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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެ 22ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 2102/0/01/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރަކީ  -3.1

 .ތްމި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން -1.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -3.2

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް މި. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން -4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

. ގ1ަކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ޔަތުގައި މާލިއ0311ް. ގ2ަތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި އިޤ0311ް. ދަންނަވާލަނީ

 ގެގައި ޤައުމީ ތަރައްޤ00301ީ. ގ2ައި ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކ00301ާ

. ގ4ަޓަރި ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކ00301ޮ. ގ1ަގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ
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ސުލޫކު  ގައ2301ި. ގ1ަޢާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައ2311ި. ގ1ަވާއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އި ގަގަ 0311

 . ގ2ަކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 

 .ސުވާލު. 5

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 . ގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. ސުވާލު -1އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 .ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖި. 6

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގެ ދަށުން ވެސް މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން -6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 

 .ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު. 2

 

 :އްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. ޤަރާރު ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއިމަޖިލީހަށް  -7 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 

 .ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. 8

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެފަދަ ކަމެއް . ކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުންކުރިން ތަޢާރުފު -8 ޑާ އައިޓަމުއެޖެން

 . މިއަދަކު ވެސް ނެތް

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 0
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. އިބްތިދާޢީ ބަހުސް -0 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 

 .ކަތްތައްނުނިމި ހުރި މަސައް. 01

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެއް  ވެސް މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ތާވަލުކުރެވިފަ މި އައިޓަމުގައި. މި ހުރި މަސައްކަތްނުނި -01 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 . ނެތް

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 00

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން -00އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ހުއްދަ ސަރުކާރުން އަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ  ތައް ރާއްޖެގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުއިޒްރޭލު -00.0 -00.0

ން މި ގެ ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނިންމެވި ލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައިގުޅިގެން ޤައުމީ ސަ ދެއްވުމާ

މަޖިލިސް ނިމުނުއިރު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން  އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންގެ. ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ގެ ދަށުންއައިޓަމު

އިތުރު މެންބަރަކު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން . ދެއްކެވުމަށް އިތުރު މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތްވާހަކަފުޅު

އެއްވެސް . ނަމަ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަންވާ ކަމަށް ދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާހަކަފުޅު

 . ހިސާބުން މި ނިމުނީ މި އެހެންކަމުން، މި އައިޓަމު. ނަވާނުގަންރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 022ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  00.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -00.2

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ 

ގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  070ވާއިދުގެ ގަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  މި ރިޕޯޓު. ންގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވު ނިންމެވި

އަޅުގަނޑު . ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒުއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 . އަރުވަންއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޢި
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 :ވާހަކަދެއްކެވުންރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު ގެ މެންބަހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  022ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ނަންފުޅު މަޖި

ވަނަ  070ޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  އިއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް

ގޮތުގެ  ގެ ދަށުން ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި( ށ)މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  022ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ . ރިޕޯޓު

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވީ ބުދަ 2102ފެބްރުއަރީ  01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް 

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޑީންސްވިލާ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީންގެ ނަންފުޅު ރައްޔި.ޢައްޔަންކުރަން ނިންމަވާފައިވާ، ހ

ޓަކައި  މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ވާ ގޮތުގެ ގައި(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  070ވާއިދުގެ ގަ

މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށްފަހު ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވުމުން އެ

ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 2102ގައި އޮތް މަޖިލީހުގެ 2102އޭޕްރިލް  12ށް ފޮނުއްވެވީ ކޮމިޓީ އައަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން، ވިލުފުށި . ވަނަ ޖަލްސާގަ 2ދައުރުގެ 

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން  ،ބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުރާގެ މެންމަޑަވެލި ދާއި .އްރިރުނައިބު މުޤަ، ރިޔާޟް ރަޝީދު

ރާގެ މެންބަރު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއި މަދު ދީދީ،މެންބަރު މާރިޔާ އަޙް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މީ،ފަހު

ގެމަނަފުށި  ،ޢާޒިމުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  ހެންވޭރު މެދު ،ސަލީމުފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މުޙައްމަދު ރަޝީދު،

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ  އަދި هللاޢަބްދު މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  މަދު،މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްދާއިރާގެ 

ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސަލަ މި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވުމާއިސްވެ ދެންނެވުނު މައް. މަދު މޫސާމެންބަރު އަޙް

ރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ 011ގެ ނައިބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ބެހޭ އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ޓަކައި ކަމާ  ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅުންތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށް ލާޒިމު

ސިވިލް ، ކޯޓު ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިއެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނީ ދިވެހިރާއް. ސާފުކުރެވުނު

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި . ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް

އޭޕްރީލް  14 އަދި. އް މި ރިޕޯޓާ އެކު ވާނެއިދާރާތަކަށް ލިޔުއްވި ސިޓީތަކާއި އެ އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވި ޖަވާބުތަ

މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާ ގައި އޮތް މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ 2102

ކަމަށް ކޮމިޓީން  ބޭފުޅާގެ ފުރިހަމަވާ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމްވާ ސިފަތައް މި

މެންބަރުންގެ މެދުގައި  މެދު ކޮމިޓީގެމި މައްސަލަ ނިންމަވާނެ ގޮތަކާ  ހަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދި. ނިންމެވި
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ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ (ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  070ވާއިދުގެ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމަޝްވަރާ

ޑީންސްވިލާ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީނަށް .ހ، ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަން ނިންމަވާފައިވާ

ގޮތެއް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި  މެދު ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމާ ރައްޔިތު

ށް ފެނިވަޑައިގެން ވޯޓަށް ވަގުތު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ގިނަ މެންބަރުންނަ ހުށަހެޅުމަށް އެ ރިޕޯޓު

އެގޮތުން . މެދު ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަގޮތެއް ނިންމެވިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމާ ބޭފުޅާ އަށް ރައްޔި އެ ،އައްސަވައި

ޑީންސްވިލާ، އަލްފާޟިލް .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ، ހ

ވަގުތު ކޮމިޓީ  ޙީދުއްދީންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުންދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމެވީ އެމުޙައްމަދު ވަ

ވީމާ، މި މައްސަލަ . މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  01އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 

އަދި މި ކޮމިޓީގެ . މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޓަކައި މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު  މަށްއިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމެވުމަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަ

މި މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީގެ  ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުމަކާއިބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެ

އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ  .އެކު ވާނެލިޔުމެއް މި ރިޕޯޓާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި ގޮތުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެ 

އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ދެއްވި . ދަންނަވަންޓަކައި ޝުކުރު މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަންޓަކައި ވެސް ޝުކުރު އެއްބާރުލެއްވުމަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނީ މި މާއްދާގެ  ގައި ބުނެފައި(ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަ. ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއް

މެދު ބަހުސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޕޯޓާ (ބ)

ދި އަ. މިނެޓުގެ ފުރުޞަތުދޭންވާނޭ 33 އް މެންބަރަކަށް ޖުމްލަމެންބަރަކަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އެ

މިހާރު . ޖިލީހުގައި ވޯޓަކަށް އަހަންވާނޭމަށް ރައްޔިތުންގެ މަނިންމެވުގޮތުން ގޮތެއް  ބެހޭއެއަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ 

ރާތުން ވާހަކަދައްކަވާ އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ފަ. ޕާޓީ 6މަޖިލީހުގައި ހިމެނެނީ ސިޔާސީ 

 އެ، އެހެންވީމާ. މިނެޓު 4.24އަންނަނީ އިން ގެއްލީމާ  2 މިނެޓު 33. 2ވަނީ ޖުމްލަ  މެންބަރަކު ހަމަޖެހުނީމާ އެ

ން ވެސް ކޮންމެ ޕާޓީއަކު. އަރުވާނީމަތިން ފުރުޞަތު އުސޫލުން އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ޓަށް ސެކްރެޓޭރިއެޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރަކު ކަނޑައަޅުއްވައި،  ،ޅުވާދައްކަވަން ބޭނުންފުވާހަކަފުޅު

އްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޢިކެލާ . އަރުވަމުން ގެންދާނަންނޑު އެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއިޝާރާތްކޮށްލެއްވުމުން އަޅުގަ

 . ޞޫމުމަޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދު
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 :ކެވުންވާހަކަދެއްޞޫމު މަޢުهللا ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާދެ، މިއަދަކީ މި މަޖިލީހުގެ އަދި ދިވެހި ޤައުމުގެ ވެސް ވަރަށް ތާރީޚީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުޅުވައިދީފައިވާ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު . ދުވަހެއް

 އާދެ، ޢާއްމު. ގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ ދުވަސްމި މަޤާމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީ

ވިޔަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކަށް  ގޮތުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ކަމުގައި ގޮތެއްގައި މި މަޤާމަކީ ދުސްތޫރީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާލުވާ އައުހަ މަޤާމަށް ބުން ދެން އެވާލުވުމުގެ ސަބަހަ މްހޫރިއްޔާކަމާހުންނަ ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖު

ޑީންސްވިލާ، .މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ހ. އަކު ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅާ ޢައްޔަންކުރާ ދުވަސް

އާދެ، . ގެންދާނެއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީނަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ ރުހުން ލިބި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ  112އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެހީތެރިވުން. އެއް ންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޖުމްލައޮ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި މި

ފަދަ  ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ. ންގަވާ ކަންތައްތައް ކުރުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ

ން ދެ. ކަންތައް ކުރުން ލަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިނގައްޖެ ހިނދެއްގައި އެޙާލަތު ނޫން އެހެން ޙާ

އާދެ، ކުރިން . ވާލުވުންހަ މާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ، ނަމަ ފާދެއްވައިފިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއު

ކަމެއް ދިން މަޤާމެއް ކަމަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މަޤާމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ދިވެހިން މާ މުހިއްމު

ނގޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ވެސް އެބަ. ނުވެދާނެ

މި މަޤާމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ، އެހެންވީމާ. މުހިއްމު މަޤާމެއްކަންމަޤާމަކީ ވަރަށް ނައިބުކަމުގެ 

ވޯޓުލާއިރު ވެސް އަދި ދެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލާއިރު ވެސް ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަކީ ވަރަށް 

އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވަޙީދުއްދީނަށް  .މުހިއްމު ގޮތެއްގައި ވިސްނައިގެން ވޯޓުދޭންޖެހޭ މަޤާމެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން އަށް ރުހުން ލިބިގެންދާނެ ފުރިހަމަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ޕީ.އާރު.ޑީ ޞޫމު،މަޢުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދެއްކެވީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިދެންމެ ވާހަކަފުޅު. ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ. ފަރާތުން

 . ގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްއެމު.ޕީ.އަޙުމަދަށް، ޕީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު

 

 :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންއިލްހާމު އަޙް ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރުގެމަނަ
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ވެސް  ޞޫމުމަޢުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢި.އާރު.ދެންމެ ޑީ. `

 ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ނައިބު. މިއަދަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ވެސް ދުވަހެއް. ވިދާޅުވި ގޮތަށް މިއަދަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް

ޓަކައި  ކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ރައީސަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުން އޮވެގެން މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަދި މިފަދަ . ށް ޙަމްދުކުރަންއަهللا މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭތީ . ނެގޭ ވޯޓު ނެގޭ ދުވަސް މިއަދަކީ

 މަނިކުފާނަކީ ތަޖުރިބާ އެ. ބޫލުކުރަންއަޅުގަނޑުމެން ޤަލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް މެއް ފުރުއްވަން ވަޙީދުއްދީނަކީ ޤާބިމަޤާ

މަނިކުފާނަކީ ޤާބިލު  އަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އެ އާއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ

. ކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެކޭމަނިކުފާނަ ކުރުމުގައި އެދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ވީމާ،. ބޭފުޅެއް

ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މިފަދަ ނަންފުޅެއް އިޚުތިޔާރުކުރެއްވީތީ 

ކުރައްވާނީ ނިކުފާނު ވެސް މަސައްކަތްމަ ހިތް އޮތީ އެ ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ޤަ. ށް ޝުކުރުދަންނަވަންމަނިކުފާނަ ވެސް އެ

ވީމާ، . އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޔަޤީންކަން ވެސް އެބަ. ޤައުމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ ޙައްޤުގައި ކަމަށް

ތިރާމް އޮތް ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނައިބު ރައީސަށް ވެސް އިތުބާރާއި އިހުފުރިހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މީދުކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނައިބު ރައީސަށް މި މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ އަޅުގަނޑު އުއް. ންނަވާލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ދަ

 މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ މިއަދުން ފެށިގެން ލިބިގެންދާނެމަނިކުފާނަށް މަޤާ އްޔަތު ލިބި، އެއަޣްލަބި

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

ޖާބިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އަޅުގަނޑު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. ޝުކުރިއްޔާ

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން

 

 :ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކަމުގައި ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަން އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ބުނަންމިއަދު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ންގެ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ރައްޔިތުރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި އޮތީ ބޭބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަ

 6އިރުގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓަށް ބަލާ. ކަމަށް ވާނެއޮންނަން

މަށް ހަމަޖައްސަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާބޭފުޅަކު އަލްފާޟިލް ވަޙީދުއްދީން ދިވެހިރާ

ގޮތަށް  ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން މިހާރު މިހިރަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަލައިލަން އެބަ. ވިދާޅުވެފައި އޮންނަނީ

ޓަކައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓެއް  ގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމަށްބަލާއިރު



8 

 

 ހާޒިރުކޮށް، އެ ދިނުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި ވެސް ކަންކަން ކުރުމުގައި ކޮމިޓީ އަށް ބޭބޭފުޅުން

 ގައި ހަމަޖެހިގެންދާ ބޭފުޅުންނާއި ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުންގެ ގޮތުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެވަރާބޭފުޅުންނަށް މަޤާ

އެ މަގުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަނީ . ސުވާލުކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަން

ދިނުމުގައި ވޯޓުއަދި . ޓެއް މި ބޭނުންވަނީއެހެންވެގެން ކަންނޭނގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވޯ. ބަޔާންކޮށްފަ

ނޫނިއްޔާ ކަމެއް  ސް ތިމާ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދެންޏާއަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެ

. އޮތް ލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަނަކީ ކިހާ ޤާބިލު ބޭފުޅުންތޯ ބަލައިބޭފުޅުން ބޭފުޅަކީ ނުވަތަ އެ އެ ހަވާލުކުރަންޏާ

ކުރަން ސުޕްރީމް މް ކޯޓުން، އަޅުގަނޑު އިހުތިރާމުގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނި

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން . އޮތީ ގޮތަށް މި އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށް ވެސް ހަމަ މިއަދު އަހާ. ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް

ކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަހެއް ބުނަން ވޯޓެއްގެ ވާހަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ . ދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް އޮތުމަށްވޯޓު، ކުރެވެނީ ކީއްކަން އެނގި ތިބެ

އަޅުގަނޑު . އް ބުނާކަށް ނޫންދޭތެރޭ އެއްޗެ ވާތީވެ އެއާ ރުޙަލާ ކަމަށްޢީ މައެންމެ ފަހުގެ ޝަރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި އެހެންނަމަވެސް، އަސްލު މައްސަލައިގައި . ކުރަން ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަށްހުތިރާމުއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދީފައި މި ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ. ދޭންޖެހެނީވޯޓުދެވެނީ ކާކަށްކަން ނޭނގި އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނެއްކޮޅުން ރައީސުލް. ކަންވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުއަކީ  އޭގެ މާނަ. ތައްއެންމެ ޓޮޕް ޖޮބު

ތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ވޭ. މުކަމުގެ މަޤާނައިބު

ހުން ފެންވަރު ދަށް މީ އަޙުލާޤީ ،ޤައުމުގައި ތިބި އެންމެ ވިޔާނުދާރިއްޔާ ބޭބޭފުޅުން ޢައްޔަންކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫ

ސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުރަންނުޖެހޭ އެތައް ކަންތައް ކޮށް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ގެނެ

ފުޅުންނަށް ބޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ދިވެހިންގެ ކަރާމާތް ފުނޑިގެންދިޔައީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ

ތަނަށް އަންނާނެ ނަންތަކަކީ މިހާރު އައިއްސަ  އަޅުގަނޑަށް މިއަދު މި. މިދެންނެވި ކެބިނެޓަށް ވެސް ކުރީގެ. ދީގެންވޯޓު

. ކަންރި އެންމެ ރަނގަޅު ނަންފުޅުތައްރާއްޖެ އިން ލިބެންހުވަރަށް ވެސް މިހިރަ ނަންފުޅުތަކަކީ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން 

މެއް މަޤާ ބޭފުޅަކާ ގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި އެފަހަރު. އޮވެދާނެނެއް މިކަން ނުވެހެއެކަމަކު އަބަދަކު މި

ކޮމިޓީން ބެއްލެވިތޯ . ޖެހޭ ވެސް ބަލަން އެބަ އެ. ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ހަވާލު، ކޮބައިތޯ އެ

ރުގައި ދިމާވާ ކަން ކުރައްވާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްއަލްފާޟިލް ވަޙީދުއްދީ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ

. މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުންފުޅުގެ ތަޞައްވުރެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުތޯ އެ ،އްލުކުރާނެހަކަންތައްތައް 

އަޅުގަނޑަށް އަލްފާޟިލް ވަޙީދުއްދީންގެ މި . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވޯޓުއަޅަންޖެހެނީ ނުވެސް އެނގޭ މީހަކަށް

ދުވަހު  އަނެއް. މާދަން އެހެން ބޭފުޅެއް. މިއަދު ވަޙީދުއްދީން. ދަންނަވަނީކީ ނޫން ކެޕޭސިޓީއާ ދޭތެރޭގައި އެއްޗެއް
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އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ކަންކަން ނިންމުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ސާފު ބަހުން . އަނެއް ބޭފެޅެއް

އެހެންވީމާ، . ލާބަ ހުރި ގޮތަށް ލިޔެފައި އޮވޭ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އާއި

ފަހުގެ ގޮތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަނިވެގެންދާ

ހާލު އެއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަސްލު މި އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގެ  ކުރާނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު އިހުތިރާމު

އެހެންވީމާ، އިތުރު ޤާނޫނެއް މުސްތަޤުބަލުގައި . ދެވެނީނޭނގި ތިބެގެންނޭ މި އެޕްރޫވަލް .އް ނެތޭ މިހާރަކުދައުރެ

އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް  .ދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއްޖެހޭ އެޕްރޫވަލް އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން

 އޭނައާ. ޓޮޕް ޖޮބަކަށް އެއީ ކާކުކަން ސީދާ އަޅުގަނޑަށް ނޭނގި ން އެހާއެއް ނުދެ އަޅުގަނޑުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ

މި ދެނީ މި  ންވީމާ، މިއަދު މި ދެވެނީ ވަޒީރުކަމާއި، ނައިބު ރައީސްކަމާއެހެ. ސަނަލީ އިންޓަވިއުނުކޮށެއްސީދާ ޕާ

އެއް އެބަ އޮތޭ މިކަން  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ދޭ ވޯޓަކުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ

ލާބަޔާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައިވާނީ ދިވެހި އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމުގައި ކަން ކުރަން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމަޔަކީ މިހެން . ކުރާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން އެނގިގެންނޭ

. ދު އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިފައި ތިބި ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޕާޓީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަކީއަޅުގަނޑުމެން މިއަ

 . ..ދޭނަންފުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ފޮނުއްވާ ނަން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޤަ ،ރަޝީދުމެންބަރު ރިޔާޟު  ރިޢިއްޒަތްތެވިލުފުށީ ދާއިރާގެ . ޝުކުރިއްޔާ. ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ

 .އަރުވަންވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

އޮތީ  މިއާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޢަލައިކުމްއައްސަލާމް

މަދު ނަޝީދު އްމަތިން ކުރީގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ކެނެރީގޭ މުޙަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 131ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

އައުމާ ހަމައަށް ހިސާބަށް އޭނަގެ މަޤާމު ނިމުމަކާ  އެ ،އެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ފާގެ ސިޓީއިސްތިއު

ރިކަމުގެ ތެރެއިން އެ މަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ވެމުޙައް.އުފެދުނު ވެރިކަން ޑރ ންގުޅިގެން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތި

ޓަކައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ނައިބު ރައީސަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް  ނައިބު ރައީސަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ

. މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމުން ދުއްދީނަށް ރުހުން ދިނުމާމަދު ވަޙީއައްނަބީލް މުޙައް މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި އެ

އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި މީހުން މިފަދަ މަޤާމެއްގައި 
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އަށް  ލިޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދޭއިރުގައި އެއްޗެއް މިތާ ނުދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްޢޫ

ނަވާލުމަކީ ބޭނުންތެރި ގޮތުން ދަން ކަމާ ބެހޭ އެހެންކަމުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް މި. ކަމަކަށް ނުވާނެ އަދާކުރެވުނީ

ޖާބިރު ފާހަގަކުރެއްވި هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެންމުހިއްމު

މަސްއޫލިއްޔަތު ބޭފުޅުންގެ  ޖެހެނީ ކަންކަމަށް ޤާބިލު މީހުން ޢައްޔަންކުރާއިރުގައި އެން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންފަދައި

މަކީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ބައި މީހުންނަށް ޤާއިމުކޮށްދިނު އުލެއް އެފުރިހަމަ ގޮތަށް އަދާކުރެވޭނެ މާޙައެންމެ 

ޖެހެނީ ކުރީ ތިން އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ނައިބު  ވަން މިއާދެ، އެހެން އަޅުގަނޑު ދަންނަ. ކަމެއްލާޒިމު

މަނިކުފާނަށް  މަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ހުންނެވިއިރު އެމުޙައް.އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރރައީސަކަށް މިއަދުގެ ރަ

އަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެނަނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި. އެއް ނުވޭ ވާލުކޮށްފަހަލިއްޔަތެއް ސްއޫމައެއްވެސް 

މަނިކުފާނުގެ  މަނިކުފާނުގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރުން އަދި އެ ޤައުމުގެ ވެރިޔަކަށް ހުރީ އެ

ލިއްޔަތުތަކެއް ވާލުކޮށްގެން، ވަރަށް ބޮޑެތި މަސްއޫހައެކި ފަރާތްތަކަށް ރާއެއްގައި އެކިދާއި ލިއްޔަތުތައް ވަރަށް ފުޅާމަސްއޫ

ދީގެން އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު އިވިސްނުން އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ވިސްނަންދިއުމުގެ ގެ އަދާކުރަމުން

މީދުކުރަނީ މިއަދު ހުށަހެޅިގެންދާ ވަޙީދުއްދީނަކީ އްއެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު އު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދަނީ

މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަމާ  އަދި އެ. ކެއް ކުރާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްހުރި މަސައްކަތްތަދެންނެވި ގޮތަށް ޤައުމަށް ފައިދާމި

އެއީ ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތެއް . ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކަށް ސުވާލެއް ނުއުފެދޭ

 މަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާ އި އެޓަކަ އެހެންމެ މިއަދު އިޤްތިޞާދު ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އަދި ހަމަ .ކުރައްވަމުންދާ ބޭފުޅެއް

އެކަން ކުރެވޭވަރު ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން . އާއި ޤާބިލުކަން މި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު

މަނިކުފާނު ކުރިމަތިލައްވާފައި ހުރި ކޮންމެ  އެ. އެއް ނެތްތަކު މިއަދަކު ޝައްކުކުރާނެ ޖާގަ އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔި

މަނިކުފާނަކީ ސަރުކާރެއްގެ ތަޖުރިބާ ވެސް  އަދި އެގޮތުން އެ. ކާމިޔާބީތަކެއް ވަނީ ހޯއްދަވާފަފުރިހަމަ  ކަމެއްގައި

. އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް 33އެއީ ކުރީގެ . ލިބިފައި ހުރި މީހެއް

މަނިކުފާނުގެ  އެ. ޑު އިންޓަވިއުތަކެއް މި މަޖިލީހަކު ނޯންނާނެބޮ ކުރާނެ މާންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްގެން އެހެ

ރާ މަނިކުފާނަށް މިއަދު އިލްތިމާސްކު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެމަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޖެހުނު ސަބަބާގެންނަންދަލުމިއަދު މި ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަ އިކުރަމުންދާއިރުގަމަސައްކަތް އާދެ،. ކަމެއް

 ވާ ގޮތުގެ ގޮތް އެއް ދެ، ޤާނޫނާއާ. ޖެހޭ ވާލުވާ ބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން އެބަހަ ދޭތެރޭގައި މިއަދު މަޤާމުތަކާ

މަތިން ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް، އަސާސީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް 

. ދިނުމަކީ އެމީހުންގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްފޯރުކޮށް

ދެމެހެއްޓުމަކީ މި ސަރުކާރާއި އަދި  އްޓައިއެހެންކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ނަގަހަ
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އެކަމަށް ފަސްޖެހިއްޖެ މީހަކަށް . އެކަން ކުރަންޖެހޭ. ކަމެއް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް

ވެސް ކީއްކުރަންތޯ އެންމެ  އެންމެ ގަޑިއިރަކު ހަކު މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގައިއްޖެ މީވިއެކަމާ ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވެ

އަދި އެއީ މިއަދު . ދީފަ ނިކުމެ ވެސް ނުހުންނާނެކަމުގެ ސިގްނަލް މިއަދު ރައްޔިތުން ވަނީ މަގުމައްޗަށް އިމިނެޓެއްގަ

އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރުހުން ދޭ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުން ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް

މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާލުކުރެވޭހަ ނިކުފާނާމަ މަދު ވަޙީދުއްދީނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެމުޙައް

މަނިކުފާނަށް  ދި ހަމަ އެހެންމެ އެއަ. މަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމޭއެންމެ ފުރިހަ

މަނިކުފާނަށް ރުހުން ދޭން  މަތިން އެ ންމާފައިވާ ގޮތުގެއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ނިމަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ 

 .ސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ޞަތުގައި ދަންނަވަންމި ފުރު އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެއްކެވުމަށް އަޅުގަނޑު ންސްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުޕީޕަލްސް އެލަޔަ ،ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމު

 . އަރުވަންފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޒިމުއަޙްމަދު  ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  122ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އާދެ، މިއަދަކީ ތާރީޚީ ދުވަހެއް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް . މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އަދާކުރާ ދުވަސްމަސްއޫލިއްޔަތު 

ންސްގެ ފަރާތުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އިވާ ނަންފުޅަށް ޕީޕަލްސް އެލަޔަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަ މިހާރުގެ

ލުވެވަޑައިގަންނަވަން ވާހަ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަޙީދުއްދީން މި މަދުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މުޙައްއަޅު. ދަންނަވަން

މަނިކުފާނު  ކުރުމަށް އެއި ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށާވަޑައިގެންނެވި ކަމީ ދިވެހި ރައެއްބަސްވެ

އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އެއްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތްކަމާއި އެތައް ބައިވަރު . ހުންނެވިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް

ވަނަ މާއްދާގެ  111، ޖެހިވަޑައިގަންނަވަންބޭފުޅާ ވެ އެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  112އެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޤުރުބާނީ

ސަބަބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ . ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީހއެ އިގަންނަވާނެކަން އެނގި ހުންނަވައި،ވަޑަދަށުން ވާންޖެހި

އެއް  ޔަފާރިއަދި އެއްވެސް ވި .ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ އެހެން އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން

ލަތުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހާމަކުރައްވަން އް ދައުއަދި މާލީ ބަޔާންތަކާއި މާލީ ހިސާބުތަ. ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން

އެއް  އަދި އެއީ ވެވޭ ޤުރުބާނީ .އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވެސް ނުވާނެ. ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް

ވަޑައިގަންނަވަން ވާލުވެހަ ޤާމާމި މަބޭފުޅާ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރައްވައި  އެހެންވީމާ، އެ. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ
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އަޅުގަނޑު . ދެކެން ބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުވަޑައިގެންނެވިކަމީ މިއީ ޤައުމަށް ލިއެއްބަސްވެ

 112 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ ނައިބާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޚިލާފަށް މި ދައުރުގައި ލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރީގެ ދައުރާޤަބޫ

އޮނަރަބަލް ވަޙީދުއްދީނަކީ އިޖުތިމާޢީ ރޮނގުން ވަރަށް . ވާލުކުރައްވާނެހަލިއްޔަތުތަކެއް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަސްއޫ

ންގުމާ ބެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މި ޤައުމު ހި. ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލާމަރުކަޒީ . އެކަމުގައި ޢަމަލީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވި ން ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް ގެންނަވައި،ވިސްނު

އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ . ނިޒާމުގެ ޅަފަތުގައި އަދިވެސް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި

އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މުޖްތަމަޢުގައި . މަނިކުފާނު މި ރޮނގުން އިސްނެންގެވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ތުގައި އެގޮ

ޓަކައި ޚާއްޞަ  އްލުކުރުމަށްހަޓަކައި ޒުވާނުންގެ މައްސަލަތައް  ހުރި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ކެއް އެއަދި އެފަދަ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަ .މީދުކުރަންށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްއްވާނެ ކަމަލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރަމަސްއޫ

 އާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު އެ. މަށް އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކުރަންމަނިކުފާނާ ހަވާލުވެގެންދާނެ ކަ

ނޫނުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އާއި ޤާ މަކީ މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީމަނިކުފާނަށް ރުހުން ލިބިގެން ދިޔު

އެއްކޮށް  އަމާންކަމާ ،ކަމަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އޮމާންކަމާ އެއްކޮށް އަދި އެ. ތިބިކަން ހާމަކޮށްދޭނެ ކަމެއް

ރި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަންމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްވެރިކަން ބަދަލުވު

 .ރައީސް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަރުވަން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިބަސްނުވާ ޢާމިރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއި

 .މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަން

 

  :ވުންމިރު ވާހަކަދެއްކެޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

އާދެ، އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިއަދަކީ މި މަޖިލީހުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މެއްގެ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެލައިގެން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުއެއީ ރައްޔިތުން ވޯޓު. ދުވަހެއް ވަރަށް ތާރީޚީ

ތުން ނައިބު ރައީސެއްގެ މަޤާމަށް އަދާކުރުމުގެ ގޮމަސްއޫލިއްޔަތު ލިބިފައިވާތީވެ، އެ  މަޖިލީހަށް މަތިން ރައްޔިތުންގެ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ . މިއީ ދީގެން ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެވިގެންދާ ދުވަސްމަޖިލީހުން ރުހުން

ލިބިގެން ށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބާރުނަކަމަކީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތް އޮތީ މި

. ށް ލިބިފައިވާ ބާރެއްގެ ގޮތުގަމަތިން އެ ބާރުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 4ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ
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 ދިނުމުގައި ހަމަ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރިރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުއަދާކުމަސްއޫލިއްޔަތު މި ބާރުގެ ، އެހެންވީމާ

މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް 

ދެންނެވި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެހެން މި. ޤަބޫލުކުރަން

އެކަން  ކަންތައްތަކެއް ހާމަކޮށްގެން ތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ވަކި ކަހަލައެކު ރައްޔި އަންނަނީ މެނިފެސްޓޯއަކާ ނައިބެއް މި

އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު އޮތީތީވެ މިއަދު . ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގަ

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ  ،ފެދިފައިވާވެސް ދަންނަވާނީ މިއަދު މި އު އަޅުގަނޑު. ދަނީ އެކަން ކުރުމުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި

އެ  މަތިން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރަށް ސަރުކާރުގެ ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ނައިބު ރައީސަކު

. ކޭޓަކައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޢައްޔަންކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެ ދިނުމަށްނިކުފާނަށް އެހީތެރިވެމަ

އަދާކުރައްވަން ބޭފުޅަކަށް ހަވާލުކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން މަސްއޫލިއްޔަތު މިއަދު މި ، އެހެންވީމާ

ން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތު އެއީ މި. ހުރި ބޭނުންވާ ބައެއް ކަހަލަ ކުދިކުދި ނުކުތާތައް އެބަ

ކީ ކިހާވަރަކަށް ޤައުމާ އަދާކުރާ ބޭފުޅަމަސްއޫލިއްޔަތު ންވޭ މި މަޤާމުގެ އަދު ބޭނުވީތީވެ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމަކަށް

އަދާކޮށްފާނެ ބޭފުޅެއްތޯ؟ މިއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް އެ ފުޅެއްތޯ؟ ކިހާވަރަކަށް އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވެދާނެ ބޭދޭތެރޭ ވަފާތެރި

ން އަކީ މި މަޤާމާ ހަވާލުވި ފަހު ޅޭ ވާހަކަދަންނަވަން މި އު. ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ކުޑައިމީސް ބަހެއް ނޫން

 ސަނަލީ އެޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ފާރުހުން ދިނުމާ ދޭތެރޭގައި އަ، ކުރި ފަހުންނުވަތަ މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން

އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރަކަށް އިތުބާރު އޮތީތީވެ، ސަރުކާރު މި އޮތީ . ނެތް ބޭފުޅާގެ ތަޞައްވުރެއް އެނގިފަ އެއް

، އެހެންވީމާ. ޓަކައި ފޮނުވާފަ މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ކުރުމަށްފަހުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅެއް ޢައްޔަންއީސުލްޖުރަ

މީދު ފަހު ވެސް ދެއްވާނެ ކަމުގެ އުއްމަށްރުހުން ލިބިގެން ދިއުއް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެފަދަ ފުރުޞަތެ

 ގަނޑުމެން އެބަނަމަ އަޅު ވަނީ އި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކަމަށްޓަކަ ން ޤައުމަށްއެއީ އަޅުގަނޑުމެ. މޭއަޅުގަނޑު ކުރަ

އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މަޤާމެއްގެ އިގެ މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި، ރައީސެއްގެ މަޤާމަކީ އާދަޖެހޭ މިއަދު ނައިބު 

އިބު ރައީސެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނަ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން ދިޔައީ އެކަން. ގޮތުގައި ދެކެން

 ން މި ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެކުރަމުން ދާ ތައަދާކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބޭފުޅަކު 

 ދަންނަވާނީއަޅުގަނޑު  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ ދެ ފަރާތުގެ، އެހެންވީމާ. މަތިން

ނައިބަކާ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަޅުގަނޑުމެން  ،މިއީ އަޅުގަނޑުމެން. ނުވާނެކަމުގެ ނިކަމެތިކަން ފޯރައިގެންދާނެ ކަމަކަށް ވެގެންރައްޔިތުންނަށް އެ

ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ދިނުމަށްއަށް އެހީތެރިވެ ޖުމްހޫރިއްޔާމިއަދު މިކަން މި ކުރަނީ ރައީސުލް

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިކަން ، އެހެންވީމާ. ން ދިނުމުގެ ކަންތައްނައިބު ރައީސަކަށް ރުހު
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އަޅުގަނޑު ހަމަ . ބޭފުޅަކަށޭ ކުރާނެކަތްނަށް ފައިދާކުރަނިވި މަސައްމުޅި ޤައުމާއި ރައްޔިތުން ،ވާންޖެހޭނީ ޤައުމާ

މީދުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ރުހުން ދިނުމާ އެއްކޮށް އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޞައްވުރެއް މުޅި ޤައުމާ މުޚާތަބުކޮށް އުއް

ކަން ނެކުރާނެ ކަމަކަށް ވެގެންދާރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް އިތުބާރުއެ ދެއްވާ ދެއްވުމަކީ މުޅި ޤައުމުގެ . ދެއްވާނެ ކަމަށް

ޑުމެން މި މަޤާމަށް މިއަދު އެ މަނިކުފާނު ހޮވިގެންދާނެ ކަމީ އަޅުގަނ، އެހެންވީމާ. މީދުކުރަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއް

އަޅުގަނޑު  އިލުގަހާއަޅުގަނޑު ހަމަ އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ . ކުރާ ކަމެއް ނޫންއެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޝައްކު

ގެ އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުމެން އިބައެއް ކަމާ އިން ސައްތަ އިސްލާމު ޑުމެންނަކީ ސައްތައަޅުގަނ އިދަންނަވާނީ ޤައުމާ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި އަދި ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ނެގެހެއްޓުމަށް  ދެމެހެއްޓުމަށް

އެ ނޫން ގޮތަކަށް . ދެނީމިއަދު މި ރުހުން  އޭ އަޅުގަނޑުށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޝަރުޠުކޮށްފަހުރިހާ ކަމެއް ކޮ ހުރިކުރެވެން

  . ދޭން ތައްޔާރަށޭ މި ހުރީހަމަ ކަމުގެ ވޯޓު އަޅުގަނޑު ވެއްޖެ ނަމަ އިތުބާރު ނެތްމެދުވެރި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަދި ވަކި  ކަށްދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ޕާޓީއަގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅ11.2ުއެޖެންޑާ އައިޓަމު 

އިގެންނެވި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި މި ނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް

އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލުގެ . މި ނިމުނީ 11.2 އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާ އައިޓަމު. ނިމުނީ

 . ގެ ދަށުނ12ްގައި އެޖެންޑާ އައިޓަމު 1333ނީ މިއަދުގެ އޮންނާ މަތިން ވޯޓަށް އެހުން

ވާ  ގައި(ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -11.3

ވަޒީރުންގެ  ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ދުމަށްހޯރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން މަތިން ގޮތުގެ

ޔަތު އަދާކުރާ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްމެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން މަޖިލީހުގެ

ދެއްވާނީ ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިމި ރި. ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްން ދިރާސާކޮށް، މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހަނިމާދޫކުރާ މިންވަރު ބަސްއޫލިއްޔަތު އަދާގެ މަސަރުކާރު

 .އަރުވަންއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު ޢި. މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު

 

 :ހަނިމާދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ (ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު. ތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް. `

 ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ދަށުން ރައްޔިތުންގެ

އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ނަންފުޅުތައް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެމެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން
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ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު. ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ދިރާސާކޮށް، ކޮމިޓީ

ބޭފުޅުންގެ  14ރައްވާފައިވާ ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކު(ހ)

ންގެ މަތިން ރައްޔިތު ވާ ގޮތުގެ ގައި(ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ނަންފުޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނުނުއަސާސީގެ 

އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށްފަހު އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވުމުން، ޓަކައި ރަ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް

ގައި އޮތް 2312އޭޕްރީލް  2ފޮނުއްވެވީ  ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށްދާކަން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަމި 

މި ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން . ވަނަ ޖަލްސާގަ 2ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ ފުރަ 2312މަޖިލީހުގެ 

މަޑަވެލީ ރަޝީދު،  ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ވި

ރު ން ފަހުމީ، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްހާފޭދޫ ދާއި، މަދު ނާޒިމުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ދޫ ދާއިރާގެ ފުނަމަދު ރަޝީދު، ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް މަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅީދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙް

ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު  ގެމަނަފުށީ، ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުމެދު ހެންވޭ، މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު

މި . މަދު މޫސާރާގެ މެންބަރު އަޙްއަދި ކުރެންދޫ ދާއިهللا ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު މަދު، ފޮނަދޫ ދާއަޙް

 -1ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ އަ މައްސަލައިގައި މި ކޮމިޓީ

 ލައިޓް،އީސްޓު ، ދޫޑިގަން ،ފުވައްމުލައް.މަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޏކަމުގެ މަޤާމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

މަށް ކަމުގެ މަޤާނަލް ސެކިއުރިޓީޑް ނެޝަމިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެން -2މަދު، މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙް.ޑރ

މަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާ -3، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޒިމު، ސީނުކަރަންކާގެ.ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މ

އެންޑް  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު -4ޝަކުރޫ، ޒިމާ ޢާއާސްތާނާ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު .ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މ

މިނިސްޓަރ އޮފް  -5މުޙައްމަދު،  މަދު ޖަމްޝީދުއަޙް.ޑރ، ވެހެލި.މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ހފެމިލީކަމުގެ 

 އޮފް މިނިސްޓަރ -6މަދު، ޢާސިމު އަޙް.ފަރުކަނި ޑރ.އްވާފައިވާ ގންކުރަކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަކޭޝަންއެޑިޔު

މިނިސްޓަރ  -2 މަދު މުޙައްމަދު،ފާ، އަލްފާޟިލް އަޙްއު.ގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާގެ ޕްމަންޓުޑިވެލޮއިކޮނޮމިކު 

މާވިޔޮދޮށުގޭ، ، ދެއްވަދޫ.ގއ ޔަންކުރައްވާފައިވާމަޤާމަށް ޢައްކަމުގެ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއޮފް ޓްރާ

އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަމުގެ މަޤާމަށް  ޔޫތު މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް -4 ދު ޝަމްހީދު،މައަޙް.ޑރ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމު -1 ،ސައިން ޝަރީފުޙުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ކޮތަންމާގެ،.މ ންކުރައްވާފައިވާއްޔަޢަ

 ލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބުއަ ސާމަރާ،.ހ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާކަމުގެ ކަލްޗަރއެންޑް އާރޓްސް 

މާމެންދޫ، .ޔަންކުރައްވާފައިވާ ގއމަޤާމަށް ޢައް ކަމުގެރޒްއެފެއާމިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކު   -13 ޣަފޫރު،ޢަބްދުލް

އެންޑް  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން -11 ދު،މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީ އައްޝޭޚް ދުމަންޒިލް،ސަޢީ

މިނިސްޓަރ އޮފް  -12 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު،.ޔާތު، ޑރދިމް.ށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މމަޤާމަކަމުގެ އެންވަޔަރމަންޓު
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هللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް، 1315ދަފްތަރު ނަންބަރު  މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާއެންޑް ޓްރަޜަރީގެ ކަމުގެ ފިނޭންސް 

މަދު ޢަބްދުއްޞަ.ހުވަދޫ، ޑރ.ހ އްޔަންކުރައްވާފައިވާމަޤާމަށް ޢަކަމުގެ ޒްއެފެއަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން -13 ޖިހާދު،

ކުރައްވާފައިވާ އްޔަންކަމުގެ މަޤާމަށް ޢަގްރިކަލްޗަރއެންޑް އެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް -14 ،هللاޢަބްދު

 އަށް ފޮނުއްވުމާ ންނެވުނު މައްސަލަ މި ކޮމިޓީއިސްވެ ދެ. މަދު ޝަފީޢުއަޙް ޟިލްއަލްފާ ،ވައިޖެހޭގޭއިހަވަންދޫ، .ހއ

މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީރުންގެ  133ގުޅިގެން މި ބޭފުޅުންނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މުން ބެހޭ އިދާރާތަކުން ލިޔުޓަކައި ކަމާ  ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅުންތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށްހުރުން ލާޒިމު  ކިބައިގައި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި، ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުއެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވު .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުނު

. ބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިއަދި ޑިޕާ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު،

. އެކު ވާނެ ބުތައް މި ރިޕޯޓާވި ޖަވާއްކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި އިދާރާތަކަށް ލިޔުއްވި ސިޓީތަކާއި އެ އިދާރާތަކުން ފޮނު

މެދުގައި މައްސަލައާ މުގައި މި ގައި އޮތް މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވ2312ުއެޕްރީލް  4އަދި، 

ން ލާޒިމު ހުރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައިޒީރުންގެ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ވަ

މި މައްސަލަ  އަދި ހަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި. ވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ސިފަތައް މި ބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ

ވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްމެދު ކޮމި ކާނިންމަވާނެ ގޮތަ

ންގެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތު 14އްޔަންކުރައްވާފައިވާ މި ހަށް ޢަގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  121

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓުރަ ،ގޮތެއް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ފެންނަ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމާ މެދު ކޮމިޓީ އަށް

 14 ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެން ވަކިވަކިން އެވެރުއަށް ހާޒި ވަގުތު ކޮމިޓީ ހުށަހެޅުމަށް އެ

މެދު ކޮމިޓީން ފެންނަ ގޮތެއް  ދިނުމާތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔި ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓަށް އައްސަވައި،

 ފެންނަ ކަމަށް ނިންމެވީ އެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުންދިނުމަށް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅަށް 14ގޮތުން މި  އެ. ނިންމެވި

މި ، ވީމާ. ލަބިއްޔަތުންޣްމެންބަރުންގެ އަ 6ން މެންބަރުންގެ ތެރެއި 13ން ތިއްބެވި ރުވެވަޑައިގެއަށް ހާޒި ވަގުތު ކޮމިޓީ

އަދި  .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ގެ ރިޕޯޓުމި ކޮމިޓީ އިޓަކަ ސަލަ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށްމައް

ގައި އި މި މައްސަލައިޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުމަކާމި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެނގިވަ

. 2312އެޕްރީލް  4. އެކު ވާނެ ދެއްވި ގޮތުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް މި ރިޕޯޓާޓުޓީގެ މެންބަރުން ވޯކޮމި

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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. އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން ތެރިކަމާއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްއަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާ. ޝުކުރިއްޔާ

ންނެވި ގޮތަށް އެ ކުރިން ވެސް ދެ .އަށް( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ދުގެ ދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި ގަނޑު މިހާރު މިއަޅު

މަޖިލީހުގައި  ކުރުމަށްރިޕޯޓާ މެދު ބަހުސް ވާފައިގައި ބަޔާންކުރެވި( ބ)މާއްދާގެ ވަނީ މި  ފައިމާއްދާގެ ބުނެ

އް މެންބަރަކަށް ޖުމްލަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އެ އިގެ އެއް މެންބަރަކަށާތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީ

 ރައްޔިތުންގެ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަދި އެއަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ. ދޭންވާނޭ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް 33

ވަކި ޕާޓީއަކަށް  .ސިޔާސީ ޕާޓީ 6ހިމެނެނީ  އެހެންކަމުން، މިހާރު މަޖިލީހުގައި .މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް އަހަންވާނޭ

. 4.24ނަތީޖާ އަކީ  2ގެއްލަން  33. މިނެޓު 33ބަޔަށް ބަހަންޖެހޭނީ  2 ،ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ހިމެނީމާ

 މި މެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއެން. އަރުވަމުން ގެންދާނަންއެ އުސޫލުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ،އެހެންވީމާ

 .هللاޢަބްދު ރަޙީމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް ދެއްކެވުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެފުޅުއެމުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ.ޕީ.އަރުވަނީ ޕީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮނަދޫ ދާ

އެމުން .ޕީ.ޕީގައި އާދެ، މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ ގޮތެއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ވާ އެއްގައި ޝާމިލު މިޓީއަދި މި ކޮމިޓީ އަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ކޮ. ރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންތާއީދުކު

. އްނުކުރަންއަޅުގަނޑެއް ގަސްތެ ވާތީ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށެއް ށްކޮމިޓީއަކަ

ނަޒަރުގައި ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ކަމެއް  އަޅުގަނޑުގެ ،އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް

ނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު މިތަނުންނާއި އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން. ލާނީހަގަކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑު ނިންމައިއޮތީމަ އެ ކަމެއް ފާ

ރީޚުގައި މިފަދަ މުހިއްމު ދައްކަވާފައި ރާއްޖޭގެ ތާމީޑިއާގައި ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަމަގުމަތިންނާއި 

ފަސްޖެހިވަޑައިގެން  ވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްދާއިރު އެ ބޭފުޅުންނާ ރައްޔިތުން މަތިކޮށްފައި ކަމެއް ހިނގައިގެން

ވަމުން މި އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ ،ވަޑައިނުގަންނަވާތީވެޕީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރި.ޑީ.މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެމް

 .ޝުކުރިއްޔާ. ންވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަ ން ތާއީދުކުރާއެމު.ޕީ.ޕޯޓަށް ޕީރި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޕީގެ ފަރާތުން .އާރު.ޑީ އަރުވަން،ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަޢިއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

 .ދެއްކެވުމަށްވާހަކަފުޅު

 

 :ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުންކަނޑިތީމު ދާއި
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އާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ . بركاته و اهلل رحمة و عليكم السالم

މުމަށް ޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަރުހުންމެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި އެ މެންބަރުންނަށް 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ރުހުންދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން  އާދެ، ވަޒީރުން. ކީޢަމި ވަގުތުގެ މައުޟޫހުށަހެޅިފައި އޮތް ރިޕޯޓު 

މަތިން  ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި 121ނުއަސާސީގެ ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫވާހަކަ

 .ކުރައްވަންޖެހޭ ބައެއްވާ ކަންތައްތައް އަދާލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރައްޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ރައީސުވަޒީރުންގެ މަ

. ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތައް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ބައެއް ންވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ

މި ، އެހެންވީމާ. ރައްވަންޖެހޭ ބައެއްލުކުރާ ކަންތައްތައް އަދާކުވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ޤާނޫނުން ހަވާ

ށް އަދާކުރެއްވުމުގެ މަތީގައި ވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި ތިން ބައި ފުރިހަމައަ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައި ،ތިން

ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ދެމިތިއްބަވާނެ  ރުހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުން ދެމިތިއްބަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ،ކުރެވޭލުޤަބޫމި 

ބަޔާންކުރާ ތިން ގެ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީގައި އާދެ، މީ. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރާ ވާހަކަ

. ކުރޭއްވުން ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުއަށް އަދާކުރެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުރިހަމަ ލިއްޔަތުތައްބަވާތުގެ މަސްއޫ

މަތިން ވަޒީރުންގެ  ޔާންކުރާ ގޮތުގެހަމައެއާއެކީގައި، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަ

މާ މަތިން އެ މަޤާ ން ރުހުން ލިބި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ،އްޔަންވެމަޖިލީހުގައި ޢަ

ޤާނޫނުނަށް ތަބާވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ވާ ބޭފުޅުންނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައް

އަދި . ންހައްޓަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލައަށް ހަނދުމަފުޅު ބަ މިކަން ފުރިހަމަ. ފުޅުންނޭބޭ

އެކީގައި  އަމާނާތްތެރިކަމާ އިކަމާވާޖިބުތައް ތެދުވެރި އިތަކާޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތް

އާދެ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް . އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން

ލަތާއި ޙާމިއްޔަތެއް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށް މިހާރުގެ ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ

 ގެ މައްޗަށް ނަޒަރެއް ހިންގާއިރުގައިކައިރި މާޒީގައި ހިނގައިދިޔަ މަދު އަހަރުތަކުގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތު

ނުކުރުމުގެ މަތިވެރި އުސޫލު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ތަފާތު 12 ނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެލަންޖެހެއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް  ،ވަކި ކުލަޔަކަށް ނިސްބަތްވާކަށް ނިސްބަތްވާ، ކި ސިޔާސީ ފިކުރަވަ. ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް

ވާ ވެގެންންނަކީ ހަމަހަމަދިވެހިރައްޔިތުންގެ އެންމެ. ކުރާ ބަޔަކަށް ސަރުކާރުން ވަކި ޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއް ނުބެހެއްޓެވުން

އެ މަންޒަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ހޭނީ އެކު ދަންނަވަންޖެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިތަމަޔާއަހަރު 3ވޭތުވެދިޔަ . ބައެއް

ދާއިރާއަކަށް ހިމެނޭ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އެ އާދެ، އޭގެ. އިރާތައް ވަނީ ބާކީކޮށްލެވިފަބައެއް ދާ ،ބައެއް ފަރާތްތައް. ނޫނޭ

އެކު  ޔާއަދި ހަމައެއާއެކީގައި، މި ޝުޢޫރުގައި ހިތަމަ. ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންދާއިރާ ބާކީ

. ކަން އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަންރުން މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާނެބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ
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ދޭ މެޝިނުގައިވާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓުއަޅުގަނޑުމެން އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

މި އަމާނާތް އަޅުގަނޑުމެން މި . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާކުރާ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް ލާ އޮބާލުމަކީފިތަށް މި އޮބާ

 އެ އަމާނާތާ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަދާކުރާ އަމާނާތެއް. ންގެ ނަމުގައަދާކުރަނީ ދިވެހިރައްޔިތު

ދާކުރައްވާ ގެން މަސްއޫލިއްޔަތު އަމާ ހަވާލުވެވަޑައިމަޖިލީހުން ރުހުން ލިބިގެން މަޤާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ މި

. ބަހައްޓަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަންއަށް ހަނދުމަފުޅު އެކަން ވަރަށް ފުރިހަމަ، އެހެންވީމާ. ވަޒީރުން

އަދި  އިދެއްވުމާއަށް އިޖާބަ އެ ރުތައް ގާތުން ދެނެވަޑައިގަތުމާ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫ

ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ  އިން އަންނަ ހުށަހެޅުންތަކާގެ ތެރެއިރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުސަ

ވަޑައިގެން ވެބުދާރީއަށް ޖަވާ ބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް ގެންދަވާ ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ

އަށް  އާދެ، މި އަމާނާތް ފުރިހަމަ. ތިއްބަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަންރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި ދެމި

ލައިކުމް ވައްސަލާމްޢަ. ޝުކުރިއްޔާ. މާލަންގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންޑުއެކީގައި އަޅުގަނ އަދާކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދާ

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވަރަޙްމަތު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޖުމްން، އަރުވައަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ށްޖާބިރަهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ

 . ދެއްކެވުމަށްވާހަކަފުޅު

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަންނަވަން  ން އަދި މަރުޙަބާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަ. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. `

މުޙައްމަދު ވަޙީދު .ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރއަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީޖަށް ރައީސު

ހުރި  އިހުރި ބަސްފުޅުތަކަށާއި އަދި ނިންމާފަ އިމަނިކު ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކަށް ކޮމިޓީން ވިދާޅުވެފަ ޙަސަން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި . ކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންނިންމުންތަ

ޤާނޫނުސާސީގެ  އެ ސަރުކާރު އައު ،ކާރެއް ގާއިމުކޮށްވަނަ އަހަރު ސަރު 2334ވަރަށް ޅަފަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޭނާގެ .ރިން އަދާކުރި ގދަށުން  ހުވާކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު ކު

ވަނީ ވަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އްޔަންކުރި ބޭބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރައްވާފައިއި އޭނާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢަވެރިކަމުގަ

ދިވެހި ންކަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ލަދުގަންނަ ގޮތަށް

 އިމުން ބޭރުގައި މުޅިން ގެޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ،ނެތި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލުމެއް ރައްޔިތުންގެ ހަމަޖެހުމާ،
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ވެސް ޗާޓުން ބޭރުގައި ޢަމަލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮންނަންޖެހޭ ހަމަޖެހުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ ލިބެންހުރި 

ވަޒީރު ބޭފުޅުންނަށް  14ދޭ ންމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ރުހު. ނީވަ ނޫން ގޮތްގޮތަށް ކޮށްފައި ކަންކަން އެ މަގުން

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ . މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެއްނުކުރަން ކަމާ ދާނެލިބިގެން ންގަނޑުގެ ރުހުއަޅު

 އްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި މި ދޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާޢަ ދުއަޅުގަނޑުމެން މިއަ. ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުދެއްވާނެ މެންބަރުން ވެސް އެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދޭއިރުގައި އެ. ވެގެން ދިއުންބޭފުޅުންނަށް ވަޒީރުކަން ކޮންފާރއަކަށް ވާނީ އެ

ދޭ ވޯޓަކީ  ން މިބޫލުފުޅުކުރައްވަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެޤަބޭފުޅުން 

 ބޭފުޅުން ވަޒީރުކަން ކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކަށް ވާންވާނީ އެ. ވަރަށް މުހިއްމު ވޯޓެއްކަން

އާއި ޤާނޫނުން  އަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއާއި ޤާނޫނުތަކާ

ގޭގައި  ގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީމިސާލެއް. ބޫލުކުރުންޤަ ވާނެކަންއްރަޢަމަލުނުކުބޭރުގައި 

 އޮއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރި ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަމުރުފުޅަށް ގޮސް އެ އިއަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާފަ

ވަތަ އެ އަމުރު ރިސީވްކުރި ވަޒީރަށް އެ ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ނު. މަނިކުފާނު ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރުން

ލެ މަގުމަތީގައި އެ އެކަން ކޮށްފައި މާ. އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަން

ނެ ގޮތެއް ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅެއް އެޅޭ އެއާ. ކުރެއްވި ބޭފުޅުން މިއަދު ހަމަ ދެކޮޅަށް ހިންގަވަމުން އެ ދަނީވަޒީރުކަން 

ވާލުކުރާ މަޤާމު ވަޒީރު ބޭފުޅުން ހައެއްކޮށް މި  އަޅުގަނޑުމެން އަމާނާތްތެރިކަމާ، އެހެންވީމާ. ނެތް ވެސް

، އް ކަމަށްއެ މިއަދު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ. އަދާކުރައްވަންވާނެ

މި ގޮނޑިތަކުގައި  ،ކުރަނީ ވިދާޅުވާ ޕާޓީ ންމެންނޭ މަސައްކަތް މިއަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ތިމަ ވާކުރާ ޑިމޮކްރަސީދަޢު

ދެން އެހެންނަމަވެސް . ކަމަށް ވިދާޅުވޭ އާދެ، ދެން އެއް ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވި، އެހެންވީމާ. އްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތްއެ

. ނެވީމާ އަޅުގަނޑަށް ނުފެނުނީފަހަތުގައި އިން. ނަވަންވާނީ މިކަހަލަ މުހިއްމު ދުވަހެއްގަނޫންތާ އިން އެންމެ ބޭފުޅެއް

މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް ނިންމާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ، އެހެންވީމާ

. ޖެހެއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތެއް ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ބަޔާންކުރަން އެބަ

ލިބިގެންދާ ވަޒީރުން އެ މައްޗަށް  ންރުހުމި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަޔާންކުރާ ބަޔާންކުރުމެއް ވާންވާނީ  އަދި

އޮންނަނީ  ވެސް ކުރަން މިރާއްޖޭގައި ކަންކަން އަބަދު. ގައޭކަމު ހިންގަންޖެހޭ ކަމެއްއަށް ފިކުރު ބައްލަވައި އެ

އާއި  އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރާ ރިވެތި ސިފަމޮކްރެޓިކު ފާޅުކޮށް ދުނިޔޭގެ ޑި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް

އްޔަންކުރަނީ ޢަ ވަޒީރުން. އާއި މަންފާ އޮންނަ ގޮތަށޭ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ

މި ، ލީހަށް ފޮނުވީމާބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް މި މަޖި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވިޔަސް

ޤާނޫނާއި ، އެހެންވީމާ. ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީބޭފުޅުންނަށް އެ މަޤާމު  މްކުރީމަ އާޚިރުގައި އެމަޖިލީހުން ކޮންފާރ
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 ހަމަ އެއާ އެއްގޮތަށޭ އެ. އެ މަގަށް މަސައްކަތް މި ދަނީ ،ދެވިންކުރެވި، ރުހުއްޔަންޢަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުންނޭ

ގޮތަކަށް ކަމެއް  ދެރައަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް  ދިވެހިރާއްޖެ. އުފުލަންވާނީ ވެސް ބޭފުޅުން ވަޒީފާގެ ޒިންމާ

ތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޓޮޕް ޖޮބު މިއީ. ނުވާނެނިކަމެތިކޮށް ކަމެއް ކޮށްގެން ދިވެހިންނަށް. ކޮށްގެންނުވާނެ

 ...ކުރުމުންވާލުހައަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ކަމެއް ބަޔަކާ . ވާލުކުރެވެނީހަޙަޤީޤަތުގައި މި 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކުމަށް

 

 :ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވާއިރު  މަޖެހިފައިނެގުމަށް ހަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިއަދު ވޯޓެއްންރުންނަށް ރުހުވަޒީ

ރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު ފަސް އަހަރެއްގެ ތެ. ހުރި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތައް އެބަ

އަންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އަޅުގަ

 ބޫލެއްޤަ އިން މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާލުން ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އަކީ އެ ވަޒީރުގެ ދާއިރާ ހަމައެކަނި ވަޒީރެއްގެ ޒިންމާ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން ސުންބަރުން، ކޮންމެއަކަސް ބައެއް އެއް މެބަކޮންމެއަކަސް . ނުކުރަން

. ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެއްންރުންނަށް ރުހުއޮތް މިހާރު އެ ވަޒީ ނިންމުމަކާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ގެ ނިންމުމަށް ޕްރީމް ކޯޓުޖެހެނީ ސުބޫލުކުރަންނޑުމެން ޤަވިޔަސް އަޅުގަ ދެން އޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތް ނޫންކަމުގައި

އްޔަންކުރެވިފައިވާ ޢަ އެއާއެކު ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މިހާރުހަމަ. ކަމަށް ކުރަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން އިހުތިރާމު

ހަތަރު ފަސް އަހަރެއްގެ ދެންނެވި  ބޭފުޅުންނަކީ މި ބޫލުކުރެވެނީ އެއަޅުގަނޑަށް ޤަވަޒީރުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު 

ބުރަތްތަކެއް ހާސިލުކުރައްވައިގެން ބޮޑެތި ޢިދިޔަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުގައި އޭގެން ވަރަށް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހިނގައި

އާއި ޤާނޫނުގެ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން  އާދެ، މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ. މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނޭ

ހަމަ އެގޮތުގައި . ބޭފުޅުން ތިއްބެވިކަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ ދުމަތްކުރެއްވުމުގައި އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚި

 އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު މި ނޭވާގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަކަހަމަ. ބޫލުކުރެވެނީބެވުމަށް އަޅުގަނޑު ޤަތިއް

މެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އަކީ ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ޚާއްޞަކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނޫނިއްޔާ އެންޓިމުއައްސަސާތައް،  އުފެދިފައިވާ ބައެއް މިނިވަން

ތުންގެ ކުރީމަތީގައި ބައެއް އޯޕަންކޮށް ރައްޔި ،ނެތި ނެރޭ ބައެއް ކަހަލަ އަމުރުތަކަށް ނޫނިއްޔާ ރިޕޯޓުތަކަށް ބެލުމެއް
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އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީކީ ރައްޔިތުންނަށް . ތަން ވަޒީރުންނާއި ބައެއް ވުޒާރާތަކުން ޗެލެންޖުކުރަމުން އައި

ދެންނެވި  ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ މި. އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ނުވޭ

އެކުގައި އަދި ހަމައެއާ، އްސަސާތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ބާރުލިބިގެން އުފެދިފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ވީހިނދުމުއަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބެލެހެއްޓޭ މުއައްސަސާތަކަކަށް ވާއިރުގައި އެ މުއައްސަސާތަކުން ނެރޭ ރިޕޯޓަށް 

އަޅުގަނޑު . ށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީރަނގަޅަ ނޑުމެންގެ ވަޒީރުން އެއަށްވުރެއަޅުގަ

ދެންނެވި ގޮތަށް  މިށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ރުހުންދިނުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ބޭފުޅުން ޝައްކެއްނުކުރަން ކުރިއަ

 މި ކަންތައްއެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއްހެން . ޢަމަލުކުރައްވާނެ ކަމަކަށް

އަހަރަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް  3ދުވަސްވަރަކީ ވޭތުވެދިޔަ  އެކުގައި މިހަމައެއާ. ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ

އޮތް ޗެލެންޖަކީ އަޅުގަނޑުމެން،  އޮތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މި މިހާރު މި. ވަރަށް ބޮޑެތި ހީނަރުކަމެއް އައިއްސަ އޮތީ

މެންގެ އިޤްތިޞާދު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއް، ދޮޅު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު

އަދި އޭގެއިތުރުން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް  ރުގެ ޤައުމުތަކާއި އޮތް ގުޅުމާ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭސަލާމަތްކޮށް، 

ކަންތައް  އެހެންވީމާ، އެއާ، އެހަމަ އެގޮތަށް އެ. ންޖެހޭ ދުވަސްވަރެއްއްލުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޗެލެންޖުތަކެއް ނަގަހަ

ސައްކަތްކޮށްގެން މިހާރަށްވުރެ އެކުގައި މަ ގެ މަޖިލީހާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ،އޮތީމާ

ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި  ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ރަނގަޅަށް މި

. ވާ ކަމެއްހެންލީހުން، އަޅުގަނޑުމެން މި ރުހުންދޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ވާޖިބުޢައްޔަންކުރާ ވަޒީރުންގެ މަޖި

ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޕީޕަލްސް . ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތީމު އެހެންވީމާ، މާ ދިގުކޮށް އަޅުގަނޑު މި

މެން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައި އަދި ތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ވަޒީރުންގެ ނަންފުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑުއެލަޔަންސްގެ ފަރާ

އެކުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި އަދި ލިބޭ ޤާނޫނީ ބާރާ  ނެގިގެން ދިޔައިމާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މިމިއަދުގެ ވޯޓު

އެކުގައި އިގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ވަޑަ އެއްލުކުރުމުގައި ހަރާއްޖޭގައި ހުރި އެހެން މައްސަލަތައް 

 . ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން

 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ފަރެސްމާތޮ

ޢިއްޒަތްތެރި . ތެރި ރައީސްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތް ،اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد. `

 އަދަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އައުފަދައިން މި ރައީސް، އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި

ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހުގައި ހަމައެކަނި މިއަދު . ފަހުގައި މި މަޖިލީސްގެ މުހިއްމު ތާރީޚީ ދުވަހެއް އަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

އްޔިތުންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ. ނޫން ވަޒީރުންނަށް އެކަންޏެއް ދެނީ ރުހުން މި
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ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ. ކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު މި ހިނގަމުންދަނީމަޖިލީހުގައި ރުހުންދެވޭ

އެކަމަކީ . ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ އެއް ދިނުމަށް ތާއީދުކުރާއިރުމިއަދު ވަޒީރުންނަށް ރުހުން

 ބޭ ވަޒީރުންގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާއިތި އިގޮތަށް ޢައްޔަންކުރެވިފަ ކުރިން މި ދިނުމުގެގޮތެއްގައި ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ޢާއްމު

ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް  އެއްބަ ން ޢަމަލުފުޅުތައް ހުންނަ ގޮތާވަޒީރު ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ލިބުމަށްފަހުގައި ދެ

ބޭފުޅުންގެ  ވަޒީރު ބޭފުޅުންނަކީ އެ އަޅުގަނޑުމެން މި ރުހުން ދޭ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިއަދު. ތަފާތުވެގެންދާކަން

ވެސް މަޤާމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މަޤާމުގެ ދައުރުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް

. ނުކުރައްވާނެ ކަމަށްއެކޭ ތަފާތު އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވުމުގައި ހަމަ މިހާރެކޭ އަދި މާދަމާ ހައިސިއްޔަތުން

ންޒަރު މާޒީގައި ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަ ފަދައިން ބައެއް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ދެންނެވީ ކުރިން މިހެން މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާތީ ފެނިގެން ގޮސްފައި

ފުރިހަމަކުރެވޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކިގެން 

މަންޒިލަކަށް  އްޖެ އައުއެކު ދިވެހިރާބޭފުޅުންނާ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ހީވާގި ޒުވާން ވަޒީރު 

ޓަކައި  ޓަކައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގެންދިއުމަށް

އަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މި  އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ. މަސައްކަތްކުރެވޭ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން

ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގައި  އެ ރުހުން ދެވޭ ވަޒީރު ބޭފުޅުންނަށް، ބު ރައީސާ އަދި މިއަދު ވަޒީރުންގެ،މަސައްކަތްކުރެވޭ ނައި

ޅުގަނޑުމެންގެ ބޭފުޅުންނަކީ އަ އެ، ންނަށް ހެޔޮގޮތް މިންވަރުކުރައްވައިބޭފުޅު އެهللا ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމުގައި މާތް

 . هللاވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. އްވުންގެނެސްދެއްވާ ބޭފުޅުން ކަމުގައި ލެޤައުމަށް އުއްމީދު

 

 :މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ވާތީ  ބަޣާވާތަކުން ގެނައި ސަރުކާރަކަށް. ދިނުމަކީ މައްސަލަ އެއްވަޒީރުންނަށް ރުހުން. ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

ލެވި އި ބިލުތަކަށް ބަހުސްކުރެވި، ވޯޓުއެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގަ. ބުނަނީ މެން މިއަޅުގަނޑު ރުހުން ދެވިގެންނުވާނޭ

އަދި އެ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރެވޭ . ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވުން މައްސަލަ އެއް ނޫން އެ ބިލުތައް ފާސްކޮށް އެ

މެން ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު އެ ޤާނޫނަށް އަޅުގަނޑު ،ހިސާބުން ފެށިގެން އެއީ ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވެ

ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުވި ވާހަކަ ބުނެވުނީމާ . ކަމަކުނުދޭރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެ. ކުރަމު އެބަ

ންނަ ދައަޅުގަނޑު . ބަޣާވާތެކޭ އަޅުގަނޑު ބުނިން. އަޅުގަނޑު ބާޣީއޭ ގޮވިން. އަޅުގަނޑު އެކަން ޤަބޫލުކުރިން

 ،އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ނަޝީދު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީމާ. ވާހަކަ ދެއްކިން ދޭސީއަކަސް ބިދޭސީއަކަސް އަޅުގަނޑު އެ

ކަންކަން ހިނގައިދިޔައީ މިހެންނޭ މިވެނި ތަރުތީބަކުން  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރީ އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން އެ
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ހާސް  53އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީގެ . ކަންށް ވެސް އެ ރިޕޯޓު ލިބިގެންދާނެޅުގަނޑައަ ،މިވެނި އުސޫލަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

. ކަންހިނގި ގޮތް ސާފުކުރެވިގެންދާނެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ޢާއްމުކޮށް މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަން

. އެއީ މުޅިން އެހެން މަރުޙަލާ އެއް ބަޔަކު މީހުން ބޭރު ބަޔަކު އައިސް ނުވަތަ އެތެރެއިން ވިޔަސް ތަޙުޤީޤެއްކުރެވުން

ބުނާ ބުނުމެއްގެ ސާފު ތެދުކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން  އަޅުގަނޑުމެން އެ

ޒާތުން މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިމާ  ނުލިބި މި. އެއް ނުލިބޭ ހަމައަކަށް ވެސް އެ އަޅުގަނޑަށް މިއަދާ. ންނަންވާނެއޮ

ޕްރީމް އެކަމަކު ސު. ޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުން ރުހުންނުދިނީޔޯއަޅުގަނ. އުފެދޭހިތުގައި މިއަދު އެބަ ސުވާލު އަޅުގަނޑު

އަކަށް އްބަވާނޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ތިބޭފުޅުން ވަޒީރު އޮތީ ހަމަ ޑިފެކްޓޯގެ ދަށުން އެ ކޯޓުގެ އަމުރު އެ

 ސް، މިހިރަ މިހިރަ ކަންތައްތަކާޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ރައްވަންދެންހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަލުން ވަޒީރުން ޢައްޔަންކު

 ން މިކަމެއް ކޮށް ނިންމަ ގަނޑުމެން ކުރާދޭތެރޭގައި ވިސްނާފައި އަޅު ނާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމާދޭތެރޭގައި ވިސް

 ން ހަމައެކަނި ތަބާވާން މިހިތަށްއެރި އެއްޗެއް ބުނެ އަޅުގަނޑުމެ ،އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށްއެރީމާ. ޖެހެނީ

ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެއަށް ރޭރުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި އަ. ޖެހެނީ ބޭރުން ގެނެވޭ ބޭރު ރިޕޯޓަށް

އަނެއް ދުވަހު އަނެއް ގޮތަށް، އަނެއް ދުވަހު އަނެއް  ،ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެއް ދުވަހު އެއްގޮތަށް ދިޔަކަން ހިނގައި

 މިހެން މިގޮތަށް މި ،ގޮތަށް އަނެއް ދުވަހު އަނެއް ގޮތަށް، އަނެއް ދުވަހު އަނެއް ގޮތަށް، އަނެއް ދުވަހު އަނެއް، ގޮތަށް

ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެ  ހިނގައިދިޔައީ މިހެން ފެށިގެން ކަން ދަލުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ ހިންގުމާ ގޮތެއްގައި ޓީގެ ލީޑަރޝިޕަށް، ޚާއްޞަވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާ

ނުދެވުނީތީ މިއަދު ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްކަން ސަން މޫސާ މަނިކަށް އެހަވާލުވެހުންނެވި ވަގުތީ ޗެއަރޕާ

. ޖެހޭ މު ހިނގާން އެބަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައު. ތިބީ އޮޅުންބޮޅުމެއްގެ ތެރޭގަ ރައްޔިތުން މި

 ވިއްޔާ، ވަނީ މުގައިކަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ބަންދުކޮށްފައި ހުރެއްޖެ. ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވުޒާރާތައް ހިނގާން އެބަ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ . އެއް ނުދެވޭނެ ންޓުންނަކަށް މުސާރަސިވިލް ސަރވަ

ޢިއްޒަތްތެރި . ނެދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހިންގަންޖެހޭ އެކިއެކި މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނުހިންގޭ. ނެފައިސާތަކެއް ނުދެވޭ

ކޭޝަން ޑުމެން ބަންދުކޮށްލަންވީތޯ؟ އެޑިޔުހޮސްޕިޓަލް އަޅުގަނ ވަންޏާ ކަމަށް މިނިސްޓަރެއް ނެތިއްޖެ ރައީސް، ހެލްތު

ކޮށްލަންވީތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤައުމު އެންމެ މިނިސްޓަރެއް ނެތިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު

ސިކުންތަކަށް ވެސް ހުއްޓުވާފައި ބޭއްވުމަކީ އެއީކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް އެއްވެސް ފަރުދަކަށް، އެއްވެސް 

ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހެދި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ސަބަބާ. ޖަމާޢަތަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫން

 ގޮތާއި ވެރިކަން ބަދަލުވި. އެ ވުޒާރާތަކަށް މީހުން ލާން ،އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމު ހިންގާނެ ވުޒާރާތަކެއް ގާއިމުކޮށް

. އެއް ފެބްރުއަރީ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ވާހަކަ 4ފެބްރުއަރީ އާއި  2ވެރިކަން ފޮރޮޅިގެންދިޔަ ގޮތާއި، 
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އޮތް މަގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ޓަކައި ދާން އެކަމަކު އެކަންކަން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް. ތަޙުޤީޤުކުރެވެން ވެސް ޖެހޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށް، މިސާލަކަށް . ސާފުކޮށް ފެންނާން އޮތީ

ޅުއްވި ހުށަހެޅުން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ން ފަހުމީ މިތާނގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޕީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާ.ޑީ.އެމް

އެހެންވީމާ، . ދުވަހު ވެސް ފުރަގަސްދީފައި ދިޔައީ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ. އޮތް މަގެއް ފެންނާން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އުފެދޭ މެދު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ސުވާލު އެބަންގެ ނިޔަތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޅުގަނޑުމެ

މާ، ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެއްސަ ބާއްވަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން އެންމެ ސިކުންތަކަށް އެހެންވީ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ހިސާބުން މި ނިމުނީ މި 11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 116އަސާސީގެ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އި މިގަ 11.4. ދަނީ ށް އަޅުގަނޑު މިއަ 11.4 -11.4

ގޮތަށް  ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސާފައިވާ ވާ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

މިންވަރު ބަލާ  އަދާކުރާ ލިއްޔަތުސަރުކާރުގެ މަސްއޫ ރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫބަދަލު

އްވައިދެއްވާނީ ސަރުކާރުގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު. ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުން ނިންމެވި ،ން ދިރާސާކޮށްކޮމިޓީ

ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މަސްއޫ

 . އަރުވަންމެންބަރަށް ފުރުޞަތު ޑު ޢިއްޒަތްތެރިއަޅުގަނ. މުޖުތާޒު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒުހަނިމާދޫ ދާއިރާ

އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މައްސަލަމި . 2312/3ރިޕޯޓު ނަންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު  ވާ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ

އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ކުގެ އޮނިގަނޑު ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަ ވާ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116އަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ލިއްޔަތު ވާފައިވާ މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްގޮތަށް ބަދަލު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

ވަނަ  2312ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2312އޭޕްރީލް  3އަށް ފޮނުއްވެވީ  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

އޭޕްރީލް  1މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް . ގަވަނަ ޖަލްސާ 3ރުގެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައު

 ވަޑައިގެންއަށް ހާޒިރުވެ ވަގުތު ކޮމިޓީ މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު އެހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ  ގައި ބާއްވައ2312ި
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ގޮތަށް  ޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމެވީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާމެންބަރުންގެ އަ 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ތިއްބެވި 

ވީމާ، މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް . ޓަކައި ފޮނުއްވުމަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި  އަދި މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޓަކައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު  ނިންމެވުމަށް

ލު ދެއްވި ގޮތުގެ ތަފްސީންބަރުން ވޯޓުމި މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީގެ މެ މަކާއިސްބަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުނި

މަށް ގެންނެވުމި ބަދަލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ. އެކު ހުށަހަޅަންއެނގޭނޭ ލިޔުމެއް މި ރިޕޯޓާ 

ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގެރމަންޓުޔައެންޑް އެންވަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންތަކަކީ، ސްޓްރީފޮނުއްވާފައިވާ މިނި

 އެންޑް އެނަރޖީގެ ނަމުގައި އައުޓު މަންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރ. ށްއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަމަ ހައުސިން

. ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަންނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުނަން މި އެންޑް ފެމިލީގެއެއް އުފައްދައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  ވުޒާރާ

އެއް  ވުޒާރާ އިޓްސްގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އައުއަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުފައްދަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ރި މުޤައްރިރަށްޓީގެ ޢިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު ކޮމި

މަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއެއް ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ބެހޭ މައްސަލަނިޒާމާ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ދަންނަވަންޝުކުރު

 . މިރުޢާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާ މަދުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

ތަނުގައި ވޯޓެއް ހިނގައްޖެ  ނެގީ އިއްޔެގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި އެއް މި ބެހޭ މައްސަލައާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ 

ސިސްޓަމުގައި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން. ބަލައިގެން ވާނުވާ ނޭނގި ދެވިގެން ސިސްޓަމުން އެއްޗެއް

ދެންމެ މުޤައްރިރު އިއްވެވި ރިޕޯޓުގައި . ވެގެން ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ން ނެތްލުކޮށް ފެންނަތަފްސީ

 ވުޒާރާގެ ނަންތަކާއި، މި. އިއްވި ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް މި ސިސްޓަމުން ފެންނާކަށެއް ނެތް އިނގޭތޯ

 ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، އެއީ ކިހިނެއް. ދެންނެވީ އެއް ނޫނޭ މި ފުރިހަމަ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެހެންނަމަވެސް ތި. އެއް ނުގަންނަން ކަމަކަށް ބަލަ އެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަލަ

ޔަ ބެހޭ މައްސަލައެއްގެ ދަށުން ތި ނިޒާމާ. އެއްކަން މި ދެކެވެނީ ކޮން ވާހަކަ. ޖެހޭ ސާފުވެފައި އޮންނަން ކަންތައް އެބަ

 ދެއްވާރެޓޭރިއެޓުން މަޢުލޫމާތުއަޅުގަނޑަށް ސެކް. ނާކަށް ނެތޭން ނިންމެވި ރިޕޯޓު ފެންނެންގެވީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

ން ރެޓޭރިއެޓުސެކް ،ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތް ނިޓަރުން ފެންނަގޮތުގައި އަދި އަޅުގަނޑުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ މޮ

އެ ރިޕޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު . ގެ ރިޕޯޓެއްލުކުރެއްވި ރިޕޯޓު އެއީ ހަތަރު ސަފުހާވާހަ ގަނޑާއަޅު

ންތައް ޒާރާތައް ހައްދަވަން ފޮނުއްވި ލިޔުއެހެންވީމާ، އޭގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ވު. ފޮނުވާފައި ވާނީ

ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެންމެ އަދި އެ ވުޒާރާތަކާ  ޅާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފު

. އަށް ފޮނުއްވި ހުށަހެޅީމާ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީ. މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ފަހުން ފޮނުވާފައި އޭގެ. ކުރިން ފޮނުވި

ދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮތް . އޮތީ މި ގެ ރިޕޯޓުސަފުހާ 4ދިރާސާކުރައްވާފައި ފޮނުއްވި  ންކޮމިޓީ ފޮނުވީމާ،

މުޤައްރިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް އެ . އެރުވީޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ފުރުޞަތުއުސޫލުން އަޅުގަނޑު ދެންމެ ކޮމިޓީގެ ޢިއް

ކޮމިޓީގެ . މާފަތެރެއިން ކޮށް ނިން އޮތީ މިކަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އިން މި އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ. އިވުނީ

އެހެންނަމަވެސް މިކަން . ނުވޭ ލާކަށް ބޭނުމެއްހުސަކަށް އަޅުގަނޑު މިކަން ހުޅުވައިފަރާތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް، ބަ

 . ކަމުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވަން މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު އެދެން މި. ޖެހޭ ސާފުވާން އެބަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޖުތާޒު ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުހަނިމާދޫ ދާއިރާ

މިރު އެ ވިދާޅުވި ޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއާދެ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއި. އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި ރައީސް 

ބޭފުޅުން ހަމަ  މިއެހެންނަމަވެސް . ޑު ދެންނެވީގޮތޭ އަޅުގަނ ން ނިންމެވިއެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ. އޭދެއްވިއިއްވައި

އިތުރަށް އެ ށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަތައް ނެތީމަ އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި، ފާހަގަކުރެއްވީމަ

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ، ޓީގެ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަނުވެއޭއީ ކޮމިއެ. މިނިސްޓްރީތަކުގެ ނަންތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ

މެންބަރުންނަށް އިތުރަށް . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވެގެން ވިދާޅުވަނީ އެއީ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ނަވާ ބައެއް އެއްޗިހި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނޑު އިތުރަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ކުރިން އެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެންމެ ފުރަތަމަ . ދަންނަވާލީ

 އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން އެ އޮތް. އިޢުލާންކުރެއްވި ދުވަހު ވެސް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުންތަކެއް

 . ނިންމީ ގޮތަށް ނިންމެވުމަށް



28 

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 -11.4 ޖެންޑާ އައިޓަމުއެ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ސާފުވީ، އެހެންވީމާ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ  116އެއް  މަތީން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ވާ ގޮތުގެ ގައި( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައި މި ބުނަނީ، ވުޒާ(ހ)

މަތީން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ(ހ)ބުނަނީ، މި މާއްދާގެ  ގައި މި( ށ. )އެވެ އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެ

މެދު ރައްޔިތުންގެ  ގެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާސަރުކާރުން އުފައްދާ ވުޒާރާތަކާއި އެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތު

ވަނަ  121މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . އެވެ މަޖިލީހަށް ފެންނަ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދޭންވާނެ

ލީހުން ގެ މަޖިރައްޔިތުން ،ނަމަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މާއްދާގައި ބުނަނީ ވަކި

 ދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވިއާއި މަޝްވަރާ ދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައާއި ލަފާ ރުހުންދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  121ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މި، އެހެންވީމާ. ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

 ގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެމިނެޓު 33ކަމަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް  ވަނީ މި ގައި މި(ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  121. ތީންމަ ގޮތުގެ

 އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް އެ ވަގުތު ބަހާލަންޖެހޭނެ. ހަމަހަމަކޮށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް. ކަމަށް

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން . ޕާޓީ 6އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީތައް މިހާރު މި. ކަމަށް

އެ ، އެހެންވީމާ. މިނެޓު 4.24މަ އެ އަންނަ އަދަދު ގެއްލީ މިނެޓު 33. 2ޖުމްލަ ޖެހެނީ މެންބަރަކު ލީމަ މި 

ރަފުށީ އަރުވަނީ، ތިމަ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. އުސޫލުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން

 . ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފަށްދާއި

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ތި

ޓަށް އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ ރިޕޯ. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް  އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓުގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ގައި ބަލައިލާއިރުގައި މި ރިޕޯޓު

 ކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭއެއަދި ހަމައެއާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

މުޙައްމަދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކެނެރީގެ ގެވަނަ ދުވަހު އޭރު 2ރުއަރީ މަހުގެ އެއީ ފެބް. ޙަޤީޤަތެއް އެބަ އޮވޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު .އިބު ރައީސް ޑރހުރެ، އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން އޭރުގެ ނަ ނަޝީދު ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ

ކަމީ  މަތީން ވެރިކަމުގެ ބާރުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ވާމަނިކު ޤާނޫނުއަސާސީގައިޙަސަން 

ބަޔަކު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިކަން އޮޅުވާލަން . ންނަށް މިއަދު އޮޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެ
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މަތީން މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ. ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ޙަޤީޤަތެއް މަސައްކަތްކުރި

ލިއްޔަތުތަކާއި ވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫރައްއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކުރިމަތީގައި ހުވާކު

ވަނަ މާއްދާ  116މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އާދެ، އެގޮތުގެ. ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ

ންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ވުޒާރާތަކާއި އޮނިގަނޑަށް ގެ އޮނިގަނޑަށް އަދި އޮފީސްތަކާއި އިން ދޭ ބާރުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ

. ވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބަ އޮތް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި

، ވާހިނދު ކަމަށް ހުށަހެޅިފައި އެއް ބޭނުންވާތީ އެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ އެހެންނަމަވެސް، މި

ގޮތަށް މަޝްވަރާދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ނިންމަވާފައިވާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަންދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޓަކައި އިތުރު ވުޒާރާތައް އުފައްދައި  ޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ހިންގުމަށްޢިއް .الرحيم الرحمن اهلل بسم

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ . ނެތް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އިޢުތިރާޟެއްކުރަން އޮތް މަގުން ކަން

ކަންކަން މި މަގުން ވަރު ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އުފައްދައި ބައި، އި ބައިވަރު ވުޒާރާތައް އުފައްދައިދިވެހިރާއްޖޭގަ

. ޖެހޭ ކަށަވަރުވާން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އެބަ

ން ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީއަކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެ ޚަރަދަކީ އޭގެ ފަހަތުގައި އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް

ގޮތަށް އޮންނަ އުސޫލު، ޚަރަދުކުރާކޮޅު މާ ފަލަކޮށް، ލިބޭކޮޅު މާ  ހަމައެކަނި ޚަރަދުކުރެވޭ. ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފަ

އްޔާ އޭގެ ވަކި ހިސާބަކުން ހިމަކޮޅުން ވަންނަ އެއްޗިހި މަދުވެފައި، ފަލަކޮޅުން ވެއްޖެ އެއް ހަނިކޮށް އޮންނަ ހޮޅި

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަލަން މި ތިބީ އައު ސަރުކާރު . އޮތީ ފެންނަންނޫންތޯ ފައިބާވަރު ބޮޑުވީމަ ދެން އެ

. ހޫރީ އަކީއެއް ޖުމް ރަށް ތާއީދުކުރާ ޕާޓީއައު ސަރުކާ. އެކުލެވިގެން ދާއިރުގައި ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތް

އަދި . ށްމުގެ މައްޗަސްނުމަކީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދިޔުވެސް ތާއީދުކުރަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިއަޅުގަނޑުމެން އަބަދު

އެއީ . މުގެ މައްޗަށްއިން ފުއްދިގެން ދިޔުއަދި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފަސޭހަ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބައާ

 ކުރަނީ ވަކި ބޭނުމެއްގައި ކަމަށްދު ރާއްޖެ އަށް ކަންކަން ތަޢާރުފުމިއަ .މެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީޅުގަނޑުއަ

ވަންޏާ އެ ބޭނުން ވާންވާނީ ހަމައެކަނި އެކްސްކުލޫސިވްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި އަދި 

ވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފާގަތިކަމާއި، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ދި

ހަމަޖެހުމާއި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކުރިއެރުން އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮންނަ އޮތުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް 
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މުޙައްމަދު .ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރއެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

ވަޒީރުންގެ ނަންފުޅުތައް މިއަދު މި މަޖިލީހަށް  14ޓަކައި  މަނިކުފާނު ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އެ

އެއް އުފައްދައިގެން ވެސް ބަރާބަރަށް  ވުޒާރާ 2އިތުރު . ދޭން މި ތިބީއެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރުހުން ހުށަހެޅު

ވުޒާރާ  23އަދި . އެކަން ވާންވާނީ ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް. ގުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އެދޭ ކަމެއްސަރުކާރު ހިން

ނިދީގައި ތިބެވޭނެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ  ރާއްޖޭގެ އަމަން ބެލެހެއްޓުމާ، އުފައްދައިގެން ނަމަވެސް މި

އެއީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބޭފުޅުންކޮޅެއް އެބަ . ން ބިރު އެބަ ގެނޭމިއަދު އަޅުގަނޑުމެ. ޖެހޭ އިމްވާން އެބައުސޫލުތަކެއް ގާ

ގޮތުން މާ މަތީ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިގެން  އުޅެނީ ދީނީ އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބިރުދައްކައިގެން ސިޔާސީ، އެއްބަޔަކު މި

 ކަމަށް އެހެންވެއްޖެ. ބެންއަނެއް ބަޔަކު ބިރުދައްކައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ތި. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އަންނަން

ބޭފުޅުން  އަދި އެ. ވަންޏާ މިކަން ގެރެންޓީކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމަން ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން

ބޭފުޅެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރަން ކޮންމެ މަހަކު މުސާރަ ޗިޓަށް  ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ. އެކުލެވިގެންވާ ވަޒީރުން

ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ރައްޔިތުންނަށް ގެރެންޓީ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ މި އުފައްދާ ބަރާބަރަށް މުސާރަ ލިބި

ރައްޔިތުންގެ  ޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ލާބަ އާއި މަންފާ އާއިވުޒާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ރައް

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. ންޓީވެގެން ދިއުންއުފާވެރިކަމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ތަނަވަސްކަން ގެރެ

މަދު . ތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހިއެއީ އަޅުގަނޑުމެން . ތަން އެކަންކަން ގެރެންޓީވެގެން ނުދާ ،ފެންނަނީ ވުޒާރާތައް ހުރެ

އަށް ވަދެ،  ގެމީހުން ބިރުން ގޭ ގިނަ ބައި، އުކީމަމީހުންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔައި، ގާ ގިނަ ބައި ،ބަޔަކު ނިކުމެ

އެއްގެ ގޮތުން އެކަން  ހެދުމުގެ ނަތީޖާމަދު މީސްކޮޅު ނިކުމެ ހަޅޭއްލަވައި . ޖެހެނީ ހޮރަށް ވަދެ ފިލާފައި ތިބެން މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަމަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ނުބެލެހެއްޓިގެން އުޅޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ހަތިޔާރު މަދީތޯ

އްޔާ ފައްދައިގެން އެކަން ކުރަން ވެއްޖެނޫނިއްޔާ އަދި ވިއްސަކަށް ވުޒާރާ އު. ންބަރުން މަދީތޯވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ކުޑަ . ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ މިކަން މި

ބައިވަރު ގިނަގުނަ ކަންތައްތައް ނެތި އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ. ޤައުމެއް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ، .ރައްޔިތުންގެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި އަބަދު އުޅެންޖެހިފައި މި ތިބީ

ތައް ވާންވާނީ ހަމަ މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް މިއަދު މި އުފެދިގެންވާ ވުޒާރާ ޔަރމަންޓާއަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންވަ

ނުދީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް. ތަނަށްޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެކަންކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދީ ޚިދުމަތްދޭ ތަން

ތަންތަނަށް މިނިސްޓަރުން ޢައްޔަންކުރެވި، މިނިސްޓަރުގެ އަދި ތިރިއަށް އެތައް ބައިވަރު ކުދި  ވުޒާރާތައް އުފައްދާ އެ

 ކަމަށް ންތައް ލައިގެން އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ހެދިގެންދާ ވުޒާރާތަކުގެ ނަތީޖާ އަކީ ހަމައެކަނި ޚަރަދެއްމިނިސްޓަރު

ނޫން އެހެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ. ވަންޏާ އެއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިއަދު ކުރަން ދަތިކަމަކަށް ވާނީ
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މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް  ން ގޮތަކަށް އޮންނާނެ ގޮތުގެއެނޫން އެހެ. ޖެހޭ ގޮތަކަށް އެކަން އޮންނަން އެބަ

މެންބަރުން  ވެސް،މެންބަރުންނަކީ އެ މީހުން އަބަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ. ތާއީދުކުރަނީ މިއަދު

ގުޅި،  ރުންނާމަންފާ އާއި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް މެންބަ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއިބައްދަލަވާނީ އަބަދު

މެންބަރުންނަށް މިތާނގައި މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ 

 ...ދައްކަނީ ނުލާހިކު ރީއްޗަށް ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮންމެ ކަމެއް. ބަލަހައްޓައިގެން

 

  :ހަކަދެއްކެވުންވާ މިރުޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް  16އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ  އެއް އުފެއްދުމަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އިތުރު ދެ ވުޒާރާ

އެހެންނަމަވެސް، މި ވުޒާރާ . ކަމުގައި ދަންނަވަން ކުން ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމެއްއަޅުގަނޑު ވެސް އެއް ނަޒަރަ

ވެސް ޚަރަދުކުޑަ ގޮތަކަށް އެ ވުޒާރާ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން  ގާއިމުކުރެވިގެން ދާއިރުގައި ވީހާ

 ވި ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުއެހެން މިދެންނެ. ންއެކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެދޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ

ށް އަދި ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަ ގޮތަކަ، އެހެންވީމާ. ވަނީ ވަރަށް ދަތި ޙާލަތެއްގަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ރާތައް އިތުރު ވުޒާ. ކަންކަން ވެގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދޭ ކަމެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

އުފައްދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ހަމަ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ 

ދިނުމުގައި މި ވުޒާރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކިހާވަރެއްގެ ޚިދުމަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ފޯރުކޮށް

ރާ އަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އުފެދިގެންދާ ދެ ވުޒާ. ތޯލިއްޔަތަކަށް ވެގެން ދާނެމަސްއޫ

މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން  ކަމަކީ، ހައުސިން އެއް. ށް ވެގެންދާނެމު ދެ ވުޒާރާ އަމި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއް

ސްޓްރީގެ ތެރެއިން ޖެންޑަރގެ ނަމުގައި އެއް އުފެދިގެން ދިއުމާއި، ހެލްތު މިނި ގެ ނަމުގައި ވަކި ވުޒާރާރމަންޓުޔައެންވަ

. ފައި އޮތް ދެ ވުޒާރާމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހި. އެއް އުފެދިގެން ދިއުން ވަކި ވުޒާރާ

އެކު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ  ދިނުމުގައި ވީހާވެސް ޢަދުލުވެރިކަމާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްމި ވުޒާރާ، އެހެންވީމާ

ކަމީ އަޅުގަނޑު ވެސް  އާއި މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އެކަން ވެގެންދާނެ ލާބަ

ހަވާލުވެފައި  ޓަކައި ސަރުކާރާ މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގުމަށް، އެހެންވީމާ. އުއްމީދުކުރާ ކަމެއް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ޓަކައި މި މަޖިލީހުން  ށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމަށްވަޙީދަ .ންނަ، އައު ސަރުކާރަށް އަދި ޑރހު

 އެކު ދަންނަވަން އޮތީ އިތުރު ވުޒާރާ އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އާދޭހާ. ތިބީ މިކަން ކޮށްދޭށޭ އަޅުގަނޑުމެން މި

އް އިތުރުކޮށްގެން ވެސް އިތުރު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކެ ،އްސަސާތަކެއް ހަދައިގެންއިތުރު މުއަ ،އެއް ހަދައިގެން
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ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އަވަހަށް އެކަން  ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ނުލިބެނީމެންނަށް އެކަމަކުން އެ ޚިދުމަތްއަޅުގަނޑު

މިއަދު . ޖެހޭ އެއަށްވުރެ ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ، ބަދަލުކޮށް

ދަނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ތަފާތު އެކިއެކި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް  ން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އަޑުއިވެމުންދޭ އަދި ހަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް . އުފެދިގެންދާލެއް ގިނަ ވާހަކަތައް

ނޑުމެން ދަންނަވާނީ އެންމެ ރަނގަޅު އެކަމަކު މިއަދު އަޅުގަ. ތަން އެކަންކަން އެހެން ގޮތްގޮތަށް ފާހަގަކުރަމުން ދާ

އެ ޕާޓީއަކަށް  ،ކަމަށްވާ ގޮތްތޯއޭ މިއީ މަޖިލީހުގައި ހަމައެކަނި އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ

. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންތައް މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިފައި ނެތުން އެއީ

މި މަޖިލީހުގެ . އްސަސާ އަކީ މި މަޖިލިސްލު ތަފާތުވެފައިވާ ހަމައެކަނި މުއަވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑަށް، އެންމެ ޚިޔާދި

ތަކަކަށް ޚިޔާލުތަކެއް މެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ވަނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތް މަސައްކަތާ

ތަނުގައި  މިއަދު އެ އުފެއްދެވި ބޭފުޅުން މި. ގައި އުފައްދާފަކު މަސައްކަތުން ފޯރަމްތަކުއަދި އެކަން ވަނީ ބަޔަ. އުފެދިފަ

ނަމަވެސް  ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކޮންމެ ކަމެއް ވީ. ފެންނަން ނެތީ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ

ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން  ވެއްޖެކަމަށް ވާ ނަމައެހެން. މުންޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލަކީ މެޖޯރިޓީން ކަންކަން ނިން

އޭގެ ރީތި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް  ،އަށް ތަބާވެ ވާހަކަދައްކާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ

މަލުތައް ގޮތަކަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢަ އެކަންކަން އެހެންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބެ، މޮޑެލުންކައި، ރޯލްޓަ ދެއްކުމަށް

، އެހެންވީމާ. ނެ ކަމެއް ނޫނޭވެގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ

އަބަދު  ރުގައި އުޅުމާއި، ސައި ގަޑީގައިއެއް ހެދި ނަމަވެސް އެ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުން އަބަދު ބޭ އްސަސާމުއަ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް  ،ދޭން އޮފީހުގައި ނެތުމާދުމަތްއުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޚިސައިބޯން ދި

 ،ކުރެވިއިމުގާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ނުވާނެ ނިޒާމެއްއެ، އެހެންވީމާ. އިވެމުންދާ އަޑުތައް މިނިސްޓްރީތަކުން

ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  މުއައްސަސާތައް އުފެދިގެންށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތްލިބޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަ

ރާނެ ޓަކައި އުއްމީދުކު ދެންނެވީ ރައްޔިތުން، އެކަމަށް އަޅުގަނޑު މި. ރައްޔިތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ

ވީހާވެސް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން  ،މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެހެންވީމާ. ކަންތައްތަކެއް

ނޑު ވެސް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ވެގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް މުއައްސަސާތައް އުފެދިގެން މި

އެގޮތަށް އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ވާތީ،  ކަމަށް އްޔަތުން އުއްމީދުކުރާ ކަމެއްހަމަ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސި

 . ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން، ށް މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ އޮތީތީވެއަޅުގަނޑަ
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އެއް އިތުރުކޮށް ސަރުކާރުގެ  ދެ ވުޒާރާއާދެ، . އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި ޝުކުރިއްޔާ .الرحيم الرحمن اهلل بسم

ގޮތުން މި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރިއިރު އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މި ކޮމިޓީގައި އިން  މާ ބެހޭއޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައު

. ތިޖާޖުކުރިންމާ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅުހެދިން، އިހުއަޅުގަނޑު އެ ކޮމިޓީގައި އިންއިރު ވެސް މިކަ. މީހެއް، މެންބަރެއް

ހަދައި، އިތުރު ބޯޑުތައް އެކުލަވާލައި، އިތުރު  ގޮތުގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ވުޒާރާތައް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ޚަރަދު އިތުރުކުރަންވީ  ބުނާ ރިކަރަންޓު ކުންފުނިތައް ހަދައި އަދިވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

އޮތް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް  ދަންނަވަނީ ފަހަރެއްގައި ވެސް މިއަދުގެ މި އެހެން އަޅުގަނޑު މި. ދަނޑިވަޅެއް ނޫން

ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން . ތިޖާޖުކުރާތީކީ ނޫންދެކޮޅުހަދާތީ ނޫނީ އިހުޕީ މިކަމާ .އާރު.ޅުގަނޑު، ޑީއަ

. ކަމަށް ދެކޭތީވެ ވެސް އެޅިގެންދާ ހުރަހެއްއަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް އަނެއްކާ ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ

އެއް ވަކި މީހެއްގެ އަންހެން  ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވުޒާރާ ހެން މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު އެ

އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ . ދަރިއަކަށް، ވަކި މީހެއްގެ ފިރިހެން ދަރިއަކަށް ހަދާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ

. ކުންފުނިތައް ހެދުން. ންވައިލަތަށް ވުޒާރާތައް ހަދައި އެކުލަރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ، ރަނގަޅުވާނެ ގޮތްގޮ

ފެންނަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ އަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ފެން ، ދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަރަންޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް. ތަން ދަންނަވާހެން އިތުރުވަމުންދާ

އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮޅުން . ތަން އް އަތްނުފޯރާ ވަރަށް ގޮއްސަ ވާއަސާސީ ޚިދުމަތްތަ ހުރި ތޯ މިހެން ގޮސްއެހެންނޫން

ކީ އިތުރު އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ އަ. ކަންތައްތަކަށް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ނެތޭ ދެވޭކަށް. ބުނަނީ ފައިސާ އެއް ނެތޭ މި

ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ . ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އިތުރުކުރަނީ. ބަސްވަނީއަޅުގަނޑުމެން މި އެއްމިނިސްޓްރީތައް ހަދަން، 

ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި. ދަނީ އާއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޚަރަދާ ނުބައްދަލުވެގެން މި

 މިކަމަށް އެހާ ހިތްގައިމު ނުވާއެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ  ގެ ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރާޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑު

ދެން މިހާރު ހުރި ވުޒާރާތަކަށް މިސާލަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކުން ހަމަ އެއް . ވާހަކަ

ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަންޖެހޭ އެއް  އިރު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީއާޖެހި ބަލައިލާ ފަޅިއަށް

ދަނީ،  ފަރާތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އެހެންނަމަވެސް، އެ. އް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަކީ ވެސްފަރާތެ

 ގާތްގުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށްބާއްވަންޖެހޭ  ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބަށް ފެންނަމުން މި މިހާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް . ންތަ ދާ އެ ގުޅުން ނުބޭއްވިގެންދުރަށް ޖެހިލާއިރު ވެސް  ވެސް އަދި އެއަށްވުރެ

ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސާލަކަށް ބަލާއިރު ކޮމަންވެލްތާމި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް

މެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެން ގޮތް މިއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ވުޒާރާތަކުން ވެސް ދެކެމުންދާ

ޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ހުރިހާ ޖަމުޢިއްޔާއަކާ އަޅާބަލައިލާއިރުގައި އަ މީގެ ކުރިއާ. ތައްތަކެއް ކަމަށްދެކެމުންދާ ކަން
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ފެނިގެންދަނީ މި  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު. ދިޔައީ ކުރަމުންއެކުއެކީގައި ޤައުމުތަކާ އެކުއެކީގައި މަސައްކަތް، އެއްކޮށް

މަނުޖެހިގެން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ދޭތެރޭ، މިފަދަ ޤައުމުތަކާ ހިތްހަވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކާ  ކުންވުޒާރާތަ

ދޭތެރޭގައި ވަރަށް އެހެން ގޮތަކަށް ތްހަމަނުޖެހިގެން ބުނާ ބަޔަކާ ދޭތެރެ ކިރިޔާ ވެސް އެއްޗެއް ހި ދޭތެރޭ، ސަރުކާރާ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ގުޅުން ޖަމުޢިއްޔާތަކާ. އްފިކުރުކުރަންޖެހޭ ކަމެ އިމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ. ޒަރުދެކެމުންދާ މަން

ފަހަރަކު މި  އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ އެއް ބުނާ ކޮންމެ. ވެސް އެބަ އޮންނަޖެހޭ ވެސް، ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ

އީދުނުކުރާ ބައެއް ކަމަށް ރަށް ތާއްޓާލަން ނުވަތަ މި ސަރުކާޢިއްޔާ އަކީ މީގެން ޤައުމަކީ މި ސަރުކާރު ވަމީގެން ޖަމު

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ކަންތައްތައް ހުރިއިރު އަދިވެސް އިތުރު ވުޒާރާތައް . އަޅުގަނޑުމެން ދެކިގެންނުވާނެ

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ  ވައިލައި،އަދިވެސް އިތުރު ބޯޑުތައް އެކުލަ ،އަދިވެސް އިތުރު ކުންފުނިތައް ހަދައި ،ހަދައި

މެން އިތުރު ޚަރަދުތައް ތައް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުޚަރަދު

ގޮތަށް ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި  ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވާއަނެއްކާވެސް ކުރުމުގެ މަގު

އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު ހިންގުމަށް . މާދާރު ގޮތެއް ނޫނޭމަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޒިން

މިނިސްޓަރުންނަށް ތަކަށް މެންބަރުން، ވުޒާރާތަކަށް، ވުޒާރާ. ތިބީ ދޭން ދެވެން އޮތް އެއްބާރުލުމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި

ރޭގައި ތަފާތުކުރުންތަކެއް ދޭތެ ނަމަވެސް، މިފަދަ ކަންތައްތަކާއެހެން. ތިބީ ތައްޔާރަށް ރުހުން ދޭން އަޅުގަނޑުމެން މި

ދަނީ ވަކި  ކުރަމުން މިހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްނޯންނާނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ކުލަ ވިޔަސް ހެޔޮ، ޖުމްލަކޮށް ލަކޮށް ރީނދޫޖުމް. ވަކި ކުލަ އެއް ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކަށް ޚިދުމަތްކުރާކަށް ނޫން ،ބަޔަކަށް

ނަށް ވެސް ލުއިވެގެންދާނެ ގޮތަށް އެންމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ އާއި ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބޭނޭ މުޅި ޤައުމުގެ

ގޮތް  ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދެކޭ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ކަމާ. ށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށްގޮތަ

 އެހެންނަމަވެސް، ޕާޓީން ވަކި ވިޕްލައިނެއް ނެރެފި. ގެ ބޭނުން ހިފީޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ދަންނަވާލުމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު އެ ވިޕްލައިން ފޮލޯކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން ،ނަމަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ނިމުނީ ހިސާބުން މި ބަހުސް މި 11.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

މަޖިލީހުން  ،ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިތެލަސީމިއާ . ދަނީ އަށް އަޅުގަނޑު މި 11.5 -11.5

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ފުވައްމުލަކު . ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

ޓީގެ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މާވަށު ދެކުނު ދާއިރާގެ، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ކޮމި

 .ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
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 :ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢަމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

. ފުރިހަމަކުރެއްވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކުރައްވައިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު އިތެލަސީމިއާ . `

ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2311ޑިސެމްބަރު  22ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލަކީ ތެލަސީމިއާ 

 24ޓަކައި  ކުރެއްވުމަށްކުރައްވައި ބިލު ތަޞްދީޤުވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާސް 33ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2311

ގޮތުން  ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވުމުން އެ ބިލާ ގުޅ2311ޭޑިސެމްބަރު 

ގެނެވުމަށް ށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބިލަށް އިޞްލާޙުއެކަންކަމަބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށްވައި، އެކަންކަމާ ށް ބަޔާންކުރައްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަ

ޖެނުއަރީ  11މަތީން  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ނުއަސާސީގެ ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ

ށްފަހު މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ވަނަ ޖަލްސާގައި ބަހުސްކުރެއްވުމަ 3ގައި އޮތް މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 2312

ޓަކައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް އެ ޖަލްސާ އިން  ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި އެ ބިލު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް

ޓީގެ ފުރަތަމަ ގައި ބޭއްވުނު އެ ކޮމ2312ިއޭޕްރީލް  3އްކަތް ފެއްޓެވީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މި ބިލުގެ މަސަ. ނިންމެވި

އެގޮތުން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ބިލު  .ވުމުގަބައްދަލު

. ހަވާލުކުރެވުނު ވުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކޮމިޓީއާބިލު ދިރާސާކުރެއް ވުމަށް ސަބް ކޮމިޓީ އެއް ހޮއްވަވައިދިރާސާކުރެއް

ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ . ގ2312ައޭޕްރީލް  1ލަވަން ފެއްޓެވީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބިލު ބައް

ލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯތެލަސީމިއާ . ދުވަހުން ފެށިގެން ގެންދެވީ އެ މަސައްކަތް ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް

ވަނަ  2މިޓީގެ ގައި ބޭއްވުނު އިޖުތިމާޢީ ކ2312ޮއޭޕްރިލް  13ވަނީ  ނިންމަވާފައި ބިލު އިޞްލާޙުކުރައްވައި

ގޮތުން  އަދި މި. ލަބިއްޔަތުންވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣްބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވެ

އެކު އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ބިލު ޓަކައި ރިޕޯޓާ  އިޞްލާޙުކުރައްވާފައިވާ ބިލާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ތެލަސީމިއާ . ން ނިންމެވިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީން ނިންމެވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި 

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި . ތްކުރެވިފައިވޭމެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ރިޢާޔަ

އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު . ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަނިވި މެންބަރުން

މަހިބަދޫ ، ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަދު ރަޝީދު، މަނަދޫ ދާއިހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރު،

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު، ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

މުއްޠަލިބު، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤު  ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުޢަބްދުލްޣަފޫރު، ފަރެސްމާތޮ
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ދާއިރާގެ އަދި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު  އިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދާ މުފީދު، ހިތަދޫ ދެކުނު

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުގެ . މުޙައްމަދު މަސީޙުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އެއީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމި. ބޭފުޅަކު 3އިތުރުން 

ތެލަސީމިއާ އެކު މި ކަންކަން ފާހަގަކުރުމާ . ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު މުޙައްމަދު އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު

ގެ މެންބަރުން ޓަކައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީ ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް

 މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް. އެކު މި ހުށަހަޅަނީގަންނަވާނެ ލިޔުމެއް މި ރިޕޯޓާ ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެނގިވަޑައި

ޓަކައި ސަބް ކޮމިޓީގައި  ކަމަށް ގެންދިއުމުގައި މިހާ ފުރިހަމަ އަށް މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގައި މިކަން ކޮށްދެއްވި

ބޭފުޅުންނަށާއި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީގެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ

ދަންނަވަމުން އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި ރިރަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުމުޤައް

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ންނަވަމުންދަފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު އެ ،އެއްބާރުލެއްވުން ވެސް ފާހަގަކޮށް

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު . ޝުކުރިއްޔާ

. މުޙައްމަދަށް މަސީޙުهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢިއްއަބޫބަކުރަށާއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

މި . ދަންނަވަންގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުއަދި ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅު

ދަނީ ބިލުގެ ފަހު  މި ހިސާބުން އަޅުގަނޑު އެހެންކަމުން މި. ނުވޭ އެއް ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަ

ގޮތަކީ  ގަޑިއިރުގެ ބަހުސަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ 1. ގަޑިއިރުގެ ބަހުސް 1. މަރުޙަލާގައި އޮންނަ ބަހުސަށް

 3މިނިޓު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  11ޕީ އަށް .އާރު.މިނިޓު، ޑީ 13ށް އެމަ.ޕީ.މިނިޓުއިރު، ޕީ 25އަށް ޕީ .ޑީ.އެމް

މިނިޓު އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި  3ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް މިނިޓު،  3އޭ އަށް .މިނިޓު، ޕީ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. މިނިޓުއިރު 3މެންބަރަކަށް 

 . ޢަލީ އަށްމެންބަރު ވިސާމު 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ އްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު

ވަނަ ފަހަރަށް  3ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒުމަތީގައި ތެލަސީމިއާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި ބިލުގެ ކަންތައްތައް  ،ނެތި އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ މިފަހަރު އެއްވެސް މައްސަލަތަކެއް. އައީ މިފަހަރު މި
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ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ސަރުކާރަށް ފޮނުވިއިރުގައި . ކަމަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ

 ،ޚިލާފުކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާވަގުތު  އެ. ނޫން ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ހުރީކީ ވެސް މީގެ މާ

އެ ފަހަރު ވެސް އަނެއްކާ  ،ވެސް އިޞްލާޙުކޮށްފައި ފޮނުވީމާމަ އަނެއްކާއި މިކޮޅަށް ފޮނުވާލީވާހަކަފުޅުތަކެއް ލިޔުއްވާފަ

އި ފަހުން ދެއްކެވި އެހެންނަމަވެސް ކުރީގައި އެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ. ވިދާޅުވީ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް މީގައި ހުރި ވާހަކަ

ދޭތެރޭގައި ކުރީ  ކުދިންނާމިއާ ތެލަސީގޮތަކަށް  އެހެންވީމާ، ވަރަށް އިހާނެތި. ވެސް ދިމަލެއް ނުވޭ ވާހަކަތަކާ

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައު ސަރުކާރެއް  އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ މިއަދު މި. އޮތީ ސަރުކާރުން ބައްލަވާފައި މި

 .ކަމަށް ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ބައްލަވާނެ ކުދިންނާތެލަސީމިއާ އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން . ލިބިފައޭ

އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފާކުރަން އެއްވެސް ކަހަލަ . މި ބިލު މާ ދުވަސްތަކެއްނުވެ ތަޞްދީޤުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އަދި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކޭގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގައި  .ންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތީމައިޞްލާޙެއް މި ބިލަށް އެއްވެސް މެ

ތެލަސީމިއާ އަދި  .މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކުރައްވާ ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް

ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް މި ބިލުން ލިބިދޭންޖެހޭ ފަސޭހަތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ 

ދެ ފަހަރު ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި  ކުރީ. ވާނެ ފައިދާތައް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ

. މަޖިލީހުގައި އެ ވަގުތު ވޯޓުލާން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ހަމަ ބިލު ފާސްކުރައްވާފައި އޮތީ

އުއްމީދުކުރަނީ  ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލެއްވިރުން އެ ބިލު ތަޞްދީޤުނުކުރައްވައި އެހެންނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާ

އަށް  އަޅުގަނޑު ހަމަ މިފަހަރު ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ބިލަށް ފުރިހަމަ. ކަމަށް ނުވާނެ މިފަހަރު އެހެން

އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މި ބިލު ލަސްތަކެއްނުވެ ތަޞްދީޤުކޮށްދޭތޯ . އަޣްލަބިއްޔަތު ދެއްވުން އެދި ދަންނަވާލަން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ތޮފަރެސްމާ

 އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މި ބިލު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ޢިއްޒަތްތެރި  .ވާތީ ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅިގެން އަދި މިފަދަ ބިލުތައް ފާސްވެގެންދާއިރު އިވޭ އަޑަކީ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވުޒާރާތައް އުފެދި ނޫނީ ވުޒާރާތައް ކަމެއް ކޮމިޝަންތަކާއި ތަންތަން އުފެދިގެންދާ ވާހަކަ

އާއި  ބެހޭ ވުޒާރާ ޓާނޫނީ ތިމާވެއްމާ އި އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީ އެއްކުރީއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ

އަހަރު ތެރޭ  3ދެން ނުކުންނާނެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މިދިޔަ  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ވުޒާރާ އެއްކުރީމަ

ށް ނޫނީ ތަންތަން ކޮނެ ހަދާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ތަންތަން ހަލާކުކޮއިމާރާތްކުރުމާއި ބަނދަރު. ދިޔައީ ފެނިގެން
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ތަނެއް ގޮތުގައި  މި ދެ ވުޒާރާ އެއް. މާޔަތްކުރާ ތަނެއްހިތަންތަން  އަކީ އެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރާ ވުޒާރާ. ތަނެއް

ން މިހާރު ގޮތުގައި ސަރުކާރު ޓަކައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އްލުކުރުމަށްހައޮތުމުގެ ސަބަބުން ނުކުތް މައްސަލަތައް 

މި ، މައްސަލަ އެހެންމެ މި ބިލުގައި ހުރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ. ގެންނަވާފައިވާ ބަދަލަކީ އޮނިގަނޑަށްސަރުކާރު 

ކުދިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ޙައްޤުތަކެއް މި ބިލުން ތެލަސީމިއާ ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ބިލު ފާސްވެގެންދިއުމުން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު . ތަނުގައި ދެކެވުނު އެހެން ވާހަކައަކަށް ޝާރާތްކޮށްލީ މިއިއަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިން . ގެންދާނެކަންފުރިހަމަވެ

ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ތެލަސީމިއާ ތްތެރި ރައީސް، މީގައި ޢިއްޒަ. ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ނުސީދާކޮށް އެސީދާކޮށް 

ކުދިންނަށް  ކެއް ނޫނީ އެކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަ އަކީ އެ މިހާތަނަށް ހޯދައިދޭން ބޭނުންވި ފަސޭހަ

ކުދިންނަށް  ކުދިން ބިކަވެފައި ތިބުން، އެ އަހަރު ތެރޭ އެ 3ދިޔަ މި ،ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބިލިބެންޖެހޭ ބޭސް

ތެރޭގައި މި  އަހަރު 3މިދިޔަ . ޓަކައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކެއް ސިލުކޮށް މިކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްހާމިކަން 

. އަނބުރާ ފޮނުވައިފިފަހަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދެ. ފަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވައިފިބިލު ދެ 

ފަދައިން  ޢަލީ ވިދާޅުވި ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމުއެކީ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއެހެންކަމާ

 433ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އްޔާ މި ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށްދެއްވައި،ޖުމްހޫރިމިފަހަރު މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން ރައީސުލް

ކަމުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް  މި ޢާއިލާތަކަށްކުދިންގެ  ކުދިންނާއި އެ ކުދިން އެތެލަސީމިއާ އަށްވުރެ ގިނަ 

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް ލިބިގެންދާނެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ލު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިތެލަސީމިއާ ހަކަދެއްކެވުމަށް، އެއީ މިއަދު މި ބިލަށް ވާ. ރިއްޔާޝުކު

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ގެންދާ ބިލު، އެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއި މި ދައްކަމުންވާހަކަ

އަބޫބަކުރު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލުރާގެ ޢިއްޙުސައިން މަނިކު، މާވަށު ދާއި ނިހާނު

އަދި އިތުރު ބައެއް ، އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  .ންދަވާ، އޭގެތެރޭގަމެންބަރުން އެބަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެ

ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށާއިރު 11333. ބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަންމެން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ . މަދު މޫސާ ވެސް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުރެންދޫ ދާއި

ގައި އަލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 11333އެހެންވީމާ، . ވަނީ ޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިޢިއް

ގޮތަށް  ގައި މަސައްކަތް ފަށާއިރު ކޯރަމް ހަމަވާނެ:::11. ގައި އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ:::11. މަސައްކަތް ފަށާނީ



39 

 

މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު  33ހިސާބުން  އްވުމަށް އެދެމުން އަޅުގަނޑު މިދެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންހުރިހާ މެންބަރުން ވެ

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަރުވަން

 

 ]އަށް 11333އިން  13333ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލުގެ ކޮންތެލަސީމިއާ  .ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. `

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ . މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި

 .ބޫބަކުރަށްއަ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 :އްކެވުންބޫބަކުރު ވާހަކަދެއަ ލުޖަމާމެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މާވަށު ދާއިރާގެ 

 އާދެ، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. `

މެދު ދިރާސާކޮށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު  މަތިން އަޅުގަނޑުމެން އެ ބިލަކާ އަކީ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުގެ އުޅޭ ވާހަކަ

ން ޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިން ސަމާލުކައަޅުގަނޑު މި ފުރު. ބިލެކޭ

ރީގައި ކު މުގެގެ ކޮމިޓީ އަށް މި ބިލު ދިޔުގައި އަޅުގަނޑުމެނ2312ްއެޕްރީލް  3. ޓަކައި ހަމައެކަނި ދަންނަވާލުމަށް

އެހެންވީމާ، . ލާ ތައްޔާރުވެލިންއެކުލަވައި އެއް ގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރާނެ ސަބް ކޮމިޓީލްއެޕްރީ 2އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް ދިޔަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

ގައި އެއް މާއްދާ 15 ،ި ހަމަ އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮތް،ފަށައ

ފަހުގައި ޖެހިގެން އައި މެއް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލުމަށްހުރިހާ ކަތަކަށް ވަކިވަކިން ރިޢާޔަތްކޮށް، އޮތް ޤާނޫނީ ނުކުތާ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި ބިލަށް އިޖުތިމާޢީ  އަޅުގަނޑު. ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިންދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އިޖްތިމާޢީ މައި 

ން އެއީ ބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާރުލު ފާހަގަކޮށް، އެވަރަށް ބޮޑަށް ން ދެއްވި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރު

ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ރި ވަރަށް ވަރުގަދަ މަސައްކަތެއްކުދިންގެ ޙައްޤުގައި ކުއަޅުގަނޑުމެން ތެލަސީމިއާ 

އާދެ، މިހާރު . ބޭނުންވާތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ބޭނުންވާތީވެ

ހަމަގައިމުވެސް މި ބިލުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލަ އެއް އެއްވެސް ކަހަލަ ފުށުއެރުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

. އެއީ ސަލަ އެއްކަމަކީ ސިޔާސަތުގައި އޮތް މައް އަދި ކުރިން ވެސް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު. ޔަޤީންކުރަން

ކަމަކީ މުޅި ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ވަކި ރީޖަނަކަށް  ބޫލުނުކުރާއަޅުގަނޑުމެން ޤަ
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އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް . ބޫލުކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވުންކޯޕަރޭޝަނަކުން ހިންގުމަކީ ޤަ ޚާއްޞަވެފައިވާ

ވާތީވެ، އަޅުގަނޑު މި ބިލު  ނިމިފައި ކަމަށްގޮތުގައި މި ބިލު  ތީ އެންމެ ފުރިހަމައޮ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މިހާރު މި

ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ޓަކައި މަސައްކަތް ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ޑަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީވެ، މި ވާހަކަ މި އާއި އަދި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮ ކޮމިޓީގެ ނަމުގަ

 ،މީދުކުރަނީ މި ބިލަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުކުރައްވައި، މިއަދު މި ބިލު ފާސްވެއަޅުގަނޑު އުއް. ދަންނަވާލީ

 .عليكم سالمالو. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް އަދި މާދަމާ މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރައްވައި ޤާނޫނަކަށް ވާނެ

 

 :ދަމް ވާހަކަދެއްކެވުންއާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

އެހެންނަމަވެސް، . މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ނޫން ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށް، މި ޢަލީ ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަށް ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމުމަޑުއްވަރީ ދާއިރާ

އެއީ މިހާރު . ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނިންމަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ފަހަރު މި  ފަހަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅަށް މި ތިންވަނަ. ފަހަރު އައީ ދެވަނަ ވެގެން މިމި ބިލު ރިޖެކްޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަހަރު މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރައްވާނެ  މީދުކުރަނީއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއް. ލު މި ދަނީބި

އަށް  ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ހަމަ އާބާދީ ކަމަކަށް މިކަން ނުވިމުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މާ މުހިއްކުރީގެ ރަ. ކަމަށް

ބިލު މި ވެފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން، މިކަން ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބޮޑު

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންއުއް ކަމަށް ދެއްވާނެތަޞްދީޤުކޮށް ނިންމައި

 

 :މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި މަޑުއްވަރީ . ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

އަދި . އެކީ ޝުކުރުދަންނަވަން ލާޞްތެރިކަމާޢަލީ އަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚް ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމުދާއިރާ

މި ބިލަކީ . ޝުކުރުދަންނަވަންއަޅުގަނޑު ންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެ

ވަފާތެރި ސަރުކާރުން މި ވޭނުގައި އުޅޭ  ،އޯގާތެރި ،ލާޞްތެރިގެ އިޚްއެއީ ކުރީ. ތިންފަށްވެފައި އޮތް ބިލެއް އިނގޭތޯ

. ޖައްސާފައި އޮތީ ހަސަތޭކަ ކޮންމެވެސް އަދަދެއްގެ ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތި ހާލެއްގައި ކުރީ ސަރުކާރުން

ހުންނެވި ގައި މިހާރުގެ ސަރުކާރާ ހަވާލުވެމީދުކުރަން މި ބިލު މިފަހަރު ނިމިގެން ދާއިރުއަޅުގަނޑު އުއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރައްވާނެ ކަމަށް.ރޑރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 .މާވެފައި ހުރި ބެލެނިވެރިޔަކަށްކަމުގައި ހުރި ހިތްދަތިކަން އެނގޭނީ އެކަން ދި މި މިކަމުގެ ވޭން އެނގޭނީ ނޫނިއްޔާ
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ގެ ކުރީގެ 2334ގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު. ނޫނީ މި ޙާލަތު ދިމާވެފައި ހުރި ކުއްޖަކަށް

ރުގައި މި ކުދިންނަށް ހެދޭ އޭ. ދެކެފައިވާތީވެ ވަރަށް އޯގާތެރި އިޙްލާޞްތެރިކޮށްދޭތެރޭގައި  ންނާސަރުކާރުން މި ކުދި

ހުރިހާ  މި ޓަރާ،ދިންނަށް ލޭއަޅަން ބޭނުންވާ ފިލްލާއި އަދި އެ ކުޑެސްފަރޯތަކާއި މި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޓެސްޓު

 އެހެންނަމަވެސް، މި އޯގާތެރި، ވަފާތެރި، އިސްލާމްދީނަށް. ގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާފ2334ައެއްޗެއް ވަނީ ހިލޭ 

އާ ސެންޓަރުގެ ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ ތެލަސީމި. ނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލާފަހުތުރުއަރުވާ ސަރުކާރުން ވަ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ސެންޓަރު ވެސް ވަނީ . ދޭ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުރިކުދިންނަށް ފަރުވާ

ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް އެ ސެންޓަރަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ  ތިއިން. ފުނޑުފުނޑުވެގެން ގޮއްސަ، ވީރާނާވެ

އަދި ކޮންމެ މި އަދި ބާޣީ ސަރުކާރު ވިޔަސް، ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސެންޓަރުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގިގެންދާނެ

ރިއްޔާ އަރިހަށް އަޅުގަނޑު ދިޔައިން ސަރުކާރެއް ވިޔަސް މި ސަރުކާރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫ

މަނިކުފާނު އަނެއްދުވަހު ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެން  މަނިކުފާނަށް ދެންނެވުމުން އެ އެ. މިކަމުގެ ވާހަކަދައްކަން

ލަތު އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ސެންޓަރުގެ ޙާ. ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައިލައްވާފަ ތަނުގެ ޙާލަތު އެ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި މި . މީދުކުރަންކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްރަނގަޅުވެގެންދާނެ 

ކުދިންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ތިބީ ވަރަށް މާޔޫސްވެފައިކަން މިހާރުގެ 

އެތަނުގެ ބްލަޑު ބޭންކު ހުރި ޙާލަތާއި، ބްލަޑު ބޭންކުގެ ސީލިންގު . ނެވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެނގިވަޑައިގަންނަ

މި ހުރިހާ ވޯޑުތަކަކަށް ގޮސް މި ހުރިހާ ވޯޑުތަކެއް . އެތަން ވެސް އަޅުގަނޑު ދެއްކިން. ވެސް ވަނީ ބޮލަށް ވެއްޓިފަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މިހާރުގެ ރަ ޓަކައި އަޅުގަނޑު އެކަމަށް. އްވާފަލަމަނިކުފާނު ވަނީ ބައްލަވައި ވެސް އެ

މީދަކީ ވެސް މި ބިލު މި ދުޢާ އަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އުއް އަޅުގަނޑުގެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް . މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްވެގެންދިއުން

ސަތޭކަ ކުދިން ވަރަށް ވޭނުގައި އުޅެމުންދާ  ސަތޭކަ، ހަތް މިއީ ހަ. ދެއްވާށޭބިލަށް ވޯޓުއެކު މި  ލާޞްތެރިކަމާއިޚް

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އަޅުގަނޑު ޓަކައި ކަމަށް އެހެންވީމާ، މި. މިއީ ބައްޔެކޭ

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ދެ ވުޒާރާ ވެސް އިތުރުވަމުން ލާނަން މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް، ދެން އަޅުގަނޑު ގޮވައި. ދަންނަވަން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް . ވުޒާރާ އެބަވޭ 16މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި އެހެންވީމަ، . އާދޭ އެބަ

 ...ދަންނަވާލަން އޮތީ ވުޒާރާތައް އިތުރުކުރުމަކުންނެއް ކުރާނެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތޭ

 

 :ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުންވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެން



42 

 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައި އަދި ތެލަސީމިއާ އާދެ، . `

އެއްޗެއް ގޮތުން  ގުޅޭ އަދު ހުށަހެޅިފައި މިވާ ރިޕޯޓާއެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް މި

އަދި ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި އި އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ، ދަންނަވާލާއިރުގަ

ފަހަރެއްގެ މަތިން  އާދެ، ދެ. މު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީއި އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަކީ މުހިއްބިލުގެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާގަ

ފޮނުވާލި ފަހަރަކު ވެސް،  ކޮންމެ. ނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިލެވިފަވަނީ ބިލު އަ ޙަލާގައި މިތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މަރު

ތަކުގައި ކުރެވޭ ކަންތައްތައް އެ ސިޓީއުފެދޭ ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ފާހަގަވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އަދި ސުވާލު ފަހަރަކު ކޮންމެ

ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ހަމަ އެ ކޮންމެ  އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީން ބަލާފައި ވާނީ،. ހިމެނިފައިވޭ

އާދެ، އަޅުގަނޑު . އްލެއް ގެނެވެތޯހައަށް  ފަހުގައި އެސްކުރުމަށްފަހު ވާހަކަދެއްކުމަށްގޮސް ބަހު ޕޮއިންޓަކަށް ވަކިވަކިން

އެހެންކަމުން، . ގައްޖޭ، ނެގިއްޖޭވުމަށް ހިނ ދަންނަވާނީ މިހާރު އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް މި  ބިލަށް އަސްލު ޤާނޫނަކަށް

އަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލު ވީހާވެސް  އަޅުގަނޑު މިހާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް  ،މަހު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ނައެއަށްފަ. އަވަހަކަށް ތަޞްދީޤުކޮށްދެއްވާށޭ

. އާދެ، މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރުގައި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާތަކެއް ވެސް ވޭ. މެ އިޞްލާޙެއް ވެސް ހުށަހެޅިދާނޭކޮން ހަމަ

. ލަސީމިއާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އެހެން މީހުންގެ ޒިންމާތަކެއް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭއެހެންމެ ތެ އަދި ހަމަ

 ގޮތަކީ މިހާރު މި ކޮށްދިނުމަށް މި ވާފަރުވާކޮށްދިނުމާއި، ބޭސްފަރުވާސްސަރުކާރުގެ ޒިންމާތަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި ބޭ

 .ކުރެވޭ ގޮތަކަށްނީ އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ފަރުވާއޮންނަ ފަހުގައި މިގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެން އައުމަށްއޮންނަނީ އާސަންދަ

ވަރަކަށް ހާސް  13ނަނީ އޮން ފައި މިގޮތެއްގައި ހަމަޖެހި ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ޢާއްމުއެހެންނަމަވެސް، އައުޓްޕޭޝަންޓު 

އެހެންމެ ނަގަންޖެހޭ  ހަމަ އަދި ކުއްޖަކު ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަކާއި ކުރަންޖެހޭ ސްކްރީންތަކާތެލަސީމިއާ . ރުފިޔާ

ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އަދަދަށްވުރެ މާ ، ކުދިންނަށް އެ ހަމަޖެހޭ މަހެއްގެ ތެރޭގައި އެ ދެތިންބޭސްތައް ނަގާއިރުގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ، އެހެންވީމާ. މުން، ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭއެހެންކަ. ވަނީގޮއްސަ  ޗަށްއްމަ

ސަރުކާރުގެ . ރުވާކުރުމުގެ ނިޒާމު ދޭންޖެހޭނޭކުދިންނަށް ބޭސްފަ ޚިޔާލުކުރެވުނީ ވަކި ގޮތަކަށް ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް އެ

ގޮތަށް އެއް ދޭ ގެ އެހ53ީ%މެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަކުން ބޯންކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިން

ގެ ކުދިންތެލަސީމިއާ އަދި ހަމަ  އްމު ރައްޔިތުންނާއެހެންމެ ޢާ އަދި ހަމަ. ދެކެވުނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަ

ހޭ މި ބައްޔަށް ޖެ ބައަހަރުވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް އެ 14ކުރާ ކަމަކީ ބެލެނިވެރިންނަށް މެންޑޭޓު

ކީ އެ މައިންބަފައިންނަށް ކުރުމަށްފަހުގައި އެ ރެކޯޑެއް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި ގެންގުޅުމަޓެސްޓު. ޓެސްޓުކުރަން

ގެ އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ތެލެސީމިއާ. ޅިފައިވޭކަމުގައި މި ބިލުގައި މިހާރު ކަނޑައެ ކުރާ ކަމެއްލާޒިމު

އި ގެ ބަލި ވީހާވެސް މަދުވުމާގެ ވެސް ބޭނުމަކީ ރާއްޖެ އިން ތެލެސީމިއާން އެންމެންވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެ
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ގޮތަކަށް  ވެސް ލުއިއުފުލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވީހާ ކުރަމުންދާ ކުދިންނަށް އެތަހައްމަލް އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބަލީގައި

 ސް މިހެން މިއްޖޭގައި ވެސް ޕެޑްނޭޓަރ ޑައިގްނޯމިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އަދި ރާ. ކޮށްދިނުން

ކުއްޖެއްތޯ ނުވަތަ ތެލަސީމިއާ ކުރީކޮޅުގައި އެބަ ބެލޭ އެއީ  ދަންނަވަނީ ކުއްޖަކު އުފަންވުމުގެ ކުރީގައި ހަމަ ވަރަށް

 އަށް އެ އްލައެހެންކަމުން، އަމި. އްތޯ މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދޭނެ މިހާރުގެ ހޯދުންތަކުންއެއީ ކެރިއަރެ. ނޫންތޯ

އެހެންމެ  އަދި ހަމަ. ކަމެއް ކުރަމުންދާންތަނަށް ގޮސްފައި މިހާރު ޓެސްޓުއަށް ވެސް ތަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އަމިއްލަ

އެއީ މިކަހަލަ ކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވިގެން މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީގައި ނޫނިއްޔާ ބުނާ ބުނުމަކަށް ނޫނިއްޔާ 

ވާތީ މިއީ އަސްލުގައި ކުރީގައި ވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް  ކަމަށް ވޭ ކަހަލަ މުހިއްމު ކަމެއްމިފަދަ ކަމެއް ނުކުރެ

ސަރުކާރުން މިފަދަ ކަންތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީދެމުން ގެންދިޔައީ  ،އެއް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީ

  ...އަންނަނީ ން މި ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން މިރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސްގެ. ނުވާތީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ކަމަކަށް

 

 :ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

ކޮންޓްރޯލް ބިލަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ތެލަސީމިއާ އާދެ، . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއް. `

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު މި އަށް ވޯޓުދީ  އަޅުގަނޑުމެން ފަހަރަށް މިހާރު އައިސް ންވަނައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ތި

ލަތަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޙާގެ އަކީ ތެލެސީމިއާ ދެން އާދެ، މި މައްސަލަ. ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާނެ، ފާސްވެގެންދާނެ

އާދެ، . މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑު  ޤައުމު އަކީ މި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ވަގުތު މިދިޔަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުން އެބަ އެނގިގެންދޭ މި

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު . ގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ދިމާވަމުންދިޔަ ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތައްމިއާތެލެސީ

ވިޔަސް މިއިން  ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް އޮތްކަމުގައިޖެހޭ ބޭސިކު  ފާސްވެގެންދާއިރު ވިސްނާލަން އެބަ

ފަހަރު  ފަހަރު ނޫނީ މަހަކު ތިން އަކު އެއް ތާކުއްޖަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ގިނަ ކުދިންނަކީ ހަފް

ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ އަދި  ލޭއަޅަންޖެހޭއިރުގައި އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއިން ކުއްޖަކަށް ފިލްޓަރެއް. އަޅަންޖެހޭ ކުދިންލޭ

ރު އަދި އަމްދުން ކުރަންޖެހޭއިރުގައި މިހާ. ޖެހޭ ރޯލްގެ އިތުރުން ކިތަންމެ ކިތަންމެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން އެބަޑެސްފަ

އެކުގައި އެ ވިދާޅުވާހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަން އިތުރުވެފައިވުމާ  ފަދަ އެއްޗެހީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑު މިދެންނެވި ފިލްޓަރު

ވަންޏާ މިއިން ކުއްޖަކު  ފަރުވާކުރާ ކަމަށްން ނޫނި އާސަންދައިގެ ދަށުން އޮންނަ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ތެރެއި މި

. ދު އެ އިންޝުއަރެންސްގެ ތެރެއިން ހަމަ ވަރަށް ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ހުސްވެގެންދާނެކުރަންޖެހޭ ޚަރަ

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން، މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުލަތުން އިތުރަށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ ކަމެއް
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ވެސް އެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރު ންދާ އިމާރާތް،ދެވެމުއަދި ހަމައެހެންމެ މި ޚިދުމަތް. ވެސް ދަންނަވަންޖެހެނީ

 ބޮޑަށް ތަނުގެ އިމާރާތް ވީރާނާވެ،ނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް އަހަރުގެ ސަރުކާރުން އަޅައި 3ދިޔަ ހުންނަނީ ވޭތުވެ

ޝިފްޓަށް  ދެ .ތަނުން ދެވެމުންދަނީ އެނދުގެ ޚިދުމަތް އެ 25ގޮތުން  އަނެއްކޮޅުން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮންނަ

ވަރަކަށް ކުދިންނަށް އެ  53ވިޔަސް އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދުވާލަކު  ޓްރާންސްފިއުޝަން ހެދިކަމުގައިބްލަޑު 

ތެރެއިން ގިނަ ގާތްގަނޑަކަށް ރަކަށް ކުދިން ތިބޭއިރުގައި އޭގެވަ 633ރާއްޖޭގައި  އެހެންކަމުން، މި. ދެވެނީޚިދުމަތް

ތަނުގެ ދަތިކަމާއި އަދި މި ވާއިރުގައި  ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ކުދިންނަކީ މާލޭގައިވަރަކަށް ޕަސަންޓު 23

މި ، އެހެންވީމާ. ހުރި މިކަހަލަ އެތައް ދަތިތަކެއް އެބަ އްބަވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާ،ފޯރުކޮށްދެއްވަން ތިޚިދުމަތް

ން މިހާރުގެ އެކު ފާހަގަކުރަގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ ޓަކައި އަޅު އްލުކޮށްދެއްވުމަށްހަދަތިތައް 

އެ  އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވައި، ތަނަށް ރަނގަޅު އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަފުޅަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވައި

 ދެންނެވި މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއަދު މި. ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވާނެ

ވާއިރުގައި މި މައްސަލަ ތަންކޮޅެއް އަވަސް ޢަމަލީ  އްޙީ ދާއިރާގައި އެހާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްއަކީ ރާއްޖޭގެ ޞި

އެއީ ދެންމެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަން ސަރުކާރުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހެއޭ

ސާސްކުރެއްވޭނީ ޞިއްޙީ ވޭނާއި، އުނދަގޫ އިހު، ދައްޗާއި މެންބަރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިކަމުގެ

އެހެންކަމުން، . ފަދަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި މިދެންނެވި

ޔައިމަ ފާސްވެގެންދިލީހުން މި ފާސްކޮށްދެއްވާ ޤާނޫނު، ޓަކައި މިއަދު މަޖި އްލުކުރުމަށްހަމިދެންނެވި މައްސަލަ 

މިއަށް  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިއަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ހަމަ ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ރައީސު

ދެވޭ،  ނޑުމެންނަށް މިގުޅިގެން އަޅުގަގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލާ އާދެ، އަޅު. ކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެން ފަށާނެ

ގޮތަށް  ވާބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ މި ބިލުގައި  ދެވެންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަރަށްކުދިންނަށް ތެލަސީމިއާ  ކޮށްޚާއްޞަ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް ކަންތައް ވެގެންދާނެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު ފުނަ

ހޯދީ  މި ބިލުގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑު މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ބަހުސްކޮށްލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ކޮންމެ 

ތްވާ ދާއިރާގައި ފަހަރަކު އެ ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުންކުރުން އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރޭ އެބަ އަޅުގަނޑު ނިސްބަ

އަދި ކުދި ޅަދަރިން ތިބުމުގެ  ޢާއިލާތަކާވާ ވެފައި ގެ ޝިކާރައަކަށްރަށްރަށުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ތެލެސީމިއާ ހިމެނޭ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަރަށް ފުންއަސަރުތަކެއް ކުރޭ. ސަބަބުން
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އިލާތައް އުޅޭ ޢާބޭފުޅުންގެ  ލު، އެހާއުޅޭ ދަތި  ބޭފުޅުން ސާސްތައް، އެޅުންގެ އިހުބޭފު އެވަރަށް ގާތުން  އަޅުގަނޑަކީ

އެ ހައިސިއްޔަތުން ، އެހެންވީމާ. ލޮލުން ދެކޭ މީހެއް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑު. ލު އެނގޭ މީހެއްހާދަތި 

އޭރު ރާއްޖޭގެ . އަންނަނީ މުން މިއަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަބަދުވެސް ވަކާލަތުކުރަ

ހަތަރު  އޯގާތެރިކަމެއް ނެތް ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ތިން، ،އަނިޔާވެރި ،ތާރުހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނެވި ޚުދުމުޚްރައީސުލްޖުމް

ޢަލީ މަސައްކަތްކުރައްވައި މި ބިލު ގެ ފަރާތުން ވިސާމު ޕީ.އާރު.ޢަލީ، ޑީ ޖިލީހުން ވިސާމުބުރަށް ރައްޔިތުންގެ މަ

މެންބަރަކު ސަރުކާރަށް  ޕީގެ.އާރު.ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ޑީ ވެސް އެ ސްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާއިރުގައިފާ

ދޭންވެގެން ނުމިކަން ކުރަން އުޅޭތީވެ ކުރިޔަ ނުވާ މެންބަރަކުއޭރު އޮތް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތް، ނުވާ މެންބަރަކުނިސްބަތް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ކުރަމުން މި ދަނީ އަވަސް ކޮށްދޭށޭސްކުރި ޒަމާނުގައި ވެސް އާދޭސަރުކާރުން ޖެއްސުން

ށްތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ރިސޯސްކަމުގައި ހުރި ފަޅުރަޖެހޭ ފަޅުރަށްތައް،  ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ

ށް އެ އިތުރަށް އެތައް ކުންފުނިތަކެއް ހަދައިގެން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަވިއްކާލައިގެން އަދި އޭގެ

އެއާއެކުގައި އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މި އެއް ދެމުން ދިޔައިރުގައި، ހަމަ ކުންފުނިތަކުން އެތައް މަންފާ

އެއް ބަހަމުން  އިން އެކްޓިވިސްޓުންނަށް އެތައް ލާރި ރީޢާޒަތަކުގެ ފާސްކޮށްގެން ޕްރޮޖެކްޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 ނުތަކާއަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެނގުމެއް ނެތި ޤާނޫ ،ތާރު ވެރިޔާ ދިޔައިރުގައިޚްމުޚުދުކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހުރި 

ރާއްޖޭގައި ހުރި ހަރުމުދާ ވިއްކަމުން ގޮސް އެތައް ރުފިޔާތަކެއް ސަރުކާރަށް ލިބެމުން  ޚިލާފަށް ދަންނަވަންތޯ

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފިހާރައިގެ ވަތްގަނޑުން  ،ގައިއަދި ރައްޔިތުން އަތުން ރައްޔިތުންގެ ފޮށިން ޓެކުހުގެ ގޮތު ،ދިޔައިރުގައި

އަކީ އޯގާތެރިކަމުގެ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔަ  އެއް ނަގަމުން ދިޔައިރުގައި ހިތާމަ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެތައް ރުފިޔާ

ބައެއް ތިބި  ވަރަށް ބޮޑު ގިލަންވެރިކަމުގައި ކަމުގައިތުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ނިކަމެތިސަރުކާރުން މި ތިބީ ރައްޔި

ދޭ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ކުރަމުން އެބަޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްމި ޢިއް. ދަނީ އިހުމާލުކުރަމުން މި

 އިބަހާމިއަދު ވެސް އައްސަރިކުރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތް މެންބަރުންނަށް އޭރު

މި . ބަހާއި ސާބަސް ދެންބޭފުޅުންނަށް ވެސް އައްސަރިކުރައްވާފައިވާ ޓީތަކުގައި މަސައްކަތްއެ ކޮމިއަދި . ސާބަސް ދެން

ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އިލާތަކަށް ދެވޭތޯ ތި ޢާއެ  ،ބިލު ފާސްކުރެވޭތޯ ޤާނޫނަކުން ހިމާޔަތް އެ ކުދިންނަށް

 ކުރަން އެބަފުރައްސާރަ ރައްދު އިއޮތް ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ނަފްރަތާ އިއެހެންނަމަވެސް، އޭރުގަ. ކުރަންތަޢުރީފު

ލިބެމުން ލާރި. އި އޮތީމަކުދިންގެ ޙައްޤުގައި މި މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވެފަ އިލާތަކުގެ ޙައްޤުގައި، އެޢާޖެހޭ އެ 

ކުދިންނަށް ކުރިން އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން  އެހެންނަމަވެސް، އެ. ދިޔައީ، އެތައް ބިލިއަނަކުން ލާރި ލިބެމުން ދިޔައީ

އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް  3ފަހުން ގޮސް  އެންމެ. ލިބެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް ދިޔައީ ހީނަރުވެ، ބަލިކަށިވެ، ނިކަމެތިވަމުން

އެޅޭނެ  ލޭ ކޮޅެއް. ނިމިގެން ދިޔައިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ކުދިންނަށް ޑެސްފަރޯލްގެ ޚިދުމަތް ވެސް ނުލިބޭ



46 

 

އެހާ ނިކަމެތި . ބާލީސް ވެސް ނެތް. އޮށޯވެލަން އޮންނަ އެނދުގެ ބެޑުޝީޓުގަނޑު ވެސް ނެތް. ގޮތެއް ވެސް ނެތް

ކޮންމެއަކަސް، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން . ޙާލަތަކަށް ގޮސް މި އޮތީ

އަޅުގަނޑުން އަވަހަށް އެ  އިމިއަދު އޮތް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފަ ،ފާސްކޮށްބޭނުންވަނީ އަވަހަށް ހިނގާށޭ މިކަން 

މި ވާހަކަ ، އެހެންވީމާ. ވޭތޯ ބަލަމާ ހިނގާށޭއަވަހަށް ޚިދުމަތެއް ދެ. އިނގޭތޯ މާރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ދެވޭތޯ ބަލަ

ދު ދީގެން އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދިން އެއްބާރުލުން މިއަ އިދަންނަވަމުން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކުރީގަ

  سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاتهالو . މީދުގައި އަޅުގަނޑު ވަކިވެލަންގޮތް މަގުފަހިކުރާނެ ކަމުގެ އުއް ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

މިއަދު ސަރުކާރަށް ލާޒިމުވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. السالم عليكم

 އިކުރުމުގެ ބިލު ދެ ފަހަރު މަތިން މި މަޖިލީހުން އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް ފަހުގަކޮންޓްރޯލްތެލަސީމިއާ ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވުމާ އްލެފޮނުވައި އަނބުރާ ނުކޮށްރިއްޔާ އަށް ފޮނުއްވީމަ، ތަޞްދީޤުވެސް އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫ

ސްކުރެވޭނެ އަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި މިއަދު މި ބިލު ފާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް މި ބިލު ކޮމިޓީ

ން އަޅުގަނޑުމެން އާދެ، މި ބިލަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް އަވަސްކުރަ. މީދުކުރަންކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއް

ޖެހުނު ސަބަބަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރަން. ހުށަހެޅި ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި މަޖިލީހަށް ބޭނުންވެގެން

އަހަރުގެ  3ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނިކޮށް ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ތެލަސީމިއާ 

ން އެ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އައި އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ބުދުބެހެއްޓި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހު

ގުޅިގެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ބެލެނިވެރިންގެ  ޚިދުމަތަށް އަގުނަގަން ފެށުމާ ހުއްޓާލައި އެ ފަރާތްތަކަށް ދެމުން އައި

ށްފަހުގައި ޤާނޫނަކުން މި ޙައްޤު މީހުންގެ އެ އާދޭސްތަކުގެ އަޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްސެވުމަ ޝަކުވާތަކާއި އެ

މީދުކުރަނީ މިއަދު މި ބިލުގެ ޅުގަނޑު އުއްއެހެންކަމުން އަ. ޓަކައި ހުށަހެޅި ބިލެއް ދިނުމަށްއެ މީހުންނަށް ކަށަވަރުކޮށް

އަދި މިއަދު . އިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްޢާންގެ ކުދި ކުދިންނަށާއި އެތެލަސީމިއާ ސަބަބުން 

ޔިތުންނަށް ޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި މިއަދުގެ މި ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި މިއަދު ހުންނެވި ރައްއަ

ބިލު  މި. ޓަކައި ހުންނެވި އޯގާތެރި ރައީސެއް ކުރުމަށްޚިދުމަތް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށްތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، 

ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ މަނިކުފާނު މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރާނެ ކަމާ ދޭ .ނުވައިފި ނަމަފޮ މިއަދު މިތަނުން ފާސްކޮށް

 މުޅި ރާއްޖޭގެ .އް ނޫންކުދިންނެތެލަސީމިއާ އަހަރުގައި ހަމައެކަނި  3ދިޔަ އެހެންކަމުން ވޭތުވެ. ޝައްކެއްނުކުރަން

 .ބަލައިލި ކަމުގައވީ ނަމަވެސް ތ އަތޮޅަށް .ލ އާދެ،. މުޅިން ވީރާނާވެ، ފުނޑުފުނޑުވެފަވެސް ޞިއްޙީ ނިޒާމު ވަނީ 

 ޙީ މަރުކަޒުތަކާއިގައި ހުރި އެހެން ޞިއްވީ ނަމަވެސް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި އަތޮޅުއަތޮޅަށް ބެލި ކަމުގައި



47 

 

. އެއް ނެތް ކުރެވިފަކަށް އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ގާއިމުދެވޭ މިންވަރަމިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ތަންތަނުގައި

އެންމެ  ،ބޭސް .އެއް ނެތް މި ދެންނެވި ތަންތަން މަރާމާތުކުރެވޭނެ ވަރަށް ވެސް ފައިސާ ފޮނުވާފަ އަހަރު 3ޔަ ދިވޭތުވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ކުރިން މި  އަހަރު 3ވޭތުވެދިޔަ  .އަސާސީ ބޭސް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއް މިއަދަކު ނެތް

. ރުކަޒަކުން އަގުނެގުމަށްފަހުގައް ވެސް އަޅައިދެނީ ޞިއްޙީ މައަހަރުގައި ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ބޭސްކޮޅެ 3ދެންނެވި 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ނޮޅިވަރަމު އިއެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް އުފަލަކީ މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑާ

ދައުލަތުން ދަނީ ހިލޭ  މެންބަރު ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިލެއްގެ ސަބަބުން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ޖެހުނު ސަބަބަކީ ހާ ޙައްޤުތަކެއް ކަށަވަރުކުރަންއެހެންކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނަކުން މި ހުރި. ފޯރުކޮށްދެމުން

 ،މީދުކުރަނީނޑު އުއްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ. މި ދެންނެވި ބުދުބެހެއްޓި ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓި ގޮތުން

ޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކުދިންނަށް ހިތްހަމަތެލަސީމިއާ  ބޫލުކުރަނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެއަޅުގަނޑު ޤަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް

 

 :މަދު ސަލީމު ވާހަކަދެއްކެވުންއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ންމެވެސްތެލެސީމިއާގެ ބިލަށް ކޮ އާދެ، އަޅުގަނޑު ވެސް. `

ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ވަރަށް ތަޖުރިބާ މަދު މޫސާ އަކީ މިމެންބަރު އަޙްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

. ންޖެހޭ ކުދިންން، ލޭއަޅަކުދިތެލަސީމިއާ އަށް ލިބުނު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ކުދިންނަކީ ހަމަ  އެ ބޭފުޅާ. ބޭފުޅެއް

މީގެ ލުގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރުގައި ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ހާލުގައި އެންމެ ހާއިރުއްސުރެ ވަރަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ

އަޅުގަނޑުމެން . ކޮށް މި ވާހަކަތައް ދައްކައިފިމަނިކުފާނު ވަރަށް ތަފްޞީލު އެ، އެހެންވީމާ. ޙަޤީޤަތް ހުންނާނީ އެނގިފަ

ކުރި މީހަކަށް ވުރެ ކުޑައިރުއްސުރެ އެކަން ތަޖުރިބާ އެއީ. ދޭކަށް ނުވެސް އެނގޭނެތަފްޞީލު  މީހަކަށް މީގެއެހެން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ނުކުރަންގަނޑު ޤަބޫލެއްހުންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުއި ބޮޑަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިފަ

މީހުން . އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ދެކެން ލުހާގޮތުން މީހުން އުޅޭ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިއާ ބެހޭ

އެހެންނަމަވެސް، . ފަހަރު އަށް ވެސް އެބަ އާދޭ ވަރަށް ގިނަ ލޭ ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރި ،ލޭއަޅަން

 ވެގެން ނޫނީ ހަކުރުބަލި ހުރެގެން މިކަހަލަ ސަބަބެއްގެ ތެރެއިން މައްޗަށް ދާ މީހަކަށް ލޭ އި،އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޭގަ

އެހެންނަމަވެސް، . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ލޭ ދޭން ބޭނުންވޭ. ދޭ ނުދެވޭ ފަހަރު އެބަށް ލޭއަޅުގަނޑުމެންނަ

، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތިބެން އިނގޭތޯ އިލޭ ދޫކޮށްލާފަ ޖެހެނީ މި ދިނުމުން އިތުރު ބައްޔެއް ޖެހޭތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަނަ އަހަރު މި މައްސަލަ  2313އްމު މައްސަލައިގައި ޖެހޭ މި އޮތް ބޮޑު މުހިއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަން

އެ މީހުންގެ  ހިފެހެއްޓީ ން ހަމަ ނުކުރައްވައިހުށަހެޅިގެން ދިޔައިރުގައި ވެސް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މިކަ
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ނޫނޭ އެއް  ދެ ކަމެއްގަ އްޔިތުންނަށް މީނަ ހަރާންކޯރުވެ މި ދިޔައީ އަކީ އެންމެ ކަމެއް،ރަ. ޓަކައި ދުވަސްދުއްވާލުމަށް

މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ . ވަނީ ހަރާންކޯރުވެފަ މަނިކުފާނުކުދިންނަށް ވެސް އެ ތެލަސީމިއާ . އިނގޭތޯ

ބިލަށް  އަދު މިނަސީބެއް މި. އޭގެ ސަބަބުން މި ބިލު މިހާ ހިސާބަށް އައީ. ކޯރުވެފަމަނިކުފާނު ވަނީ ހަރާން

ނަމަ މި ބިލު އަނެއްކާވެސް  ހުރި. ރިކަމުގައި ނެތްކަންމަނިކުފާނު މި ޤައުމުގެ ވެ އިރުގައި އެބަހުސްކުރެވޭ

މިހާރުގެ ރައީސަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ބިލު މިއަދު ، އެހެންވީމާ. އަނބުރާ ފޮނުވާލީސް ލާއިރަށްފޮނުވައި

. ވާށޭ އިނގޭތޯދެއްހައްދަވައިނާޔާތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް އިހުރި މި ބިލުން ލިބެން  އިޤުކޮށްފަސް މާދަމާ ތަޞްދީޔަދިޔަ

ނަ އަޅުގަނޑު ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާ އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ވެރިންނާ ބެހޭ

 ނަރަކައިގައޭނާ ވާ ހުށީ . މީހެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތެރިވެއްޖެ ކޮންމެ ވެރިޔަކު ދަންނާށެވެ އެ. "ލާނަންދަންނަވައި

އެ މަނިކުފާނަކީ ހަމަ ކަނޑއެޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ، އެހެންވީމާ. ބައްލަވާނިކަން ވިސްނާ." އެވެ

މީހުން  އެއީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އެ. ޕީގެ މީހުންނަށް ވެސް ޚިޔާނާތްތެރިވީ.ޑީ.ދު އެމްޚު. ހުރި މީހެއް އިޚިޔާނާތްތެރިވެފަ

މަނިކުފާނުގެ  އެ، އެހެންވީމާ. ވެސް އިސްތިއުފާދިނީމުން ލަތުން ވެރިކަމީނަ މަކަރާއި ހީ، ދިނީމަވެރިކަން ހޯދައި

މީނަ އަށް މީހުން ގޮސް  އެކަމަކު މިއަދު އެ. އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ހަރާންކޯރުވީ

ން އެ އޭ ބަޔަކު ކިޔައިގެނުކުރަމޭ، ގަދަކަމުންނޭ ވެރިކަން ފޭރިގަތީބިރުދެއްކީމަ ތިމަންނަ ވެރިކަން ދުލެއް 

އެއް  އިތަނުގަ މަނިކު މި ގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާނދެން އިއްޔެ މިތާ .ވާހަކަދައްކަނީ

 ކާކުތޯ މި ޤައުމުގައި. އުފައްދާ ވާހަކަ ދެއްކިއިރުގައި އެ މަނިކުފާނު ލަދުފުޅެއް ނުގަނެއޭ އިނގޭތޯޖިންސުން ގުޅުން

މި . ސީދާ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދޭ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދެއްކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން އުފައްދަން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުލިބޭ . އުޅެނީ އެ އޭ ނުގެނެވިގެން މި. އޭއެ އަކީ ގެންނަން އެ ބުނާ ޑިމޮކްރަސީ އިޤައުމުގަ

ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޚަބަރު ވެސް އުޅޭ ކަމަށްމަކާ މި ނަޝީދު ކައިވެނިކޮށްގެންހަގޮތުގައި އެ ބުނާ ހާޑިން

މިއީ ދިވެހި . މާލަހެއް ނުވާނެ. ދާނެވަރަށް އަވަހަށް ފަޅާއަރައިގެން މީގެ ތަފްސީލުތައް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވިސްނާލަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގި ހުރި އެއްޗެހިނރައްޔިތުންނަށް އަދި ނޭ

މި . ކުރީޓަކައި މަސައްކަތް ގެ މެންބަރުން ވެސް ކާކުކަން މި ޤައުމުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން އުފެއްދުމަށްޕީ.ޑީ.އެމް

ޅަ ފިރިހެން ކުދިން . ސީދާ ރައީސް ނަޝީދު. ބައެއް، ކާކުތޯވަރިކުރުވަމުން މި ގެންދަނީ ކޮންހުރިހާ އަންހެނުން 

 ...ގެންށް ފޮނުވައިއަ މީހުންގެ އަނބިން ކައިރި

 

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

 .ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ތެލަސީމިއާއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
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 :އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު ވާހަކަދެއްކެވުން

ރުކުރުވަމުން ގެންދަނީ ދެމަފިރިން ދު އިއެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަޖެހޭ ވާހަކަތައް ދައްކައިގެން ބަހައްޓާފަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ . ޓަކައި ޓަކައި އަންހެންވެރިން ވެސް ހަލާކުކޮށްލުމަށް އެއްޖިންސުން ގުޅުން އުފެއްދުމަށް

 ވާހަކަ ނުދައްކާ ތިބުމުގެ އަޅުގަނޑު މިއޮތްހާ ދުވަހު މި. އެކޭ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދައްކަންވެއްޖެ ވާހަކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބެކޭ ރައްޔިތުންނަށް . ހިސާބަށް ދިޔައީ މުގެ ޙާލަތު މިހާޤައު ސަބަބުންނޭ މި

ޓަކައި ޤައުމުގެ ވެރިޔަކަށް ކޮންމެ  ޓަކައި މި ޤައުމުގެ ދުވަސް ދުއްވާލުމަށް ހުރަސްއެޅި ރައްޔިތުންގެ އަގުވައްޓާލުމަށް

ޖެހިލުންވެގެން  ،އަޅުގަނޑުމެން ބިރުން ކަންބޮޑުވެގެން. ދެއްކުން އެއީވާހަކަތައް  މީހަކު ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެ

ކުފާނު ވެރިކަމުގައި މަނި ތިން އަހަރު އެ. ހިސާބަށް އައީ ވެސް ތިބުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމު މި ޙާލަތަށް މިހާ

. ޖެހޭ ބާލަން ށް އެބަމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް އެރި ދުވަހު ނޫން އަނެއް ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަ އެ. ނުވާނެހުރެވިގެން

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ޢި އެއީ ކީއްވެތޯ؟ މީނަގެ ޙަޤީޤަތާ

. އަކީ ލާދީނީ މީހެކޭ މީނަ. ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އެ އިވެރިކަމަށް އައިއިރުގަ .އެނގޭ

އެހެންނަމަވެސް، މީނަ . ލަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނެސްގެންނުވާނޭމިކަހަ، އެހެންވީމާ. ޖައްބާރެކޭ ބައިއަކީ ނު މީނަ

هللا މާތް. ނޫންތޯ އިބިލީސް ވެސް އެހުރީ. ސްއިބިލީ އީރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލިލެއް ބޮޑުކަމުން އަޅުގަނޑު ބުނާނީ އެ

އެހެންވީމާ، އެ . ޓަކައި ދިނުމަށްންނަށް ނުބައި ނަސޭހަތްމީހު ހަމައަށް ފަހު ދުވަހާ އޭނަ އެހެރީ ލަހައްޓަވާފައި އެންމެ

هللا ތްޖެހޭ އިންސާނާ އަށް މާ އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަން އެބަ، އެހެންވީމާ. ގެންދަނީ ނަސޭހަތްދެމުން އޭނަ

. ސިކުނޑި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި ވިތަފާތު ރުންނާއި އިންސާނުންނާޖަނަވާ. ދެއްވީ އެ ބޭނުމުގައި އިނގޭތޯކުނޑިސި

ހޭނެ އިބިލީސް ކިތަންމެ ބޮޑު ނަސޭހަތެއް ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެކުނޑީގެ ބޭނުންސި، އެހެންވީމާ

ރަނގަޅު  .އޮތީ ދައްކަވާފަ ޙައްޤު މަގާއި ނުބައި މަގު މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް . ދިނަސް އިބިލީހުގެ ނަސޭހަތް ނާހަން

މިކަން ދޭހަވާ އަނެއް ސަބަބު . ޖެހޭ އިނގޭތޯ ފުކޮށް އެނގެން އެބަމަގަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާ

َوَقاُلوا َلْو ُكَّنا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكَّنا ِفي  .ޔަތް ނަގާނީއާނުން އަޅުގަނޑު މި ކީރިތި ޤުރުއާ. އިލާނަންއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

މަތީގައި ތިމަންނަމެން ދުނިޔެ ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ބުނާނެތޭ ،އަކީ، ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން މާނަ . َأْصَحاِب الَسِعيِر

، އެހެންވީމާ. ނިކަން ވިސްނާ. ހޭނުޖެހުނީތިބޭކަށް އިނަމަ މިއަދު ތިމަންނަމެން މި ނަރަކައިގަ ވިސްނާ ފިކުރުކުރި

. މެންނަށް އެނގޭނޭމަގު އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ބުއްދީން، ހަމަ ބުއްދި ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ރަނގަޅު

އެއީއޭ ޙައްޤު ، އެހެންވީމާ. ދީނަށް ތަބާވާށޭގޮވާލަން އޮތީ އިސްލާމް ވެސް އަޅުގަނޑު ކޮމަންވެލްތަށް، އެހެންވީމާ

. ލީހުގެ ބަހަށް ނުހެއްލޭށޭމި އިބި ،ރައީސް ނަޝީދުއިގެން ހިފަކުނޑީގެ ބޭނުންރަނގަޅަށް ސި، އެހެންވީމާ. ނަކީދީ
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ބޭފުޅުން ތަބާވެ ޙައްޤު މަގު ހޯދާށޭ ވާ އިސްލާމްދީނަށް ތިއަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެން

 .ރައީސް

 

  :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަ ހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

 2313ގައި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުތެލަސީމިއާ އާދެ، . ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

ނާޔަތްތައް އިވަނަ އަހަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ 

 އިއެހެންނަމަވެސް، އޭރުގަ. ކަމަކީ ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ބިލެއްގައި ހިމެނިގެންދިޔަ ކަމެއް މިއިހޯދަ

ލުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހާކަމުގެ  ވީ މި ނަތީޖާއަކަށް .ވަނީ ފޮނުވާފަ މިކަން ،ކޮށްނުޤުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީރަ

ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ބިލަކީ ވީހާ، އެހެންވީމާ. މަތެއް ނުލިބި ދިއުންއެކަމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ޚިދު

 ޓަކައި ޤާނޫނީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްތެލަސީމިއާ ފަހު ތަޞްދީޤުކުރުމަށް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާށް ފާސްކޮށް، އަވަހަ

ވެސް ވާހަކަ މާ  އަޅުގަނޑު. އިމުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބިގެންދާނެ ބިލަކަށް މި ބިލު ހަދައިދެއްވާށޭ

ގިލީ ނމާމި، މި ބިލު ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް. ދިގުކުރާކަށް ނެތިން

ވީހާވެސް  ޅުންގެ ވެސް ވާހަކަ ކުރުކުރައްވައިދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ އިޝާރާތްކުރައްވާ ފަދައިން ހުރިހާ ބޭފު

 . ޝުކުރިއްޔާ. އަވަހަކަށް މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކޭ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންރިފު ބަރު ޢަލީ ޢާކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންވައި

ކަން ށްލައިގެން ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއްމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވީހާވެސް ކުރުކޮ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ހަރު ވަނަ އަ 2313އެހެނީ މި ބިލަކީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން

. އެއް ލިބޭތޯ ބަލަމުން ގެންދާ ބިލެއް މަސައްކަތްކޮށްގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މީގެ މަންފާފޮނުވައިގެން  މަޖިލީހަށް

ނުބައި ނުލަފާ ވެރިކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން މީތި ވެސް ހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ އަނިޔާވެރި، އެ

ހުސްވާނެ ވާހަކަތަކެއް  ގޮތަކީ މީހަކު ދައްކައި އެމީހުންގެ ކަންތައް ހުންނަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އަނބުރާ ފޮނުވާލީ

ކާޑެއް ތިމަންނަމެން ލީމޭ ބުނާއިރުގައި ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓު  ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޖީބަށް އެއް. ނޫން

ހާސް  މަގުން ތިން ލައްކަ ވިހިލައްކަ ރުފިޔާގެ  އެއް. މިލިޔަން ރުފިޔާ 223ފާސްކުރީ  އިގައަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު

މީހުންގެ އޮޅުވާލުމާއި  އެހެރީ އެ. ދައްކަނީ ލައިފިއްޔާ އެއީ ބައްތިރީސް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ އެހުންނަށް ބަހާމީ

 ދަންނަވާލީ އެ ހަމައެކަނި ނަންބަރަކުން އަޅުގަނޑު މި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި އަނިޔާވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ

ޞަދަކީ މި ބިލުގެ މަޤް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަނިޔާވެރިކަން މީހުންގެ
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 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު. މަދުކުރުން ،އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތް ކުޑަކުރުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެލަސީމިއާ 

. ވާ ގޮތް ނޫނިއްޔާ ފެތުރޭ ގޮތް ނުދަންނަ މީހަކު ހުރެގެނެއް ނޫންގެ ބަލި ވާރުތަހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވާލަން، ތެލެސީމިއާ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ކަންތައްތައް އިތުރުވަމުން ދަނީ މި ގަނޑުމެންގެ އިހުމާލުން އަދިވެސްއެހެންނަމަވެސް، އަޅު

 ކުގެ ތެރޭގައި ތެލަސީމިއާފައިދާތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން އޮތީ މި ބިލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ،އޮތީ

. އެ ބަލި ވާރުތަވާ ނިސްބަތް މަދުކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރަންޖެހެއޭ ،ވާރުތަވާ

ބޮޑު ވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުޑަގެ ބަލީގައި ހިމެނޭ ދިތެލަސީމިއާށް އުފާކުރަން މީގެން މިއަދު ވެސް ވަރަ އަޅުގަނޑު

ވެސް ވަރަށް އުފާކުރަން މި ބިލު މިއަދު  އަޅުގަނޑު ،އެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތަތީވެ ންނަށް މަންފާހުރިހާ މީހު

ށް ކޮށްދެވޭ ވަރަމެންނަށް އަޅުގަނޑު ފާސްކުރެވި އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތަޞްދީޤުކުރެވިއްޖެއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ. ބިލު ފާސްވާނެކަމުގެ އުފަލުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް އިށީންނަން މިއަދު މިމުހިއްމު ހެޔޮކަމަކަށް ވާނެތީ، 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް އެމަ.ޕީ.އާދެ، މިހާރު ޕީ. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްފޮ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

. ހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީ އާދެ، މިހާ. ވަނީ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ

މަތިން ތެލެސީމިއާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ށ)ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ  3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25ގަވާއިދުގެ 

 . ވަނަ ކިޔުން އިއްވަން 3ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލުގެ 

އެ . ދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓުއަމިއްލަ ފަރު. ށްއަ 11.6ދަނީ އެޖެންޑާގެ  މި އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު -11.6

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ މި ރިޕޯޓު . މަށް ހުށަހެޅުއްވުންބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޔާޢަތްކުރެއްވު

 .ތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމުގެ ޢިއްޒަގިލީ ދާއިރާނއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މާމި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ނމާމި

. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވީމަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އާދެ

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . ތުން ވިއްޔާ ނައިބު މުޤައްރިރުގޮ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެ ފޮތުގައި އޮންނަ

ގެ ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު އި. ދަންނަވާލާނަން

ވަނަ ދައުރުގެ  2ހުގެ ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 2311އޯގަސްޓު  13މި ރިޕޯޓަކީ  .ތަޢާރުފު. އެއް ޚުލާސާ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 22

މަތިން އެ ބިލު  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  24އަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ހަމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވާ ބިލުގެ މަސައްކަތް ފުރިގައި ހިމަނުއްވައި އެޖެންޑާ މިޓީގެކޮ، ދިރާސާކޮށް

 ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިލަ. ރިޕޯޓު

ގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަކީ ރައްޔިތުން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް

ތަކާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރައްވައި، އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ބިލު

ތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަގޮތުން މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އަދި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ އެފަދަ ބިލުތަކާ

އާދެ، ބިލު . ކެވެއެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީ 134އާއި  ވަނަ މާއްދާ 133ގަވާއިދުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިކޮމިޓީގަދިރާސާކުރެއްވި 

ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ރު އިބްރާހީމު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ، هللاއީވާ ޢަބްދު

، އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުމަނިކު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި އިންއަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، މީދޫ ޢަލީ، ކިނބި ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމުމަޑުއްވަރި ދާއިރާ

މުޙައްމަދު، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސިޔާމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރު މުޙައްމަދު ގެ މެންބަހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ. ދިލްޢާ މުސްޠަފާ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން

ކުރީގައި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު . ގޮތުންޤައްރިރަކީ މިހާރު އޮތް އެއީ ކޮމިޓީގެ މު ،އާދެ. އަސްލަމު

ލު އަށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ .ގޮތް އާދެ، ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި. ހުރީ

އަށް  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީ 25ވަނަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ  2311 ގަސްޓުއޯ 16ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު ގުޅޭ ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލުތަކާ

ވަނަ  2311ނޮވެމްބަރު  33އަކީ  ގަޑިންމާނެ ސުންބިލުގެ މަސައްކަތް ނިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  124ގަވާއިދުގެ 

ލިޔުމުން  ތައްގެ ކޮމެންޓުބެހޭ ފަރާތްތަކުގޮތުން ކަމާ  ކަނޑައެޅުއްވުމަށްފަހު ބިލާ ގުޅޭ ކަމަށް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

މުން ލިޔު ންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކޮމެންޓުއާދެ، މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ތިރީގައި މިދަ. ހޯއްދެވުމަށް ދެންނެވުނު

ންޓް އޮތޯރިޓީ، ލޮޕްމަސް، ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ސްމޯލްޑިވް. ހޯދުނު

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ، ސައިރިކްސް ކޮލެޖު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓޫފް އިންޑަސްޓްރީ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮ

 ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހޯދުމަށްގޮތުން ލިޔުމުން ކޮމެންޓު  ގުޅޭ ބިލާ. ޓްރެޜަރީ

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓުދެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އަދި އާ. ވަނީ މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކުން

ފަރާތުގެ ކޮމެންޓު  ގޮތުން އެ ގެ ފަރާތުން ބިލާ ގުޅޭތުގެ އިތުރުން ސައިރިކްސް ކޮލެޖުފަރާ 2ދެންނެވި  މި. އޮތޯރިޓީ

ލިކޮޕީއަށާއި އިޞްލާޙު ލުގެ ދެހޭ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވި ކޮމެންޓަށާއި ބިބެ ގޮތުން ކަމާ ބިލާ ގުޅޭ. ވަނީ ފޮނުއްވާފަ
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ތްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގައި ތަކަށް ރިޢާޔައްވުމަށް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުހުށަހެޅު

މަތިން ބިލުގެ މާއްދާތައް ވަކިވަކިން  ވާ ގޮތުގެ ގޮތް އްތަކާ އެހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު

 ކޮމިޓީގައި. ވަނަ ދުވަހު 2311މްބަރ ނޮވެ 21ލެވުނީ ކަތް ނިންމައިންގޮސް ބިލުގެ މަސައްއިޞްލާޙުކުރައްވަމުން ގެ

މެންބަރުންގެ ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި  ވަނީ އެ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަވާފައި ގެނެވުނު އެންމެހައި ބިލަށް

ބައްދަލުވުމެއް  5ލަ ޖުމް ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ. ންކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭއިއްތިފާޤު

އަދި މި ބިލު . ހޭދަކުރެވުނު މިނެޓު 24 އިގަޑިއިރާ 4 މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް. ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުމުން މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް  5ލަ މިޓީގެ ޖުމްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު މި ކޮ

އާދެ، މިހެންކަމުން މި ބިލު . ޖަދުވަލެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފަމީގެ  ވަނީ ސީލު އެހާޒިރީ ތަފް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

އާދެ، މި . ވަނީ ފޮނުވާފަ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން މި

ންދެއްވި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އެހީތެރިވެވަޑައިގެ، އަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަންނަވައި މަސައްކަތުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

އަށް ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީ މުން،އެކު ޝުކުރުދަންނަވަ މުވައްޒަފުންނަށް، ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ

އެކު ޝުކުރުދަންނަވާލަމުން  ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި މަސައްކަތުގައި

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا މަތުވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙް. ނިންމާލަން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމަށްވުމާއެކު . އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ . ސަށްޑިއިރުގެ ބަހުގަ 1. އަށް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާދަނީ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު މި

 .އަށްهللا ޢަބްދުތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 

 :ހަކަދެއްކެވުންވާهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ . އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި اهلل اندهي لوال أن دلهذا وما كّنا لّنهت انادالحمد هلل الذي ه. `

އަށް  ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި، ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ވިޔަފާރީ

ދާއިރާގެ  ލީގިނއަދި ހަމަ އެހެންމެ އެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ނައިބު މުޤައްރިރު މާމި. ތާއީދުކުރަން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އިބްރާހީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު 

ވާތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ  ކަމަށް ޔާތުގައި ވެސް ދާ އެންމެ އޮމާން ދުވަސްހަމިއަދަކީ މި މަޖިލީހުގެ 

ހުރި  އިއެޖެންޑާގަދެން މާ ދިގުކޮށް މި ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަނުދައްކައި ން އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހު
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. އެއް ނިމޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މިއަދު ބައްޓަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ މައްސަލަ

އަޅުގަނޑު . ކޮށްލަންހިއްސާމެންބަރުންނާ  އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ ހަމަ މި ވާހަކަ ހުރިހާ

ދެން އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އެއް ނެތް ގިނާ ވާހަކަ އިތުރަށް މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ދައްކާކަށް މާ

ރުކާރަކީ ފަދައިން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރަކީ ކިހާވަރެއްގެ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއްކަމާއި އެ ސަ އެ ވިދާޅުވިމަދު ސަލީމު އަޙް

ބަޔަކު ކިޔައިދޭކަށެއް މިހާރަކު  ންނަކަށް އިތުރަކަށް ދެން މިތާއްޔިތުރަ ތާރު ސަރުކަރެއްކަން ދިވެހިކިހާވަރެއްގެ ޚުދުމުޚް

 އެއީ މިއަދު އެ. ނޫން ވެސް އަނެއްކާ މިއަދަކީ އެ ވާހަކަ މިތާނގައި ދައްކަން އެހާ ރަނގަޅު ދުވަހެއް. ނުޖެހޭނެ

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް . ދައްޗެއް މިތާކު ނެތް ،ތުރާލެއް ،އުނދަގުލެއް ބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ކަހަލަ

އެކީގައި މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  އޮމާންކަމާ ،ފަދަ ހަމަހިމޭންކަމާއެކީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އުފާވާ

ތެރި މެންބަރުންނަށް ރިހާ ޢިއްޒަތްއަޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހު، އެހެންވީމާ. ދަނީ ހިނގަމުން މި

ވަރަށް ބޮޑަށް . ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް މިއަދުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮށްދެއްވާށޭނަތީޖާ އިކުރުކޮށްލާފަވެސް ވާހަކަ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން އިންމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލި

ތްކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު އަލުން. ސްޒަތްތެރި ރައީއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

ލާނީ އިއްޔެގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި. އޮތީ ގައި މިށް އަލުން ފައިނަލް ޕްރޮސެސްއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަ

ގެ ކްސްގެ ނަމުގައި ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސްޓެން ހިނގައްޖެ ކޯޕަރޭޓު ޕްރޮފިޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ތަޅުމުން ހަމަ ނިމިގެ

އެކިއެކި ، ތައް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީމުހިއްމު ބައެއް ކަހަލަ މަފްހޫމު ވަރަށްއެ ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި . އް ވެސްޤާނޫނެ

މި އި ގޮތެއްގަ ލަޖުމް .ދޭފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނިގެން ވިޔަފާރި

އެންމެ މުހިއްމު އެއް މުއައްސަސަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވި

 ބޫލުކުރާޤަ. ނަމަވެސް ކުރީގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު .ވަގުތު މި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރަރު

އްގައި ންނަ ކަމެމަނިކުފާނު ނިންމަވާފައި އޮ އެ. މަނިކުފާނު ގަންނަވާނީ ވެސް އެގޮތުގައި ދެން މުޤައްރިރަކަށް ވެވަޑައި

އްޔާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް ކޮންމެ އެއް އޮވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އަނގަ. ނުހުންނާނެ ވަރަށް ހާއަޅާ ތަންތަން

ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ  އެކު ބަލައިގަންނަން ތިރާމާއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އިހު. އިދާނެމީހަކަށް ކި

އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ ވަރަށް މުހިއްމު  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުއްދުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްލ ސަރަހަލީޑަރާއި އަދި 

ން، މި ގޮތު ދަނީ ކަންދިމާކުރި ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ މިއަދު ތަމްސީލުވެގެން މިމި ތަޅު. ވާހަކަފުޅެއް

ހުމުގެ އްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިއުނދަގޫ ތަކްލީފުއުފުލަންޖެހެނީ، ރީނދޫގޮތެ އްމުޢާތަނުގައި  މުހިއްމު ދުވަހު މި
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ނަމަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ . ހަމަ ނުކަތައިގެންދާނީ. ނަމަ ކަމުގައި ވާ މީހުން ތިބެއްޖެ

ންދާ ހާސިލުކުރަމު ވެސް މިއީއެހެންވީމާ . ގޮތާއި ހަމަވަމުންދާ މިންވަރު ކޯރަމް ހަމަވާ ގޮތް ފަސޭހަކަމާއި މަޖިލިސް ދާ

 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރައްވާއިރުގައި 2314ކޮށް މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓު

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ރަނގަޅު ދުވަހެއް މިއަދުގެ ތާރީޚަކީބަހައްޓަވަންވީ ން ވިސްނާވަޑައިގެން ހަނދުމަފުޅުދިވެހި ރައްޔިތު

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން . ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އެ

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި  ތައް އިޞްލާޙުކޮށް އެކި ގޮތްގޮތް ހަދައިގެންބިލުކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކޮށް 

ތާއީދުކުރާ ނުވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ތިމާމެން ދާމީހުންނަށް ފައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން އައިމާ ހަމައެކަނި އެބައި

އަށް ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް  ސަރުކާރެއްގެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ރާއްޖެ

އެ ހިސާބުން ، އެ ބިލެއް ގޯސްވެ ،ވާނަމަ ންގެ ފައިސާ އާއި މުދާ ކައިލެވޭނެ ގޮތަށް ނެތް ކަމުގައިދިވެހިރައްޔިތު

. ކުރުންއަށް ކިޔަނީ ވޯކްއައުޓު އެ .ލާނަންއެއް ދަންނަވައި އްކޮށް އުފަންވި ޖުމްލަމިއާއެ .ތިޖާޖުކުރާނީއިހު

ވަޒީރުންނަށް . ފަރާތުން ޕީގެ.ޑީ.އައީ ވެސް އެމް ކުރަން ފެއްޓިގެންއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޕާލަމެންޓުގައި ވޯކްއައުޓު

 އަދި އެ ނޫން ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ބިލުތައް ފާސްކުރާ ކޮންމެ އިދޭ ދުވަސް ދުވަހާރުހުން

މި ފިޔަވަޅު ނަމަވެސް، . އީދުވަހެއް މިއަދު މި އެފަދަ ވޯކްއައުޓު .ކުރާނެ ދުވަހެއްޕީ ވޯކްއައުޓު.ޑީ.ދުވަހަކީ އެމް

ގެ މެންބަރު ޝިފާޤު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ. ޖެހޭ އެކު ނޯޓުކޮށްލަން އެބަ މަތީގައި މި ނުކުތާގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާ

އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ނަޝީދު ފަދަ ބޭބޭފުޅުން އަދި އޮނަރަބަލް ޙަމްޒާ ފަދަ ބޭބޭފުޅުން  މުފީދު

ތަޅުމުގައި ވެސް  މިވެސް ޝިފާޤު މުފީދު  ހަމަގައިމު .ތަން އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން ވިމިއަދު ވަޑައިގެން އުޅުއް

ކޮޓަރީގައި ހަމަ ވަރަށް އަރާމުގައި ތިއްބަވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު އި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިއަނެއް ބަ. އިންނެވި

ޣަފޫރު މޫސާ ވެސް ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްތުރު ދާއިއަދި ކުޅުދުއްފުށީ އު. ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ފުރާ ދުފައިގެން އުޅުއްވި މަންޒަރު އަނގަ ،ފުރާ ކައިގެންބަނޑުދު ހެނދުނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަޑައިގެން މިއަ

އޮމާން ވެށީގައި ގޮސް ހަމަ ރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަމާންއަޅުގަނޑު އުއްމީދުކު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން  ށް މި މަސައްކަތްތައް ނިންމާލާފައި ރައްޔިތުންނަށްއަވަހަ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .އެ މޭރުމުން އެކަމަށް ތާއީދުކުރަމުން އަޅުގަނޑު ވެސް ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން .ނިންމުން

 

 :ހަކަދެއްކެވުންމިރު ވާޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

އާދެ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަސްކޮށް މި މަސައްކަތް އަދި މި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް އަ. ޓަކައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން ހުށަހެޅިކަމަށް
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ގިލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ނމާމި ޓަކައި ކަމަށް ދެއްވިލީހަށް ހުށަހަޅައިޖިމި މަ ނިންމަވައި

. ޝާމިލްކުރަންހަމަ އަދި މި ޝުކުރުގައި އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް . ޝުކުރުދަންނަވަން

މި ބިލުގައި . ދެއޭ ނަށް މި ތަނުން ހެދެމުން އެބައަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަހަލަ ބައިވަރު ޤާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން

ވިޔަފާރި . އްވެސް ހަމަ ކުރަމުންދާ ކަމެކޮންމެ ވެސް އުސޫލަކުން މިހާރު ވާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

އުސޫލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ނަމެއް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާ 

ކުރުމަށް ޤާނޫނެއް އްވާ ވަކިން އެކަމަށް ރަޖިސްޓްރީއެހެން އޮ. މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައިވޭ މިހާރު ވެސް ޓްރޭޑު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަހަލަ ޤާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުން އަދި . ދަނީ މިއަދު ފާސްކުރެވިގެން މި

އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ޓެކްސް  ދަންނަވަން މި. މެއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް އެކަމެއް ނުވޭފާސްކުރިއެއް ކަމަކު އަދި އެކަ

ތަކުގައި ޓަކައި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމު ކުރުމަށްޤާނޫނު ރައްޔިތުންނަށް އެޑިއުކޭޓުނެގުމުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ. ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު

މި ބާވަތުގެ ޤާނޫނުތައް ، އެހެންވީމާ. ންނަށް ފެނުނުމެއިން އެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ

ޤާނޫނު ރައްޔިތުންނަށް އެ  ،ނަމަ ވަނީ ނެއް ކަމަށްއަދި ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް އެ ޤާނޫނަކީ މުހިއްމު ޤާނޫ

 އްޔާއެހެންނޫނި. ންކަން ކުރަންކަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އެ ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރުމަށްއެޑިއުކޭޓު

އަނެއް ޤާނޫނު ހަދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް  ،ފަހަރު އެއް ޤާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ހަދާ ޤާނޫނުތައް ގިނަ

 މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައް ކުރެވިފައި އެބަދާ  ކަންތައްކޯއްޗެއްކަން ނޭނގޭ ހިސާބަށް ޤާނޫނަކީ  އޮތްދެން 

މިއަދު ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް ލާޒިމުކޮށްގެން ނަމަވެސް  ޤާނޫނުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެން ހަދާ، އެހެންވީމާ .ހުރި

ނޫނިއްޔާ  ޓަކައި އެކަން ކޮށްގެން ކުރުމަށްގޮތުގައި މީތި ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެޑިއުކޭޓު ގެއްޓެކޮންޓެކް

މަކީ މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވި ކަ މިއެހެން . އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ ޤާނޫނުތަކުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތޭ

މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވެސް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި  އެ

. މު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އިނގޭތޯއެއީ، ޢާއް. ދިޔައިރު ނިންމާފައިވޭ މަސައްކަތްކުރަމުން

އެރި މީހަކު ހިތަށް އެ. ޖޭގައި އެކަންކަން ޤާނޫނު ތަންފީޛުވެގެންދާ ތަނެއްޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ދިވެހިރާއްއަޅުގަނ

ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް  އެކަމަކު އެއީ. އުނދަގޫކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ ،ގޮތަކަށް މީހުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް

. އޮތް އި އެބައުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ. ފަބަޔާންކުރެވިއޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް  އެ ޤާނޫނުގައި އެބަ

ކަންތައްތައް  ޅުންނަށް ބާވައޭ އެ ޤާނޫނުގައި ހުރިބޭފު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކިތައް. ނގޭއް ނޭއެކަމަކު އެކަމެ

ނުތައް ރައްޔިތުންނަށް މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޤާނޫ، އެހެންވީމާ. އެނގެނީ

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް ނަމަވެސް އަދި ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް  އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް

 އެހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަދި ، އެހެންވީމާ. އްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ މަސަ އެބަ
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ޓަކައި އެކަން ކުރަން  މިކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުފިލުވައިދިނުމަށް ނަމަވެސް ވަނީކަމަށް  ދީގެންބޭފުޅުންނަށް ލާރި

 . ޝުކުރިއްޔާ. ޖެހޭ ކޮންމެހެން އެބަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުމަޢުޞޫهللا ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނިމުމަކާ  ޓްރީކުރުމުގެ ބިލުވިޔަފާރި ރަޖިސްއާދެ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ށް އަޅުގަނޑު މިރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަޢާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއިރު ދެންމެގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާހިސާބަށް އަންނަ

އެހެންވެ، މި ބިލުގެ ހުރި ބައެއް މުހިއްމު ކަންތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު މިއަދު . އަށް ތާއީދުކުރަން ވަރަށް ފުރިހަމަ

މި ބިލުގައި މުހިއްމު ކަމެއް ގޮތުގައި މި އޮތީ . ލުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން މުހިއްމު ކަމެއްރާއިރު ބަލައިމި ބިލު ފާސްކު

އެކަމަކު، މީގައި . ހާމަކޮށްދިނުން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުރި ރަޖިސްޓްރީއަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވެސް އެ މީހުންގެ ވިޔަފާ

ނެތި  ކުރުމެއްރިހަމަ ގޮތުގައި މަންފާ ލިބޭނީ، ސަރުކާރުން ތަފާތުއޭގެ އެންމެ ފު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ވެސް

ވަނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ މި ވިޔަފާރިތައް  4މި ޤާނޫނުގެ . މަކުރަމުން ދިޔައިމިފަދަ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛު

ށް އަހަރުގެ މުއްދަތަ 5ދަށުން  ނުގެސުވާލުކުރަންޖެހޭ މި ޤާނޫދެން، އޭގައި އަޅުގަނޑު . ހަކަރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ވާ

. ޤާނޫނުން އެބަ ލިބިދޭކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި އައުއެހެންނަމަވެސް، އެ ރަޖިސްޓްރީ . ރީ ވަނީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްއެކަނި 

. ލިބޭނެކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އައުފަހުން . އެއް ނޫން ކުރުމަކީ މައްސަލައަހަރުގެ މުއްދަތަށް ރަޖިސްޓްރީ 5، އެހެންވީމާ

ދީފައި  ޓްރާ އަށްއޮތް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ރަޖިސް ވަނަ މާއްދާގައި އެކަމަކު އެބަ 13ނުގެ މި ޤާނޫ

. ންބޭނުންކޮށްފާނެ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވުމަލެއް ހިންގަން ޢަ އެއް ކަމަކީ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު. އޮންނައިރު ދެ ކަމެއް

ލަޙަތަށް މު މަޞްއުޅެނީ ވިޔަފާރި ހިސާބުން ޢާއް އަށް މިނަ ދެވަ. ޤަބޫލުކުރެވެންޖެހޭ އަށް ރާޓްއެގޮތަށް ރަޖިސް

 ވިޔަފާރި ،ދިނުމުގެއަށް ހުއްދަޓްރާ މި ދެ ކަމަށް ބަލާފައި ރަޖިސް. ނުރައްކަލެއް އައިސްދާނެ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވުން

އިޒު ގޮތެއްގައި މިފަދަ ކަންކަމަކީ ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ނާޖަ. ދީފައި މި އޮންނަނީރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

އްޔާ ލާސްތެރި ސަރުކާރެއް ވެއްޖެއެހެންނަމަވެސް، އިޚް. ންތައްތައްކުރެވިދާނެ ކަސަރުކާރަކުން ބޭނުން ،ބޭނުން

 ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް މި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރެވި ،މިކަންތައްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ގެންދެވި

އެތައް ބައިވަރު ކުންފުނިތަކެއް  ގެން، މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭދެ. ކަންތައް ގެންދެވޭނެ

. މިއީ ހަމަ ވަކިން ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުން. އޮންނައިރު ކުންފުނިތައް މިއަކު ނުހިމެނޭ

ނަ ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީވެފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ނޫސްތަކުން ކިޔާލީމަ، މަޢުލޫމާތު ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ގި

އެކަމަކު، މި ޤާނޫނު ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި . އުވައިނުލެވި އޮންނަކަން

ވިޔަފާރި އެއް . ރަޖިސްޓްރީކުރެވި، އެ ވިޔަފާރި އެއް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު އުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބިދޭ
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އަދި . ޓްރާ އަށް އެ ކަންތައް އެންގުމުން އެ ކަންތައް އެބަ އެ ވިޔަފާރި އެއް ބާޠިލުކޮށްލެވޭހުއްޓާލުމުން ރަޖިސް

ހަމައެއާއެއްކޮށް ރަޖިސްޓްރާ އަށް އެ ވިޔަފާރި އެއް ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަގުތެއްގައި ވެއްޖެއްޔާ އެ ވިޔަފާރި 

ދެން މީގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނާ . ބަ އޮތްއެއް އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ބާޠިލުކުރެވޭ ގޮތެއް ވެސް އެ

ރުފިޔާއާ ދެމެދެއްގެ އަދަދަކުން  333،23ރުފިޔާ އާއި  333،1އްޔާ ލިބޭ އަދަބު މީގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮތުން ޚިލާފުވެއްޖެ

ވަރަށް  މި ކަންތަކަކީ ވެސް މިހެން ރޭންޖެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނައިރު. ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ކަންތައް މި އޮންނަނީ

ރަނގަޅަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރުން ތަންފީޛުނުކޮށްފިއްޔާ އެކި ކުލަކުލައަށް އެކި ގޮތަށް ކަންތައް ނިންމިދާނެ 

ކަމަކަށް ވާތީ މި ކަންތައް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރުން ނިންމާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ޤާނޫނު 

 533ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް . ން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފީގެ ތާވަލެއް ހެދިފައި އެބަ އޮތްދެ. ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހު

 533ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށް، ކުންފުންޏޭ މި ދެންނެވީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް . ރުފިޔާ

ދެން ކުދިކުދި އިދާރީ ބަދަލުތައް . ރުފިޔާ 533އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އަލުން އާކުރުމަށް ވެސް . ރުފިޔާ

. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ޒަމާނުގައި މި ފީ މިއީ ބޮޑު ފީ އެއް ނޫން. ރުފިޔާގެ ފީ އެއް 133ގެންނައިރު 

އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ފީއެއް ނަގަމުންދާއިރު ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް މިފަދަ ވިޔަފާރި އެއް ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންތައް 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފީ އެއް ނަގައިގެން ދޭ ޚިދުމަތެއް . އްޓާ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތް ވަރަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެބަލަހަ

އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް . ވެއްޖެއްޔާ އެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދެވެންޖެހޭނެ

 . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއް. ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަވެގެންދާނެ

 

 :އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމު ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދޫކޮށްލީ އިނގޭތޯ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އޮތް އާދެ، މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތް

ވަނަ  3ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  25އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ ކަމަށް

 3ގޮތުގެ މަތިން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓު ބިލުގެ  ގައި ވާ( ށ)ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ 

 . މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގައި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ. ވަނަ ކިޔުން އަޅުގަނޑު އިއްވަން
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ލީހުގެ ސުލޫކު ރައްޔިތުންގެ މަޖި. އަށް 11.2އާދެ، އަޅުގަނޑު ދެން މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -11.2

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީށް . ގަވާއިދު، ސުލޫކު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 . ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

 

 :ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އާދެ، އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު . ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ސުލޫކު ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ބޭނުންވަނީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު  ދަންނަވާލަން

ދީދީ އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އެ ކަމަނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ރުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާދެ، ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާއި. ޝުކުރުދަންނަވާ ވާހަކަ

ގެ ދެވަނަ ނަންބަރަށް ހަވާލާދީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  41ސުލޫކުގެ ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށުން ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރަގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 144ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ގަވާއިދުގެ  142ގަވާއިދުގެ 

މި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤަރާރަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަވާއިދެކޭ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  12ގައި އޮތް  2313އޭޕްރީލް  12ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ 

ގައި އޮތް 2313އޭޕްރީލް  23އަދި މި ޤަރާރުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްކުރެވިފައި ވަނީ . ވަނަ ޖަލްސާގަ 11ރުގެ ދައު

މި ޤަރާރާ މެދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގައި . ވަނަ ޖަލްސާގަ 23ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ އަލީގައި މި ޤަރާރު  ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި ނިންމެވީ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ . ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސުލޫކު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް

ގަވާއިދު  ސުލޫކު ކޮމިޓީން މި ޤަރާރާ އެކުގައިވާ. މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި ގޮތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން

ގައި އޭރު އޮތް އެ ކޮމިޓީގެ 2313ޖުލައި  14އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ވަނީ 

ގައި މަޖިލީހަށް 2313ނޮވެމްބަރ  33މި ކޮމިޓީން މި ގަވާއިދު ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު . ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ

ބައެއް މެންބަރުން މި ގަވާއިދު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ މި ކޮމިޓީގެ  ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ގަވާއިދު އަލުން 2313ޑިސެމްބަރ  22އެދިވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަތިން 

ވަނަ  2311އޭޕްރީލް  11ކުރުމަށްފަހު އަލުން ކޮމިޓީން ގަވާއިދު ދިރާސާ. ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފައިވޭ

ގައި މި ރިޕޯޓު ވަނީ އަލުން އަނބުރާ 2311އޭޕްރީލް  25ނަމަވެސް، . ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުނު

ސުލޫކު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ގަވާއިދު އަލުން . އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވާފަ
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ސުލޫކު . ވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ 4ގައި އޮތް އެ ކޮމިޓީގެ 2311އޯގަސްޓު  15ކަތް ފެށިފައި ވަނީ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައް

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ . ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން

ށި ދާއިރާގެ އޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަމަށްވާ، ތިމަރަފުށީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު، ތިމަރަފު

. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އެއީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު . ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. މަޚްލޫފު

ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމު ޢަލީ. މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

މި ގަވާއިދު ސުލޫކު ކޮމިޓީން . އަދި އަޅުގަނޑު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. ޔޫޞުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ނާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދިރާސާކުރުމުގައި މި ގަވާއިދަށް ޕާޓީތަކުން

ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް 

މި ގަވާއިދަށް . ފޮނުވިފައިވޭ ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް

ކޮމިޓީން ނިންމުންތައް . ޕީ ގެ ފަރާތުން އެކަނި.އާރު.އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ، ޑީ

ސުލޫކު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ގަވާއިދަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން

ޕީ އިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތައް ވަކިވަކިން ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ .ރުއާ.ޑީ

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ  2311ޑިސެމްބަރ  22އެކު މި ގަވާއިދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް 

އަދި މި . މިޓީ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމުނުވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮ 1ކޮމިޓީގެ 

ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  44ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކު މަޖިލީހުން މި ގަވާއިދު ނިންމުމުގައި މަދުވެގެން ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރުމާ އ3/2ެ

ވީމާ، މި ރިޕޯޓާ އެކު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ . ގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުންވާ ކަމުގައި ދަންނަވަނ3/2ްމަޖިލީހުގެ 

މަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާއި އެ ޤަރާރުގައި ފާސްކުރެއްވު

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ގަވާއިދަށް ކޮމިޓީން ގެންނެވުނު ބަދަލުތަކާ އެކު މަޖިލީހުން 

އަދި މި ގަވާއިދު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ . ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން

. ސްބަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ލިޔުން ވެސް މި ރިޕޯޓާ އެކު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަންމެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނި

މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުރި ގޮތާ އަދި ހަމަ . އާދެ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައި މި ނިމުނީ

ންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފޮނުއްވާފައިވާ އެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރ މެންބަރު، ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ
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ޤަރާރާއި އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތް އެނގޭނެ ލިޔުމާ، އަދި ހަމައެހެންމެ މި ގަވާއިދު 

ކައި އެޓޭޗުކުރެވިފައި ހުރި ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް އެބަހުރި ވާހަކަ ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު މި ހިސާބުން ހުށަހަޅައި ނިމުނު ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . ރައީސް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށްވުމާއެކު އެހެންކަމަ. އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި . އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އޮތް މަރުޙަލާ އަށް

 .އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބަށް

 

 :ކެވުންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .عليكم السالم. اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد. `

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް . މި ރިޕޯޓާ މެދު އަޅުގަނޑު މާ ބޮޑު ޚިޔާލުތަކެއް ހުރީކީ ނޫން

މިހާތަނަށް މި . ފައި ބާއްވައިފިއްޔާ އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވާށޭއިލްތިމާސްކުރަން ބޭނުންވީ ގަވާއިދެއް ހަދާ

މަޖިލީހުގައި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވެސް، އަދި މި ގަވާއިދު ފާސްނުކުރެވުނަސް ޖިނާޢީ 

ސް، ހުރިހާ ކަމެއް އެހެންނަމަވެ. މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުން ދަޢުވާކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް

މި . ހަނދުމަފުޅުނައްތަވައިލައްވާފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތި ތާ އިންނެވުމަކުން އަދި މި މައްސަލަ އެއް ނުނިމޭނެ

ގެ ރަޙުމަތާ އެކީގައި މިއަދު މި ގަވާއިދު ފާސްވެގެން ވެސް هللاކަންތައްތައް ހައްލުވާނީ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓޭނީ 

އެހެންކަމާއެކީ ހަމައެކަނި މި އިލްތިމާސްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ . މަލުކުރުމުންމި ގަވާއިދަށް ޢަ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭނުންކުރީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވާތޯ އަޅުގަނޑު އެހެން އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގަންނަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު. ބަލައިލަން ބޭނުން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު
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ކާކަށެއް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ރިޕޯޓަށް މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކޮށްލުމާ އެކީގައި މި ގަވާއިދު ފާސްވެގެން ދިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް . ނޫން

މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހުގައި . ގެންދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

ލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަހަލަ، ހިތާމަހުރި ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަ

މިހާރު އެބަ އޮތް އެއްކަލަހެން . އޭރުގައި މިކަހަލަ ގަވާއިދެއް ނެތީމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. ވަނީ ހިނގާފަ

އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދަކީ ހަމަ މިއަދު . ސް މީގައި ހިމަނާފަފުންމަފުންމައިގެން ދިޔައިމަ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެ

މިއަދަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް . ފާސްކުރަން ވަރަށް މުހިންމު ގަވާއިދެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ތް ރަނުގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް ފާސްކޮށްލުމަށް ލިބިފައި އޮ

އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިތްޕަވައިގެން މި ކަންތައްތައް އަވަހަށް . ފުރުޞަތެކޭ

ދެން އޮތް ނަންބަރަށް، އެޖެންޑާ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއަދުގެ މަސައްކަތް . ނިންމާލަމާ ހިނގާށޭ

މެއް ކަމަށް ދެކޭތީ، ހުރިހާ މީހުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ރާވައިލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިންމާލާނަން

 

 :މަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުންނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

ގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި، އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ، . އެކަމަށް ގަވާއިދެއް ހަދައި، މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މި ވަނީ އެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފަ

ކޮންމެއަކަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންނެއް ކަމަކު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވެސް އުޅުއްވަންޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް 

އެހެންނަމަވެސް، މި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި . އަޚުލާޤީ ރަނގަޅު މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގަ. ލަ ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގަކަހަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ މި މަޖިލީހުގައި ރިވެތި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ . ދުން ހަލާކުވާ ކަހަލަ މަންޒަރުތައްގޮތެއްގައި މަޑުމަޑުން ތިބޭ ބަޔަކު، ލަ

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާކުދިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާން ޖީލަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އެ މީހުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ 

ދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް އަދި އެ މީހުންގެ އަޚުލާޤަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭ. ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް

އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ސުލޫކީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި މި . ކަމުގައި ނޫނީ ދެންނެވޭކަށް ނެތް

 އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ފަހަރު ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ

ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުން، ބައެއް ބޭފުޅުން ތަންކޮޅެއް ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން ވިދާޅުވާތީ، އަޅުގަނޑު ވެސް 

  .عليكم سالمالو. ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނަން
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 :ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ވާހަކަދެކެވޭއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިބި ބާއޭ އެއް ބަޔަކު އަނެއް 

ހުނީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެ. ބަޔަކަށް އިނގިލިދިއްކޮށްލެވޭވަރުގެ ބަޔަކު

ގޮތުން، ޕާޓީ ރޫހުގައި ޕާޓީގެ ފިކުރާ އެކީގައި އެ ދުވަހެއްގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އެ އޮންނަ ކަމެއް ހުއްޓުވާލަން 

އެމް .ޕީ.ހަމަ އެގޮތަށް ޕީ. ޕީ ވެސް.އާރު.ހަމަ އެގޮތަށް ޑީ. ބޭނުންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރާ ގޮތަކަށް ކުރަނީ

މިކަހަލަ ސަގާފަތެއްގެ . ހަމަ އެގޮތަށް އެކި ވަކި މެންބަރުން ވެސް. ހަމަ އެގޮތަށް އެހެނިހެން ޕާޓީތައް ވެސް. ވެސް

. ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އޮއްވާ، އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން ސުލޫކުގެ ގަވާއިދެއް މި ހަދަނީ

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ތައްޔާރުކުރީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް

ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ވެސް

ޑުމެންނަށް މި ގަވާއިދު މިގޮތުގައި ރައީސް، އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ސުވާލަކީ އަޅުގަނ

އެ ގަވާއިދަށް . މިއަށްވުރެ މާ ލުއިލުއިކޮށް އޮތް އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކީ. ތަންފީޛުކުރެވޭނެބާއޭ

ޔާލު ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޚި. ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އުޅެނީ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތިގެން

ޕީއާ ޚިޔާލު ކަފިވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތެރޭގައި .އާރު.ޕީ އާއި ޑީ.ޑީ.ތަފާތުވާ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެމް

ދެން އަޅުގަނޑުމެން . އެމާ ޚިޔާލު ކަފިވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތެރޭގައި ކޯޅެނީ.ޕީ.ޕީ އާއި ޕީ.އާރު.ޑީ. ކޯޅެނީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންނަމަވެސް އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި . ދާންނުޖެހޭ ހިސާބަށް މި ދަނީ

ދެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން އެއް ބަޔަކަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް، އެއް ބަޔަކަށް ވުރެ މޮޅަށް އަނެއް ބަޔަކު ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް، 

ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމުގައި ވަނީ ވިއްޔާ އެއްގޮތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ރޫހުގައި ކަމުގައި 

އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ކަމެއް ގޯސް މަގުގައި ދާކަމުގައި ވަނީ ވިއްޔާ . ދެން ބުނެވިދާނެ އެއީ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެކޭ ވެސް

އް ގޮތުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ އަނެއްގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެ. އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި އެއްގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެއް ގޮތުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ހިތާމަކުރާ ހާލުގައި . ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ ވެސް މެ

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެވިފައި ވަނީ 12އިޢުތިރާފުވެ، ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ދެން، ހަމަ މިސާލު ނަގާފައި ދައްކާލަން މި ޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މިކަހަލަ . ނޫންރަނގަޅު ތާރީޚުތަކެއް 

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ޒައްރާއެއްގެ މިންވަރު ވެސް . މަޖިލިސްތަކުގައި ވެސް މި ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގައޭ

އެހެންވީމާ، . ނުން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީކީ ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސް. ނުކުޅެވެއޭ
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. އަދި ތަންފީޒުކުރެވެންވީ ކަމެއް ވެސް މެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ވުޖޫދަށް އަންނަންވީ ކަމެއް ވެސް މެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާޒީގައި ވެދިޔަ ކަމެއް . އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް

މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  22އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެބަ އިޢުތިރާފުވަމު، . ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދިޔައީއަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންނުވާނެ . އިޢުތިރާފުވަމު

އެއިން އަޅުގަނޑުމެން އިބްރަތް ލިބިގަނެގެން، ފިލާވަޅު . ބަ ހުއްޓޭކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި އެ

ލިބިގަނެގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ރަނގަޅު ގޮތުގައި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޅު ނަތީޖާތަކެއް ކަންކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ރަނގަ

ހާސިލުކުރެވިދާނޭ އަދި ޚިޔާލު ކަފިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ހުއްޓާލާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ 

އެހެންނަމަވެސް، . އަދާނުކޮށް، މިތާގައި ތިބޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެނެއްނުދާނެ ޤާނޫނި ވާޖިބު އަޅުގަނޑުމެން

ނިންމާލަމުން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުއުފެދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގަވާއިދު މި 

ޕީ އާއި .ޑީ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އެމްތަންފީޒުކުރެވޭނީ ކިހާވަރަކަށްބާއޭ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑެތި ޕާޓީތައް ކަމުގައިވާ 

އެމް ފަދަ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން ކޮން ގޮތަކަށްތޯއޭ މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި .ޕީ.ޕީ އަދި ޕީ.އާރު.އަދި ޑީ

. އެ ރޫހު ހުރެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ވިއްޔާ ވަރަށްވެސް ހެޔޮ ދަރުމަ ހުރި ކަމެއް. ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ މަސައްކަތްކުރާނީ

. މަވެސް، އެ ރޫހު ނެތިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ވިއްޔާ ވަރަށް ވެސް ދެރަ ހިތާމަހުރި ކަމަކަށް ވެގެންދާނީއެހެންނަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދަރުމަހުރި

 

 :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްވެލި

ހުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާދެ، ސުލޫކުގެ ގަވާއިދެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މަޖިލީ 

ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބެއް . ރައްޔިތުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުކުރަމުންދޭ

ންބަރުން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެ

އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތް

މިހެން މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި . ސުލޫކު ގަވާއިދު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފާސްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

ންނެވުމުގަޔާއި ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގަޔާއި އަދި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އެކި މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެ

ކަންކަމުގައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަވާ ގޮތުން ވެސް މިހާރު ޢަމަލުކުރާނެ، ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން 

ކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ އެގޮތުން މި ގަވާއިދަ. ކުރިމަތީގައި އެކަށައެޅިފައި އޮންނަންޖެހިފަ
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. ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާނެ ގަވާއިދެއް ކަމަށް

މުޤައްރިރެއްގެ  އާދެ، އަޅުގަނޑަށް މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި އަދި މި ކޮމިޓީގައި ވެސް ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ނައިބު

ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި 

ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ސުލޫކީ އެކިއެކި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 

މި ސުލޫކު ގަވާއިދު ނެތިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ވަރު މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭނުވަތަ އެތައް ބައި

އެހެންކަމުން، މި ގަވާއިދު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފާސްކުރުމަކީ . ޢަމަލުނުކުރެވިފައި ކުރާނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ހުއްޓިފަ

ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ އެހެންނަމަވެސް، މިހެން ދަންނަވަމުން، ދެންނެވި ނަމަ. މުހިއްމު ކަމެކޭ

މިފަދަ މެންބަރުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި . ހޯލްތެރެ މި ފެންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަދުކަމަށް

މުގައި ވޯޓަށް އަހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ތިބޭ ޖަލްސާއެއްގައި ކަ

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި އޮންނަނީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުގައި ވޯޓު ނަގާ ގަޑީފައި . އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ، މި . ވޯޓުނެގުން

ންބަރުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދަކަށް ވާތީ، މެންބަރުން ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ

އޮތް ގަވާއިދަކަށް ވާތީ ވީހާވެސް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާ އެއްގައި ވޯޓު ނެގޭ 

އްމު ކަމެއް ކަމުގައި  ދަންނަވަމުން، ދެއްވި ގަޑީގައި މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނެގިގެން ދިޔުމަކީ އެއީ މުހި

 .ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު . ވީހާވެސް ކުރުކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ރައް

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކުރުކޮށްލަން ވެސް

އި ފެނިގެން ތަމްސީލުވެގެން ގޮއްސަ ހުރި މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ދަންނަވާނީ މިއަދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގަ

މުޅި ޤައުމުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެތަކުން ލަދުވެތިވެ، . އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމަ ވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ

މެންބަރުން އެބަ ހުރި ރައްޔިތުންގެ ނިކަމެތިކަމުގެ އިހުސާސްކުރަންޖެހޭ ފެންވަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް 

މިއަދު ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެދި ގޮވަނީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި . މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުތައް ގެންގުޅުއްވާފަ

ތަންދޮރުދަންނަ ރަނގަޅު އަޚްލާޤު ޚިޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ޤައުމައިގެން އެ އަޚްލާޤުގެ ބައްތީގައި ކުރިއަށް ދާން 

ރަނގަޅު . އްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެންދަން ބޭނުންވާ މެންބަރުން ބޭނުންވަނީ ހަޤީޤަތުގައި މި ވާހަކަ ދައްކަންރަ
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ތަރުބިއްޔަތުގެ މަގަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް، ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގަވާއިދުތަކެއް، ސުލޫކީ 

ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަކީ  މިންގަނޑުތަކެއް ހަދައިގެން އެ މިންގަނޑުތަކުގެ

ޤައުމުގެ ކޮންމެ ހޮޅުއައްޓަކުން، ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފެންޑާ އިން، ސިޓިންރޫމުން ކޮންމެ އޮޑިދޯނިފަހަރަކަށް ބަލައިލިޔަސް 

ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭ އަޑު

އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކެއް، އިންސާނީވަންތަ މިންގަނޑުތަކެއް 

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި . ގެންގުޅެގެންހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރަނގަޅުވެގެންދާނީ

ޤީ މިންގަނޑެއް ނެތްކަމަށް މުޅި މީހާގެ ރެކޯޑު ހުންނަ މީހާ އާއި ތަޢުލީމީ ރަނގަޅު ޤާބިލު މީހެއް އަޅުގަނޑުމެން އަޚްލާ

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ދެއްކީމާ ވޯޓުލުމުގައި ވެސް ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި 

ހަމަ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ދިޔައިމާ . ނަންތަމްސީލުވެގެންދާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވިސް

ރައްޔިތުން އެ މީހާ ހޮވާފައި މި ތަނަށް ވައްދާފައި ދެން ބޮޑުބެރުޖެހުމާއި ގޮނޑި މައްޗަށް އެރުމާއި ގޮނޑިމަތީގައި 

މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ  ދުވުމާއި ގޮނޑިތައް ބިންދުމާ، އެކަކު އަނެކަކަށް ކުޅުޖެހުމާއި އައިޕެޑު ހިފައިގެން ފިލްމުކުޅުމާ،

މެންބަރުމީހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ގެނެއްސަ، ދެން އޭނަ އެ މަންޒަރުތައް ދައްކަންފެށީމަ، ރައްޔިތުން 

ބޮލުގައި އަތްއަޅައިގެން، މޫނުގައި އަޅައިގެން އަހަރެން ހޮވި މެންބަރު ހާދަހާ އަޚްލާޤީ ފެންވަރުދަށޭ ކިޔަން ތިބުމުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިއަދު ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް . ތްބޭނުމެއް ނެ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މުޅި ޖުމްލަކޮށް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަން 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް . މުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަންބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މީހުން ޚިޔާރުކުރު

މީހާގެ ޝަޚްސާއި މީހާގެ ޤާބިލުކަމާ . އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމުގައި ވެސް ޤާނޫނުތަކެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ

ސް ބޮލަކާއި ދެ އަތާއި ނަގުލާ، ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވީމާ، ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެ. ދޭތެރޭގަ

ފަޔަކާ ހުރީމަ، އެ މީހާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް އޮތުން މިއީ ވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް . މާފުކުރައްވާތި

ދެން އެއީ މިންގަނޑު ކަމަށް  ބަލައިގެން ޤައުމުގެ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ނެގީމާ . ނޫން

އެހެންވީމާ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ . ނެ ހަތަރެތި ވެސް ވާ ތަން މި އޮތް ފެންނަނީވާ

މަޖިލީހުން ވިސްނައި ކުރިމަގަށް އެބަ ޖެހޭ ޤައުމު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައުމުގެ ކުރިމަގު ރަނގަޅު ގޮތުގައި 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަދު . ޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ފި

އަޅުގަނޑުމެން މި ފަށާ މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމާން ބަނދަރަކަށް ރީތި މަންޒަރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ 

 .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މަޖިލީހުން އުފެއްދުންތެރި މަންޒަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް
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  :ވާހަކަދެއްކެވުން ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމުނމިމާ

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު . އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނުންނަށް ވީތީ އެ މީހުން އިންސާ. ވެސް އަންގަވާފައިވާ ކަމެއްهللا މީގެ މުހިއްމު ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި މާތް

އަދި . އުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް އޮންނަކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ އިސްލާމަކަށް ވީތީ އެނގެންޖެހޭ

އެހެންވީމާ، މި އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް، ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ގިނަ . އެނގޭނެވެސް މެ

ވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަކަށް ބޭނުންވެފައި ވާކަން އެއީ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅު

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް، މެންބަރުންނާ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝައްކެއްނެތި އެނގިގެންދާ ކަމެއް

 މި ތާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ ދަށު ދަރަޖައަކަށް ގޮއްސަދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ދެކެމުންދާ ވިސްނުމާއި ފިކުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ހި

އެހެންވީމާ، މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް މިގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ  .ވަނީ

ޓަށް ފުރިހަމައަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމުން މި ރިޕޯ

ތާއީދުކޮށް، އަވަހަށް ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި މިއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން 

އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމުން މީގެ ހެޔޮ ލަފާ، ހެޔޮ 

މެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބުން އެދި ދުޢާކުރަމުން ނަސީބު އަޅުގަނޑު

 .ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން

 

 :މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކުރުކޮށް . ރުވެފައި ވަނީ ކުރުކޮށް ވާހަކަދައްކަންމިއަދު މަޖުބޫ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަލައިގަނެ އެއަށް . އާދެ، ގަވާއިދު ހެދިދާނެ، ޤާނޫނު ހެދިދާނެ. ވާހަކަދައްކާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ން ހިތްވަރުނެތް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އަދި އެ ހިންގަ. ޢަމަލުކުރުމުގެ ރޫހެއް ނެތް ތަނެއްގައި އެ ކަމެއް ނުހިނގާނެ

ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަލާއިރުގައި މި  15ގަވާއިދުގެ މި ގަވާއިދުގެ . ހިންގަން ތިބި ބައެއްގެ އެ ކަމެއް ނުހިނގާނެ

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކޮށް، ތަންފީޛުކުރަން މި ޖެހެނީ ސުލޫކު ކޮމިޓީ އިން ނުވަތަ އެ ނަމުގައި އުފައްދާ ސުލޫކު ކޮމިޓީ 

މިހާރު ވެސް ސުލޫކު ކޮމިޓީ އިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެތިން މައްސަލަ އެއްގައި . އަށް

އެހެންވީމާ، ގަވާއިދަށް ވުރެ . ދަންނަވައިފައި އޮތް ދެތިން މެންބަރުން މިހާރު ވެސް އެބަ ތިއްބެވި ވަޑައިނުގަންނަވާ

މަށް ވެއްޖެއްޔާ އަނެއްކާ މި ކޮމިޓީ އަށް ގޮއްސަ އެ ކޮމިޓީ އަޣްލަބިއްޔަތު މަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ތިބޭ ކަ

އޮންނަ ގޮތުން އެ ޕާޓީ އެއްގެ ނުވަތަ އެ ބަޔަކާ ގުޅުން ހުރި މެންބަރެއް ދިފާޢުކުރުމަށް ނުވަތަ މި ކޮމިޓީ 

ކުގައި ބަލާހިތްވާ ގޮތަށް، ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ގަވާއިދު އަނެއްކާވެސް ފޮތުގައި ރީއްޗަށް، ގަނޑުތަ
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އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަށް، . އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި އޮތީ އެހެން. ޢަމަލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނާނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޅުމަށް ކޮންމެވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި މަޖިލީހަށް 

އާދެ، މި ވާހަކަ ދަންނަވައިލުމާ އެކީގައި އަޅުގަނޑަށް . ންވާ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތް ލިބޭނެ ކަމަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ބޭނު

އެހެންވީމާ، . ހީވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ގަޑި، އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ގަޑި ހަމަވެއްޖެހެން

 .އިށީންނާނަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް މި ވަގުތު އެއްވެސް މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައެއް . އްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢި

މިއަދުގެ ވޯޓަށް . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން މި ރިޕޯޓުގެ ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލަނީ. ނުވޭ

އާދެ، ( ވަގުތުކޮޅަކަށް ފަހު. )ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެއެހުމުގެ ވަގުތުގައި މި ގަވާއިދު ފާސްކުރަން 

ޤާނުނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ބެހޭ ގަވާއިދަކީ މަޖިލީހުގައި ވަކި 

ސާރަ އާއި ފައިސާ އުނިކުރާ ކޯރަމެއް އޮވެގެން ވޯޓަށް އެހޭ އާދެ، ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދުގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ގޮތަށް ވޯޓަށް . ވާހަކަ އޮތީމަ، އެއީ ވަކި ކޯރަމެއް މަޖިލީހުގައި އޮވެގެން ވޯޓަށް އެހޭނެތީ

 . އަހާނެ ކަމަށް ދެންނެވި ކަމަށް ވިޔަސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ

 2334/36ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު  .އަށް 11.4އެޖެންޑާ ނަންބަރު ނޑު މި ދަނީ މިހާރު އަޅުގަ -11.4

ގައި ހިމެނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އިން ދިރާސާކުރެއްވި 1ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަ. މައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުން

 . މުޤައްރިރު ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

 

 :ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ސް އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރުމާއި އާދެ، ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.`

މި ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު . ވިއްކުމާއި ބޭސް ލިޔެދިނުމާއި އުފުލައި ގެންގުޅުމާ އަދި ގުދަންކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު

ގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އިން ރައްޔިތުންގެ  1ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  2334/36

އާދެ، ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ . ވަނަ ދުވަހު 2311ޑިސެމްބަރ  11ހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ މަޖިލީ

ވަނަ އަހަރުގެ  2311ގައި ބޭއްވުނު އެ ކޮމިޓީގެ  2311ޑިސެމްބަރ  26މަސައްކަތް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އިން ފެއްޓެވީ 

ޙުތަކާ އެކު މި ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރައްވައި ޤާނޫނު ކޮމިޓީއިން ގެންނެވި އިޞްލާ. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގަ
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ވަނަ ދުވަހު  2312އޭޕްރީލް  4ގައި ހިމެނުމަށް  1ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  2334/36ނަންބަރު 

މި . ތިފާޤުން ނިންމިވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއް 2ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީގެ މި ދައުރުގެ 

 53ގަޑިއިރާއި  1މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް . ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު 5ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ 

މި ރިޕޯޓާ އެކުވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީ . މިނެޓު ހޭދަކުރެވުނު

ވީމާ، ބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު . ގެން ނިސްބަތް އެނގިވަޑައިގަންވާނެ ލިޔުމެއް ވާނެމެންބަރުން ވަޑައި

ގައި ހިމަނުއްވައި އެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް އެދި،  1ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު ، 2334/36

ޢާއްމު ، 2334/36ބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު އަޅުގަނޑު އެދެނީ ބޭހާ . މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިން

ގައި ހިމަނުއްވައިދެއްވުމުގައި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ  1ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ސަލާމް ވައް. އަދި މި ގަވާއިދު މި މަޖިލީހުން ވަރަށް އަވަހަށް ފާސްކުރައްވާނެ ކަމަށް. އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް

 .ޢަލައިކުމް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ވެސް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަ އެއް ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ތުއަރުވަން މި އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ. ނެތް

 .ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު. ފަށަނީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމު ނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމުމިމާ

ކު ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑު މި ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދު ދެންމެއަ. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހަމަ މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި . މުޤައްރިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން މިއަށް ތާއީދުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ މިންވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަން

 . ޝުކުރިއްޔާ

 

 :ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުންފުވައްމުލަކު އު

ންނަތާ އެތަކެއް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް އޮވެ، އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަ

ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އޭރު  ވަނަ އަހަރު 2334ފަހުން، ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން އަހަރުތަކެއްވި

ތެރޭގައި މި ދެންނެވި ބޭހާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ހިމެނިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ބޭހުގެ ޖެހުނު ގަވާއިދުތަކުގެ  ފޮނުއްވަން
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ގެ ކުރިން ނިމިފައި އޮތް 2334ހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި، އެ. މަލުކުރުމުގެ ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުން އައޭޢަގަވާއިދަށް 

ބެހޭ ކޮމިޓީ  މަހުގައި މި މަޖިލީހުގެ ކަމާވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް  2312ކެއް އަހަރަކަށް ފަހުގައި ދެއް އޭގެ އެތަގަވާއި

ވަރަށް  ،އާދެ، މި ގަވާއިދަކީ ވަރަށް ތަފްސީލު. ވަނީ ނިމިފަ އަށް އައިސްގެން އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކޮށް މިހާރު މި

ބޭސް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ، ވާއިރުގައި ބޭސް އުފައްދައި އެނެކްސް ހިމެނިފައި 13ގަވާއިދުގެ . ދިގުކޮށް އޮތް ގަވާއިދެއް

ބޭސް ނައްތާލަންޖެހޭ ގޮތާ މިފަދަ އެތައް  ،އިން އެތެރެކުރެވޭނެ ގޮތާއި އަދި ބޭސް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާއި ބޭސް ރާއްޖެ

 ކުރުމަށްއެއް ކަމަކީ ބޭސްފިހާރަ ރަޖިސްޓްރީށްލެވޭ އާދެ، އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮ. ކަންތަކެއް ހިމެނިގެންދޭ

 ޑިގްރީ 25ތަނެއްގެ ފިނިހޫނުމިން  އިރުގައި މިހާރު މި ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެބަ ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރޭ އެހުށަހެޅޭ

މެ، ހަމަ އެހެން. އެއް ހިންގުން ވުރެ މައްޗަށް ނުދާނެ ގޮތަކަށް އެތަނެއްގެ އެއަރކޯން ބެހެއްޓިގެން އެ ފާމަސީ އަށް

މަ އެގޮތަށް، އާދެ، ހަ. ވާނެ ގޮތަކަށް ހުންނަންރެ ކުޑަނުތަނެއްގެ ބޮޑުމިން ވަކި މިންގަނޑަކަށްވު އެބަ ލާޒިމުކުރޭ އެ

 ޑިގްރީ 25ބޭސް ބަހައްޓަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިން ވެސް ހަމަ މި ދެންނެވި  ގައިބޭސް ގުދަންކުރަންޖެހޭއިރު ވެސް ގުދަނު

ކުރަން ހަމަ އެހެންމެ، ބޭސް ރަޖިސްޓްރީ، އާދެ، ދެން. އެބަ ބަހައްޓަންޖެހޭ ވުރެ މައްޗަށް ނުދާނެ ގޮތަކަށް އަށް

ރާސާކޮށްފައި އެކަމާ ބެހޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުށަހެޅީމާ އެކަމާ ބެހޭ ޑޯޒިޔާތައް ދި

އެ  ،ނަމަ ކުރަން ފެނިވަޑައިގެންފިޓްރީރަޖިސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ބޯޑުން ނިންމަ. ޓިކަލް ބޯޑަށް ދާންޖެހޭ އެބަފާމަސޫ

އާދެ، ދެން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ދެންނެވި . ލިސްޓަށް އިތުރުކުރެވިގެންދާނީ ޑްރަގު ޕްރޫވްޑްއެ

 މާކެޓެއް އޮންނަ ކުޑަ ޤައުމަކަށްއެއީ، ރާއްޖެ އަކީ ކުޑަކުޑަ . ޖެހޭ ބޯޑުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ ހަލުވިވާން އެބަ

ސީދާ މިހާރު މި ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން  ،ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވާއިރު، އޮތް ޤައުމަކަށްއެއް  ވާއިރު ކުޑަ އާބާދީ

އެހެންނަމަވެސް، ބޭހަކީ ވަކި . ކަމެއް ނުދޭޝައުޤުވެރި ކުރުމަކަށްތުން ބޭސް ރަޖިސްޓްރީގަވާއިދު މި އޮތް ގޮ

އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތާ  އީޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާހިނދު އެންއެއްގައި ހުންނަ ވަކި ކޮލިޓީ ،މިންގަނޑަކަށް، ވަކި ގޮތަކަށް

ކިޔާ  އަދި އަމުދުން މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ބޭސް އަޅުގަނޑުމެން މި ،ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާހިނދު

. ތްތަކުން އެބަ އުފައްދާވަގު ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް ފަރާ ،ރަނގަޅު ނޫން ބޭސް ނޫނީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބޭސް

އެހެންކަމުން، އެފަދަ . އެހެންކަމުން، އެފަދަ ތަކެތި އަޅުގަނޑުމެން މާކެޓަށް އައުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

ދަންނަވާ  ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރީއްސުރެ މި ފުރުޞަތުތައް ބަންދުކުރުމަށް

ރީނުކޮށް އެކަމާ ބެހޭ ފަންނީ މީހުންތައް ތަމްންޓެއް އުފެދި، ޑިޕާޓްމެ ވަކި، ސެކްޝަނެއް އުފެދި މަސައްކަތްކުރާނެ ވަކި

ން އަދި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯސްތައް އޮތް ގޮތު. ގެންދެވޭ ކުރަމުންމިދެންނެވި މަސައްކަތް

ފައި ނުވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ހެލްތު ލެބޯޓްރީ އެހާވަރަށް ތަރައްޤީކުރެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕަބްލިކު

އާދެ، އެ މިންގަނޑުތައް ބެލުމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަކި . މިންގަނޑުތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭ އެބަ
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ފައި ދެންނެވި މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާ އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް މިއުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް

ދެންނެވި  މިވެގެން ރަކާތްތެރިހަދެންނެވި ބޯޑު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް  ބޭސް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ނިންމަވަންޖެހޭ ވަގުތު މި

އާދެ، ހަމަ އެހެންމެ، . އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެބަ އަވަސްވާންޖެހެއޭ

މިހާރު ބޭސް ރާއްޖެތެރޭގައި ވެސް ނައްތާލާއިރުގައި އެ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް މައްސަލަ އަކީ 

 މި ދެންނެވި ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ އިސް މަރުކަޒެއްގެ ކަމާ ބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ،ޞިއްޙީ

ބޭސް ނައްތާލެވެން ގެ ދަށުން ލެވުމުއިތުރުން އެ ރަށެއްގައި އޮންނަ ކައުންސިލެއްގެ ބެއްބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އަދި އޭގެ

އާދެ، ހަމަ އެހެންމެ، މި ބޭހުގެ އަގުތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި ހުންނަ . ވެސް މި ޖެހެނީ

އޭގެތެރެގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚާއްޞަކޮށް ހަނޑޫ ފަދަ ބައެއް  .ވަރަށް މަދު އެއްޗެހިތަކެއް ރާއްޖޭގައި މި ހުންނަނީ

އޮންނަ ގޮތާ ގައި މި ބޭހުގެ އަގަށް ކުރިން އިރުއޮތް. ގު ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފަބޭސް މި އޮންނަނީ އައަދި ތަކެއްޗާއި 

ގަނޑު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހޯލްސޭލްކުރުމުގެ އޮންނަ މިންއަށް އިމްޕޯޓު ވަނީ ހޯލްސޭލްކޮށް ރާއްޖެ ޚިލާފަށް މިހާރު މި

ސޭލަރެއްގެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ހޯލް. ދަށްކުރެވިފައަށް  25%އިން  33%އާދެ، . ކޮށްލެވިފަކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށް

 .އޮތީ ޖިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިތުރުކުރެވިފައި މިރލެވޭ މާރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކުރިން އިލްކުއަތުން ގަނެގެން ރީޓެ

ލާއިރު މި ދަންނަވައި ޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިހެންއާދެ، އަ. އިތުރުކުރެވިފައަށް  25%އޮތީ  މިހާރު މިއިން  23%އާދެ، 

އް އެ ޖިންރގަވާއިދު މިހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ޚާއްޞަކޮށް ކުދި އަބާދީ އޮންނަ ރަށްތަކުގައި މިދެންނެވި ފަދަ މާ

މަތް ފަންނީ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން މި ޚިދު ،ސްޓެއްސިދެންނެވި އެއަރކޯން ބެހެއްޓުމާ އަދި ފާމަ ލައިގެން ކުރިން މި

ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،. ހުރި އެބަ. ހަލަ ސަބަބުތަކާ ހެދި މީގައި ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެމިކަ ،ޖެހުމާދޭން

ރިއަށްވުރެ މަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުޢައަށް  މި ،މި ގަވާއިދު ފާސްވެމިދެންނެވި، 

އޮވެގެން މިކަން އް އެ ޖިންރއެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު މާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސްތްޚިދުމަ ބޮޑަށް މިދެންނެވި

ލެއް މި ނޫނީ ބިބެހޭ ޤާނޫނެއް،  އަޅުގަނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުގައި ބޭހާ އީއެހެންނަމަވެސް، މި. ނޭނގޭކުރެވިދާނެ ކަން

އެންމެ އާދެ، . އްތަކެއްންތަދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މި މަޖިލީހުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން

ޖެހޭ ކޮންމެ  ގޮތުން އެބަ ބޭހާ ބެހޭ ސިޔާސަތު އޮތް ،އާބާދީތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދުތަކާއި ކުދި

އެ . ކޮންމެ މީހަކަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފަރުވާދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އޮންނަން ތާކު ހުއްޓަސްރަށެއްގައި ކޮންމެ 

އެންމެ ބޮޑަށް ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރީ ބޭސްކަމަށް  ،ޑުމެންނަށް މަގުފަހިކުރެވޭނީ މިދެންނެވި ފަދަ ބޭހާގޮތްތަކަށް އަޅުގަނ

ބޭހުގެ ޚިދުމަތްދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ،ދެންނެވި ބޭސްތައް ލިބެން ވާހިނދުގައި މި

ބޫލުކުރަނީ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ޤައެހެންކަމުން ، އާދެ. ގޮތަކަށް މި ކަންތައްތައް ރާއްވަވަން ވެނެކުރެ

 އޮތުމާ އިބޮޑަށް މި ގަވާއިދުގައި މިދެންނެވި ފަދަ ކަންތައް ފުރިހަމަވެފަވުރެ  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގަވާއިދަށް
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ގައި ހިމެނޭ ގަވާއިދެއްގެ 1 އްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުމިއީ ޢާއެކުގައި މިހާރުން މިހާރަށް މި ގަވާއިދު 

އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ދެއްވުމަށްނިންމަވައި މެންބަރުން ވެސް މެހައިގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި އެން

 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަގުތަކު  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އިތުރު މެންބަރަކު މި މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ މި ރިޕޯޓު . ހިސާބުން މި ނިމުނީ ލާ މިހާމަރުޙަސްކުރުމުގެ މި ރިޕޯޓަށް ބަހު ،އެހެންވީމާ. ނެތް

 . ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގައި އޮންނާނެ

އަށް ގަލޮޅު  ވަނަ މާއްދާ 21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . 11.1ނަންބަރު އާދެ، ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ  -11.1

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމެވި އަޙްމަދު މަޚްލޫފުދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

އްމު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ކުޑަހުވަދޫ އިދެއްވާނީ ޢާލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމަޖިޓު މި ރިޕޯ. ހުށަހެޅުއްވުންގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 .މިރުޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ 

އަށް  ވަނަ މާއްދާ 21ވަނަ މާއްދާ،  21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ކޮމިޓީން  އްމުފަހު ޢާހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްމެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ

( ރ)އަދި ( ނ)، (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  21މި ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ (ރ)މަށާއި އެ މާއްދާގެ އިޞްލާޙުކުރެއްވު

އަށް  ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީ އިޞްލާޙުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ

ވަނަ  21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ލީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެވެމަޖި ވާ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި،ޑައިގަންނަފެނިވަ

. އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެކެވެ ގައި ކޮމިޓ2311ީނޮވެމްބަރު  33އިޞްލާޙަކީ  އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި މާއްދާ

މު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އްދިރާސާކުރެއްވި ޢާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން، މި އިޞްލާޙު

އަޅުގަނޑު ކުޑަހުވަދޫ  .ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުމެންބަރުންނަކީ، ތުޅާދޫ ދާއިރާ

ރަށު ބާ، ޒިމުންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާހެ މެދު .ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުޢާމިރު، މަދު އަޙްދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރު ދާއިރާގެ މަދު ތަސްމީނު ޢަލީ، ހިންނަވަރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްދާއި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ޤަސަމުމަދު މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް
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ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު، ނިލަގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިރާމުޙައްމަދު ރަޝީދު، މާވަށު ދާ

. އިޞްލާޙު ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތް. މުޙްސިން ޙަމީދު، ދުވާފަރު ދާއިރަގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރުޢަބްދުލް

ވާނަމަ އެކަމެއް ދިރާސާކުރުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް

ގައި ބަޔާންވެގެން ވީހިނދު މި މާއްދާގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  14މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އްމު ކޮމިޓީގައި ތެރެއިން މި އިޞްލާޙު ޢާ ގެއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞް ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީ

 2311ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ، ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ  2311ނޮވެމްބަރު  21ސާކުރެއްވުމަށް ފެއްޓެވީ ދިރާ

މެދު  ދެންނެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާ. ވަނަ ބާއްދަލުވުމުގަ އެވެ 21ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ 

ކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މި އިޞްލާޙަ

ވަޑައިގަންނަވާ މިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެގޮތުން ކޮވަގުތު އޮތް  އެ ވަޑައިގަންނަވާތީ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމުކަމުގައި ދެކެ

އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ . ވެވަޑައިގެންނެވިކޮމިޓީން އިއްތިފާޤު އަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ބައްދަލުވުމެއްގައި މި މައްސަލަ

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި  2311ޑިސެމްބަރު  24 ހިމަނުއްވައިޑާގައި އެޖެން

( ނ)، (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  21މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރެއްވުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ  (ރ)އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށާއި އެ މާއްދާގެ ( ރ) އަދި

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު، އިޞްލާޙު އިތުރު ބަދަލަކާ ނުލައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އަޙްމަދު މަޚްލޫފު  މެންބަރު

ތިފާޤުން އިއް އްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ފޮނު

ގެ ދަށުން މި (އ)ވަނަ މާއްދާގެ  14އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ވެ އެވެ ނިންމަވާފައި

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި  .ހުށަހަޅަމެވެގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މި ރިޕޯޓު  މެދު މަޖިލީހުން މައްސަލައާ

ބައްދަލުވުމުގައި، ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ނިސްބަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުމެއް 

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކު ހުށަހެޅީމެވެ މި ރިޕޯޓާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

، އެހެންވީމާ. އެއް ނެތް އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ވެސް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

އެއްކޮށް  ވުމާ އިއެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ވަގުތު ޖެހިފަ. ސްގަޑިއިރުގެ ބަހު 1އޮންނާނީ ދެން 

 .ޖަހާއިރު 1ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ ފަށާނީ . ހިސާބުން ޖަލްސާ މި މެދުކަނޑާލަނީ އަޅުގަނޑު މިހާ

 

 ]އަށް 13333އިން  12333ހުސްވަގުތުކޮޅު [
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ . ޖަހައި ކޯރަމް ހަމަނުވިތް ފެށުމަށް އަޅުގަނޑު ރަނގަބީލުމަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަ. `

ގައި :1:2އެހެންވީމާ، . ން އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްލަންގެ ދަށު(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  32ގަވައިދުގެ 

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖަހައި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލާނަންއަލުން ރަނގަބީލު

 

 ]އަށް 13333އިން  13336: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

 .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 12

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 1333ފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދަން. `

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް . 12ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު މި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ

. ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން ހުމަށްވޯޓަށް އެ. އެހުން

 ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

އޮތީ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  ގައި މ12.1ިއެޖެންޑާ އައިޓަމު  -12.1

ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލު މިއަދު ވޯޓަށް އަހަން. ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ގުޅިގެން ޤައުމީ ސަ ގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދެއްވުމާތައް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުފްލައިޓު

ވަނަ  122ނޫނުއަސާސީގެ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވޯޓަށް އެހުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ދިރާސާކުރައްވައި

ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ލިއްޔަތު ގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ވާއިދުގެ ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ ގަ

ވަކިވަކިން ވޯޓަށް  ގޮތަށް ނަންފުޅުތަކަށް ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ މިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮ

ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެހުމާއި، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫ

ވޯޓަށް ދެންނެވުމާއި، ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ  ގޮތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

ގަވާއިދު ޢާއްމު  ބެހޭ ބޭހާ. ބިލު ވޯޓަށް ދެންނެވުން ބިލު ވޯޓަށް ދެންނެވުމާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ

ގޮތުގެ  ނިންމެވި ރައްވައިގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކު ބެހޭ ގައި ހިމެނުމ1ާނުގެ ޖަދުވަލު ބެހޭ ޤާނޫ ގަވާއިދުތަކާ



75 

 

އަޅުގަނޑު އެންމެ ކުރިން ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް . ރިޕޯޓު ވޯޓަށް އެހުން ހިމެނިގެންވޭ

ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިނުގެ ދަންނަވަނީ އިޒްރޭލު އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި. ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

ގުޅިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  ގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދެއްވުމާރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުތައް ފްލައިޓު

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރާ އެކު ފާސްކުރެއްވުމާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި

 . މަށްދެއްވުޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 41 :ވޯޓު ދެއްވީ

 33      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 34     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ އެހެންކަމުން އިޒްރޭލު. 41ޖުމްލަ . 21ނުންވާ އަދަދު ފާސްވުމަށް ބޭ. 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ޤައުމީ  ،ގުޅިގެން ގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދެއްވުމާއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމު ތައް ރާއްޖެޤައުމީ އެއަރލައިނުގެ ފްލައިޓު

. އެކު ފާސްވެއްޖެ ޤަރާރާ ފައިވާގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިސަލާމަތުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 122ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި

ގެ ލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީނުއަ ،ޑީންސްވިލާ.ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ހނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

 . ދެއްވުމަށްށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުމެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަލީހުން ފާސްކުރުމާ ގެ މަޖިނަންފުޅު ރައްޔިތުން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
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 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

އެހެންކަމުން . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  122ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ  ،ސްވިލާޑީން.ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ހ

ފުޅު މަޖިލީހުން ނަން މި. ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ނަމުގައި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ އާއި ފާސްކުރެއްވުމާ

މަދު ވަޙީދުއްދީނަށް ވަރަށް ކަމަށް މަޖިލީހުން ދެންމެ ފާސްކުރެއްވި އަލްފާޟިލް މުޙައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

ދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި. އެކު ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދު ދަންނަވަންލާޞްތެރިކަމާ އިޚް

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ މި އެންމެ. ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަކަށް

 ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ނަވަނީ ޤާނޫނުދަން މަތީން، އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މި ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ  ވާ ގޮތުގެ

މުޙައްމަދު .ރޑ އިޓް،ލައީސްޓު ، ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން.އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ޏ

ނިވަޑައިގަންނަވާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މަދަށް ރައްޔިތުންޖަމީލު އަޙް

 . ދެއްވުމަށްގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
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 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ދެއްވާވޯޓު ނު

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 

 މަދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތްމުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙް.ޑރ، ލައިޓްއީސްޓު ، ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން.ޏ

 ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދަންނަވާލަނީ ޤާނޫނު ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި. ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް 

ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް  ،ސީނުކަރަންކާގޭ.މ ،ރެއްވިޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކު

ނިވަޑައިގަންނަވާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް ރައްޔިތުން

 .ދެއްވުމަށްގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ދަދުހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަ

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުގެ ވާ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ރިޓީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް

ލީހުން ރުހުން އޮތް ޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިރޔަކާނަލް ރިޓަ، ކަރަންކާގޭސީނު.މ ޢައްޔަންކުރެއްވި

ވާ  ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދަންނަވާލަނީ، ޤާނޫނު އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި. ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެޓަރނީ  ގޮތުގެ

ޒިމާ ޝުކޫރަށް ރައްޔިތުންގެ ޢާއިޝަތު އާސްތާނާ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާ.އްވި މއްޔަންކުރެށް ޢަޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަ

. ދެއްވުމަށްނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ

ގެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދައްކާއިރު އަދި ވޯޓަށް މަޖިލީހު. ލާނަންންމެ ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވައިދެ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 ދެންމެ ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ؛. ދަންނަވަމުން ގެންދަވާއިރު އަޑުއައްސަވަން ތިއްބެވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރަ ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

އާސްތާނާ، .އްވި މށް ޢައްޔަންކުރެޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަ

ނޑު ދެން އަޅުގަ. ޒިމާ ޝުކޫރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތް ކަމަށް ފާސްވެއްޖެޢާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ ޢާ
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މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދަންނަވާލަނީ ވޯޓަށް މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ ކަމުގެ 

މެދު  ގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާޝީދަށް ރައްޔިތުންމަދު ޖަމްއަޙް.ޑރ ،ވެހެލި.މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ހ

 .ށްދެއްވުމަނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމެލީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ޢައްޔަންކުރައްވާ

އަޅުގަނޑު ދެން . ޝީދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން އޮތް ކަމަށް ފާސްވެއްޖެމަދު ޖަމްއަޙް .ޑރ ވެހެލި،.ހ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު ނީދަންނަވަ ވޯޓަށް މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމަށް 

މެދު  މަދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާއާސިމު އަޙް .ޑރ ،ފަރުކަނި.ޢައްޔަންކުރެއްވި ގ

 .މަށްދެއްވުށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަފެނިވަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[
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 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45އި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގަ

ތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަ ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ޑިޔުކޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް އެ

އަޅުގަނޑު ދެން . މަދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތް ކަމަށް ފާސްވެއްޖެޢާސިމް އަޙް .ޑރ ފަރުކަނި،.ގ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު ނީދަންނަވާލަ ވޯޓަށް މި

ކަމުގެ  އިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެރައީސު

މެދު  މަދު މުޙައްމަދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާއަލްފާޟިލް އަޙް ،އުފާ.މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ގ

 .މަށްދެއްވުރި މެންބަރުން ވޯޓުށް ޢިއްޒަތްތެފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ކަމުގެ އިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެ

އަޅުގަނޑު ދެން . މަދު މުޙައްމަދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތް ކަމަށް ފާސްވެއްޖެއަލްފާޟިލް އަޙް އުފާ، .ގ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު ނީދަންނަވަ ވޯޓަށް މި

ންސްޕޯޓް އެންޑް ޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ދަށް ރައްޔިތުންގެ އަޙްމަދު ޝަމްހީ.ޑރ ،މާވެޔޮދޮށުގެދެއްވަދޫ، .ގއނިކޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ކޮމިއު

 .މަށްދެއްވުވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުނިމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ނިކޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމަށް އުއެންޑް ކޮމިރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަ

ދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތް ކަމަށް އަޙްމަދު ޝަމްހީ.ޑރމާވެޔޮދޮށުގެ، ދެއްވަދޫ، .ގއޢައްޔަންކުރެއްވި 

މަތީން  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު ނީދަންނަވަ އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި. ފާސްވެއްޖެ
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މަން ންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުވަޒީރުންގެ މަ

އިން ޙުސައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ،ކޮތަންމާގެ.ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި މ

ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ޝަރީފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ

 .މަށްދެއްވުވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

މަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަމުގެ ހިއު ނިސްޓަރ އޮފްމި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

އިން ޝަރީފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ޙުސަ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ކޮތަންމާގެ،.މމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 

ވާ  ގައި(ނ)އްދާގެ ވަނަ މާ 121އަސާސީގެ ޤާނޫނު ނީދަންނަވަ އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި. އޮތް ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް  ގޮތުގެ

ދީބު ޢަމަދު އަލްފާޟިލް އަޙް ،ސާމަރާ.ރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ހޓޫ

ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާފޫރަށް ރައްޢަބްދުލްޣަ

 .މަށްދެއްވުވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[
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 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ވާގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއް ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

މަށް ރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ކަމުގެ މަޤާމިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކުރަ

ފޫރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތް ކަމަށް ދީބު ޢަބްދުލްޣަޢަމަދު ފާޟިލް އަޙްއަލް ސާމަރާ،.ހ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި

މަތީން  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު ނީދަންނަވަ އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި. ފާސްވެއްޖެ

 ރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކުވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެ

ޢަލީ ޙައްމަދު ޝަހީމު އައްޝައިޚް މު ،ސަޢީދު މަންޒިލްމާމެންދޫ، .ގއއެފެއަރޒް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 

ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ސަޢީދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ

 .މަށްވުދެއްވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ދެއްވާވޯޓު ނު
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-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

އެފެއަރޒް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި  ރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކުޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެ

ޢަލީ ސަޢީދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމު ސަޢީދު މަންޒިލް، މާމެންދޫ، .ގއ

 ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި. ސްވެއްޖެކަމަށް ފާ

ރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެ

އްޒަށް މުޙައްމަދު މުޢި.ޑރ، ދިމްޔާތު.ޔަންކުރެއްވި މމަށް ޢައްކަމުގެ މަޤާ ޔަރމަންޓުއެންޑް އެންވަ ހައުސިން

 .ދެއްވުމަށްނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ ރައްޔިތުން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ދެއްވީ ވޯޓު

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަތީން ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

މަށް ކަމުގެ މަޤާ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓުޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ 
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. ޖެކަމަށް ފާސްވެއް އްޒަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތްމުޙައްމަދު މުޢި.ޑރ، ދިމްޔާތު.ޢައްޔަންކުރެއްވި މ

މަތީން ވަޒީރުންގެ  ވާ ގޮތުގެ އިގަ(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި

މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ގެ ދަށް ރައްޔިތުންޖިހާهللا ލް ޢަބްދުއަލްފާޟި، 1315ތަރު ނަންބަރު ދަފް ޓްރެޜަރީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި

 .ދެއްވުމަށްއިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަމަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ޓު ދެއްވީވޯ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީ ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީކަމުގެ މަޤާމަށް 

 ކަމަށް ދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތްޖިހާهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު، 1315ރު ޢައްޔަންކުރެއްވި ދަފްތަރު ނަންބަ

މަތީން  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި. ފާސްވެއްޖެ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން 

ގެ މަޖިލީހުން އަށް ރައްޔިތުންهللا މަދު ޢަބްދުޢަބްދުއްޞަ.ޑރ ،ހުވަދޫ.ހ އެފެއާރޒް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި

 .ދެއްވުމަށްނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެރުހުން ދެއްވުމާ 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[
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 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 44 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން . 44ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 44ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން ވަޒީރު ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 

އަޅުގަނޑު . ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތްهللا މަދު ޢަބްދުޢަބްދުއްޞަ.ޑރ ،ހުވަދޫ.ހ

މަތީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ދާގެ ވަނަ މާއް 121ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވޯޓަށް މިދެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

ންގެ މަޖިލީހުން ށް ރައްޔިތުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢަ، ވައިޖެހޭގޭ، ހަވަންދޫއި.ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ހއ

 .ދެއްވުމަށްނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެރުހުން ދެއްވުމާ 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން ވަޒީރު ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އޮތް ށްއިހަވަންދޫ، ވައިޖެހޭގޭ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢަ.ހއޢައްޔަންކުރެއްވި 

މަޖިލީހުގެ ރުހުން  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވައި،މި ފުރުޞަތުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސު. ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް

ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރުހުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

އެކު ތަހުނިޔާ އާއި  ލާޞްތެރިކަމާލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ނަމުގައި އިޚްމަޖި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ އާއި

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ . މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން

ކުގެ އޮނިގަނޑަށް އޮފީސްތަދެން ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ ސަރުކާރުގެ . ނިމުނީ ވޯޓަށް ދަންނަވައި ފުޅުތައްނަން

. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ އެ މައްސަލަ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން ގެންނަވަން

ވާ  ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116ނުއަސާސީ ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫ އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި

ރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން ސަ ގޮތުގެ

ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން

ނިވަޑައިގަންނަވާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެކުރެއްވުމާ ސްގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާ

 .ދެއްވުމަށްގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 43 :ވޯޓު ދެއްވީ

 33      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 31     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި
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  :ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

އެހެންކަމުން . 43ޖުމްލަ . 22ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 43ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ  ވާ ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  116އަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ރާއްޖޭގެދިވެހި

ފައިވާ މައްސަލަ އިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާއޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަވާފަ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  ނިންމެވި ން ދިރާސާކުރައްވައިއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ލިއްޔަތުސަރުކާރުގެ މަސްއޫ

. އޮތީ ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން މި. ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ހުށަހެޅުއްވި

ތަށް މަޖިލީހުން ގޮ ން ނިންމެވިކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީދަންނަވަނީ ތެލެސީމިއާ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި

 . ދެއްވުމަށްނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެފާސްކުރެއްވުމާ 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

 33      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 33     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން ތެލެސީމިއާ . 45ލަ ޖުމް. 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވިޔަފާރީގެ ދެން އޮތީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ . ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ވިން ނިންމެކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީ

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު . ބިލު

 .ދެއްވުން އެދެންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުބަރުންނަށް ފެމެން
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 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 45 :ވޯޓު ދެއްވީ

 33      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 33     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން އަމިއްލަ . 45ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 45އި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގަ

ގެ ދަށުން 12.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު . ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ން ނިންމެވިދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު ކޮމިޓީފަރު

ޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ދަށުން މިއަދު، އެއީ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯ

ން ދިރާސާކުރައްވައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ ،ލޫކުގެ ގަވާއިދުމިއަދު ދެން ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސު

ވަނަ  44ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގޮތުން ދަންނަވަން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެހޭމި ކަމާ . ނިންމެވި ގޮތް

ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭގައި  2ގެ (ހ)މާއްދާގެ 

ކަމާއި، މަޖިލީހުގެ  ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހިމެނިދާނެ އާހާޒިރީ ބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

ގޮތަށް ވެސް  ނާޔަތްތައް ކެނޑޭއިއާއި  ނަމަ މެންބަރެއްގެ މުސާރަ ބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ކުޅަ ދެބައި ތިން

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ން ދިރާސާކުރައްވައި،ކޮށްފައިވާއިރު، ސުލޫކު ކޮމިޓީކަމަށް ބަޔާން ކަނޑައެޅިދާނެ

ވާތީ  އިން ފައިސާ ކެނޑޭނެ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައި މެންބަރުންގެ މުސާރަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ގަވާއިދުގައި 

އަށް ހާޒިރުވެ  މި ގަވާއިދު ވޯޓަށް އެހޭނީ މި ގަވާއިދު ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މަދުވެގެން މެންބަރުން ޖަލްސާ

މެންބަރުން  52ބަރުންގެ ތެރެއިން މެން 22އަދި އެއީ މަޖިލީހުގެ . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން އެއްގައި ތިއްބެވި ޖަލްސާ

ގައި ބުނެފައިވާ 2ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އީއެ. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ޖަލްސާއަކަށް ވާންޖެހޭ

އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދު މިއަދު ވޯޓަށް . މެންބަރުން 46އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  މިހާރު މި ޖަލްސާ. ގޮތް

އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދަދަށް ދެން މެންބަރުން . ގަނޑު ނުދެކެންކަމަކަށް އަޅު ންނެވޭނެދެ

ށް، ދެން އޮތް އެޖެންޑާ އެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ފަސްކޮ ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާ
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. ގަވާއިދު ބެހޭ އެއީ ބޭހާ. ނޑު ކުރިއަށް ދާނަންގެން އަޅުގައިޓަށް ދެންނެވުމަށް އޮތް އައިޓަމައިގެން، ވޯއައިޓަމަ

ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ، 2334/6ރު ބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަ އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ބޭހާ

ވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމެގައި ހިމެނުމާ 1ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ

 .ދެއްވުމަށްވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 43 :ވޯޓު ދެއްވީ

 33      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 35     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބެހޭ  އެހެންކަމުން، ބޭހާ. 43ޖުމްލަ  .21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 43ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ގައި ހިމެނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު 1 ވަލުބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޖަދު ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ، 2334/6ރު ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަ

. ން ފާސްވެއްޖެކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މަޖިލީހު

 . ހިސާބުން މި ނިމުނީ މި 12 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 

 .އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް. 13

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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އަށް އިތުރު އެހެން މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ކުރި. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް -13ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ރާގެ އަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި ވަނަ މާއްދާ 21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  -11.1 ގެންދާނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ  މަޚްލޫފުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

. ގަޑިއިރުގެ ބަހުސް 1. އެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ . ވަމުން ގެންދާނަންއަރުތުވާ ތަރުތީބަކުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަ

 .ލޫފުމަދު މަޚްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޢިއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންލޫފު މަދު މަޚްދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ގަލޮޅު ދެކުނު

ށް މައްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާއަޅުގަނޑު އެންމެފުރަތަމަ ވެސް ރާ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޓަކައި އަދި އެހެންމެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކަމަށް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި

. ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން ކަމަށް ވަޒީރުން ފާސްކޮށްދެއްވި

. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާވެސް ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފު. ނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަންއަދި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

މެންބަރުން  45ޕީގެ މެންބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން .ޑީ.މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމް 22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން . ގޮއްސަ ހާމަވެގެން މިއޮތް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާކަން ވަނީ މިއަދު މި

ބޫލުކުރާ، ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ، ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ، ގަނޑުމެން ޤަޕީ ތެރޭގައި ވެސް އަޅު.ޑީ.ބޭނުންވަނީ އެމް

އަދަށް މިއަޅުގަނޑަށް އެނގޭ . ލާޞްތެރި މެންބަރުންތަކެއް އެބަ ތިއްބެވިއޭސީ ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ އިޚްޤާނޫނުއަސާ

ގެ އެއީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާއާދެ، . އަށް ވެގެންދާނެކަން މުފީދަކީ އެންމެ ފަލަ އެންމެ ބޮޑު ބާޣީފަހު ޝިފާޤު 

އެކު  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން މިކަން ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާ. މުފީދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤު

ޖަމާޢަތްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު  ،ޢިއްޔާއާ އަދި އެހެނިހެން ވެސް ބޭރުގެ ޖަމުޔޫ.ތާއި އީއަދި ކޮމަންވެލް. ފާހަގަކޮށްލަން

ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮތް ގޮތާ މިކަންހަމަ ގޮވާލަން ބޭނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތާއި 

ވަގުތު ވެސް ކޮމަންވެލްތުގެ ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ  މި. ބެއްލެވުމަށްފަހު އަވަސް އިންތިޚާބުތަކުގެ ވާހަކަތައް ވެސް ދައްކަވާށޭ

 ދާންނެވިން މިއަދު މަޖިލީހުގެ ވޯޓުތަނަށް އައުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެ އަޅުގަނޑު ވެސް މި. ވަޑައިގެން އެބަ އުޅުއްވާ

ފުވެގެންދާނެ ދޭތެރޭ ވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކޮން ގޮތެއް ކަމަށް ސާ ގޮތާ

 ...ބޭފުޅުން އެކަންކަން ބައްލަވާނެ އެ. ކަމެއް ކަމަށް

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)



92 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އަރުވަންމެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި. ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންލޫފު މަދު މަޚްދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ގަލޮޅު ދެކުނު

އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަޅުގަނޑުމެން . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ވެސް މިކަންކަމާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް . ފަށްފަށުން ފާހަގަކުރާ ވާހަކަ

ޕީގެ ދަލުގައި ޖެހިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި .ޑީ.އެމް. ށޭވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން . މި ޤައުމުގައި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވާކަށެއް ނޫޅެން. ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާށޭ

ދެނީ ރައްޔިތުން ވޯޓު. ން އެބަ އެނގޭސް އޮތީ ކިހިނެއްކަރައްޔިތުންގެ މަޖިލި. ތިބީ ކިހިނެއްކަން އެބަ އެނގޭ

ގައި ވަރަށް ންގެ މަޖިލީހުގެ ބައި އިލެކްޝަނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިމިގެންދިޔަ ރައްޔިތު. ކިހިނެއްކަން ވެސް އެބަ އެނގޭ

އަދި މި މަހުގެ . ންޕީ އަތުގައި އޮތް ދެ ގޮނޑި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތަށް އައި ތަ.ޑީ.ސާފުކޮށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ އެމް

ޕީގައި .ޑީ.އެމް. ވަނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މާފަރުގައި ބައި އިލެކްޝަނެއް އޮތް ތަން 24

މީހުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބިންތައް ދޫނުކޮށްލީތީ  ތަނުގައި އެ ކުރިން ހުރި ކެންޑިޑޭޓަކު ރީކޯ މޫސަ ބޭނުންވި ގޮތަށް އެ

އަޅުގަނޑު އެދެން މި . އެމުގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލާފަ.ޕީ.ވެސް ޕީވަނީ އަނެއްކާ މިއަދު މި. ނޑާލީއެ ޕާޓީން ކަ

 ގެ ވާހަކަކޮޅުއަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ. ށްދެއްވަން އަންވަރުފުރުޞަތުގައި ވެސް އެ ގޮނޑި އަށް އަލުން އިންތިޚާބުކޮ

. ޙަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަންނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް އިޞްލާ

އޮތް ކާމިޔާބީގެ  ތަނުގައި ލިބިފައި މި ވެސް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މިގޮތަށް މި ފާސް، އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި

މި ދުވަހަކީ . ހުރީ މި ޟޫޢުގެ މަތިން ވެސް ހަނދާންނެތިފައިއޮތް މައު ހުށަހެޅިފައި މިވެސް  އުފަލުގައި ޙަޤީޤަތުގައި

ގެ މެންބަރުން ތިއްބެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު. މީދުކުރަމުން އައި ދުވަހެއްޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އުއްއަ

އެހެންވީމާ، މި އުފަލުގައި ހުރެގެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ވެސް . ކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެންކިހިނެއް

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންތާއީދުކު

 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ފަރެސްމާތޮ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .عليكم السالم. اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد. `

ވި އިޞްލާހަށް ހުށަހެޅުއް ލޫފުމަދު މަޚްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްދެންނެވީ ގަލޮޅު ދެ މި އިޞްލާޙަށް، މި
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 2ވާ އެއީ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެކީގައި އެ އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަންކުޑަ އިޞްލާޙަކާ 

މަ، ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި ނަމަ އެ ގުޅިވަޑައިގެންފި ނަމެންބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ  3 މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި

އެއް އުފެދޭއިރުގައި  ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ދެންނެވީ މިހާރު ޢަމަލުކުރާ މިހެން މި. ޕާޓީއަކަށް ޕާޓީ ސްޓޭޓަސް ދިނުމަށް

އެ . ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންތަކެއް ތިބެދާނެގުޅިވެސް  ނޫނީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް، އަލަށް އުފެދޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް

ނޫނީ ޕާޓީ  .މިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުގަ ޖެހެނީ މަޖިލީހުގައިމެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަން ޙާލަތުގައި ވެސް އެ

އަށް އެބަ  އެއްގައި ހުރި މެންބަރަކު އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ އޭނަ އެކަމަކު ސިޔާސީ ޕާޓީ. ސްޓޭޓަސް ނުލިބި

އަށް އެބަ ލިބޭ  އޭނަ ،ގުޅިއްޖެ ނަމަ މެންބަރަކު ވެސް އޭނަ ޕާޓީއަކާ ހުރި އަދި މިނިވަންކޮށް. ލިބޭ ޕާޓީ ސްޓޭޓަސް

މީދުކުރަނީ މި އިޞްލާޙަށް އި އެކަން އޮންނާތީ އަޅުގަނޑު އުއްއެހެންވީމާ، ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް ގޮތެއްގަ. ޕާޓީ ސްޓޭޓަސް

. އި މިކަން ބާއްވަންހާވެސް ލުއި ގޮތެއްގައެއީ ވީ. ކަމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރައްވައިގެން މި ފާސްކޮށްދެއްވާނެ

ގުޅިވަޑައިގެން އެ  ނީ އެންމެ މެންބަރަކު ޕާޓީއަކާގޮތުގައި ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން މިކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހެ ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ޤަ

ކޮމިޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައެއް  ނޫނީ އެ. ޕާޓީ އަށް ޕާޓީ ސްޓޭޓަސް ލިބިއްޖެއްޔާ މަޖިލީހުގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލިދާނެ

އްލަވައިގެން ކަމަށް ނެ ކަމަށް ބަފާޓަކައި އެފަދަ ކަމެއް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއަކުން ކުރައްވަ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް

ގުޅިއްޖެ ނަމަ  މެންބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ 3 މީދުކުރަނީއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އުއް. ބޫލުކުރަނީއަޅުގަނޑު ޤަ

ޝުކުރިއްޔާ . ސް ދިނުމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތާއީދުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްއެ ޕާޓީ އަށް ޕާޓީ ސްޓޭޓަ

 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މިރުޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

ހުށަހެޅިގެން ރައްޔިތުންގެ  އަކީ ވަރަށް ކުރިން މި މަޖިލީހަށް އާދެ، މި މައްސަލަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ން އޭރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކާ ގުޅިގެން ދިމާވި މައްސަލައަކާޕީ.ޑީ.ވަނަ މާއްދާ އަށް އެމް 21މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

. ނެތުމުން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙެއްޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ،އެއް އުފެދި ގުޅިގެން އަނެއްކާ އިތުރު ޕާޓީ

އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙު އެންމެ . ކުރާ އިޞްލާޙެއްގެ ޒާތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް އިހުތިރާމުޞްލާޙަކީ އޭމި އި

އެއް ނެތޭ ޕާޓީ  އަދި ޤާނޫނީ ހަމަ ބޫލުކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްޢަދުލުވެރި އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ކަން ކުރަމުންދަނީ ޕާޓީ ވާ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް. ގޮތުން ބެހޭ ސިސްޓަމާ

ތަނުގައި  މި ،ވާނަމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ ކަމަށް ގެ ތެރެއިންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޕާޓީ ސިސްޓަމުނިޒާމު

ތަށް ގޮ ނުކުރެވޭޖިލިސް ތަމްސީލުށް މަނަމަ އެ މެންބަރަކަ މެންބަރަކު ގުޅިއްޖެ ތައް ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީއަކާހިމެނޭ ޕާޓީ

. ނުކުރަން މަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްކައަދި އެއީ އިންޞާފު. އެއް ނޫން އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ
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އެހެންވެއްޖެ . ދެންނެވި ކަމަކީ، މިފަދަ ކަންކަން ހަރުދަނާ އުސޫލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނެއް ނެތް އެހެން މި

އަށް  ންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޕާޓީ ސިސްޓަމަށް ލޯބިކުރުމަކީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް އެ ޕާޓީވަ ކަމަށް

ވަންޏާ  ވާނަމަ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޕާޓީ ނިޒާމަށް ލޯބިކުރަނީ ކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް

 ންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް ހަމަ މެންބަރަކު ގުޅިއްޖެމަތިން އަޅުގަނޑު އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ކޮ އެގޮތުގެ. އޮންނަންޖެހޭނެ

މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅަކު . ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ އެ މެންބަރަކަށް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ،ނަމަ

. ދުކުރަންނަމަ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީ ނެތް

 އެއީ އެ ޙައްޤު ގެއްލޭ. ވެސް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނޭއެކަމަކު، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަނީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 

ތަނުގައި މެންބަރުން  ގޮތަށް މިއަދު މިސާލަކަށް، މި މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ދެ ޕާޓީ އެއް މިސާލަކަށް، މި

ދާނެކަން އެ ދެ ޕާޓީ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ނިންމި ގޭ ބޭނުންނއެ ގިނަވީމާ އަޅުގަނޑަށް އެބަ

ވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ކިބައިންއޭގެ ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އާދޭސްކުރިން . އްޔާބޭނުންވެއްޖެ

އިޞްލާޙަކީ މިއީ އަޅުގަނޑު  ތަތްކޮށްފައިވާ މި މަޖިލީހުގައި ގަވާއިދުގައި އަޅުގަނޑު އާދޭސްކުރިން މި އިޞްލާޙަކީ

ދެންނެވި ކަމަކީ މި އިޞްލާޙުގެ  އެހެން މި. ޚިލާފުކަމެކޭ މިއީ އިންސާނިއްޔަތާ. ޙެއް ނޫނޭޤަބޫލުކުރާ އިޞްލާ

ކަމަށް  ދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިފައި ހުރި ގޮތް ރައްޔިތުން އެ މަޖިލީހެއް އޮންނާނެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން

މި މަޖިލީހަށް . ލުކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިގެންދިޔައީނިންމި ގޮތް ބަދަ

އެ ގޮތް ބަދަލުކުރެވޭނެ ބާރެއް ރައްޔިތުން ނުދީ . އޮތީ އެނގެން ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. އެއް ނޫން ޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަމަކީ އަޅުގަނމިތަނުން އެކަން ކުރެވިގެން ދިޔު، އޮއްވާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެ ޕާޓީތަކަށް އޮންނަ . ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ މީހުންނޭ

 ކަން އެކަން އެޅުމެއްގެ ތެރޭގައިއެއީ އޮ ،ގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންވެތަނުން  ހަމައިން، އިއްޔެގައި ވެސް މި

އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޢަދުލުވެރި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް . ގެންދިޔައީ

ގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެކަކު  ޕާޓީތަކަށް އޮންނަ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އާދޭސްކުރަމުން މި

އެހެންނަމަވެސް، އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަވެސް އިއްޔެގައި . ނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިދެއްވާށޭއަނެކަކަށް ވަގުތު ދެވޭ

އަނެއްކާވެސް . ކުރަންވެސް އިހުތިރާމު އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް. ދިޔައީ މިތަނުން ބޭރުވެގެން ވެސް އެ އިޞްލާޙު އެ

އަޅުގަނޑު . ގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްއެއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ މަސައްކަތްކުރާނަން

ވެސް އެ ފުރުޞަތު ގެންނައިރުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ކަމަކީ ދަންނަވާނީ މި

ކި ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް ނެހެދޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަ ގެޕާޓީ ސިސްޓަމު. އޮންނަންޖެހޭނޭ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ޤައުމުގައި . ނުވާނެއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިގެންއެކަހެރިކޮށްލާކަށް މި ،ޕާޓީތަކެއް ނިސްބަތް
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އުފެދުމުގެ ކުރީގައި ތިންވަނަ  އެމު.ޕީ.މިހާރު މީގެ ކުރީގައި ޕީ އެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިންވަނަ ޕާޓީ

 . ..ތު ޕާޓީގެ މެންބަރަކު މިތަނަށްދާލަޢަ. ދާލަތުޢައަކީ  ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޕާޓީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރިފު ކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާވައި

ފެބްރުއަރީގައި  2އަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަވަސްވެގަންނާނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .`

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސަރުކާރަށް .ސަރުކާރު ޑރ ދުނު އައުޤައުމުގައި އުފެ ދަށުން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މެންބަރުން  46މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ އެންމެން މިތާނގައި ތަމްސީލުކުރާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު 

ހިރާއްޖޭގައި މިއަދު އުފެދިފައި ދިޔައީ ދިވެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެން އެ. ދެއްވިމެންބަރުން ވޯޓު 45ވެވަޑައިގެން ހާޒިރު

. ދިޔައީ އޮތް ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރާ ސަރުކާރެއްކަން ހާމަވެގެން އެ

މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީނަށާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ނެވި،މިއަދު މަޖިލީހުން ރުހުން ލިބިވަޑައިގެން، އެހެންވީމާ

ވެސް ހަމަ ވަރަށް  ވަޒީރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑު 14ދި ރުހުން ލިބިވަޑައިގެން އަ

އަކީ ވެސް ވަރަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ. މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަން ނިޔާ އާއިތަހު

މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް . ވެއްޖެ އްކަތްކުރާތާ ވަރަށް ދުވަސްއަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ މަސަ. ސް މައްސަލަ އެއްޚައްސާ

އިޞްލާޙުކުރުމަށާ، އަދި ( ރ)އަދި ( ނ)، (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  21އަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މައްސަލަ

ތުން ރައްޔިތުންގެ މި މައްސަލައިގެ ބާވަ. ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ އެއް(ރ)

ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތް އޮތުން އްޔާ ފަހުން މިތާނގައި ތަމްސީލުހޮވޭ ބަޔަކަށް ނޫނި އެއްގެ ނަމުގައި މަޖިލީހަށް ޕާޓީ

އޭގެ ބާވަތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ މައްސަލަ ، އެހެންވީމާ. ހެޅުނު މައްސަލަ އެއްޓަކައި ހުށަ ނައްތާލުމަށް

ދައްކަވަމުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްވައިފި މިހާރު ހަކަފުޅުކު ވާދެންމެއަ. އެއް

އެ ހުށަހެޅި  .އަށް ބަދަލުކުރަން 3މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި  2ގެ ބަދަލުގައި، 2ވާ  އިތުރުކުރެވުނު އަކުރުގައި އެ

މެންބަރަކަށް ވެސް ން ބޭނުންވަނީ، މި މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ދެން ދަންނަވާލަ. ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ކަމަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވަކާލާތުކުރައްވާ  ކުރެވޭނެހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް

ފަދަ ގޮތަކަށް  ވޭއަދި އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޖާބަދޭންޖެހޭ، އިޖާބަދެ ތުކުރެއްވުމަކީ ވެސް ހަމަ ޖާއިޒުވަކާލާ

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް އަލުން ގެނެސްގެން ނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތު ވެސް ، އެހެންވީމާ. ތްކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭމަސައްކަ

ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ . އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދިނުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ޕީގެ .ޑީ.އަށް އޮންނަ އަތޮޅުން އެމް ޅުވި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ދެވަނަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާ

ގައި މުފީދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ވަޑައިގެންނެވި ޝިފާޤުޓިކެޓެއްގައި ހޮވިވަޑައިގެން މި މަޖިލީހަށް 
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އެއްކޮށް ރިކަމާ ލާޞްތެއެއީ އިޚް. ލަން ބޭނުންދަންނަވަ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅެއްކަން

هللا މަނިކުފާނު  މަނިކުފާނަށް ކެރިވަޑައިގަތްކަމީ އެ ތަނަށް ވަޑައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވަން އެ ވިޔަސް މި ންޕީ.ޑީ.އެމް

ންދީ ކުރެއްވި ގަهللا  އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށްއްޔިތުންނަށް އަމާނާތްތެރިކަމާ އާއި އަދި ދިވެހި ރަ ގަންދީ ކުރެއްވި ހުވަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އަމާނާތްތެރިވުން ،ލާޞްތެރިވެހުވަޔަށް އިޚް

 

 .ނިންމުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިގެންފައިވާ ގެ ދަށުން ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައަދިވެސް މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނަން ދެން އަރުވާންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމެ، އެހެންވީމާ. ބަރުން އެބަ ތިއްބެވިމެން. ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި

އެކު އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ން ޖަލްސާ ނިންމާލާ ގަޑި ޖެހުމާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ. އޮންނަ ޖަލްސާއެއްގަ

 . އިގ1333ަވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2312ލް އޭޕްރީ 33ލްސާ އެއް އޮންނާނީ ޖަ ދެން މަޖިލީހުގެ. ނިންމާލަން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد
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