގޮވާލަން  އަދިވެްސ ެއއް

ނޑުމެން ގޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ނޑުގެ ާދއިރާެގ ހަމައަށް، އަޅު  ަގއި އިށީނެދ ތިބެ ރައްޔިތުންނާނޑީ އަުޅގަ ގަ

ޮގތެއް ހައްަދވައިެދއްވާށޭ. މިީއ ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފަިއާވ  ނެހަމައަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ އަުޑ ިއްއވޭ ރައްޔިތުންނާ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ އަކީ  އްޤުތައް ލިބިނުދެންޏާ މިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙަމުއައްސަާސއެއް. މި މުއަްއަސސާއިން އަުޅގަ

އަށް ފޮނުަވއިގެން ކޮމިޓީ . މި ބިލު ކޮިމޓީއިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ުކރާނީ؟ އެހެންވީމާ

ނޑު ތާއީދުކުާރ ކަމެއް ކަމުގައި އަދިވެްސ  މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާހުތައް ގެނައުމަކީ އަުޅގަ
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ނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ،ވަމުންއެއްފަހަރު ދަންނަ ދަންނަވަން، އިްއޒަތްތެރި  އަުޅގަ

 ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުގެ ގަވާއިދަށް ހިތުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީރި މެންބަރުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ިއްއޒަތްތެ

ނޑު މިހާރު  ރިކޮށްހިތްތަވައިޙުރުމަތްތެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގެން ތިބުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން ޕެރޯލް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު ޝުކުރިއްާޔ، އި  ގެނައުމަށް  ގަ

ނޑުމެ ފޮނުއްވީތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ  ެވސް... ންނަކަށް ނޯންނާނެ އެއްގޮަތކަށްއަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަ ނޑުމެްނެގ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުގަ ން މިތާގައި ައޅުަގނޑުމެން ވާހަަކދައްކާއިރު އަުޅގަ

ނޑު އެަބ  ަކމެއް. މިއީ ވަރަށް ދެރަ ޕާޓީގެ މީހުން ެވސް މިކަން ުކރައްވާތީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަ ބޭނުންވޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ަރއީސް މިތާ ގޮތަށް މި  މަޤާމު ގެއްލޭ ގެ ގައި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ެއއްެޗއް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިން މީގެ  ،ގެނައުމަީކ އަޅުަގނުޑ ކުްށވެރިކުރާ ަކމެއް. އެހެންކަމުންގެނައި  އިޞްލާޙު ވެސް އަުޅގަ

ެއއްެވސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ިސޔާސީ ާޕޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް ވުމުެގ  ،ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން އައިސްފައި ވާނީ

ޚިލާފު ަކމެކޭ. މި މަޖިލީހުން ވަރަށް  ރެިވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ެއީއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކީ ކުޙައްޤު ނިުގޅަިއގަތުމަ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ކޮންެމވެްސ އެއް ސިާޔސީ ޕާޓީެއއްަގިއ  ދެރަކޮށް ކުރެްއވި ކަމެއް އެއީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ސްކުރުމުެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އާއްުމ މި ގާނޫނު ފާ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޙައްޤު ެއބަ އޮވޭ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ނޑު ފާހަގަކުރަން...ލަޙަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ގެއްލިފައި މަޞް  ކަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިަތުކގައި އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ގެ ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހު   ދަންނަވަން.  ގޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ދަނީ އެ ތަެނއްަގއި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން އޮެވެގން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީެގ ވަނީ، ަޤއުެމއް ކުިރއަރައި އުމެއް ތަރައްޤީޤަ

އެންމެ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ބޮޑު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި  ،ލީޑަރު



11 

 

އަދި ެއ  ،ެއ މަނިކުފާނު ޖަލުގަިއ ބަންދުގަިއ ހުރެ ،ނެތް. މިގޮތަށް މިހެން އޮތުުމންމެދު ޝަްއކެްއ  ލީޑަރުކަމާ

ނަންޖެހޭ ކަމެއް. މަކީ އަޅުަގނޑުެމން ލަދުގަންސްވެގެންދިޔަދިޔުމަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބިލު ފާ

ނޑު އުފާކުރަނީ މިއަދު މި މަޖިރަށް ހިތާމަވަ ވަނަ ފަހަރަށް ލީހުން މި ބިލު އަނެއްާކވެސް ދެ ހުރި ކަމެއް. ައޅުގަ

 . އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި ދު އަޅުަގނޑަށް އޮީތތީމި އިޞްާލހު ގެނެސް ފާސްކުރަްއވާނެކަުމގެ ުއއްމީ ،ވިސްނާަވޑަިއގެން

އޮތް  މަގުމަތީަގއި މިހާރު މި ،އިމުކުރުމަށްގައި ަހމަޖެހުން ޤާރައީސްގެ އަރިހުން ވެސް އެދެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ކަމާ ގެ. އެއީ ސަރުާކރުވުމަށްޓަކައި އެޅެން އޮތް ފިޔަވަޅު އަުޅއްަވއިދެއް  ހަލަބޮލިކަން ނައްތާލުމަށް

ލެއް ގެނެސްގެން އެ މަނިކުފާނު މަޝްވަރާކޮްށގެން މި މަޖިލީހުން އިސްނަންަގވަިއގެން ވެސް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ

ން. ޖެހޭ މަނިކުފާނު އިސްނަންަގވައެބަ މިކަމަށް  އިދެްއވުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޖަލުން މިންޖުވާނެ ގޮތަކަށް ަހއްދަވަ 

ނޑުމެންގެ ަޤއުުމެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤައުުމގަިއ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަށްވުރެ މުހިއް މު ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަނޭވާއެއް ލެޭވނީ ވެސް، ތިބެވޭނީ ވެސް ތިއިޤް ޞާދު ކުރިއަރާނީ ވެްސ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މެންނަށް މަގުމަީތގެ ހަމަޖެހުން ޤާއަޅުަގނޑު މި އިމުވެގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް، އަުޅގަ

ތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވެސް ސުލްޙަަމސަލަސްކަން ޤާއިމުނުކުެރވި، ޒަމި ިއއް  ،އިމުނުކުރެވިޤައުމުަގއި ހަމަޖެހުން ޤާ

 އެްއގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި މަަސއްކަތްކުެރޭވނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައި  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި މަޖިލީހުގެ ރޫހާ

ނޑުމެންނަށް ިކހިނެއްތޯ، ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން މި ޤަ ގެންދާނީ.  ތައް ކުިރއަށްއުމުގެ ކަްނތައްނެތި އަޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެްނމެ އިސްކަމެއް ެދްއވަންވާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަީނ 

 ،ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންމަންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަަސލަސްއުމުގެ އަޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް. ަޤއުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް. ޤަރައް

ނޑުމެ ޚިލާފުވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގާނޫނާ އްޔިތުންގެ ރަ ންގެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖި ،ނަމަ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނަމަ،  ޚިލާފުވާލީހުގެ މެންބަރުން ގާނޫނުގެ ރޫހުތަކާ އަުޅގަ

ލަޙަތު ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ އަމިއްލަ ޒާތީ މަޞް، ން އުޅޭއިރު އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަދައިގެ

ނޑުމެްނ ބޭނުންވާ ނޑުމެންނަށް ޤަ، ނަމަ ކުރިއަުރވަން އަުޅގަ އުމުގައި އަާމންކަމެއް، ސުލްޙަވެިރކަމެއް، އަޅުގަ

ށް މެދު އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ފުންކޮ ކަންކަމާ އެއްަބއިވަންަތކަމެއް ނޯންނާނެ. މި

ނޑު ނޑުމެން މަސައްކަތްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ައޅުގަ  ...މެން، އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އަދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން ގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހު

ނޑު މިހާރު )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ޓަކައި އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.  ގެންދިއުަމށް އަށްމަޖިލިސް ކުރި އަޅުގަ

 އަށް. ގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއުތުރު ދާއިރާ އަރުވަނީ ކުޅުދުްއފުށީ ފުރުޞަތު މި
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  ން:ވާހަކަދެއްެކވު އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑުމެން އެބަ މީހުންނަށް  ،ޖެހޭ ވިސްނަން މަޖިލީހުގައި ގާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަކަށް ބަދަލުކުރަމުންދާއިުރގައި އަުޅގަ

 ގެންދަނީ. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަދު... ގާނޫނު ހަދަމުން މި މަޖިލީހުން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަން. މާފަންނު އުތުރު  ހެންވޭރުމެދު ނޑީަގއި އިީށނދެވަޑަިއގަތުމަށް އަުޅގަ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ގޮ

ނޑީަގއި އިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ފަލާޙްދާއިރާ ން ގޮ

ނޑީަގިއ  ،ވަން. ހުރިހާހިތުމަށް ދަންނަގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ގޮ

ނޑީަގިއ  އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ގޮ

ނޑީގައި އިށީނެދވަޑަ  އިގަތުމަްށ އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގެ ގަވާއިދަށް ުޙރުމަތްތެރިކޮށްދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހު

ގެ ގަވާއިދަްށ ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު

ނޑިކޮޅުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަހިތުޙުރުމަތްތެރިކޮށް ެގ މަޖިލީހު ،ަތކުަގއި ިއށީނދެވަޑަިއގެންތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

ނޑަްށ ޖެހޭނީ ނަން އިއްވަން. އިްއޒަތްގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ތެރި މެންބަރުންގެ ނަން ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ހެންވޭރު ތެރިކޮށްހިތުމަށް ދަންނަވަން. މެދުއިދަށް ޙުރުމަތްޖެހޭނީ. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިްއވަން

ގެ ގަާވއިދަށް ހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މެދުދާއިރާ

ްށ ހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ދަންނަވަން. މެދު

ނީޑގަިއ ތެރިކޮށްޙުރުމަތް ހިތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ގޮ

ނީޑަގިއ  ތުމަށް ދަންނަވަން. މަްއޗަންޮގޅީއިށީނދެވަަޑިއގަ އުތުުރ ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ގޮ

ފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްމތިޔާޒު ފަހުމީ ޮގނީޑގައި އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. މާ

ނޑީަގއި އިށީނެދަވޑަިއގަތުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން.  އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ގޮ

ނީޑަގއި އިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެން ނޑީަގިއ  ނަށް،ބަރުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮ ގޮ

ނީޑގައި އިށީނެދވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.  އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮ

ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މި އަރުވަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް، ކުޅުުދއްފުށީއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 މެންބަރު. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ށީކުޅުދުއްފު

އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ ގެންދޭ ދީގެން އިނގޭތޯ. އެއީ  ،ައޑުގަދަކުރޭ އިނގޭތޯރައީސް، ައޅުަގނޑު ެވސް 

ނޑު ާވހަކަދައްކަންހެދީމަ އަޑު އިސް ވަިކ އަދުރޭ އަ. ގަދަކުާރތީ ފުރުޞަތު ތި ގެއްލުވަިއލަނީކީްއވެގެންތޯ؟ އަުޅގަ

ޖެހޭނީ؟ ވަރަށް ސާފު ރައީސް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އިނގޭތޯ. ތަށްތޯ ރައީސް ޢަމަލުކުރައްވަންއެގޮ އެްއޗެއް ބުނީމާ

ނަޑއެިޅގެން މެޖޯރިޓީ ޮއެވެގން ގާނޫނުތައް ުމގުރަމުން މި ސަރުކާރުން ގެންދާއިުރގައި ރައީސް ހަމަ ތި އިންނަނީ  ކަ

އެހެން ގާނޫނަކަށް  ންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބަދަލެއް، އަނެއް ދުވަހުން އަންނާނީންނާނެ ޕެހަނު އިނގޭތޯ. މިއަދު އަ

! ނަން ބަދަލެއް. މިއީ ކަންަތއްތައް ުކރާ އުސޫލުތޯ މިއީ؟ ދުނިޭޔގެ އިންސާނުންނަށް ކަންތައްތަްއ ކުރާ އުސޫލުން، ބަލަ

ބަކަރި އުޅޭ މީހުން ހަދާ އުސޫލުންނޭ. ގެރި ދުނިޔޭގެ ޖެހޭނީގެން؟ ގާނޫނުެހދިޔަކަސް ގާނޫނު ެވސް ހަދަންއްވަނީ ީކއްވެ ނީ

 މަޖިލީހުގެ ގާނޫނުތަކަށް މި ގެންނަ ބަދަލަށް...، ްއޗެއް ނޫޭނ ގާނޫނަކީ. އެހެންވީމާ އުސޫލަކުން ހަދާ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލައެްއ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބެހޭ  ބެހޭ މައްސަލައެްއ، ޭފދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާީހމްދީދީ. ނިޒާމާ ނިޒާމާ

 އިބްރާހީމްދީދީ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ނުގެންދެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގަިއ  ކަމެއް ކުރިއަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިގޮަތކަށް މި

ނުން ފުރުޞަތު ލިބޭނީ. ތަ އްކޭ. ަވގުތެއް ނުިލބޭ. ވަކި ަބޔަކަށް ނޫން މިނުދެ ެއއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވާހަކަ

ނުޑ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކު މި، އެހެންވީމާ މި މަޖިލީހުގައި ހުރިާހ  ،ދަންަނވަނީ އަުޅގަ

ަގވާއިާދ ، ށްހިތައިޙުުރމަތްތެރިކޮ ގެންޮގސްދެއްވާށޭ. ަގވާއިދަށް ގޮތަށް ކުރިއަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ

ގެންދަން  ތަނުން ބޭރުކުރަްއވާފައި، ަގވާއިދުން މަޖިލިސް ކުރިއަށް އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ މެންބަރުން މި

ނޑު ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މަނިކުާފނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އެއްބާރުލުން ދެްއވާށޭ. އެ ާވހަކަ އަުޅގަ

ނޑަްށ ގޮެތއް މަނިކުފާނު ނުހަ ވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި ގޮތެްއ، ަވކި ބަޔަކަށް ވަކިބޭނުން އްދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ...ހުގެ ގަާވއިދުތަކަށް އިޙްތިރާމްން. މަނިކުފާނަކީ މަޖިލީޔަޤީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބެހޭ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަެއއްުނގަންނަން.  ނިޒާމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

ގެންދިއުމަްށ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް

 ދަންނަވަން، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ސާ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ކުޅުދުއްފުށީ

ަޓަކއި މި މަޖިލީހުން ފުރުޞަތު  ަސރުކާރުން އަނިާޔވެރިވުމަށްގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުން،  ްނވާސަރުކާރުން ގާނޫނުތައް ބޭނު

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިނޫނަސް ދުނިޔޭގެ އެކި  ނުޑ އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ ހޯދަމުންގެންދާތީ އަޅުގަ

ގާ ޤައުމެއް ހިނޒާުތގެ މަޖިލީހެއް  މި، ޔިތުންގެ މަޖިލިސްތައް ހިނގަމުންދޭ. އެކަަމކު މި ވައްތަުރގެތަންތަނުގައި ރައް 

ބުއްދިފިލާފައި ތިބި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ސަރުކާރުން ބުނީތީ ބުނާހާ ކަމެއް ކުރަމުން މި މީހުން މި ގެންދަނީ

 ...ެއްއގޮތަށް ބައެކޭ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޢަބްދުއްރަޙީމް. މެންބަރު ދާއިރާގެ ޮފނަދޫ ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް މި ެނގީއި އްލިފަިއ ހަމަ ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެ  ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ހިފަހައްޓައި ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި މި ރައް .އޮތީމަ

އާލާްތވަރާ ދޭތެރޭަގއި ފޮތެއް ނެތިގެްނ އުޅޭ ގޮެތއްރިޔާސަތުަގއި އިންަނވާ ބޭފުޅަުކ ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، 

ޖެހޭ. މިހާރު މި މީހުންނަށް މެންބަރުންނޭ ކިޔުމުެގ  ކުރަން އެބަތަނުން ބޭރުއާލާތްަވރު  މި  އަަޅއިގެން މިފިޔަވަޅު 

ން ވިހިތިރީސް މިލިއަ ،އެކަކު މިހިރީ މީހަކުގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ދުއްވާަލއިގެން  ؛ބޭނުމެއް ނެތް. މިއީ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް

ކު ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ދެން މިތިބަ މީހުން މިތިބީ ހަމަހެޔަ .މެަލއިގެން މަގުމަްއޗަށް ނިކުއެ ދަވާ، ރުފިޔާ ނަގަިއގެން

 ޖެހޭ މިތަނުން ބޭރަށް ނެރެން.  މީހުން އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ބެހޭ މައްސަލައެއް ަކމަކަށް ބަލައެއް ުނގަންނަން.  ނިޒާމާ

 ްށ ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަން.ވާހަކަފުޅު ކުރިއަ މޫސާ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރުއްޒަތްތެރި އި އުތުރު ދާއިާރގެ  ކުޅުދުއްފުށީ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ޅުދުއްފުށީކު

ިމ  ،ބަދަލުކުރަމުން ގެންދާއިރު ނޫނުތަެކއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންގާކުރަްނ ބޭނުންވާހާ ސަރުކާރުން ަވއްކަން 

ނުޑމެންއިމަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުުޅން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ަހމަހޭގަ ކުރާ  ނގޭ މިނަށް އެތޯ ތިބެނީ. އަުޅގަ

ތަނުގައި މި ކުރައްވާ ކަންަތކަކީ ރަްއޔިތުން  ތްވާ ޕާޓީެގ ބޭފުޅުން މިތައް. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރު ނިސްބަކަންތައް

ންނާނެ ކަމެއް ނޫން އެީއކީެއއް. ރައްޔިތުން ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ބަލަެއއް ނުަގންނާނެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ބަލައިގަ

ލަމަެއއް މި މީހުންގެ ނެތް އިނގޭތޯ.  ހަމައެއް، އުސޫލެއް  ،ނޫނެއްގާތައްތައް ކުރަމުްނ އެ ގެންދަނީ. ގޮތަށް ކަން

ނޑު މި ނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުންދަނީ ގާބުއްދި ފިލާފައި ތިބި ބަޔެކޭ. މިއީ ހަމަ، ދަންނަވަނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަދަމުން ނޫނުގާ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މީހުންނަށްއިމުޅިން އިދިކޮޅަށް  ހިނގަމުންދާ ުއސޫލާއި އާޖުފާޖާ ދުނިޔޭގައި

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ކުރާނެ ަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި މަލާމާތްގެންދާއިުރގައި މި ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ައޅު

 ނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުން މި ގާ ތަނުގައި ދުވާލު ދެއިރު  މި ،އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ ބުނެ

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުން ދަންނަ އުސޫލަކުން ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ކުރަމުން  ގެންދަނީ.

ނޑު މި، މިދަނީކީއެއް. އެހެންވީމާ ތިބި ބައެކޭ. މި ކަންކަަމކީ ދުނިޔޭގެ  އިދަންނަވަނީ ިމއީ ހަމަ ބުއްދި ފިލާފަ އަުޅގަ

 އެހެން ތަންތަނުގައި ކަންތައްަތއް ކުރާ ުއސޫލުން ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން. ރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުބައްަޒތްތެރި މެންއި ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ  އި ބެހޭ މައްސަލަެއއްގަ  ނިޒާމާ

އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން  އިހިތަންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެ އި

ނިޑކޮޅުތަުކަގއި.   ގޮ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ިނޒާމާއްާޔ އި ޝުކުރި ބެހޭ މައްސަލަެއއް ިމ ނެގީ މިހާރު ރަްއޔިތުންގެ  އްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އާދެ! އަުޅގަ

ސް އަރިުހގަިއ ްއޒަތްތެރި ރައީގާ ކަންތައްަތކެއްތޯ ހަމަ އި މި ހިނގާ ކަންތައްތަކީ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން ހިނ އިމަޖިލީހުގަ

އިދަްށ ނޑަށް ަކނޑަެއޅިގެން ވަރަށް ސާބިތުަކމާއެކު މަޖިލީހުގެ ގަވާ އަޅުގަ  .ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންހަމަ ދަންނަވާލަން، 

އްތަކެްއަކން. ކަންތަ މި ހިނގަމުންދަނީ ނިޒާމުން ބޭރުކެޭރ މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ރިޢާޔަތްކޮށް ދަންނަވަން

ެއއީ  ،ެޗއް ދެންނެވީމާްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިަޔ ވިދާުޅވަނީ މެންަބރަކު މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެްސ އެއް އިއެހެންނަމަވެސް، 
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ނުޑ މި ވަނީ؟ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫނޭ. ކިހިނެއްވީމަތޯއޭ ނިޒާމީ މަްއސަލައަކަށް ހުގެ ދަންނަވަނީ މަޖިލީ އަުޅގަ

ދަރާއި އެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންެވގެންވޭ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޤަ އިވަނަ މާއްދާގަ 3ގަާވއިދުގެ 

މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ފަަދ  .ލިއްޔަެތކޭޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަްސއޫހިފެހެއްރުމަތާއި ޤަދަރު ޙު

އުނިކަމެއް އަުތވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެްއވެސް ކަމެްއ  ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދށް، ނަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ހިނަގއިފި

މަސައްކަތްކުރުަމކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިހުގެ  ރަންޖެހޭ އެންމެހައިކުއެ ކަމެއް ހުއްޓުމަށް  ،ނަމަ ފާހަގަކުރެިވއްޖެ

އެހެްނވީމާ، ނިޒާމީ  ؛ންަނވާ ބޭފުޅެއްގެ އި އިރައީސްގެ ޒިންމާެއއް. އެ ަރީއސްގެ ވާޖިބުފުަޅކީ އެ ވަގުަތުކ ރިޔާސަތުގަ 

ނޑު މި ނެގީ މިހާރު މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި ހިނގަ މުންދާ މައްސަލައަކީ މި މައްސަލަެއއް އަުޅގަ

ނޑު  ،ކެރޭތީވެ ަގނޑު ހަމަ ކެރިހުރެ ދަންނަވަންމަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިނގާ މައްސަލަެއއް ނޫންކަްނ އަޅު އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. .މި ދަންނަވަނީ މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ހިފެހެއްޓުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ެއއްބާރުުލން ދެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު މި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިއި

ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ. މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބަާލއިރުަގއި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 

ގެންދާތީެވ އެ ކަމަށް  އެއްބާރުލުން ެދްއވަމުން ށް ެގންދިޔުމުގައިސީ ޕާޓީްނ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއައެންމެ ބޮޑު ސިޔާ 

ސަތަށް ހިތުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާކޮށްރުމަތްތެރިންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ޙުދެމުން މި ގެންދަނީ. އެހެފުރުޞަތު

ނޑު ދަ ،ވާތީ  ދީގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށްމެންބަރުން އެއްބާރުލުން ން. ންނަވަތީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން ަކމަށް އަޅުގަ

ރަްއޔިތުންެގ  ންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައި،ްއޒަތްތެރި މެއިއެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އްޤުަގއި މަސައްކަތްކުެރވޭެނ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރިއަޙަ  ށް ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 އަށް.ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޣަފޫރު މޫސާްއޒަތްއިރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ އުތު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ޖެހޭ ިވސްނަން މި ކުރަމުންދާ ކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި. ސަުރކާރުން ބޭނުންވާހާ ކަމެއް ކޮްށގެން ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ދައުލަތުން. ދައުލަތުގެ  ކުރަމުން މި ގެްނދަނީތިބެގެން ަކނަޑއެިޅެގން ވަްއކަންމި މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން  ފަހަތުގައި

ދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ . ަވގުން ވަްއކަންުކރުމަށް ޓަކައި، ފުރުޞަތު ހޯަދއިއަށް ިޚޔާނާތްތެރިވަމުްނ ގެންދަނީފައިސާ

ނޑިެއއް  ީދގެން މި ރައްޔިތުން ވޯޓުންކުރަމުން މި ގެންދަނީ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ސް ބޭނުގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލިތަޅުދަ

ނިޑކޮްއކޮ، ބަޔަކަށް ތިބެގެންދޭ ކުރުމަށް ޓަަކިއ ފުރުޞަތު ހޯދައިވައްކަންސަރުާކރަށް  ،ތަނަށް އައިސްފައި  ގޮ

ނޫން. މި ކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ  ސަރުކާރެއް މިތާ ހިންގަވަމުން ތި ގެންދަވަނީ. މިއީކީ ރައްޔިުތން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް
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ށް މި ލައްަޒތްތެރި ރައީސް، ޕޭރޯއި އަންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ުއފުލަންޖެހޭ ދުވަހެއް ދުވަހެއް އަންނާނެ. ޒިންމާ 

 ވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް. އެހެްނނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު މި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން

ދަ ފަސާ  ެކއް ކޮށްޭދން. މީހުން މެރުމާއިރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކަންތައްތަ ޖެހެއޭ ންނަވާ ވާހަކަައކީ ސަރުކާުރން އެބަދަ

ދަނީ ފުޅާކޮްށ  ހިންގުމަކީ ސަރުކާުރގެ ަހއިިސއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން މި

ނަޑއެިޅގެން ބޫުލކުރާނެ ކަންނޑުމެން ގަކުރަމުން. ިމއީކީ އަުޅގަމި ކަންކަން  ނޫނުގެ ގާތައްަތކެއް ނޫން. ކަ

ފެންނަނީ. ޑިމޮކްރަސީއޭ ބުނެ  ކުރަމުންދާ މަންަޒރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތައްޚިލާފު ކަންތައް ނޫނާގާނުންކޮށްގެން ބޭ

 ން ެއ ހަމަތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެހަމަތައް  ފެންނަނީ. ޑިމޮކްރަީސގެ ުކރަމުންދާ މަންޒަރު މިޑިމޮކްރަީސ ހަލާކު، ނިކުމެ

 ...އަލީަގއި ޑިމޮކްރަީސއާ ޚިލާފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވަން. މެދުހެންވޭރު ހިތުމަށް ދަންަވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގާއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

 ދާއިރާގެ ހުޅަނގު ހިތުމަށް ދަންނަވަން. މާފަންނުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަަވއިދަްއޒަތްތެރި އިދާއިރާގެ 

ނޑި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ނަަވން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އަށް ވަަޑއިގެން އިީށނދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންގޮ

 ،މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އްޒަތްތެރި ެމންބަރުއި ދާއިރާގެ  އުތުރު  މައްޗަްނގޮޅީހިތުމަށް ދަންނަވަން. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ހުގެ ގަވާއިދަްށ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީ އިހިތުމަށް ދަންނަވަން. ދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހުގެ ގަވާއި

ހިތުމަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް، އްޒަތްތެރި މެްނބަރުންއި ހިތުމަށް ދަންނަވަން. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަްށ  ހިތުމަށް ދަންނަވަން.ތްތެރިކޮށްރުމަމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަްށ ޙު، ރި މެންބަރުންްއޒަތްތެއިދަންނަވަން. 

ރި ްއޒަތްތެއިކުރާނަން. ގެންދެވޭތޯ އަުޅަގނޑު ަމސައްކަތްްށ ކޮށްހިތުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލިސް ކުރިއަރުމަތްތެރިޙު

. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއިިއގެން ިތއްބެވި ކުރައްަވއިގެން ވެދެަވޑަމެންބަރުންނަކީ މިތަނަށް ހުވާ

އި ކޮޅަށް ަވުގތު މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަ ށް ގެްނދިޔުމަށް. އެހެންވީމާ، މިންތައްަތއް ކުިރއަކުރުމަށާއި ރަްއޔިތުންގެ ކައިޙްތިރާމު

ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އި ތުޮކޅަކަށްފަހު()ަވގު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.އިތިއްބެވި 

ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހިތުމަށް ދަންނަަވން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ުޙރުމަތްތެރިކޮށްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަން

ށް ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަ ހިތައިގެން މަޖިލިސްރުމަތްތެރިކޮށްނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުހިތުމަށް ދަންޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ންނަވަން. އިށީނދެވަަޑއިގަުތމަށް؛ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ ހިތުމަށް ދަނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްދަން

ރުން އްޒަތްތެރި މެންބައިހިތުމަށް ދަންނަވަން. ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ުޙރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ދަންޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ގެ މަޖިލީހު !ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްމަޖިލީހު !އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިަގނޑަށް ޖެހޭނީ ނަން އިއްވަން. ހިތުމަށް ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
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އްޒަތްތެިރ އި ަގނޑަށް ޖެހޭނީ ނަން އިްއވަން. ނުހިތްތަވާ ކަމަށް ވަީނ ވިްއޔާ ައޅުށްރުމަތްތެރިކޮމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙު

ނޑު މި  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް. އަދިވެސް މަޖިލިސް ، ދަންނަވަނީ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު. އަުޅގަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ މަސަްއަކތް ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު  އަރުވަނީ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިކުރާނަން އަޅުގަ

 އަށް. ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޣަފޫރު މޫސާްއޒަތްއިދާއިރާގެ 

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ޖެހޭ  ގައި ިވްސނަން. ސަރުކަރުން އެބަޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމު  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން އެބައިޝުކުރިއްޔާ 

ކަމުގެ ކަންފުޅެއް ހުރި އި ހަމަހަމަސާފާއިންރައްޔިތުންނަށް އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދޭން. މި ސަރުކާރަކީ 

ނޑައެިޅގެްނ ސަރުކާރެއް ނޫން. ސަުރކާރުްނ މި ގެންދަ ވަމުން. ަރްއޔިތުންނަށް އަނިާޔވެރިކޮށްގެން ނޫނު ބޭނުންގާނީ ކަ

ސް ުކރަމުން. އެ މީހެއްގެ ބަހިަފއި ހައްޔަރު ކުރާ މީހުން ގެންގޮސް ޭރަގއި ސުލްަޙމަސްލަހަތަށް ލޯބިޔިތުންގެ ތެރައް

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ބޮޑެިތ  ،ލަމުން. ޑިމޮލްރަސީއޭ ބުނެއިްއވުމުގެ ފުރުޞަތު ެގއްލުަވއި

ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ެއ ކަަމކީ ރަްއޔިތުން ގަނީ. އެހެންކަމުން، މި ކަންޖަރީމާތައް ހިންގަމުން ސަރުާކރުން މި ގެންދަ

ްއޒަތްތެރި ޔަކީ. މި މަޖިލީހުގައި ިތއްބަވާ އިކަން އެއީ ހިތާމަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ިމ މަޖިލިސް ބޭނުންކުރާކަ

. ރާއްޖޭގެ އީ ހިތާމަހުރި ކަމެއްއެހެންވީމާ، މި ރުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްބަަވއިގެްނ؛އްޒަތްތެރި މެންބައި ،މެންބަރުން

 ކުާރ ބޭފުޅުން ޖަލުގައި ބައިިތއްބަިއގެނެއް މި ޤައުމު ކުިރއަކަށް ނުހިންގޭނެ. ސަރުކާރުން އެބަ ޑިމޮކްރަސީއަށް މަަސއްކަތް

ިއ މިއަދު މި ޤައުމުގަ ،ނަމަ ެވސް ހުރި ާވން. ސަރުކާރުން އިޚްލާޞްތެިރކަމުގެ ކަންފުެޅއްޖެހޭ މިއަށްވުރެން ޒިންމާދާރު

އްޒަތްތެރި އި ޖައްބާރު، ސުްނޕާ ސަރުކާރެއް. ، މަރާ، ނުލަފާމީހުން، މި ހިނގާ ކަންތަކެއް ނުހިންޭގނެ. މިއީ އަނިޔާވެރި 

 ރައީސް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަީޑަގއި މި ބިލުގެ މަސަްއކަތުަގިއ  މިއަދުގެ ވޯޓު .ލާ ނިމުނީސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަޝުކުރިއްާޔ މިހާހި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިހޯރަފުށީ ާދއިރާގެ ، 6.1 ކަ ދަންނަވަން. އެޖެްނޑާ ައއިޓަމުއިތުރަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންާނނެ ވާހަ

ލާޙު ށް އިޞްނޫނަގާބެހޭ  ޓޫރިަޒމާ  އްޭޖގެިދވެހިރާ، 99/2ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ވަނަ އަހަރުެގ  2015 ،ބޭްއވުނު ގައި  2015ޕްރީލް އެ 7ވަީނ  މި ބިުލގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި  .ގެ ބިލުގެނައުމު 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ  ،ން އެދި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވު ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި 14ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 އަރުވަން. ނޑު ފުުރޞަތުމެންބަރަކަށް އަޅުގަ  އްޒަތްތެރިގްރޫޕުގެ ފަރާުތގެ އި 
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 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

، ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު 7ނޫނަށް ގާގެ ޓޫރިޒަމް  އްޭޖގެދިވެހިރާ 99/2ނޫނު ަނންބަރު ގާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

ކުރުމަްށ ރަށް މުހިއްމު ަމޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލުވަނީ ވަ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ރާތުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރެގ ފަ

ކެއް އެަބ އޭެގތެރޭގައި އިޞްލާޙުތަ  އަހަރަްށ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ވަނަ 99 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން .ޓަކައި

އަހަރަށް މުއްދަތު  99ބުތަކަށް ޓަަކިއ ެވސް އަްނނަނިވި ސަބަ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއިހިމެނޭ. ދުނިޔޭގެ 

ނޑުމެންނަށް އެނގެން ޮއތް ކަމެއް.  ،ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި އާދެ،  އިތުރުކުރަމުންދާކަން އެއީ ައޅުގަ

 ...ދިވެހިާރއްޖެ ފަދަ ކުދި ޤައުމުތަކުަގއި ޓޫރިޒަމް ަތރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ޚާއްޞަކޮށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އިސްމާޢީލް  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުއިހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި، ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ގާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ، 99/2ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ވަަނ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުުރެގ  2015 ،ބޭްއވުނު ަގއި 2015ޕްރީލް އެ 7 ،ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްާވފައި ވަނީ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިެދްއވުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މި ވަަނ ޖަލްސާަގއި. 14

ނޑު ފުރުޞަތު  ހުގެ ގަވާއިދަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައި،ންބަރުން މަޖިލީއްޒަތްތެރި މެއި އަރުވަން. އިސްމާޢީލަށް އަޅުގަ

ނޑިޮކޅަށް ވަަޑއިގެްނ އި ން. މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާެގ އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ގޮ

 އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ވަނަ އިޞްލާޙު  7ނޫނަށް ގާގެ ޓޫރިޒަމް  އްޖޭގެދިވެހިރާ، 99/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިއްޔާޝުކު

ނުޑ މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހަޅާލުމުގެ ގެނައުުމގެ ބިލު ނޑު . އަުޅގަ ނޑު މި ،ބޭނުމަކީ އަސްލު މަިއގަ  އަުޅގަ

ިދވެހިރާއްެޖ ފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަުކަގއި ައދި ޚާއްޞަކޮށް ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި  -1 .ދަންނަވާލަނީ

ބިްނ  ާރއްޖޭގެ، އަަހރަށް ބިމާއި ރަށްރަށް ދިނުން އޮންނައިރު 99 ،ރުމަށް ޓަަކއި ފްރީ ޒޯނުކޮށްޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކު

 ގަތުމަށްފަހު ކޮށް ރަްށ ނުވަތަ ބިންއަދި ފްރީ ހޯލްޑު، ވެަފއި  އަހަރަށް 50ކޮށް ބެނީ ލީސް ހޯލްޑުނުވަތަ ރަށް ލި

ވެސް އެހެން ފައިސާެއްއ ގުޅިގެން ެއއް  ނުވަތަ ރަށާ ބިމާ ،ކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުން މިލްކު

އަިދ  ބިންބިމުން ލީސް ރެންޓު ދައްކަންޖެހުމާއި ަނގާ ރަށްރަށާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި ލީސް ހޯލްޑު ނުޖެހުމާއިދައްކަން

، ބަލާއިރު ވަރަށް ޚަރަދު ޮބޑު ކަމަކަށް ވެފަިއވާތީވެ މަކީ އެހެން ޤައުމުތަކާ ައޅާރިސޯޓު ތަރައްީޤުކރުރާއްޖޭަގއި 

ަޝއުޤުވެރި ވުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  ،ކުރުމަށް ޓަކައިެވސްޓަރުން ިއތުރަށް ޝައުޤުވެރިއިން ރާއްޖެއަށް



20 

 

 އިންސްޓިއުޓުތަކުން ފައިނޭންސް ފައިނޭންސް ކުރުމަށްނޫނުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ަތރައްޤީގާ ވާތީ. ދެން މި  ކަމަކަށް

އިތުުރވުމުެގ ަސބަބުން ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ މުއްސަތު ކުރުމަށް ޓަަކިއ. ންވެސްޓަރުންނަށް އިތުރަށް ފަސޭހަހޯދުމަށް އި

ނޑުމެްނގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބޮޑު ަބއެއް  ޙަޤީޤަުތގައި އްޒަތްެތރި ރައީސް.އި ގެންދާނެތީ. އިތުރުވެ   ،ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ތަކުން ކަމަށް ވެފައިޑު ބަެއއް އާމްދަނީ ލިބެނީ ިރސޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ބޮ  ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ  ،އި މަންފާ ކުރަމުންދާތީވެޔާވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް މި ކަމުން ފައިދާ އަުޅގަ

އޭެގ ިދވެހީންނަށް  ވެފައި،ކަމަށް  ވެސް ޓޫިރޒަމަށް ވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އި މިކޮށްފައިްސވެސްޓު ބޮޑަށް ދިވެހީން 

ގެ ިއސްެވސްޓަުރން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަިއސް އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭރު ،ުކރުމަށް ޓަކައިފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ފުޅާ

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއިއިންވެސްޓު  ހުށަހެޅީ. ނޫނު މަޖިލީހަށް ގާމި  ކުރުމުގެ ަމގުފަހިެވގެންދާނެ ކަމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ނޫނެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ހިނދުގައިގާމިފަދަ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި  ،ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން ރަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއއް މެންބަރުން ތައް އްޔިތުންނަށް ޓަކައި މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުއަޅުގަ

ސަުރކާރަށާއި ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް މި ކަންކަން ކުރުަމށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  ،ހުށަހެޅިގެންދާއިރު

 އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ރާ ކަމެއް. ކުމި ަކންކަން މިގޮތަށް ނުވެދިޔުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަ، އަޅުަގނޑުމެން ތިބެ

ިއ ގޮުތގަ  ގެކުރަނިވި ބިލެއް ތުންނަށް ވަރަށް ފަިއދާރައްޔި ވެްސ މި ބިލަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ  ޙަޤީޤަތުަގއި ،އަޅުަގނޑު 

ން ވެސް މި ބޫުލކުރަނީ މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ައޅުަގނޑު ގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އޮ ލާގައިބިލަށް ތާއީދުކުރައްަވއި، ކޮިމޓީ މަރުޙަ ބޮޑު  ތް ގޮތަށް މާވެސް މި ބިލު އަޅުގަ

އޮތް ގޮތަށް  ައއިސް މި ބިލު ހަމަ މިފްލޯއަށް މި ބިލު އަނެއްކާ ކޮމިޓީން ނިމިގެން  ،ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސް

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. އި ވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުުކރިއްޔާ ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ނަންބަރު ގާ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ކުރިއްާޔ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަުހ(ޝު

ތު ނޫނަށް  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުގާބެހޭ  ޓޫރިޒަމާ  އްޖޭގެދިވެހިރާ ، 99/2

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައި ނޑައެޅިަފއި ވަނީކަ ުތ ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަށް ވަގު 3 ލާނަން. މި ބިލަށް ވަގުތު ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަ  41 މިނެޓު 47އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީ 4 މިނެޓު 27ގަިޑ  1ށް ކަ

ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް  22މިނެޓް  10އަްށ ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 53މިނެޓް  24އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އި. މިނެޓު 5ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިނުވާ ބަތް. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްމިނެޓު 5

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 
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 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ނަފުށީގެމަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ ބިލަކީ މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

މުޅިން ތަފާތު  ންއަދި އަޅުަގނޑުމެ ނާޢަތް ރައްާކތެރިކޮށް ކުރިއަުރވަިއ،ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަްނ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސި

 .ދިމާއަށް އަާމޒުކޮށް މެދުފަންތީގެ.. ފަތުރުވެރިކަމަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައްަކވަމުން ންނަވަން. މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުހިތުމަށް ދަންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެިރކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެ

ެއކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. ވަކި ރުމަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާކުނުދަާވއިރު މެންބަރުންނަށް އުނދަގޫގެން

ެއއީ  ؛ނުކޮށް ތިބުމަކީބަޔަކު ވާަހކަދައްާކއިރު ުއނދަގޫކުރުމަށްފަހުގައި އަެނއް ވާހަކަަދއްކަން ފެށުމުން އުނދަގޫބަޔަކު 

އިްއޒަތްތެރި ، ނޑަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު ފުުރޞަތު ދެމުންގެންދާނީ މިއުޫސލުން ޢަމަލުމެންބަރުން ންބަރުން ނަމަ. އިްއޒަތްތެރި މެ ކުރަމުން ގެންދާނަށް އަޅުގަ

ންނަވަން. އަދިވެސް ދެަވޑަިއގަުތމަށް ދަނމަޖިލީހުގެ ގޮޑިތަުކަގއި އިށީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވަިއ،

ހިތުމަށް ދަންނަވަން. ންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއެކު އިްއޒަތްތެރި މެއްފަހަރު ވަރަށް އަދަބުވެރިަކމާއެ

ހިތުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޅުތަުކަގއި އިށީެދވަަޑިއގަންނަަވއި މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްިޑކޮނގޮ

ނޑު ދަންނަވަން. އަދިެވސް ނޑު މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާ ައއިގެން ކުރިއަ ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާ އެީކ ައޅުގަ ޯތ ށް ެދވޭއަުޅގަ

 ށް. ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނައަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާބަލާނަން. މިހާރު މި ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްމާން ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ުމ ން މިދިޔަ ބިލަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެ

މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަާމއި ރާއްޖޭެގ  ނާޢަތް ރައްކާތެިރކޮށް ކުރިއަުރވަިއ،ރާއްޖޭގެ ފަތުރުެވރިކަމުގެ ސި ބިލެއް. މި

ެއކި ކަންކޮޅުަތުކގައި ތަަރއްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި  ރާއްޭޖގެ ،ކުރުމަށް ޓަަކއިކަމުގެ ސިނާޢަތްތަކެއް ތަރައްޤީ ރުވެރިތަފާތު ފަތު

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މިމީ ވަރަށް މުހިއް  ދަނީ މި މު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަން. ހަމައެާއއިެއކު އަުޅގަ

ތަްއ ންަނމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީާމ، ެއ އިްނވެސްޓްމެންޓުަތއް އަންޓުބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެ ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް

ނ ބޮޑެިތ  އެަތއް ިމލިއަން ރުފިޔާެއްއގެ، ލިައން ރުފިޔާއެްއގެ ޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދަނީ އެަތއް ބިއަންނައިރު އަުޅގަ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ޓުށް ައންނަމުންދާ ހިނދު، އިންެވސްރާއްޖެއަ ތައް މިތުރުވެރިކަމުގެ އިންވެސްޓްެމންޓުފަ

ނޑުމެން މި ޖެހޭ. މި ޙައްޤުތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެން ޯހދައިދޭން އެބަ ދެކެީނ މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަން  ާރްއޖެ އަުޅގަ
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ރިންނާއި ވެރާއްޭޖގެ އެިކެއކި ކުދި ވިޔަފާރި ންާދ މަންޒަރު. މިހެން ހަރުފަތްތަކެއް ތަރައްީޤވެގެމުޅިން އާ އެ ،ދޫކޮށް

ނޑުމެން ގަ، ވެރިންނާިއ، ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ތަރައްީޤކޮށް ކުރިއަރުވާ ހިނދުތީގެ ވިޔަފާރިމެދުފަން ބޫލުކުރަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އަަވއް، ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަުމންދާ ހިނދު މިއަދު ފަތުރުވެިރކަން މި ،ޙަޤީޤަތަކީ  ،ޓެރި ޤައުމުތަުކަގއިއަޅުގަ

ން ކުަގއި ފަތުރުވެިރަކމުގެ އިންޑަސްޓްީރަގއި ތަފާތު އިނާޔަތްތައް ދެމުންދާކައަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމްޕޮޒިިޓްވ ޤައުމުތަ

ތްތެރި ރައީސް. ފަތުރުވެިރކަމާ ބެހޭ އެާއއިެއކު އަޅުަގނޑު ފާަހގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ ިއއްޒައަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ހަމަ 

ބަލަދުވެިރ ފަރާތަކަށް ވެގެންދާންޖެހޭނީ  ަތކެއް ެވސް ބެލެހެއްޓުމުގެހުރިހާ ގަވާއިދު، ތަކެއް ެވސްހުރިހާ ގާނޫނު

ކަންތައް ކުރެވެމުންދާންޖެހޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ. ޓުއަިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީގެ ތެރެއިން މި

ނޑުެމންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް މިއަދު ވެސް މަޓީގެ ފަރާތުންާނ އަދި ޚާއްޞަ  ...ޓޫރިޒަމްކޮށް އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހިތުމަށް ދަންވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަ

ނޑަށް ދަިތާވ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތައްޏާ މަޖިލީހުގެ އިތުރު މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އަޅުގަ

އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް  ލިތައް ބަހައްޓަވައިތާޅަފި ޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވަިއ،ނަވަން. މަވާހަކަ ދަން

ދިނުމުން މެންބަރުން މައްސަލަ ާޔ އިތުރު މެންބަރުންނަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތުދަންނަވަން. އެހެންނޫނިއް

ނުވާނެ ޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އުނދަގޫއެހެން އިއް ކުރަމުން ގެންދާޖައްސަވަމުން ގެންދާތީ، އެަކމާ މެދު އިހުތިޖާޖު

އިގެން ކުރިޔަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅަ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ކުރިޔަްށ ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަން. 

 ދަންނަވަން. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

ނޑު މި ޝުކުރިއްޔާ ނޑުެމން މި ބިލުގެ ތެރޭގައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިްއމޭ މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ހިނދު ދާކަންަތއްތަެކއް ފާހަގަކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ރާތެއްގެ ގޮުތގަިއ ބެލެހެއްޓޭނެ ފަ ނަށްވެސް ައޅުަގނޑުމެންނޫނުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަެކއް ގާރިޒަމްގެ ތެެރއިން މުޅި މި ޓޫ

ބެހޭ ގޮތުން  ޓޫރިޒަމާ، ގޮެތއްަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ޔުން. އޭގެތެޭރަގއި ައޅުަގނޑު ާޚއްޞަދިހަމަޖެހިގެން

އި އަދި ދިމަވާ މައްސަލަތަކާ ތެޭރގަިއ ގެ ގެ ކޮންްސޓަރަްކޝަން ޕީރިއެޑް ސޯޓްތައް ހެދުމަށް ޓަަކިއ ރިސޯޓުތަކު ރި

ނޑުމެންނަށް ތިމާވެއް ނެ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ާޓއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލެހެްއޓޭޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ  ގެމު ކަމެއްބެލެހެްއޓޭނެ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކޮްށދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްރިޒަމްގެ ތެރެއިން ޓޫ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ގާނޫުނގެ  ބުނެވިދިޔަ، ވަނަ މާްއދާގައި  5ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ގާނޫނުގެ ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާިއއެކު ައޅުގަ
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ޚިލާފު ަފރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުަގިއ  އްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ހުށަހަޅާފައިާވ ތިމާެވއްޓާވަަނ މާ 48

ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ  މި އޮތް އަދަދާ ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެ ކަމަށް؛ އަދަދެއް މމިލިއަން ޑޮލަރު 5އޮތް  މި

ނޑު ަގބޫލުމަރުޙަލާ ތެރޭގައި ވިސްނާލަ  ދަންނަވަނީ ރިސޯޓެއް  ކުރަން. އެއީ އަޅުަގނުޑ މިންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ށް ވެސް ންނަ ފަރާތްތަކައެހެން ވިޔަފާރިެއއްގެ ތެރެއަްށ ވަނޫނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ،އަންނަ ފަރާތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ދާެނ ހިނގައި ހުއްޓިގެން ެގންވެ އް ބަނގުރޫޓުމިލިައން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހުމަކީ އެ ވިޔަފާރިއެ  5ޖޫރިމަނާގެ ގޮުތގައި 

ނޑުމެން މި ގާނޫނު އިތުރަށް ދިރާސާކުރާއިރު ޮކމިޓީ މަމިފަދަ ކަންަތްއތަކަށް ، ވާތީ ކަމަކަށް ރުޙަލާގައި ވިސްނުްނ އަުޅގަ

 ުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މު ކަމަށް އަވަރަށް މުހިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެރުވުުމގެ ކުީރަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . އިތުރު މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ޮގނިޑކޮޅުތަުކގަިއ  ،ވަޑަިއގެންދެނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނއިށީ

ނޑަށް ދަތިވާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ޔާ އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުުރޞަތުނޫނިއް ނދެވަަޑިއގަތުމުންއިށީ އެރުވުމަށް އަުޅގަ

ނިޑކޮޅުތަުކގައި އިށީ  ( އިތުރު މެންބަރަކަށްދެަވޑަިއގަުތމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހުނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

ދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިތުުރ ނވެގެން. އިށީ ވޭނީ މަޖިލިސް ތެރޭގައި އަުޑ މަޑު އެރުފުރުޞަތު

ޑިކޮޅުަތކުަގއި ނމެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ކުރީަގއި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަ ކަށްފަހު( މައްޗަންގޮޅީވަގުތުކޮޅަ ދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ނއިށީ

އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ މެންބަރަށް  ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ،އަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭނީއަޙްމަދުދީދީ

 މަށް ދަްނނަވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އެދެވަަޑއިގަތުނވާތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ ދެއްވަިއގެން ކަމަށްފުރުޞަތު

 އްޒަްތތެރި މެންބަރުން، ކުރީަގއިއެ ޕާީޓގެ އި  ،އެރުވުުމގައި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅަށް ފުރުަޞތު

ނދަޫގކުރާތީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް ވަނީ ޕާީޓގެ ފަރާތުން އު

ން ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ މެންބަރު ދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ތިނ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އިށީފަމައްސަލަޖައްސާ

 އެރުވުމުން ަގތުމަށް ދަންނަވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ފުރުޞަތުެދވަަޑއިނއިށީ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާތީ އުނދަޫގނުކުރައްަވއި

ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ދެަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނސަތަށް. އިށީކުރަމުން ގެންދަނީ ރިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޝަކުވާ

 އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހިތުމަށް ދަންނަވަން. ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ނަޑކަށް ެއ ފުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހުރަސް ޞަތު އެރުވޭކަށް ނެތް. އަޅުްއވަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންަބރުން ތިއްބާ އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކު  ،ދަންނަވަނީ ެއކީ މިންބަރުންނަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާިއއްޒަތްތެރި މެ، އެހެންވީމާ

ދެވަަޑިއގަތުމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނނާޅުއްވާ އިށީއެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރުން ހުރަސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު
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އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(  އަޅުަގނޑު މިހާރު  ނދެވަަޑިއގަތުމުންއިށީ

 ން ޙުސައިންމަނިކަށް.އްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާއަރުވަނީ ވިލިާމލޭ ދާއިރާގެ އި  ފުރުޞަތު މި

 

 ން:ން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާ ވިލިމާލޭ

ތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހޯރަފުށީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތް

ނޑުމެްނގެ ބަހުސްެގ  ؛ރިޒަމްެގ ގާނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުޓޫ، 99/2އްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ޅުހުށަހަ އަުޅގަ

ވަރަށް  ،ފަދައިން  މު ގާނޫނު ހުަށހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވިދާުޅވިގައި ދަންނަވާލަން ޮއތީ، މި މުހިއްމަރުޙަލާ

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަްށ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކަމުަގއި މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް އެބަ  ހުއްޓޭ. އަުޅގަ

ތަށް މި ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅުއްވި ގޮ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޘްމާންޖަމީލް ޢު، ވާނަމ

ބިލު ބަލައިގަތުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަދި އެގޮތަށް  ،އާދެ! ބިލު ބަލައިގަތުމަށް އިނގޭތޯ  ގެންދިޔުމަށް؛

ނުޑ ދަންނަވާަލން ،ވާނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަުމގައި އިތުރަށް ޕީ.ޕީ.އެމަކުްނ ، ެއގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާީއދުކޮށް އަުޅގަ

 ހަކަދަްއކާކަށް މެންބަރުން...ވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާނީ ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރ  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުިޅގެްނ ގެންަދވަ ދެވަަޑއިގަންަނވާށޭ. އެ މެންބަރުން ޝަކުާވކުރަމުންނއިށީ ހުރަސްނާޅުއްަވއި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ށް ެއއްެވސް ކަވިދާުޅވުމަްށ ނިންމުމުން ރިޔާސަތަކަށް ފާޑުރިޔާސަތުން އެކަން އެގޮތަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އިށީފުރުޞަ ތެއް ނާރުވާނަމޭ. ގަންަނވާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ފުރުޞަދެވަަޑއިނތެއް ނާރުވާނަން. އަުޅގަ

ތެއް ނާރުވާނަމޭ. ންނަށް އުނދަގޫކުަރްއވާިއރު ފުރުޞައަިމއްލަ ޕާީޓގެ ޭބފުޅު ،ބިތުކަާމއެކު މި ަދންނަވަނީވަރަށް ސާ

 މަށް ދަންނަވަން. ތެރި މެންބަރު ކުރިއަްށ ގެންދިއުއިްއޒަތް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑު ދެންނެވީ ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަ ނޑުމެްނގެ ބަހުސްެގ ، 99/2ތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާީޓެގ މުން ނިންމާލިކަން އަޅުަގނޑު އިޢުގޮތެއްަގއި ޕީ.ޕީ.އެ ލާ މިއަދު ޖުމުލަމަރުޙަ ލާނުކުަރން. އަޅުގަ

އާ ބިލު ވޯޓު ގަޑި  ،މި ބިލަށް ތާއީދުުކރާ ހާލު، . ެއހެންވީމާޯވަޓށް އެހުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަމެންބަރަކު ވަނީ މިއަދު 

ނޑުމެން ދޫކޮށްލަން ނިންމާލަން. އެއީ މަޖިލީހުހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން ބާކީ ގެ ނިޒާމު މިހެން ުހރި ވަގުތުަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެ ،ޮއްއވާ ވާހަކަދަްއަކން ދަތިވާނެތީވެ ގެއްލިފައި ނޑު ނިންމާލަން. އަޅުގަ ންޓަރީ އެ ގޮތަްށ އަޅުގަ
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ވޯޓަށް ދިއުމަށް  ،ަގއި ވޯާޓ ހަމައަށ1:30ް ތުރަށް މި ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވާަހކަނުދައްަކއިގުރޫޕުން އި

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތުމަށް ދަންނަވަން. .ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއެރުވުުމގައި އެމްތުޞައެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ފުރު

އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ހުރަސްއަޅަނިޮކށް ކުރިއަކަށް ނުގެންެދވޭނެ.  ،ދެވަަޑިއގަތުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށްނއިށީ

ިއއްޒަތްތެރި  ތެރި މެންބަރަށް... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އިާރގެ ިއްއޒަތްއުތުރު ދާ ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަްއޗަްނގޮޅީ)

ންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ ތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެނދެވަޑަިއގަތުމުން ފުރުޞަމެންބަރުން އިށީ

ހާހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ތުއަރުވާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މިނދެވަޑަިއގަތުމުން ފުރުޞަތަވައި އިށީ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތް

ގެނައުުމގެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލު، ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  މ ހޯރަފުށީފަރާތުން

 ލާ ނިމުނީ. މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއި އޮންާނނެ. ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަ

ނޑު  -6.2  ދާއިރާގެ ފުށީގެމަނަ ،ށް. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުންއަ 6.2ޖެންޑާ އައިޓަމު މިހާރު މި ދަނީ އެއަޅުގަ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓ  79/31ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 ،ަގއި ބޭއްވުނު 2015ލް އެްޕރީ 7ނީ ވަ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެއުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވިފައި

 ށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ގެމަނަފުށީވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު 14ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015

 ތުއަރުވަން. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަ ޘްމާން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ދާއިރާގެ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

ދަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގޭ އިމްޕޯޓް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުުމގެ މަޤްޞަ  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާރުން

ނަށް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެަނއި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުާކރުގެ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން

 ސަރުކާރުން މި  ،ލުއި ފަސޭހަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ހިންަގާވ މި ބާވަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ތެރެއިން

ފަސޭހަ ގޮތްތަކެްއ ންގެ އާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިވަގުތު ސަުރކާރުން ބޭނުންަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެ

ބާޒާރަށް މި އަންނަ އަގުތަުކގެ ބަދަލުތަކާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާއްުމ  ފޯރުކޮށްދިނުން. އޭގެތެރޭަގއި ދުނިޔޭގެ

މި ބިލުގެ  .. އާދެ، ޝައްެކއް ނެތްޓަކައި ގެނެޭވ ބަދަލެއްގެ ގޮތުަގއި އްލުކުރުމަށްދިރިއުޅުމުަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙަ

ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯްޓ ދިވެހި، 79/31 ނޫނު ނަންބަރު ގާއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ. ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލު

ނޑު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ،ނޫނުގެ ބިލުއިމްޕޯޓްގެ ގާ  ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.  އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޘްމާން ންބަރު ޖަމީލް ޢުިއއްޒަތްެތރި މެ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ގާހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ިދވެ 79/31ނޫނު ނަްނބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ަގިޑއިރު މިހާތަނަށް. ޕާޓީތަކަށް  3 ؛ާލނަން. ޖުމުލަ ވަގުތުތު ަހމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންަނވައިމި ބިލުގެ ބަހުސްެގ ަވގު

މިނެޓު  47ޑީ.ީޕއަށް އެމް. ުސކުްނތު. 4މިނެޓު  27ގަިޑ  1ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް މަޖެހިފައިވާ ގޮްތ ަދންނަވައިުތ ހަވަގު

ސުކުންތު. އަދާލަުތ  22މިނެުޓ  10އެމް.ޑީ.އޭއަށް  ސުކުްނތު. 53މިނެޓު  24ޕާޓީއަށް  ޖުމުހޫރީ ުސކުންތު. 41

މިނެޓު. އެްއވެސް ޕާޓީެއްއގެ  5ަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެޓު. ަވކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިއް  5ޕާޓީއަށް 

ޕާީޓެއއްެގ  އެ ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ދާއިރުަގއި ހުރަސްއަުޅްއވާ ަކމަށް ވާނަމަ ،މެންބަރަކު

މަނީ މަރަދޫ ޮގތަށް މި ނިން ދަންނަވަން. މިއީ ިރޔާސަތުން ނާރުވާނެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

ަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް ތަށް އެދިވަގެންދިޔައިރުަގއި ފުރުޞަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން

ނޑު މިހާރު ތު ދެމުން ގެންދިޔައިުރގައި އެ ބޭފުާޅއަށް ހުރަސްއެުޅމާ ގުޅިގެން މައްސަލަޖައްސާފަ ފުރުޞަ އިވާީތވެ. އަުޅގަ

 މަނިކަށް.ޙްމަދުދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަ މަޑުްއވަރީ، ނީތު މި އަރުވަފުރުޞަ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުާދއިރާގެ މެން މަޑުއްވަރީ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ތުގައި ޤައަުޅގަ

ނޫން. މި ރައްޔިތުްނެގ  ތަނެއް ބަަޔކު އަުޑއުފުލުމަށް އޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިހަކީ ހަމައެކަނި ވަކި

މަޖިލީހަކީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާ ުގޅިފަިއވާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް. އެހެންީވމާ، މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

ޖެހޭ. އެންމެ  ޔިތުްނގެ އިހުސާސްަތއް ރައްޔިތުްނނާ ހަމައަށް ގެނެވޭނެ މަގު ފަހިވާން އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައް

ެއއީ ވަރަްށ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއަދު  ،ހަތަރު މީހަކު ވެގެން މި މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަދެތިން

ނޑު ކޮށް، ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ވަކިން ހާްއޞަ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ އިމްޕޯޓް ެއކްސްޕޯްޓގެ ގާނޫުނގެ ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޭގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ވިޔަފާިރވެރިންނާ ގުޅުމެއްހުރި ބިލެއް. އާދެ، މި ބިލު އަޅުގަ

މީގެްނ  ރަން. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޖެހޭ ތަސްދީގުކު މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވީހާ އަވަހަކަށް ފާސްކޮށް އެބަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަެވގެްނދާ ކަމަކީ ހަީގގަުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ވިޔަފާިރވެރިންެގ ހާލަތާއި އަދި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ރައްޔިތުންެގ ހާލަތާ މެދުގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާ  ކަން. ާއދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ މަޖިލިސް ހިސޯރުކުތުގައި އެންމެ ދެތިޙަޤީޤަ . ރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީން މީހަކު ވެގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއުފު މި މަޖިލީހުަގއި  ލެންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަިޖލީހުގައި އަުޅގަ

. މި މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންެގ ހައްުގަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކާލާުތކުރެވެްނޖެހޭނެ
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ނުޑ ގަބޫުލކުރާ އްލުކުރަން އެބަކަްނ ޙަމި ަގާވއިދުގެ ތެރޭންައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ،ވާނަމަ ގޮުތަގިއ  ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ރުމަތް މަޖިލީހުގެ ޙުރައީސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ ތެރެއިން މި މައްސަލަ ޙައްުލކުރެވެން އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ނޑާަލއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ  ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާ މީހުން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބޭރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ކަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ  ބޭރުކޮށްގެން ނަމަވެސް މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ދެތިން މީހަކު ރިޔާސަތުގެ މަްސއޫލި އްޔަެތއް. އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން މިައދު، އަުޅގަ

ހިސޯރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ުނދެއްވުމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެ ފުރުޞަތު ދީފި ކަުމގަިއ ވާނަމަ މާދަމާ ވެސް، ޭއެގ 

އްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި މަޖިލީހަކީ މިއީ އަނެއް ދުވަހު ވެސް ދާނީ ހަމަ މި ގޮތަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އި

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި އަުޅަގނޑުމެން ވަކާލާުތކުރަން އޮްނނަ މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގުމާއި 

ނުޑ ކުްށވެ ރިކުރަން މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ނަގާުލމަށް ޓަކައި އިދިކޮުޅ ޕާޓީެގ މެންބަރުން މި ކުރާ މަސައްަކތް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނުޑ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ތަންފީޛުކުރުމަށް. މި ބޭބޭފުޅުން މަޖިލީހުން ނެރުއްވައިގެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުްނނަށް ޙައްޤުގެ މަޖިލީހުގައި 

ނޑު އެދެން. އާދެ! ދެން މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ވަކާލާތުކުެރވޭނެ މަގެއް ފަހިޮކށްދިނު މަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ޭބނުންވަނީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޯޕޓް ގާނޫނަށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙ އިޞްލާޙެކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑުމެން ޑިުއޓީއާ ބެހޭ ގަާވއިދުތަކެއް ނުވަތަ 

ގެނައުމަށްފަހުަގއި ވިޔަފާިރވެިރންގެ ޝަކުވާަތކެއް ހުރި، ބައެއް މުދަލުގެ ައގު ބޮޑުެވެގންދިޔުމުގެ ޝަކުވާ ހުރި. 

ހަމައެއާެއކީަގއި ެއއީ ރައްޔިުތންގެ އިހުސާސްތަކާ ެވސް ގުޅުންހުރި މައްސަލަެއއް. ެއގޮތުން މިއަދު ރައްޔިތުންެގ 

ވާަފއި، އަދި ވިޔަފާރިވެރިްނެގ އަޑުައއްަސވާފައި ސަރުާކރުން މި ބިލަށް އިޞްލާޙު އިހްސާސްތައް އަުޑއައްސަ 

ނުޑ އެދެނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ބިލާ  ގެންނަާވގެންނެވުމަކީ އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ީވހާވެސް ައވަްސ މުއްދަތެްއގެ ގުޅޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށްަފހުގައި ކޮމިޓީން އިތުރަށް ިދރާސާކޮށް، އަ ުޅގަ

ތެރޭގައި މި ބިލު ފާސްކޮށް، މި ބިލު ވުޖޫދަށް ގެނައުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ެއންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ނޑުމެ 2މަޖިލީހެއް ނޫން. މިއީ  ންެގ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތވާ މަޖިލީހެއް ވެސް ނޫން. މިީއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ވެްސ މަޖިލީހުގައި މި އުފުލަނީ ރައްޔިތުްނގެ އަޑު. އަުޅގަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއް. ައުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މަޖިލީހުގައި ަވކާލާތުކުރަން އެބަ ެޖހޭ. މި މަޖިލީހަކީ މިއީ ތާޅަފިލިތައް ވައްަދއިގެްނ، މި 

ނޑާލެިވގެންވާނެ ަމޖިލީހެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަކީ މިއީ މެގަފޯނުތައް ވައްދަ  އިގެން މި މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކަ

ރައީސް، ރިޔާސަުތގަިއ ހިތްވަރުހުންނަންވާނެ. ރަީއސްެގ ހިތްވަރުހުންނަންވާނެ. މަޖިލީހުގަިއ މި ހިނގާ ކަންކަން 

އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން  ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުެމން ވާހަކަދައްކަން ތެދުވާ ޮކންމެ ފަހަރެއްގައި

ނޑުމެްނގެ ަގޔަށް ބޮލަށް އަރަިއގަތުން މިއީ؛ މި ފުރުޞަތު ދެވިގެންުނވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގޯނާކޮށް، އަުޅގަ
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ނޑާލަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަްއ މި މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށް،  އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން މި މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތްކަ

ގެ ވާހަކަެދއްޭކނެ ފަދަ އަމާން މާޙައުލެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް.  އަޅުަގނޑުމެން 

ގަާވއިދުަގއި އެބަހުރި މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަގުަތއް. އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ަގވާއިުދ 

 ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ައިއގެން ުކރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ށް. އަޙްމަދަ އިލްހާމް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތި މެންބަރު. އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުއަޙްމަ ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަުދ 

ނޑު  ޢުޘްމާން  ޖަމީލްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރިައށްދާ މިއަދު  ހުށަހެޅި މައްސަލަ... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ތްެތރި ރައީސް، ގަބޫލުފުޅުކުރަްއަވންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ލިބިގެނެއް ނުވޭ ބާރު، ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިއއްޒަ

މަޖިލިސް މެންބަރުން ވަކި ޭބފުޅަކު ައޑުގަަދކުރިޭއ ކިޔާަފއި، އަނެްއ ޕާޓީއަްށ، މިތާ ވަިކވަކި ފަރުދުންނަށް، ވަިކވަިކ 

ވެްސ. މިތާ އަސާސީ ަގާވއިދު، މިތާ އޮންނަ ގަާވއިދު މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކެއް ނިގުަޅއިުނގަނެވޭނެ ެއއް

ބަދަލުކޮށްގެން މެނުީވ ރައީަސށް ލިބިގެންާވ އިޚްިތޔާރެްއ ނޫން. މިއަދު ތިތާ ގަޓްސްުހރެގެން ހިތްވަާރއެުކ މިހެން 

ރެއިްނ ބާރުލާފައި، ތިމަންމަނިކުފާނު ކުރައްވާނަމޭ ވިާދޅުިވޔަްސ ނުކުރެވޭނެ އެ ކަންތަެކއް. އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެ

ކުރަްއވަންޏާ ގަާވއިދު ބަދަލުކޮށްލައްވާ! އޭރުން އެ ނިމުނީ އެހާހިސާބުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

އެހެންވީމާ، ރީތިކޮްށ؛ ައޅުަގނޑު މި ފަހަރެއްަގއި ވެސް ވަިކކޮޅަކަށް ވާހަކަދަްއކަނީކީ ނޫން. އެކަމަކު ދެންމެ ވިދާޅުީވ، 

ކު މި ތަނުގައި ހަޅޭއްަލވަންޏާ އެހެން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުނުދޭނަމޭ. އެކަމަކު މިތާ މިތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަ

ނޑިަތކެއް ތަމްސީލުކޮްށގެން ތިބި ީމހުންނޭ. ތިބޭއިރު، ރަީއސަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވަިކ ދާއިރާތަެކއް ތަމްސީލުކޮްށގެން، ގޮ

އެކަން ކުަރްއވަންޏާ ކުަރއްވަންޖެހޭ ގޮަތކީ، ރީތި ގޮތަކީ  ކޮށް؛ ރަީއސް ެއކަން ކުރަްއަވންޏާ ރީތި،  ރައީސް، ަރީއސް

މަޖިލިސްގެ މި އޮތީ، މި ަގާވއިދު ބަދަލުކޮށްލީމަ އެ ނިމުނީ. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެން އެްއޗެކޭ ނުިކޔާނަން. ގަާވއިދުން 

ނީ. ދޭންޖެހޭނީ. އެކަންކަން ކުރަްއވާ. އެކަމަުކ ތި ވިދާުޅވީ، ނުދޭނަމޭ ާޗންސެއް. ނޯންނާނެ ޮޗއިސެއް. ދޭންޖެހޭ

އެހެންވީމާ، މާ ގަދަކޮށްލާފަިއ އެ ވާހަކަ ަދއްކާަފއި، ތިަމންނަ މިތާ އިނދެގެން ތިމަްނނައަށް ކުެރވިދާނޭ، ތިމަންނަެގ 

ގަޓްސް އެބަ ހުއްޓޭ. ނޯ! ޯނންނާނެ ގަޓްސްެއއް. ެއކަން ކުރަންޖެހޭނީ ގަވާއިުދގެ ތެެރިއން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު 

ގައި، ަހމަ ކާޓްސީއާ އެްއކޮށް މި ގޮވައިލަނީ މަނިކުފާނު މީތި ބަދަލުކޮށްލައްވާށޭ! ބަދަލުކޮްށގެން ހަމަ އިޙްތިރާމާ އެކީ
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ވިދާޅުާވ ގޮތަށް ާޕޓީން ައޑުގަދަކުރަންޏާ އެ ޕާީޓގެ މެންބަރަކަށް ނުދޭ ގޮތަށް ނިންމަވާށޭ. އޭރުން އޯޭކއޭ 

ނޑަށް ނުދޭްނވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ެއކަމަކު ތި ވިދާޅުވަނީ ގަދަކޮށްފަިއ، ދެން  ޖޭ.ޕީ މީހަކު ހަޅޭއްލެވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވާ މީހަކު ނޫން އެހެން މީހަކު ވާހަކަދައްކަންޏާ  ފުރުޞަތު؟ ނޯންނާނެ. އެހެންވިްއޔާ ޖޭ.ޕީ މީހަކު، އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު އެ މެންބަރަކު ހުްއޓުވާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅިފައިވާ މައްސަލަ އަިއގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

މައްސަލައަށް މި ވާހަކަދައްަކނީ. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް، އުސޫލާ ެއްއގޮތަށް ެގންދާށޭ. ފަހަރެއްގައި ވެްސ 

ހަކަަދްއކަނީކީ ނޫނޭ. އަންޑަްސޓޭންޑުވެބަލަ! އެކަމަކު ޖޭ.ޕީ ެމންބަރަކު މިތާ ހަޅޭއްލެވީމާ ވަކިޮކޅަކަށް ބުަރވެ ވާ

 އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ އުސޫލަކީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް 

ން ކުިރއަށް ެގންދިޔުން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދިޔައިުރގައި އެއްބާރުލުންދީގެ

. އިތުރު މެންބަރަކު ެއ ނީ ެއކަމުގެ ޝަުކވާ ހުަށހަޅާފައެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން އުނދަގޫކުރުމާ ގުިޅގެން ރިޔާސަތަްށ ވަ

ިރޔާސަތުްނ  އިރުަގއި ފުރުޞަތު ދެންޏާ އަޅުަގނޑަށް އޭެގ މައްސަލަ ދިމާވޭ.ޕާޓީން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ގެންދަވާ 

 ވީމާ، ިރޔާަސތަށް އުނދަގޫކުެރވޭ. މެންބަރުންނަށް އުނދަގޫކުެރވޭ. އެ އުސޫލުން، އެ އުސޫލުން...ދަްއކަންވާހަކަފުޅު

އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު() ...ންމެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަތުމުިއްއޒަތްތެރި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން! އިލްހާމް ވާހަކަފުޅު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .ނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަންއިށީ

 ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

އެންމެ ކުރީަގއި ގެންދިޔަ ުއސޫލުން  ،އިއްަވއިގެން ކުީރަގއި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހަމަ ނަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ

ގެންދަން. އޭރުން މަޖިލީހުގެ މި ގަވާއިދު ފޮލޯކުރެވޭނެ. ތަންފީޛުކުރެވޭނެ. މި ގަާވއިދު ތަންފީޛުނުކުރެިވގެން އަންނަ 

ނޑުމެންނަށް މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވޭ މިއަދު އަޑުަގދަކު !މައްސަލަތައް މި އަންނަނީ. ބަލަ ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ ރީމަ. އަޅުގަ
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ފާނަން އިވެސް ލަ މީތި ހޫރާ !ރަންކޮޅާ ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ..ކީ މިތާ.އިންނެވި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަ ތި ،ތިތާ

 ރީތިކޮށް މީތި ގެންދޭ. ކަލޭމެން އަހަންނަށްވުރެ ވަކި ގަަދއެއް ުނކުރެވޭނެ. ،ކެރެންޏާ. އެކަމަކު ތިހެން ނަހަދާ

 ތި ތަނަށް ގޮއްސިއްޔާ  ކަންކަން. އަޅުަގނޑު ރަންޖެހޭކު ،ފަދަ ކަންކަން ހުންނާނީ އަޅުަގނަޑށް ވެސް އެނގޭކަމުގައި ތި

ނޑުމެން  ނުވެސްކެރޭނެ ތިތާ ރިޔާސަުތގައި ވެސް އިންނާކަށް. އެެހންވީމާ، ތި ަވއްތަރަށް ޖެްއސުންކުރަން އަުޅގަ

ަފއި ދެންމެ ވިދާޅުިވ ގަދަކޮށްލާ ،. މި ދައްކަނީ ކީނޫނޭ މި ާވހަކަދައްކަނީ ރީތިކޮށް ވާހަކަަދއްކަނީ. ަވކިޮކޅަކަށް ބުަރވެެއއް

ދާއިރާތަކަށް ދޭންޖެހޭނީ. ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރަން މިތާ  ،ނުކެރޭ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ނުދޭނަމޭ. ނޯންނާނެ ޗާންސެއް

މިާތ ، އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކު ،މިތިބީ. އެހެްނވީމާ، ތިމަންނަ ބޭނުންވީމަ އިރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އައިސްފަ 

! ތިބި މީހުންނަށް ނުލިބޭނޭ. ކިހިނެއް ބުނެވޭނީ؟ ރަންކޮޅާ ދެން ،މަކު ހަޭޅއްލެވީުނވަތަ އަނެކަ މަ،އިންތި ހަޅޭއްލެވީ

 އަިމއްލަ ނަފްސަށް... !ލަުނވެބަލަ! އެހާ ޗީޕް! އެހާ ޗީޕް ުނވެބައެވަރު ުނވެބަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  އިގަތުމަށް ދަްނނަވަން.އިގެްނ ކުރިއަށް ވަޑަ އަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލަ

ހިސާބުން ބިލުގެ  މިހާތަނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި އޮތް ެއއްެވސް މެންބަރަކު އިށީނދެވަަޑިއގެން ނެތް. މި

ހިސާބުން  ގައި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މ1:30ިބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ދެން މިއަދު މި ބިލަށް ވޯޓަށް ެއހުން 

ނޑާލަން.  ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހު `.  މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި  ދާނަން. ކުރިއަށް ޖަލްސާ އައިގެންމަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

 މަޖިލީހުގެއްޔިތުްނގެ ރަ ދަންަނަވން. ގައިެއކީ  ވުމަށް ވަރަށް ައދަބުވެރިކަމާއްވުން ެދއްެއއްބާުރލެމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް 

ކުރަމުން ގެންދާނެ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ިރޔާސަތުން  ގުމަށް ޓަކައިގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް މަޖިލިްސ ހިން

 ޓަކައި ދަންނަވަން. މެންބަރުންގެ ސަާމލުކަމަށްއްޒަތްތެރި އި ެމންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. ވާހަކަ ެވސް ިއއްޒަތްތެރި

މަޖިލިސް އެ ސިޔާީސ ާޕޓީއެްއގެ ފަރާތުން  ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ގެްނދަވާއިުރގައި  އަކުން ިސޔާސީ ޕާޓީ ްއވެސް އެ

މުން ގެންދަވާ މެންބަރުންެގ ިސޔާީސ ޕާޓީއަކުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަ  އެތެރޭގައި އެްއވެސް އިހުތިޖާޖެއް ކުރަްއވާ ނަމަ، 

އެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ިއ ނުވަތަ އެފަދަ ވަގުތުތަުކގަކުރަމުން ގެންދާތީވެ، އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގައި ވާ ޝަކު
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ެއއްވެްސ ސިޔާީސ ޕާޓީައކުން  އެހެންވީމާ، ދިނުމުގައި ިރޔާސަތަށް ދަތިާވ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

ކުރެއްވުމަށް ަޓކަިއ ެއ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރުން އިހުތިޖާޖު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަުފޅުދައްަކަވމުން ގެންދަާވއިރުަގއި

ރިޔާސަތުން އެ ފުރުޞަތު ެއއްގޮތަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި  ހުގެ ަގވާއިދާަވޑަިއގެން ތިއްަބވާ ނަމަވެސް މަޖިލީތެދުވެ

މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އިްއޒަތްތެރި  ހިތާމަޔާ އެކީ ދަންނަވަން. އެރުވެން ނެތް ވާހަކަ ަވރަށް

ނޑުމެން، ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައި ތައް ކުރުމުަގއި ކޮށްދޭންޖެހޭ ގާނޫނީ މަސައްކަތް ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ައުޅގަ

  ދެމިތިބުމަށް ދަންނަވަން.

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

  ކޮމިޓީތަުކން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް.، 7އައިޓަމު ެއޖެންޑާ  އަށް. 7.1މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުަގނޑު 

ޢަމަލުކުރުމުެގ މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަުތގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި  އްޖެއިންރާމަންޓަށް ދިވެހިދޯހާ އެމެންޑް -7.1

ށް ރިޕޯޓް މަޖިލީހަމި  ަގއި ވާނީ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފަ. 2015އެޕްރީލް  5ރިޕޯޓް މި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. 

މީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައު

 ރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މެންބައިްއޒަތްތެރި ރިޟާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

ސަލަ، ަޤއުމީ ޢަމަލުކުރުމުގެ މައް އްޖެއިންރާމަންޓަށް ދިވެހިދޯހާ އެމެންޑް  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ `. 

ނިންމީ މި  ކޮމިޓީންރާ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވައުާމ ގުޅިގެން އަށް އަސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ެއގޮތުގެ މަތީން ިމ ރިޕޯޓަށް  އެހެންވީމާ،ރުހުން އޮތް ކަމަށް.  އެމެންޑްމަންޓަށް ޢަމަލުކުރަން

ނޑަށް ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މި ނިންމަވައިދެްއވުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯްޓ ހުށަހަޅާލަން.  ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި 

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ވަރަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

ނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮްތ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށްކޮމިޓީތަކުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ  ވަގުތުތައް ކަ

ނަންތައް ޕާޓީތަކުެގ ިމނެޓު.  30މައްސަލަިއގަިއ ަވގުތު ަކނަޑއެޅިފަިއ ވަނީ ޖުމުލަ ަވގުތު؛ މި  ދަންނަވާނަން.
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 5ޑީ.ޭއއަށް މިނެޓު. އެމް. 5ޕާޓީއަށް ޖުމްހޫރީ މިނެޓު.  5ޑީ.ީޕއަށް މް.މިނެޓު. އެ 5ޕީ.އެމަްށ ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.

ިއއްޒަތްތެިރ މިނެޓު.  5ޕާޓީައކަށް ނިްސބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަކި މިނެޓު.  5ޕާޓީއަށް އަދާލަތު މިނެޓު. 

ންގެ ސަމާލުކަމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެއއްފަހަރު  އަދިވެސްމެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

އެ ޕާޓީއެްއގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ޕާޓީތަުކން މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދަވާއިުރަގއި ސިޔާސީ  ދަންނަވަން.

ޕާޓީތަުކގެ ޞަތުދިނުމުގައި ރުންނަށް ފުރުއިހުތިާޖޖުކުރަމުން ގެންދާ ނަމަ، ެއ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަފްލޯގައި އަުޑގަދަކޮްށ 

މިއަދުގެ ފަުހން އަޅުަގނޑު ިރޔާސަތުަގިއ ފައި ކުރީ ދަންފަީޅގަިއ ވެސް ވާތީެވ، ކާ މެންބަރުން މައްސަލަޖައްސާވާހަކަދައް 

ެއ ، މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި ން. ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު ނާރުވާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަ އިނދެގެން ެއގޮތަށް

 ރިކަމާއެީކަގއި މަޖިލީހުގެަމޑުމައިތިރިކަމާއި ކެތްތެ ޕާޓީއެްއގެ ފަރާތުން މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންަދވާއިުރގައި

ކުިރްނ ރިޔާސަތަށް ިމކަމާ ގުިޅގެން އެއީ ތިއްެބވުމަށް ވެްސ ދަންނަވަން.  ތްތަވަިއގެންގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހި

ފުރުޞަތުއެުރވުމުގެ ކުރީަގއި ހަމަ މި ވާހަކަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަޅުަގނޑު  ސުވާލު އަިއއްސަ އޮތީމަ.

ޯދހާ ޝުކުިރއްޔާ.  ކޮޅަކަށްފަހު(ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. )ަވގުތު މިހާރު  އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލީ. އިޓަކަ ކަމަށްސަމާލު

ނިންމެިވ ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި  އްޖެިއންރާމަންޓަށް ދިވެހިއެމެންޑް

 ނުވާީތވެ،މެންބަރަުކ އެދިވަަޑއިގެންަފއިގައި ެއްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާމި  ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.

 މަަސއްކަތް މިހާހިސާބަށް ނިމިފައިވާތީވެ،އެޖެންޑާގެ  ދަންނަަވން. މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި

ގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  1:30 ެއއީ ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން. ،8ތީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އެޖެންޑާަގއި ދެން އޮ

ނމިހާހިސާބުން ކުރިއަށް ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކަންކަމަިއގެން   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ޑާލަން. ަވރަށް ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:02ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ދަށުން 8 ށައިގަތުމަށް. އެެޖންޑާ ައއިޓަމުެގންދިއުމަށް ފަ މަޖިލީހުގެ މި ދަްނފަޅީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް `.

ަގއި ހުރީ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން. ވޯޓަށް އެހުމުެގ  8 ކަތްތައް ހުރީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމުހުރި މަސައްކުރަން

މާތް `.  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީކުރިން ޖަ

ެއކީަގއި މަޖިީލހުގެ ޖަލްސާގެ މި ދަންފަީޅގެ  ލާނގެ ކިބަފުޅަްށ ވަކީުލކުރުމާރަސްކަމާތްއެިދގެން ން ާވގިެގ ކިބަފުޅުهللا
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ނޑު މަސަްއކަްތ ކުރިއަ މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށް  އްޒަތްތެރި އި ށް ގެންިދއުމުގެ ުކރީގައި ވެސް ދާނަން. އަޅުގަ

ތެވުމަށް. ރައްޔިތުންެގ ތްހިޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަ .ލަންމެންބަރުންނަށް ދަންނަވާ

ތެވުމުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ތްހިކޮށްމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް މެންަބރުން ޙުރުމަތްތެރި

ނޑު މިހާުރ މި  އަށް.  8 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ފަސޭހަވާނެ. އަުޅގަ

ދުވަހުގެ މަަސއްކަތްަތުކގެ ތެރެއިްނ ވޯޓުން ނިންާމ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަން. މިއަދުެގ މަސަްއކަތުން  -8.1

ނުޑ  ،ވަނީ ތިން ކަމަކަށް ޯވޓަށް ދެންނެވުމަށް. އެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިފައި ުފރަތަމަ ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

ރެއްވުމަްށ ކުގުސްދީގެ ދަށުން ތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91ނޫނުއަސާީސގެ ޤާސްކުރަްއވައި ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުން ފާ

ގެ ގާނޫނަްށ ކާއި ޕެރޯލްދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަ 2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވުނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮ

ލަ. މި މައްސަލައިަގއި އެްއވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަްށ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަ

ުރ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައި ޢުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ދި 2013/14ަވނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ވަނީ، ތާއީދުކުރަްއވާފައި އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައި

އަުލން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީއަްށ  ،ގެ ގާނޫނަށް އެްއވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުޕެރޯލް

ށް އެދެން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ފޮނުވުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޗެުކކޮށްލެއްވުމަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ލަނީމިހާރު ވޯޓަްށ މި ަދންނަވާ ނޑު ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް އެދެން. އަުޅގަ

އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްިވ ކުރެއްވުމަށް، ގެ ގާނޫނަށް އެްއވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ބިލު އަލުން ދިރާސާލްޖަލުތަކާއި ޕެރޯ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48         ޖުމްލަ:

 ފާސް     ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ 62ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ޒިރުވެލާަނން. ހާއިވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވަ

ވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައި  ންގެ އަަދދު؛މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު. ނުފެންނަ ކ48ައަދަދު؛ 

އަށް އެުކގައި މި ބިލު ކޮމިޓީ މި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާ .48. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 48އަދަދު؛ 

ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގަިއ  ،އެީކގައި ިމ ބިލު ފާސްވެއްޖެ. މިޮގތަށް ފާސްވުމާ ފޮނުވުމަށް

 ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުދެވަނައަށް އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އިްއޒަތްތެ

ގުކުރެްއުވމަށް ސްދީެގ ދަށުން ތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ިދެވހިރާއްޖޭގެ؛ މާފުކުަރއްވާތި! ، 2013/14ރިއްޔާެގ އަިރހަށް ފޮނުވުނު، ގާނޫނު ނަންބަރު ހޫރައީސުލްޖުމް

ހިތުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްށް ޖިލީހުގެ ގަވާއިދަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މަ

ދަންނަވާލަނީ، މި  އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނުޑ ވޯޓަށްވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަަވން.  ރިޔާސަތުގެ މޭުޒކައިރިން ުދރަށް

، 79/31ާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ެގނައުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ްމޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އި

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދްއވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ 

ނަޑއެިޅގެން ޢަމަލުޙުރުމަތްތެރިކޮށްާވއިދަށް ގަ ޚިލާފަށް  ންނަ ގަާވއިދާއޮކުރަން ހިތުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގައި ކަ

އަޅާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މިހާރުވެސް މަޖިލިސް ތެރޭަގިއ ގައި މުސްތަޤުބަުލގައި ފިަޔވަޅު ޢަމަލުކުރާ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭ 

ކުެރވޭނެ ވާހަަކ ުޢވާދަ ގައިދޭތެރޭ  ދަޢުާވއެއް އުުފލަންޖެހިއްޖެ ފަރާތަކާ ގުިޅގެން ކުރަމުންގެންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކާ

ނޑު ވޯޓަށް މިހާރު މި ދަންނަވަނީ، ހޯރަފުށީ އިަގނޑު ދެން އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވަދަންނަވަމުން، އަޅު ލާނަން. އަޅުގަ
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ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 99/2 ާވ، ގާނޫނު ނަންބަރުހުށަހަޅުއްވާަފއިދު އިސްމާޢީލް ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ބެހޭ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު، ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ޓޫރިޒަމާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހިތުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއިރުމަތްތެރިކޮށް ޙުއިދަށް ންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިްއޒަތްތެރި މެ

ސަތުގެ ފަރާތުްނ މަޖިލީހުގެ ރިޔާ ށްގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަ ޖިސްމާނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ކުރީގެ  އަޅާނެ ވާހަކަ ފިަޔވަޅު  އެދިގެން

ނޑު އިންާދ އަޅު ަގއިރިޔާސަތުދަންފަޅިއެްއގައި މަޖިލީހުގެ  ދޭތެރޭަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް  ަގނޑާއަުޅގަ

ކަ ވެސް ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ެގންދާތީ، އެ ވާހަ އިހާނެތިކޮށް ކަން ކުރަމުން

ތުްނ ގެންދިއުމާ ދޭތެރޭަގއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަންބަރުން ހުރަސްއަޅަމުން ގެންދާށް ގެންދިއުމަށް ިއއްޒަްތތެރި މެކުރިއަ

ނޑު މިހާރު މިައާޅނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މުސްތަޤުބަލުގައި ފިަޔވަޅު ދަންނަވަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ދެންމެ ތި  އަުޅގަ
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. 63ވަަޑިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން ދެއްިވ ވޯުޓެގ ނަތީޖާ. ހާޒިރުވެ ިއއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން، 

ކި ގޮތަކަްށ ވަ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.48ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 48ވާ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރަުކ ނެތް. ޯވޓުގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުން

މި ވޯުޓގެ ނަތީޖާއާ ެއކީަގއި މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ  .48. ޖުމްލަ؛ 25ދަދު؛ ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

ނޑައަޅަން.  ކަމުގައި ދަންނަވަން. މިގޮތަްށ ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހުަގއި މަޖިލީހުެގ  ކޮށްލެއްވުމަށްރި މެްނބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު ދެން އޮތް ޯވޓަށް ދަންނަވާަލން ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެ

ިއްއޒަތްތެރި  ށްހިްތތެވުމަށް ދަންނަވަން. ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަިއ ޢަމަލުކުރެެވމުންދާ ގަާވއިދަށްޙުރުމަތްތެރިކޮ ގަާވއިދަށް

ފަހުގައި ކުޑަ ކޮށްލެްއވުމަށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމެންބަރުން 

ނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ، ވަގުުތކޮެޅއް އަޅުަގނޑަށް ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  އަޅުގަ

ާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު މީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާަފއިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަ

މެދު  ގެނައުމުގެ ބިުލ، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ، 79/31

 ނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ
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 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި 63ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ހާޒިރުވެ  ލާނަން.އިމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ދަންނަވަދެން

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ  ރުންގެ އަދަދު؛ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ. ނުފެނ49ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާސްވުމަްށ 49ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ަތްށ މި ނަތީޖާއާ އެކުަގއި، މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގޮ .49. ޖުމްލަ؛ 25ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މުޅި މަޖިލީހުގެ ފާސްވުމާ ގުިޅގެން، މި ބިލު 

އަިދ ވޯޓަްށ އެހުމުގަިއ މިއަދު ުކޑަުކޑަކޮްށ ަވގުތު ދިުގކޮށްލަިއގެން މި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޯވޓުދެއްވުުމގައި 

ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް މުވެހުފަ މުން ގެންާދ މަސައްކަްތ ރަނގަޅަށް ވެހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ކުރެ ގެންދަނީ

ެއއްބާރުލުމަށް  މެންބަރުން ރިޔާސަތަށް ދެއްވާ ެދއްވަމުން. މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރިތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތުޒައިއް 

ތިޖާޖުކުރަމުން ގެންދާ ހުިއ އިނުދެއްވަ . އަދި ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލުންޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރު ދަންނަވަން

ހަޟްރަތުަގއި ދުޢާ هللا ކުރަްއވަިއ، ރަނަގޅު ވިސްނުން ދެްއވުމަށް އެިދ، ހެޔޮޮގތް މެދުވެރިهللا ބޭފުޅުންނަށް، މާތް 

ކުރެްއވިްއާޔ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ުކރެވެން އޮތް މަސައްކަތެްއަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދަންނަވަން. އިރާދަ

ރިޔާސަތުން އެކަމެއް ކުެރވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެންމެ ފަސޭހަކޮށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް އިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ، ޤައުީމ ވެހިރާއްޖެށް ދިދޯހާ އެމެންޑްމެންޓަތް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ދެން އޮ

މެދު،  ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް          ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ  . ފެންނ61ަޒިުރވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު ހާއިލާނަން. ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ދަންނަވަ މެދެން

ކަމަށް  ގޮތަކަށް ވޯުޓ ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި . ނުފެންނ46ަމެންބަރުންގެ އަދަދު 

. ޖުމްލަ 24 ؛. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދ46ު ؛ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި

އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ޤައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ރާއްޖެދިވެހި ށްމަންޓަޑްންދޯހާ ެއމެ ،. އެހެންކަމުނ46ް

  ޑު ދަންަނވަން.ނކަމަށް ައުޅގަ ޓް ފާސްވެއްޖެގޮތަށް މި ރިޕޯ ދިރާސާކޮށް ނިންމި
  

 ނިންމުން 
 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އެްއވެްސ  ،ޢަމަލުކޮށްފައި ވާނީމިއަދު ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ރިޔާސަތުން 

ރާތުން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މުން ގެންދާއިުރގައި އެ ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ފަ ވަދަްއކަސީ ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރަުކ ވާހަކަސިޔާ

ެއގޮތަށް  ،އި ވާތީވެ ޖައްސަމުން ގެންގޮސްފަޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުން މައްސަލަ އެ ،މަކަމަށް ވާނަ ދާކުރަމުންހުތިޖާޖުއި

ނޑު ރިޔާސަތުަގއި އިނދެގެން މިކަން މިގޮތަށް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގައި  ނުދޭޞަތުފުރު ގޮތަށް އަޅުގަ

ޕާޓީެއްއެގ  އެ ،ވާނަމަކަމަށް ްއވާ ކުރަހުތިޖާޖުއި ޖަލްސާތަކަށް ވަަޑއިގެން އިހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މުސްތަޤްބަލުގަ
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ނޑު ނާުރވާނެ ވާހަކަ ވާހަކަ މެންބަރަކު ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއްއ ވެްސ ދަންނަވަން.  ދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ކުރާނަން.އޮންނަ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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