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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/28އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  އިމްތިޔާޒު ަގިއ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 .3ކޮޓަރި 

ބަދަލުތައް. އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއއް -4.2

މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެިރ އި މަޑަވެލީ ާދއިރާގެްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ ބަދަުލގަިއ އެ ކޮމިޓީއަްށ އި
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ެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްރަޝީދު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އި އަންގާފަ. ގަ 2015ަގސްޓު އޮ  26ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެއިޢްލާންކުރަން. ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓައށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 

ލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖި 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2015ްސޓު ގައޮ  26ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ ޮތއްޑޫ. ާއއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ އިޢްލާންކުރަން

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ  މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ެކޔޮދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް 

ޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ  107

މުން، ރައްޔިތުންެގ ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަ 2015ަގސްޓު އޮ  26ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން ެއކަން އެގޮތަްށ އިޢްލާންކުރަން. ސަުރކާރުެގ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގައި ހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާ އޫމަސް

މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  ްއޒަތްތެރި އި ދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެޙުސައިން ޝަހުދީގެ ބަ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ 

ތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮ 107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގައި އަންގާފަ.  2015ަގސްޓު އޮ  26ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 އިޢްލާންކުރަން.

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

)ސިޔާީސ  2013/4މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލި ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

)ިސޔާީސ  2013/4ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

  ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކު، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު، މިނިވަްނ  (އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނު) 2008/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ -6.1

ގަްސުޓ އޮ  25ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

ބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯްޓ ްއޒަތްތެރި މެންއި ަގއި  2015

ރި މެންބަރު، ްއޒަތްތެއިބެހޭ ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ

 ރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއޒަތްތެއި. ޟާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިއިގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރި

އަްށ  (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  ގާނޫނު) 2008/8ނޫނު ނަންބަރު އްަޒތްތެރި ރައީސް. ގާއި `. ޝުކުރިްއޔާ 

މިގޮތުްނ  މަށް.ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރު ކަމާ ،މީއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ލިބުމާ ގުިޅގެން ކޮމިީޓން ނިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް އެ ބޭުފޅުންނާ މަޝްވަރާކުެރވުނު. އެ ބޭފުޅުން ދެްއވި ލަފަޔާ 

 ،މާ މި ބިލު ެއގޮތުެގ މަތިން ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީ ،ން ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނުނީ މަތީ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ

އްޒަތްތެރި އި ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހުށަހަާޅލަން. ކޮމިޓީގެ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އިމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެިޅފައި ވަނީ ޖު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއިޝުކުރިއްޔާ  އެއީ  .ގަޑިިއރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު 1ލަ މުބިލަށް ކަ

 15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59މިނެޓު  28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

އަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ . ވަިކ ޕާޓީމިނެޓު 3އަށް އަދާަލތު ޕާޓީ ސިކުންތު. 18 މިނެޓު 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު 3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި އަރުވަނީ މަރަޫދ  . ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން. އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.އިދާއިރާގެ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ އެތެޭރގެ ކަންކަމުެގ ތެރެއަށް ދައުލަތުން ފުޅާ ްއޒައިޝުކުރިއްޔާ 

ދާއިރާެއއްަގއި ވަންނަމުންދާ މައްސަލަައކީ ކަންބޮުޑވާްނޖެހޭ މައްސަލައެއް. ެއއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއަދު 

ޯގސް އިްޞލާޙެއް ނޫން. އޭގެ ޒާތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންަނށް އޭގެ ޒާުތގައި ،އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރާ އިޞްލާޙަކީ

ަމށް މަގުފަހިވާނެ އިޞްލާޙެްއ އުކަށް އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތަްއ ދިއަދި އިންޞާުފވެރި ގޮތަ .އެންމެ ރަނގަުޅ އިޞްލާެޙއް

 .ނުވާނެ. އިޞްލާޙުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުހެއް މި އިޞްލާޙުގެ ނަތީޖާ ގޯ ،ވޔަސް  ކަމުގައިމެ. އެހެން އެކަން އޮތް ވެސް

ޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. ކިާހވަރަށްޯތ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ އެތެޭރގެ ކަންކަުމގެ އަ

އެތެރޭެގ  ،ެއތެރޭގެ ކަންތައްަތއް ،މިއީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ކަންަތއްތައް  .ތެރެއަށް ވަންނާނީ

ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާ  .ސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކޮށްލާނީތޯއިންތިޚާބުތަކާ އެްއޗެހި ހިންގަން ސިޔާ

ނުޑ މިީއ ވިސްނާލަ ތޯ؟ރެއަށް ވެްސ ދައުލަތުން ވަންނާނީއިންތިޚާބުތަކުެގ ތެ ކުރާ ގޮތުަގިއ ބޫލު ގަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް  ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ިހންގުން އިއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ާވނީ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ އިންތިާޚބުތަކާ

ނިޑޓޭޑު ޮހވުމުގެ އިންތިާޚބަކީ ،ވެދާނެއާދެ! މިހެން ދެންނެވީމަ ވިދާޅު  ދޫކޮށްލުން. ަވކިން ޚާްއޞަ  ވެސް  ިރޔާީސ ކެ

ނިޑޑޭުޓ ވެްސ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ގިނަ އިންތިޚާުބގެ ތެރެއިްނ އިންތިޚާބެްއ. ިސޔާސީ ޕާޓީތަ . އެއީ ކޭއިންތިޚާބެ ުކގެ ކެ

ލު މަޤާމުތަކަށް އޫއަދި މިނޫންވެސް އެ ާޕޓީގެ މަސް ،ވައިސް ޗެއަރމަުނން ،ޕާޓީގެ ޗެައރމަނުން އެްއވަރަށް ހޮވުމާ

 ؟އިންތިޚާބާ ހުރި ތަފާތަކީ  މި އިމީހުން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބުތަްއ ބޭއްވޭ. އެހެންކަމަށްާވއިރު، ކޮބައިތޯ އެ އިންތިޚާބުތަކާ 

ޚަރަދު  ބެކޭ އެއްގޮތަށް ބޮޑު އްމު އިންތިޚާ އާރާއްޖޭގައި ބޭްއވޭ  މި އަކުރު ގާނޫނަށް އިތުރުކުރުން. މުޅިދެވަނަ ކަމަކީ 

ނޑުމެން ުފންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެްއ. އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުގެ  . މިއީދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދާނެ ވެސް އަުޅގަ

ބެނީ ކިހާވަރެއްެގ ދިވެހި ދައުލަތައް ލި ،ޚަރަދު މިގޮތަށް ގާނޫނުތައް ގެންނަ އިޞްލާޙުން ބޮޑުކުރަމުންދާއިރު

ންދޭންޖެހޭ ތަރުތީބަކީ އިސްކަ ،އި އާރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ބެހިގެންދަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ  އެ އާމްދަނީ ،އާމްދަނީއެއްޯތއާއި 

ދޭންޖެހެނީ. މިއީ ކަންރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންކޮން ޚިދުމަތެްއތޯ އިސް ،އިއާ ކޮބައިތޯ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދެއް ކުރުމަށް  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިހޭ ކަމެއް. ވިސްނާލަންޖެ

ވަގުތު  އެ ކަމަކީ މި ،ިވޔަސް ެވސް ކަމެއް ކަމުގައި މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި ނިންމޭ އެއީ ކިތަންމެ  ،ނިންމާއިރު

 .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއިޖެހޭ.  ކަންތައްތޯ ިވސްނާލަން އެބަ  ވެފައިވާ ންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރިހިނދުން ހިނދަށް ރައްޔިތު

ިމއީ އެަތއް . ދަންނަވާކަށެއް ވެފައި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި ަކމުން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގޭ ކުއްލިައކަށް މިތާ އިނދެ 
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ބާވަތުެގ  ނަށް މިނަކަށް އަރަިއގެންދާނެ ޚަރަދެއް. މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫއަމިލި

ނޑުމެން އިހަށް ،އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޭޅއިރު ސީދާ  ،ސަރުކާުރގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ހިނގާ ؛ދުވަހު ިނންމައިފިންައޅުގަ

ވާނީ ސަރުކާުރގެ އްޔާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންސް ޭއގަިއ ެއކުލެޭވ ކަމެއް ވެއްޖެ ޚަރަދު ހިނގާ ކަމެްއ ެއއީ ފައިނޭން

ޖެހެނީ މިއަދު އަނެއްާކެވސް ކޮމިޓީން ފާސްކޮްށގެން  އެކު ދަންަނވަން މިމަޔާ ިހތާރާތުން ވެސް. ެއކަމަކު ފަ

ވާނެ ކަމަްށ ން ރުފިޔާ ޚަރަދުއަ . ކިތައް ސަޭތކަ މިލިްސ ގާނޫނަށް އިޞްލާެޙއް ގެންނަނީއަޅުަގނޑުމެން އިލެކްޝަން

ނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ގާނޫނެއް ފާސްކު ާރއިުރ މި ކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ދަންނަވާކަށް. އަުޅގަ

ނޑަށް މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ގެންަނން ކުރަން. އޭގެ ފަހުަގއިހިސާބު .ކުރަންޖެހޭ ވިޔަ  ވެސް އެބަ ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނައުމުން ީމގެ ނަތީޖާ ޯގސް ކަމެޭކ. އިޞްލާޙު ގެމި ވެސް  ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑު ނުދަްނނަވަން ފަހަރެއްަގއި

އް ޭބއްީވމާ އެ ޕާޓީން އަމިއްަލއަްށ ޕާޓީަތކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެ ،މިޝަނުްނ އިންތިޚާބެއްއިލެކްޝަންސް ކޮ

އެހެްނ  ،މެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެތް ނެތް. އެހެން އެކަން އޮތަސް ކަމާއިންތިޒާމުކުރުމަށް ވުރެ މާ ހަރުދަނާކޮށް ދާނެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ގޮތަަކށެއް ކަމުަގއިއެކަން އޮތް އާދެ،  ްއ ނުވާނޭ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މިކަން ކޮްށގެނެ ވިޔަްސ ައޅުގަ

ނޑު ެވސް މި ތާއީދުކުރަނީ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވްއޖެ މިހާރު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތީ ނުއްބާވާ ގޮތަށޭ  ،އެ އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓަކު ވެސް ނޑު ކީ ެއކަމަކު އަޅު ، ައޅުަގނޑަށްކަަމށްވަނީިވއްޔާ އެހެން .އިންތިޚާބު އިވަރުބަ ؛ރިޔާސީ ކެ އިުރގައި ގަ

ނިޑޑޭޓު ހޮވާ އަޅުަގނޑަށް މާނަ ދޭހަ ވީ ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މި އިންތިޚާބު ތެރެއަށް ވަންނަ ގޮަތށް ރިޔާ ސީ ކެ

ނުޑ ހަމައިންތިޚާބު. އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ވެއްޖެ  ނުޑެގ އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ެނތް. އަުޅގަ އެއަްށ  އްޔާ އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓު ހޮވާ އިންތިތަނަ ކަމަކު މިތާއީދު. އެ ޚާބުަގއި ދައުލަތުން ށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމުގައި އޮތީ ރިޔާސީ ކެ

ނުޑ އެ އެ ޫނން ގޮތަކަށް އެކަން ނިމޭ ަކމަށް ވަނީ ގޮތަށް. ކޮންޑަކްުޓކުރާ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވިއްޔާ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެިރ އި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ 

 މަނިކަށް.މެންބަރު މޫސާ

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދިނުމުގައި ވަކި ށް ހޯދައިއްޤުތައް ރައްޔިތުްނނަނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙަޤާއްޒަތްތެރި ރައީސް. އި ޝުކުރިއްޔާ  

ރަނގަޅަށް އެބަ ބުނޭ  ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް 26ނޫނުއަާސސީގެ ޤާނުވަތަ ވަިކ ފަރާތެއް ނޯވޭ.  ،މުއައްސަާސއެއް 

 ތަކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙު މި މި ޙައްުޤ ހޯދައިދޭންޖެހެނީ ވަކި ފަރާ .ކުރިމަތިލުމުެގ ޙައްޤު ތަކަށްއިންތިޚާބު
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މަކީ، މި މަޖިލީހަށް ލީ ބޭނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޤްޞަދެއްގައި. ިސޔާސީ ާޕޓީތައް ހިފަހައްޓަިއގެން ތިބި ތަނަށްލީ ބޭނު

މީހުންނަށް ގަބޫލެްއ ނުކުރެޭވ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުަގއި ބުރަކޮށް މަަސއްަކތްކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް  ބައެއް ވެރިން، އެ

ނ އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް ޑު ވަަރށް އެދެން، އަދި ކޮމިޓީން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމިޔަސް ދޭކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އައީ ވަިކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ވިސްނާވަަޑއިގަތުމަށް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާަތްއ އުފެދިގެން މި

ވަރަށް ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް.  ބަޔަކަށް ޓަަކއި ބައްޓަްނވެގެްނ އައި އެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއި ިސފަކުރާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ެއއީ

ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ. ދައުލަތުގެ  ،ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުެރވެނީ ކޮންަކމެއްތޯ ޕާޓީތައް ހިްނގުމަށް  ،މިލިއަން ުރފިޔާ ދޭއިރު 7މިލިއަން،  6ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ 

ނުޑމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުގެ ވިސްނުމުަގއި އޮތީ ިމ އިޞްލާޙު ލީއިރުަގއި އީއެ  ؟ޓަކައި އެ  ،ެވސް އަުޅގަ

ނޑިޑޭަޓކު ހޮވުމަށް  ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން އެ ޕާީޓއެްއގެ އެތެޭރގެ އިންތިޚާބުތަުކގެ ތެރެއިން، ާޚއްަޞކޮށް ިރޔާސީ ކެ

ނަޑއެޅޭ ބަޖެޓެްއެގ  ،ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ބިލުކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުހިއްމު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްފަހުގައި އެ ނުވަތަ ކަ

ގޮތަކަށް އެކަްނ  ދޭ ފައިސާ އޭގެތެެރއިން ނެގޭ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމަށް. ައދި އެ ފައިސާ ަދއުލަތުން ޕާޓީތަކަށް

ޒަތްތެރި ހުރިހާ ދެއްކީ. ިއއް ނިންމުމަށް. ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. މި ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދައްކަންވެގެން މި

ނޑަކީ އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ކހާ މަަސއްކަތެްއ ުކރި މީހެއްކަން. ކޮންކަަމކާތޯ  މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ އަުޅގަ

ނޫން އެހެން  ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާނެ ވާހަަކ ބުނީމަ. އެ ؟އަޅުަގނޑު ޕާޓީން ބޭރުކޮށްލީ

މުަނއްވަރަށް ވެސް  .ނޫްނ. ޑރ ެއއްނެތް. އެކަމަުކ ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީން ަހމައެކަނި ބޭުރވި މީހާ އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް

 ؟ވާހަކަ ދައްކަްނވީތޯ ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަން ދިމާވި. އިބްރާހީމް ިއސްމާޢީލަށް ވެސް މިކަން ދިމާވި. ައޅުަގނޑު މިއަދު އެ

ން ހާޑީީޑއަށް ެވސް މިކަން ދިމާވި. އަލް .ކަން. ޑރމިއެބައޮްތ  ްއގައި ވެސްއެހެންވީމާ، ހުރިހާ ސިޔާީސ ޕާޓީއެ

ވަިކ ބަޔަކު އެމް.ީޑ.ޕީ ހަރުކޮށް،  ،ތެޭރގައި ސީދާ މިކަން ރާވަިއގެންގެ އަށް ވެސް ދިމާވި. އެެހންވީމާ، އެމް.ީޑ.ޕީހުމީފަ

.އެމްގެ ތެޭރގައި ވެސް. ިތ ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެގެން މިަކން ކުރާތީ މިކަން ހުއްޓުވަން ބޭނުންވަނީ. މިކަން އެބައޮތް ީޕ.ޕީ

ވެްސ އަިދވެސް ޤާސިމް  ައކަށްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތެޭރގަިއ ެވސް ިމކަން އެަބއޮތް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ !ބޭފުޅުން ބައްލަވަން ިތއްބަވާ

ވެސް މިކަން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،  ގައި. އަދާލަތު ޕާޓީއްލީޑަރަުކ ނުކެރޭނެ ނެރޭކަށެ އިއިބްރާހީމް ފިޔަވަ

ކުރަނީ ވަކި މީހެްއގެ ފަހަތުން ދުވާކަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސިޔާސީ މަަސއްކަތް މި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުެމންނަށް މި  ނޫނުއަސާސީަގއި މިޤާ ނޫނުއަސާސީން މި ޙައްޤު ގެއްިލގެންދާނެ ޤާއޮތީ މިކަން ކުރަން. އަުޅގަ

އެކަަމކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ އަމިއްަލ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރވޭެނ ކޯޓަކަށް ވެްސ، ެއއްެވސް ބަޔަކަށް. 

އޮތީ ނިންމާފަ. ދައުލަތުން ލާރި ދެނީ. އެކަމަކު ބޭނުންކުރަނީ އެހެން  މިނިވަންކަމުގައި އުޅެންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް މި

ނޑުއި ބަޔަކު. ޕާީޓއަށް ހިންގުމަށް ެއއްވެްސ މަސަްއކަތެްއ ނުކޮށް. އެމް.ޑީ.ޕީ މިއަުދ އޮތީ އޮޔަ  މެން ދާ ހާލުގައި. އަުޅގަ

އެހެން  އިތިމާގެ އަމިއްލަ ކަމެއް ފިޔަވަ ؟ ބޭނުންވޭ ޕާޓީ ނަގާ ކޮޅަށްޖަހަން. އެކަމަކު ކޮންމަސައްަކތެއްތޯ ކުރަނީ
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ނޑު ވަރަށް އެދެން، ިތ  އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރޭ. މި ވާހަކަ ދެއްކީާމ، ދެއްކި މީހާ މި ގޯސްވަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ ފަހުން ތި ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން މި މައްސަަލ  އިބޭފުޅުން މިއަދު މިއަށް ވޯޓުނުދެއްވަ 

ައޅުަގނޑު ދުނިޭޔގަިއ ހުރިއްޔާ މި ވާަހކަ ޮގވާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ  ންނިކުމެގެން، މިކަން ގެންނަ ދުވަހަކު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމެ ބޭފުޅެއް ފައި އޮތީ މި ބިލަށް އެވާން އަންގަ އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމުތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ކަމަށް ވާހަކަފުޅު މެންބަރު ރިޔާޟް  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ވިލުފުށީއަރުވަނީ  ދައްަކވާނީ. ައޅުގަ

 ރަޝީދަށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

އް މު އެއްޗެ އްމުހި ށްމުކޮްށ، މި ބިލައްރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑަްށވުރެ މުހިޢަލަިއކުމް. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ އައްސަލާމް

ނޑު އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަފާނަން. އިޝާރާތެއް ނުކުރާތީ އަޅުަގނޑު ަރއީްސ އް އްޖެހުރެ ވިދާޅުވާން ބޭފުޅަކު  ޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުބޭނުންކޮްށލާނަން. އާ ގެދެއްވި ފުރުޞަތު ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ދެ! އަޅުގަ

އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެްއގެ އިންތިޚާބުތަކަށް ެވސް ވަންނަން. އަދި ހިނގާ 

ށް ޓަކައި މިއަދު ހުށަހެޅިގެންދާ ހޭ. އެކަން ކުރުމަވަދެ އެކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެބަ ޖެ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއަށް

ނޑު ގަބޫލު މު އިޞްލާއްއިޞްލާޙަކީ މުހި ކުރަން. އާދެ! ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެޙއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

. އަިދ އެ ެދއްިކ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ އެ ވިދާޅުިވ ކަންތައްަތކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

ނޑަށް ަގބޫލުވާހަކައާ ގުިޅގެން މި ގާނޫަނށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންަނން ކުރެވޭ. އެ ިއއްޒަތްތެިރ ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ެވސް ވަރަށް ޮބޑު ހޭދަެއްއ  ،މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މިއަުދ އަުޅގަ

 ޑިޭޑޓަކުކާ ހަމައަށް ެކނކަން އިންތިޚާބުތަ ަތކަށް އެބަ ކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިނިވައަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ޕާޓީ

ެއ މެންބަރުންގެ  ،އަިދ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް  ،ކުރެވޭނީ ވެސްދަތުރުކޮށް، ެއ ޙައްުޤ ކަަށަވރު

ތިޚާބުތަކެއް އެތެޭރގައި ވެްސ، ބޭުރގައި ވެްސ ފުށް ފެންނަ އިން ކުެރވޭނީ ިމދެންނެވި ކަހަލަ ދެޤުތައް ހިމާޔަތްޙައް

ނޑު ގަބޫލުބޭއްިވގެން. އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނީ މިދެންނެވި ބަދަލުތައް މި ގާނޫނަށް ގެނެ ކުރަން. ސްގެން ކަމަށް އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީން  މެންބަރަކަށް ވެސްއެހެން ހުޅުހެންޭވރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް އަދި އެނޫން  ،އަދި ހަމައެހެންމެ

ވޯުޓގެ  އިމިޝަނުން މިފަދަ ޕްރައިމަރީތަކުގަިއލެކްޝަންސް ކޮ ،ނުން ވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކީޤީތެރެއިން ހަމަ ޔަ

ނޫން، ޭރެގ އިންތިޚާބެއް އެހެންކަންތައްތައް ބަލަހައްަޓއިީދގެން. އެނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ުކރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އެތެ
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ނޑުމެންނަށް  އެންމެ ؛ްއޔާއްޖެބާއްަވއިފި ކަމަށް ވެ ފަހުން ދިޔަ އިންތިޚާބުގައި ެވސް ކަންކަން ެވގެންދިޔަ ގޮތް އަުޅގަ

އޮތް. ށް ވުުމެގ ފުރުޞަތާއި ޖާގަ އެބަ އެބަ އިނގޭ ސިޔާސީ ަބެއްއ ޕާޓީތަކުަގއި. އެހެްނވީމާ، ެއހެން އެކަން ެއގޮތަ

ކަން މިގޮތަށް ކުރުން. އަިދ ޕަޓީތަކުގެ ިއސް މަޤާމުގައި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ މި

ނޫނީ ިދމާވާ ކުދިކުދި ކަންތައްަތކާ ހެދިގެން ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގަިއ ، ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން

އޮްތ ގޮތެްއގައި ފެނިފައި  މު އްބޭފުޅުން ވަކި ކުރުމަކީ ެވސް އާ މުތަކުގައި ތިއްަބވާޤާނޫންނަމަ މަ ،ތިއްބަވާ މެންބަރުން

ރާެއއްަގއި މަސައްކަްތކުރާ އެންމެ ފުޅާ ދާއި ޓީއެއްގެ ގޮތުަގއި، ޑިމޮކްރެޓިކު. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާކަމެއް

މީހުން އެ ޕާޓީަގއި މިހާތަނަށް  އަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިާޔީސ ޕާޓީތަކުގަިއ، އެނަންއެޅިފައި އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ަކމެއް ނޫން. އެ ޕާޓީގައި ވަިކ  ނެތް ޕާޓީއެކޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގުމީހަކު މެއްގައި ޤާހުރި އެްއެވސް މަ ތިޚާބުކޮށްފައިއިން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީހިތްހަމަނުމީހަކު  ަގނޑުމެންނަށް ބޭރުކޮށްލާ މަންޒަރު. އަޅު ،ޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

. އަދި އޭގެ ކުރީަގއި މުނަްއވަރަށް ަކންތައް ކުރެްއވި ގޮތް. އަިދ މީއަށް ކަންތައް ކުރި ގޮތްހުފަ ންހާފެނިގެންދިޔަ އަލް

ފަހުން މިހާރުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ  އޭެގކުރިން އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް ކަންތައް ކުރެއްވި ޮގތް. އަދި އޭގެ

ކަންަތއްތަްއ  ގައި.އާރު.ޕީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭރުކުރައްވަން ކުރި މަސަްއކަތް. އެަކން ކުރީ މި ޕާޓީއެއް ނޫން. ޑި

ނޑުމެން ހަނދާން އެބަކުރެްއވި ގޮތް  ހުރި އިނގޭތޯ. އޭރު މަޖިލީހުގައި ދިމާވި ވޯޓަކާ ގުިޅގެން ކުޑަުކަޑ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޚިާޔލު ތަފާތުވާ ަވގުތުގަ  އި ވެްސ މައްސަލަެއއްަގއި ކަންަތއް ކުެރއްވި ގޮތް. މީ ވެގެްނވާނެ ގޮެތއް ނޫން. އަުޅގަ

ކަންކަުމެގ ޙައްލު އަންނަންވާނެ. ެއގޮަތށް  އެކު މަޝްވަރާކުެރވި، މި ޖެހުނު ފަރާތާމަްއސަލައި ގެ ލީޑަރުންނާޕާޓީތަކު

ކެއް ދޫކޮށްލެވެނީ. އެީއ ތަެވނީ ވަރަށް އަގުހުރި އެސެޓު ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެ

ޔިތުން ގެެނސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލަނީ އެތައް ސަތޭކަ ަބއެްއގެ ރައް ،ތިޚާބުކޮށްަފއި ތިބޭ މީހުންރައްޔިތުން އިން

 ؟ން ިމ ބޭރުކުރަނީ. ކީްއެވގެންތޯެއުކގައި. އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް. އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު ވޯޓާ

ވާތީވެ. ބިުރވެރިކަަމކަްށ  ރަހަކަށްނޫނީ ވެރިކަމަށް ައންނަން ހުރި މީހަކަށް ހު ،އޭރުަގއި ވެރިކަމުަގއި ހުންނަ މީހަކަށް

ހުންނަ  ވާތީ ބޭރުކުރަނީ. އެހެންެވގެްނނުވާނެ. މި ަގއުމުަގއި ފުުރޞަތު އޮންނަންޖެހޭ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގައި 

ހަކަށް ވާީތވެ އޭނައަްށ . ރާއްޖެެތރޭ މީހަކަށް ވާީތވެ، އަތޮޅުެތރޭ މީމުގެމަކަށް ދަތުރުކުރުޤާކޮންމެ މީހަކަށް ވެްސ މަ

ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިލު ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ. ، ޞަތު ނޯންނަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކޮްށގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާފުރު

ނޑު މި ކޮްށ ޞަ ޚާއް ،ބުތައް ވެސްޚާއެތެޭރގެ އިންތި، ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ އެކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް އަޅުގަ

ބުގެ ކަންތައްތަްއ ޚާބުތައް މޮނިޓަރކޮށް ެއ އިންތިޚާއެ ިއންތި ޕާީޓތަކުން ނުކުންނައިރު އަށް ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

ހިސާބަށް  ދޭންވާނީ އިލެްކަޝން ކޮމިޝަނުން. މީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. މި ހުށަހެޅުން މިއިބަލަހައްޓަ

 ،މު ތަޖުރިބާތަކެއް އްމު ކަންތައްަތެކއް، މުހިއްަކންތައްތައް މިގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހި އަދި މި ،ގެނެސްދެްއވީތީވެ 

ނޑުމެން މިތިބީ ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ  ބޫލުކުރަީނ ގައަުޅަގނޑު ، މީގެ ނުރައްކާތެިރ ތަޖުރިބާތަކެއް ވެސް އަުޅގަ
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ގާނޫނު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށް. އަދި  ؛ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ގަާވއިދު އަދި އިތުަރށް މުސްތަޤްބަލްގައި

ނޑުޮކށްލަ ަބދަލުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިދެންނެވި ނޑުފު އޮްތ  އިދިވެހިާރއްޖޭގަ  އި،އެކު ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު ފު

ނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް ބައެއް ޕާޓީތަކުން އިސްަނގަިއގެން މި ލެވޭއިއަމާންއޮމާންކަން ނަގަ  ކުރާ ކަންަތއްތަަކކީ ވެސް އަުޅގަ

މަންދޫބުންގެ ގޮތުން މިާތ  ޞަ ޚާއް  ގެނުގައި ކޮމަންވެލްތު ތަ ބޮޑަްށ ފެންނަ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް އުނދަޫގވޭ.  މަސައްކަތްކުެރއްިވ ބަެއއް ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ކަހަލަ ކަންަތްއތައް މިތާ އެތެރޭ ކުަރްއވާތީ ައޅުގަ

ވާހަަކ  ހޭނުރު ،ރިގެން ތިބެތިމާ ނުރުހުނު ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ިރޔާސަތަށް އެނބު ،މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަން ތިޭބއިރު

ގެ ގޮުތގައި ވެސް މު ކަމެއްއްދިމާލަށް ނުބެލުމަކީ ވަރަށް މުހި  ހުރި މެންބަރާ ހާމަކުރުން މާ ރަނގަޅުވާނެ. ާވހަކަދައްކަން

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ރައީސްދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ކޮމިޝަނުން މިހާރު  ސްޝަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕާޓީތަުކގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް އިލެކް 

ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހައިރާްނވޭ ، ދަރަޖައަށް ވަްނނަތަން. އެހެންވީމާ ހާއިންތިމި ފެންނަނީ  ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

މިކަްނ ޕާޓީތަުކގެ ޕްރައިމަރީތަުކގައި ތިމަންނަމެން  ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ވިދާުޅވީމާ ސްއިލެކްޝަން

ނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި ޑިމޮކްރަގަކަށް ކުރާކަށްޖެހޭ ކަމަ ސީތަުކގައި ޕާޓީތަުކގެ ބޫލެްއ ނުކުރެވެއޭ ވިދާުޅވީމަ. އަިދ އަޅުގަ

ކޮމިޝަނުން ކުރާ  ސްއިލެކްޝަން އީޕްރައިމަރީތަކާއި، ޕާޓީތަުކގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާ، މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ މި

ނޑުމެން މެންބަރުން ތިއްބެވި ޕާޓީތަކުްނ  10ފެނޭ ޕާޓީއެްއގައި  ނަށް އެބަކަންކަމެއް ނޫން. އެހެން ޤަުއމުތަކުގައި އަުޅގަ

ބުތަކަްށ ވެސް އެބަ ވާދަކުރޭ. ދަފްަތރު ބަލަހައްޓަިއގެން މިގޮތަކަްށ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޚާވެސް ރިާޔސީ އިންތި

ރޭ. މީ ވަރަށް މިނިވަން ދައުލަތުގެ ފައިސާ އަބަދުވެްސ ޕާޓީތަކުގެ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމަކު ހޭދައެއް ުނކު

ނޑުމެން މި މީހަކު  ލިބިދޭ އެ ނޫނުައސާސީން ވެސް އެބަޤާދައްކަނީ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް  ފިކުރެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ވަގުަތކު ޕާޓީ  ބޭނުން ،މީހަކު ބޭނުން ޕާޓީއެްއގައި އުުޅމާއި ބޭނުން ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތަބާވެގެން އުޅުމާއި، އެ

މިހެން މިކަން އޮންނައިރުގައި ައބަދުވެސް އިލެކްޝަން ކޮިމޝަނުން ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ، ންވީމާ. އެހެބަދަލުކުރުމާ

ނަގަމުންގޮސް މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރާކަށްނުޖެހޭ.  ޕާޓީތަުކގެ ިތބޭ މީހުންގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓު، އިބަލަހައްޓަ

ގޮތް  ވޯޓުލާ ގޮތުން މީހުންގެ ފިކުރު ހުންނަ ބުތަކަށްޚާ ުބތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި އިންތިޚާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންތި
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ނޑުމެން ބަލަންީވ  އެނިގގެން މި ދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީަތކަށް ފައިސާ ދޭިއރުގައި ވެސް ފަިއސާ ދިނުމުގައި އަުޅގަ

ީޓއަކަްށ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ތިބި ައދަދަކަށް ނޫން. އެ ޕާީޓއަކަށް ވޯޓު ލިބޭ އަދަދަށް. ވޯުޓ ހޯދާ އަދަދަކީ އެީއ އެ ޕާ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގގެންދޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ  ތާއީދު އޮތް އަދަދުކަން އަުޅގަ

ބިރުދައްަކިއގެން ޕާޓީއަށް ެވއްދުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ޕާޓީއަށް މީހުން ވެްއދުމުގެ ކަންތައްަގނޑު މިހާ  ،މަންޒަރަކީ

މީހުން ތިބޭ އަދަދަށް ބަލާފަ. ވަޒީފާ  އިއޮންނަީނ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގަ މުގައި ވެސް މިއުޅެނީ ފައިސާ ދިނު ބޮޑުެވގެން މި

 ،މީހާ ުހންނަ ޕާޓީއަކަށް ތަާބވެގެން  ޖެހޭ. ކޮންމެ ކަމެއް ކުާރއިުރގައި އެ ދޭއިރުަގއި ވެސް ޕާީޓގެ މީހެްއތޯ ބަލަން އެބަ

ނޑުމެން މި ެވސް މިމިހާ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން  ކަންކަން ކުަރންޖެހުނީމާ  ބަލައިގެން އެ މައްސަލަ  އުޅެނީ. އަޅުގަ

ްއ ެއއްމީހުން ވީމަ ޕާޓީ 3000ދިނުމާއި،  މީގެ ކުރީަގއި ޕާީޓތަކަށް ފައިސާ ،ދިރާސާކުރިއިުރގައި ވެސް ހުށަހެޅިން

 ެއއާ ބެހޭ  ،ދައުރުގެ ތެރޭަގއި ވެސް އިްޞލާޙެއް ފާސްކޮށް ފަހަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަމަށް މި މި، ހެދުމާއި

ނޑުެމން ހުށަހެޅިން މީހުން  500 ،މީހުން ކީއްކުރަންތޯއޭ  3000 ،ގޮތުން ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާުކރިއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ތިބި  ޭދއިރުަގއި ޕާީޓެގ ދަފްތަރުގައި މީހުން ތިއްބަސް ހަމަ ޕާޓީއެްއ ހެދެންވީއޭ. އަދި އޭެގއިތުރުން ޕާޓީަތކަށް ފައިސާ

 ބުތަކާ ކުރިމަތިނުލާޚާދާ މިންވަރޭ ބަލަންވީ. ބައެއް ޕާޓީތައް ެއްއވެސް ގޮތަކަްށ އިންތިޕާީޓއެއް ވޯުޓ ހޯ ވަރެއް ނޫނޭ އެ

ފެނޭ. މިހާރު  ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. އެއްވެސް ކަހަަލ އެކްޓިވިީޓެއއް ނުހިންގާ ތަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އޮތީ ޑީ.އާރު.ޕީ. އެކަމަުކ  އޮތް ޕާޓީއަކަށް މި ވަނައަށް މީހުން އެންމެ ގިނައިން 3ރާއްޖޭގެ  މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ

ނުޑމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ އެވަރުގެ ގިނަ އަދަެދއްެގ ، ޑީ.އާރު.ޕީން ހިންގާ އެްއވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް އަުޅގަ

 މިގޮތަށް މި، ެއއީ ެވސް ުސވާލުއުފެދޭ ކަެމްއ. އެހެންވީމާ ؟ފައިސާ ޑީ.އާރު.ޕީއަްށ ދޭންޖެހެނީ ކޮންކަމެއް ކުރަންތޯ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ނުޖެހޭ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީއަްށ  ކަންކަން އޮންނައިުރގައި ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަޅުގަ

ނާ ހަމަ އިލެކްޝަން ކޮިމޝަން ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބާ އިކަންތަކުގަ  ފަހަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ވަންނާކަށެއް. އެކަމަކު މި

 އެރި ށްވީމަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހިތަ އެހެން ގޮެތއްއި ން ގޮސް ކުއްލިައކަށް މިކަމުގަމުކުރަމަލު ޢަގޮތަށް މި ސަރުކާރުން 

ނޑުމެންނަށް މީ ކިހިނެއް ،ކުެރވެމުންދިޔަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ަމޝްވަރާއަ  ށް ބޮޑަ  ދެން ވެގެންދިޔަ ކަމެއްތޯ. ައޅުގަ

ސޭހަވާނޭ ނުވަނިއްޔާ. ވުރެ ފަ ޝަން ކޮމިޝަން ވަނުމަށްކުރަން އިލެކްލޭޓުޕިއުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްރައިމަރީ މެނިކުރެވެނީ ލަފާ

ލަިއގެން ަރއީސް މައުމޫްނ ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތެއް ނޫން ފަރާތެއް ފަހަރެއްަގއި އިެލކްޝަނަށް ކުރިމަތި، އެހެންވީމާ

ނ މާލަށް ދި އެ، ބޮޑަށް ގެއްލުްނާވނެ. އެހެންވީމާ ވަްނޏާ ވަރަށް ިޑޑޭޓަށް ނުވެއްޖެ ކަމަށްރައީސް ޔާމީން އެއީ ކެ

ކަަމކީ  ދިޔުމުގެ ގޮތުން ވީ ކަމެްއެގ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެެކނީ. އެކަމަކު ކޮންމެ ހާލަތެްއގައި ނަަމވެސް މި

 އަޅުަގނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އުތުރު ދާއިާރެގ  ޅީއަރުވަނީ މައްޗަްނގޮ ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއް

 ދީދީއަށް. ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއިްއޒަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާ ޅީމައްޗަންގޮ 

ނޑުމެން އިހަށްދުވަހަތްތެރި ރައީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަ ިމ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްތަުކގެ  ކުސް ައޅުގަ

ފާދިން ކަމުގައި ޢުސިލަކުން ކައުންސިލަެރއް ބާކީިވކަމުަގއި ވިަޔސް ނުަވތަ އިސްތިގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް. ކޮންެމ ކައުން

 ޑިމޮކްރެިޓކު  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ވަން މިވިޔަސް އިެލކްޝަންގެ ޚަރަދު ބޮޑުވާނެތީ އިލެކްޝަން ނުބާއްވާ ގޮތަށް. ދަންނަ

އިލެކްޝަންތަްއ  ،ގެ ތެރެއިން އެންމެ ގާުތން ވެރިކަން ކުރުމަށް ކައުްނސިލަރުންނަށް ބާރުތައް ދީފައިވާއިރު ވެސްނިޒާމު

 ފުްއލެވޭނެތީ އިލެކްޝަްނގެ އެކްޝަން ޮކމިޝަނަށް އެ ޚަރަދު ނޫވާތީ އިލެ  ަކމުގައި ކަމެއް  އެއީ ޚަރަދު ޮބޑު

ކަންތައްތައް  ޭބނުންވުން ވެސް އެއީ ނުބޭއްޭވނެ ގޮތަކަށް މިތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާއުްނސިލުތަކުން އެ ކަސިލުކައުން

ނޑުމެން އެބަ ެއއް ށް ގެންދަމުން މިއަކުރި ުދލުން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ. ޕާީޓެއއްގެ ތެޭރަގއި ޕްރައިމަރީެއއް  ދަނީ. އަުޅގަ

ކަން ރޕާސަން ަގނޑަކީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ކުރީގެ ޗެއަހަމަގައިމު ެވސް އަޅު ،ންކަހިންގަންޖެހުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެއް

ނޑަށް އެ އެކަން ހިގުމަކީ ޚަރަދު ބޮުޑ ކަމެއް ކަމަށް ،ާވއިރު ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނގޭ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ރަިއމަރީ ބާއްވަނީމް.ީޑ.ޕީގެ ޕްއަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީތަކުަގއި ްޕރައިމަރީތައް ބާްއވާއިރު، އަުޅގަ

ގެ ޕްަރއިމަރީތެރޭގައި ވެސް ރަށްރަށަްށ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓު ގޮތަކަށް ޫނން. އަޅުަގނަޑކީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ

 ހުރިފުޅުން ވިދާޅުވެަފއި އެބަޕީ.ޕީއެމްގެ ބޭ  ަރށްރަށަށް އެރީމާ ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެ ،ާވއިރު ދަތުރުކޮށް އުޅުނު މީހަކަށް

ށް ވޯޓު ހުރި ހަމަަގއިމު ެވސް ރައީސް ޔާމީނަ ޮގވިއިރު ހުރީ ބޭފުޅުްނގެ ނަތީޖާ ދެްއވީމާ އެމަރަށް ވޯޓުޢުޅުން ބޭފު އެ

ނޑުމެން މިއަދު މި. ކިތަންމެ ބަޔަކު ތިބީ އެކަމާ ކަންބޮުޑވެފަކަމަށް ބުނެފައޭ ދައްކަނީކީ ކޮންމެހެން  . އަުޅގަ

ށް ޝަުކވާތަެކއް ިދޔަ ގޮތައިކަންކަން ހިނގަ ޑީ.ޕީގެ ޕްަރއިމަރީތައް ިހނގާ ގޮާތއި، އެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. އެމް.

ނޑުމެންގެ ރޕާ ެޗއަ އިވެސް ކުރީގަ  . ހަމަަގއިމުފައެއް ނުވޭއޭރު އުފުލި ސަންކަން ކުރައްވާަފއި އިންެނވި ބޭފުޅެއް އަުޅގަ

މުަގއި ހުންނެވިާހ މަޤާ ބުެވެގން އެޚާތިކަމަށް އިން ރޕާސަންންބަރަކީ. ެއ މެންބަރު ވެސް ޗެއަހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެ

ހަލަ ޝަުކވާެއްއ މެދު ވެސް އެްއވެސް ކަ ބުވީ ގޮތާޚާބޭފުޅާ ިއންތި އެ  ،ގުޭޅގޮތުން ބުީވ މަޤާމާޙާއިންތި އެ ، ދުވަހު

ނޑަށް  ނުވޭ. ވީމާ، މިައދު މި ވާހަކަަތއް މިއުފުއްލަވާަފއި މަ ޕީ.ޕީ.އެްމ ބޫލުުކރެވެނީ މީ ހަގަދެެކވެުމންދާއިރު އަުޅގަ

ބޫލުކުެރވެީނ ގަިއ ކުެރވޭ ކަެމކޭ. އަޅުަގނޑަްށ ތެރޭގައި ކުީރގައި ހިްނގި ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ހިްނގުމަށް ޓަކަ

ަގއި މިހާރު އެތެރޭގައި ރައީސް މައުމޫން ވެސް ކޮންމެހެން ރައީސް ޔާމީނަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަްއވާ ކަމަށް. ޕީ.ޕީ.އެމް

 ،ފާނެތީކުަރްއވަގެންަނވަން ވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ަކލެއް، ރައީސް ަމއުމޫންގެ ދަރިކަލެއްމަނިކުފާނުގެ ދަރި ވީމާ، އެ

ެނގިފަިއވާ އިލެްކޝަން ކޮމިަޝނަކުން ޕާޓީގެ ތެރޭަގއި ޕްަރއިމަރީ ހިންގަިއގެން ަވކި  ރައީސް ޔާމީންގެ ދަށުން
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ނޑު ކަުމގެ އުއްމީދުަގއި ކުެރވެމުންދާ ަކންކަމެއް ކަމަށްނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެ ބޫލުކުރެވެނީ. ވީމާ، ގަމެންނަށް އަުޅގަ

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ  ،ހަމައެކަނި އެންމެ ޕްރައިމަރީއެއް  ،ގޮތަށް  މިގޮތަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަްއ ބޭކާރު ގޮތުަގއި ކުރާ

ނޑަ އެއީ އެކަނި ެއގޮތަށް ބާްއވާ ގޮތަްށ  ކޮށްލަންީވ ކުރަންޏާ ފުދޭވަރަކަށް ޚަރަދުކަށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން. ޚަރަދުއަުޅގަ

 ބުަތކާ ޚާއެތެޭރގެ އިންތި .ަކުއންސިލްގެ ޕްރައިމަީރއެއް ވިަޔސް ،މައްސަަލއެްއ ނެތްއެ ވެސް.  ހުރިހާ ޕްރައިމަރީއެއް

ަޔއިގެން ަވކި ެއްއޗަކަްށ ވަންޏާ އިލެކްަޝން ކޮމިޝަން ބެހެންވީ ކޮންމެހެން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އެަކނި ކި ބެހޭ ކަމަށް

އެތެރޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ންނަށް ބަލައިގެން ބިލު ފާސްކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ބިލު ފާސްކުރަންޏާ ކޮްށގެން ވަކި މީހުޓާގެޓު

އޮންނަ ގޮތަށް ދުރުަގއި ތިބެންީވ.  . ނޫނިއްޔާ މިހާރު މިލުކުރަންީވ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާބުތަކެއް ަހވާޚާއިންތި

ތަކުގެ ވެސް އިލެކްޝަންތަްއ މިދަންނަވާހެން ކައުންސިލު . އަދިކުރަްނވީއިޚުތިޔާރުއަުޅަގނޑުމެން ންމެވެސް ެއއްގޮެތއް ކޮ

ބޭއްވޭނެކަން ެއއީ މިހާރުެވސް ޔަޤީންކަމެއް. ެއއީ އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނުން މުޅި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ސިޔާސީ 

ވަިއގެން ކުރައް ދު ން އެއަށް ތާއީން ުކރެވޭނެ ގޮތަށް ޕީ.ޕީ.އެމުެއކަ ،ގޮތަށް ޕާޓީތަކެްއގެ ޕްރައިމަރީތަކެއް ބަލަހައްޓާ

ންނަށް އެ ޚަރަދުތައް ކުރެއްވޭެނކަމީ އެއީ ބޭފުޅު ކުރަން ވެސް އެބުޚާކަުއންސިލަރެއް އިންތިވަންޏާ  ގެންދަވާ ކަމަށް

 . ށްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަވެސް ނެތް ަކމެއް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއް އްއެއީ ަޝއްކެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބުތަުކގަިއ ޚާކުގެ އިންތިަގިއ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ާޕޓީތަބުތަކުޚާޒަތްތެިރ ރަީއސް. ބޭްއވޭ އިންތިޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ނޑަށް ވެްސ ހަމަ ޚާކޮމިޝަންގެ ބޭފުުޅން އެ އިންތި އިލެކްޝަން ބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ގަބުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ކަންތައް ކުރަންޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް މި  ،ކުރާ އުސޫލުން ކަންނޫން. އަޅުގަ

އި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަށް ޓަކަ އިދިނުމީހަކަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ހޯދަ ގެ ތެރޭގައި. ވަކިރާ ނިޒާމުކު މިކަން

 ގައި ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނޯންނާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރީމާ އެއަކުން އެކަން އިބެއް ބާއްވަ ޚާއިންތި

ފުށް  އެކު ދެ ވަަރށް މިނިވަންކަމާ ،ެއކު މަ ވަރަށް ސައްޙަކަމާބުތަކަކީ ވެސް ހަޚާްއވޭ ހުރިހާ އިންތިއިމު ވެސް ބޭހަމަގަ

ބޭފުޅުން ިސޔާސީ  ބުތަކެއް. ދެން ސިާޔީސ ލީޑަރުންނަކީ ނިދާފައި ހޭލާިއރުގައި އެޚާގޮތަށް ބޭްއވިގެންދާ ިއންތި ފެންނަ

ގެ ގޮުތގަިއ އްލީޑަރެ  ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ސިޔާސީއިްއޒަތްތެރި  ،ލީޑަރުންނަށް ވާ ބޭފުޅުންނެްއ ނޫން

. ކުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ސާފުުނވާ މީހަގޮތް ައޅު އުޅޭމީހާ  މީހާ ހުންނަންޖެހޭ ހިސާބާއި، އެ އެ ،ބޫލުކުރާނީގަ
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.ޕީއަށް ކޮށްދެްއވި. އެމް.ޑީހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެްއ  .ތެދުފުޅެއް

ސް ވި. މީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ބޭފުޅާގެ ފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެަވރުގެ ެގއްލުން ވެ  އެހެންމެ އެހަމަ

ނޑުމެން މި 21 !ކުަރއްވާބޭފުޅުން ޚިޔާލު ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. ތި ގަ  މިލިއަން ޑޮލަރެްއަގއި އަޅަިއގަނެގެން އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް މިއަދު  އެ، އް ެވސް. އެހެންވީމާއްޓިގެން އުޅެންޖެހުނު ދުވަހާއި ކަންތައްތަމަޖިލީހުން އެކަން ނުހު

ނއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ  ްށ ނުކުންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑިޑޭަޓކަކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެ

ނޑުމެން ސަޕޯ އެުކަގއި.  ނިވަންކަމާިއ އިންސާފުވެރިކަމާްއވާނީ މިުބތައް ބާޚާއިންތި ގެޓަރުން ބޭނުންވާ މީހަކު. އަުޅގަ

ނިދާފައި ހޭލާއިރުަގއި ވާެނ  ގައި ިތއްބަވާނެ ބޭފުޅުން. ެއއީ ޭބފުޅުންގެ ސިޔާީސ ލީޑަރު ކަމު  އެ ،ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަކީ 

ންކަްނ ކަ ޤަުއމުގައި ވެސް މި ވާ ކަމެއް. މި ބޭފުޅުްނގެ މަަސއްކަތުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ،ކަމެއް ނޫން

މަތިން. ހަމަ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ެވސް އެކަންކަން ހިނގަމުންދާ އުސޫލާއި ބީދަިއގެ ވެސް، ދަނީ  ހިނގަމުން މި

ކުެރވިފަިއާވ ކަކީ މިއަދު އެ ުމއަްއސަސާތަކާ ހަވާލުައދި ދައުލަތުގެ ގިނަ މުައއްަސސާތަ ކޮމިޝަނާ ސްއިލެކްޝަން

 އެ ، ތަން. އެހެންވީމާގާނޫނީ ޒިންާމ އަދާނުކުރެވޭ ހާލަުތގައި ތިިބ ތަން ގެބޭފުޅުން މެންޑޭޓު އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި އެ

ނޑުމެްނ ކަންކަން ވާނެ މަންޒަރެއް. އަޅު  މިކަންކަން ހަވާލުކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި  ތަންތަނާ ގަ

ދުނިޔެ އޮތްހާ ދުވަހަކު ބަދަލުވާނެ ތެރޭގައި. ެއކަމަކީ  ކުރަންޖެހެނީ ޙައްޤާއި އުސޫލާއި ހަމައިގެއަބަދުވެސް މަސަްއކަތް

ކޮށްގެން ނަތީޖާއެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ނުނިކުންނާނެ.  ކަންތަކެއް ނޫން. އެކަންކަން ނުކޮށް ދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

ބޭފުޅުން  ޖެހޭ މިއަދު އެބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާތައް ައދާކުރަން. ހަމަ އެ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކުްނ އެބަ

އަޅުަގނޑު މިއަދު ދައުލަތުެގ ، ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ ވަނީ ޚިާޔނާތް އަދާނުކޮށް ތިބޭ  ޔިތުންނަށް އެރައް

 ...ަތކަށްމިނިވަން މުއައްސަސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެރި މެންބަރު ިއއްއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕްރައިމަރީ  ؛ވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބާއްވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިަޝންގެ ދަށުން ކަމަށް މި ބޮޑަށް  އޮތް ވާހަކަ މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިްއޔެ ވެސް ްފލޯގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން ވާހަކަދެއްެކވި ޚަރަދު ބޮުޑވާ  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް މީ. ައޅުގަ

ނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ބޮޑަށް ވިސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ،ޚަރަދުަތއް މިހާ ބޮޑުވެގެންދާއިރު ، ވާހަކަ. އެހެންވީމާ
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އިޞްލާޙުަތއް  ،ގޮަތކަށް ބިލުތައް ަފރުމާކުރެވި ބޫލުކުރަްނ އިުތރު ޚަރަދުތައް ސަރުކާރަްށ އަންނަގައަޅުަގނުޑ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުންސަރުކާރަށް ކުރިމަިތވެގެންދާނެ ވެގެންދިޔުމުން އިތުރު ޚަަރދުތައް  ،ކަން އަުޅގަ

 .ކުރަްއވަންޖެހޭޮބޑަށް ރިޢާޔަތް ކަމަށް ވަރަށް މަޖިލީހުން ވިސްނަވާއިރު މި ތުަގއި ވެސް މިއަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަ

 ،ރިޔާސީ ޕްަރއިމަރީ ބާއްާވއިރު ސަރުކާރުން ެއ ޚަރަދުތައް އުފުލަންޖެހުން ،ޕާޓީތަުކގެ ޕްަރއިމަރީތައް ވެސް  ވަިކވަކި

ވަޒަންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެއީ ކިހާވަރެްއގެ ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ 

ކަމުަގިއ  މު ކަމެއް އްވަރާކުރުން ވެްސ މީ ވަަރށް މުހިމަޝް ނޑުމެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ދެން މީގައި އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  އަޅުަގނޑު ދެކެން މިކަހަލަ ިބލެއް ނިމިގެންދާއިރު. ވަރަށް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ށް ނިމުނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަމަރުޙަލާ  ގެހިސާބުން ބަހުސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ށް ނުގެންދަން. އެޖެންޑާ އަމިބިލު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކުރިވަނީ  ޓަކައި ދަންނަވާލަން. މި ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

ގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުމާ 6.1 ޖެންޑާ ައއިޓަމުވަަނ ކިޔުްނ ިއއްވަްނޖެހޭ. އެ 3އަދި  !ކުރަްއވާމާފު، 6.2 އައިޓަމު

ން މަތީ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެ އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ ގެން ގުޅި 

 ސް އިލެކްޝަން) 2008/8ނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު މަރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން.  3ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ( އަކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު

ނޑިޔާރުންނަށް  2ކޯުޓގެ  ކުެރވޭ ހައިއިމުޤާޭޖގެ އުތުާރއި ދެކުނުަގއި ރާއް 6.2 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު -{6.2} ގޮީފގެ ފަ

ްނ ހުޅުމީދޫއާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސ. ،ރަށް ކަމަށްވާ 2ކުރެވޭ އިމުޤާ ކޯޓު  2އިމާރާތްތަކެއް ފެންވަުރގެ ތިއްބެވޭނެ 

ަފނޑިޔާުރ  ެދްއވުން އެިދވަަޑިއގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އުއްތަމަވައިށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސަ ކުއްޔަްނ ހިފުމަ

 އޮގަސްޓު  26ގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓް ނިންމެވި ގޮތު  އިރަްއވަލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުމާ ،ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ

ދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރި 2015

ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސައިންމަނިކު. ިއއް ޙުތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް ،މުޤައްރިރު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުމަދު ނިހާން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑުމެން މިއަދު  ނޑުމެްނގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅުގަ އާދެ! ` ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް  2ކޯޓުެގ  ކުެރވޭ ހައިއިމުޤާެދކުނުަގިއ  ޖޭގެ އުތުރާއިރާއް ،ހުށަހަޅަނީމި މަޖިލީހަށް  ގޮފީގެ ފަ

ން ހުޅުމީދޫއާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސ. ،ރަށް ކަމަށްވާ 2ކުރެވޭ އިމުޤާކޯޓުަގއި  2ންވަރުގެ އިމާރާްތތެއް ތިއްބެވޭނެ ފެ
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ނ ދެްއުވން އެދި ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ އިށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސަވަ ހިފުމަ ށްކުއްޔަ ޑިޔާރު ފޮނުްއވާފަިއވާ ފަ

ެއުކ  މާިލއްޔަުތ ކޮމިޓީއަށް ައއުމާ މައްސަލަ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ. މި ،މައްސަލަ

ކުރެޭވ ސަބް ޞަ މިފަދަ މަސައްކަްތތަކަށް ޚާއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުމަކަށްފަހުަގއި ކޮމިީޓަގއި ހިމެނޭ

ނޑުމެން ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހުގައި ވާނެ. އެ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ސަބް ކޮމިޓީެގ  ،ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

ނަށް ފެންނަ ބައެއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑުމެން ބަލުންމަސައްކަތް ރިޢާޔަތްކޮށް ނިްނމެވި ގޮތްތައް އަލުން

ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވަނީ  އިވައިދެްއވުމަށް. މި ކޮމިޓީގަންމައެކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މެންބަރުންނަށް ގޮތެއް ނި ބަދަލުތަކާ

ނުޑގެ އިތުރުން ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ  ،އަުޅގަ

ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މިރު، ޮކމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައްރިރު. ުކޅުދުއްފުށީ އުތުުރ ދާއިާރގެ ެމންބަޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ހިންނަވަރު 

ދޫ ދާއިރާގެ ބަލް ނަސީމް، މަހިޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ފައި، ލިޙްޞާމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ 

މަތިވެރި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިާޔްޟ ، ރިޤްޠާމަދު މެންބަރު އަޙް

އަދި މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާީހމްދީދީ ފޭދޫ، ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

މެންބަރުން ހިމެނޭ ހަމައެކަނި  13މިއީ  ،ގަްނނަވާނެ ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް. އެނގިަވޑައި 

ޝަން އެންމެ ފުލްކޮށް ގެންދެވޭތޯ ންޓޭހަމަ ރެޕްރެޒެ ،ދާއިމީ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގައި ޮއންނަ. ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ އިތުރުން

ބިފައިވާ އެިކއެިކ މަސަްއކަތްކޮްށފައިވާ ކޮމިޓީ. އާދެ! މި މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް ލި މެންއަޅުަގނޑު

މަްޝވަރާތައް ކުރިައްށ  އިއަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހޯއްދަވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި ކޮމިީޓގަ އިލިޔެކިޔުންތަކާ 

ނުވަތަ ޕޯޓަލުން  ،ައޅުަގނުޑމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅު މަތިން ފެންނަން ،ނިމި ،ގެންދެވި

ނޑުމެްނގެ ިނންމުން މި ން މިފެނިވަޑަިއގަންނަވަ އޮތީ. މި ނިންމުން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި  އޮތް ރިޕޯޓުގައި އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ބަހުސްގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްފަހުަގިއ 

ނޑުެގ ވަަރށްމިކަން ވަިކގޮތަކަށް ނިންމަިއދެއްވުމަކީ އަ  ،ބޮޑު އެދުމެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން  ުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާުފ ލިބިދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކަކުން ވެެދވެން އޮތް ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް  އިއެހީތެރިކަމާ ދިވެހިރާއްޖެ ޢަދުލުއިންޞާފުެގ އެއްބާރުލުްނ ލިބެންޖެހޭނެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަުޅގަ

ކަމުގަިއވާ ަހއިކޯާޓ ހަމައަށް  ުމ ކޯޓުއްާޚްއޞަކޮށް ިއސްތިޢުނާފުގެ ަމރުޙަލާގައި މުހި ؛އިންޞާފު އިވާހަކައާ 

 ،ކޯޓަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން  އަދި ހައި އި،މައްސަލަތައް ފުނިޖެހެމުންދާ މިންވަރާ

އެ ތަކުލީފުތަުކގެ މައްޗަށް  އިސަރަހައްދުން ވެްސ އައުމަށް އޮންނަ ދަތިތަކާ  ގެއްޖެތެރޭނުން އަދި މެދުރާ ދެކު އިއުތުރާ

ސަރުކާުރެގ ޕޮލިސީއާ އަދި ާޚއްޞަކޮށް ދައުލަތުގެ މި ޕޮލިީސގެ ތެރެައށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުުރގަިއ  ،ވިސްނާަވޑަިއގެން

ިމ މައްސަލައަްށ ބޮޑު ުލޔެކޭ ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނެކަމުެގ  ،ވާނަމަ ިއމުކޮށްފި ކަމުަގއިޤާއަދި ދެކުުނގައި ކޯޓެްއ 



16 

 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުންދިޔަ ވާހަކަެއއް. ެއކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް  ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ލިބެންވީ އެންމެ ،ގޮސް ހީތެރިކަމަކީ މިއީ ކަުމަގިއ ޮބޑު އެ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަުޅގަ

ނިޑާޔރުން ތިއްބަވާނެ އިމާރާތެއް ،ވީހިނދު ކުޅުުދއްފުށި އަދި ؛ ދެކުނުގައި  އިތިއްބަވާނެ ތަނެއް އުތުރާ  ،މި ކޯޓުގެ ފަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެްނ  ؛އަްއޑޫ އަތޮޅު ހުޅުދޫމީދޫ ސަރައްހައްދުަގއި މި މަސައްކަތަީކ އަޅުގަ

 ައޅުަގނޑުެމން ކޮންމެހެން ކޮށްދޭންޖެހޭ  ،ކަމުގައި ވާނަމަ ވާހަކަފުޅުދެްއެކވި ިގނަ ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔަށް ވިސްނާ  ،ަގއިގޮތު

 އްވަގުުތގެ ކުލީގެ އަގުަތކަށް ހުރި ބަދަލުތަ އަދި މި ،މާރުކޭޓުެގ އަގުތަކަށް ހުރި ބަދަލުތަކާ އިކަމެއް. ތަެކއްޗާ 

ނޑިޔާރުން  އިމުކުެރޭވ ހައިޤާސަރަހައްދުގައި  ދެ ވަނީ މި  ންނަށް މިދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑުމެ ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން ިތއްަބވާނެ 3ތިއްބަވާނެ ގެޮކޅުތަުކގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ސަރަަހއްދެްއަގއި  ބަަލއިގެްނ އެ  މަށްކަ ފަ

ނަޑއެޅިފަިއާވ އަދަދެއްގެ ޗާޓު ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރިޕޯޓާ އެކު ބޭފުޅުންނަށް  ތި ސަރަހައްދަށް ކަ

ނޑިޔާރުން ިތއްބަވާެނ  ކުހައިކޯުޓގެ އިމާރާތާ އެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި މިއާެއކުެއކުމެ ހައިކޯުޓގެ ފަ

ނޑުމެން މަޑޭޝަން ބްލޮެކްއ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން ލަާފ އެބަ ދެދާއިމީ ެއކޮ މު. އަުޅގަ

 އަދި މި ދެ ސަރަހައްދުގައި ތިއްަބވާ  އި މި ވަނީ.ބައި ހިމަނާފަ  ންޑޭޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި މިއިތުރު ރެކަމެ

ނޑިޔާރުންނަށް ތިއްަބވާނެ އެކޮ ނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވާ ިލވިްނގ  ހައި ،ވީ ނަމަވެސްއިމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފަފަ ޯކޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރަކަްށ ދެއްވާ ތަނަކަށް ނުވާ އެހެނީ ؛އެލަވަންސް އުިނވެގެންނުދާނެ. އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  .ތީވެމިއީ ވަކި ފަ

ނިޑޔާރުންގެ އަތްޕުޅަށް ދެްއވާ ފަިއސާެއއް  އިމާރާތް ކުްއޔަށް ހިފުމަށް ަކނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ފަިއސާައީކ ހައިކޯުޓގެ ފަ

ޚަރަދުތައް ދެއްކުމުގެ ކަރަންާޓ އަދި އެެހނިހެން  އިފެނާ ިއ،ކުިލ ދެއްކުމާ  އި،އިމާރާތް ުކްއޔަށް ހިފުމާ އި،ކަމަށާ ނޫން

ނަޑއަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުަރއްވާީނ ޑިޕަރޓް ޅާފަ. އާދެ! މަންޓު އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްނ ކަމަށް ކަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ އިއްަޒތްތެރި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  މި ރިޕޯޓުގައި މި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަ

ވުރެ ބޮަޑށް ޤައުމީ ވިސްނުމެއްަގއި  ނުކުތާަތކެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ސިޔާީސ ވިސްނުމަކަށް މުވާނެއްވެސް މުހި

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަވރަށް އެދެވޭ މަސައްކަެތްއ  ،ވިސްނާަވޑަިއގެން ބަހުސްކުަރއްަވއިފި ކަމުަގއި ވާނަމަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވި ިނމުނީހެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑައެިޅފަ ހުސްގެ ަވގުތު. ެއީއ ގަިޑއިރުގެ ބަ 1ލަ ވަނީ ޖުމު އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59މިނެޓު  28ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

މިނެޓު. ވަކިޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ  3ސިކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ައއްޫޑ މީދޫ އަުރވަނީ  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްނ. އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ

ނޑިޔާރުްނގެ  މި ،ވެސް ވިދާުޅެވއްޖެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެގައި މި ރިޕޯޓު ިއއްވަމުން ފައިސާއަކީ ފަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީ ދޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށް އަތަށް ފައި ހުރި އަގުތަކަްށ ކުލީގެ ައގުތަުކގެ ގޮުތގައި ޖަހާ. އަޅުގަ

ނޑަްށ ކޮހާސް ރުފިޔާ އެ 20މަހަކު  ،ބަލާއިރު މަޑޭޝަންގެ ގޮތުަގއި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ހުންނަން ދޭންޖެހޭއިރު އަޅުގަ

އަދަދެްއގެ  ބަލާއިރުަގިއ މިވަރުގެ ގިނަ ތަށްށް ހިފުމުގެ ައުގތަކަށް ނިސްބަހިޔެއްނުވޭ އަްއޑޫ ސިީޓގައި ަތންތަން ކުއްޔަ

ކަމަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ޮބޑު އަދަދުތަެކްއ ޖަހައިގެން އެކްިޓވިސްޓުން  ށް ޚަރަދުވާނެެހނެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަމަ ފައިސާ މި

ނޑަްށ ބޮޑަްށ ލަފާކުރެވެނީ. އެީއ މި ފަިއސާއަކީ ަފނޑިޔާރުްނގެ އަތަްށ  ގޭެގ ުކއްޔަށް ދިނުމުެގ ޕްރޮުގރާމެއްހެން އަުޅގަ

ަފއިސާައކީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުން ތަނެއް  އް ނޫން. މިވިދާުޅވިެހން ލިބޭ އެްއޗެ ދެންމެގައި ެވސް އެ 

ދޭ ގޮުތގައި. އިަކރަންޓާ ދައްކަ އިއޮންނަނީ. ދެން ފެނާ ަތނަކަށް ދޭ ފައިާސގެ ގޮުތަގއި މި ދެން އެ ިއ،ކުއްޔަށް ހިފާފަ

 ދޭ  ދޭ މީހުން ތިބޭކަށް ކުއްޔަށް ށްހާސް ރުފިޔާއަށް ކުްއޔަ 20ވެސް  ގައިމުައޅުަގނޑަށް އެނގިގެެނއް ހަމަ، އެހެންވީމާ

ނުޑވަރެްއ ނޫނިއްޔާ ނުހުންނާނެ ތަންތަނެއް ައއްޑޫ ސިޓީައކު . އެހެންވީމާ، މިީއ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަްށ ސާފުކޮްށ ގަ

ކުރެިވގެންތޯ ަފނޑިޔާރުން ތިބޭނެ ތަންަތން ކޮްނގޮތަކަްށ އިޢުލާން ،ުއސޫލަކުންތޯންކޮ ،އެނގެން ބޭނުން

އަދި ެއ ތަންތަނުގައި އެ އިޢުލާުނކުރެިވގެން އެކަމަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހަމަޖެއްސިގެންދަނީ.

. ނިސްބަތްވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްތޯ ގެެއއް ނުވަތަ އެ ހުންނަން ބޭނުންވާ ތަނެއް އެ ،ހޮވިގެންދަނީ ކޮންފަރާތެއްތޯ

ނޑުމެން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކިާހވަރެްއގެ އެްކޓިވިސްެޓއްގެ ތަެނއްތޯ ުކއްަޔށް މި ހި  ފެނީ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ެވސް އެ  މު ަގއި ތިއްަބވާ ކަމަށް ވަންޏާބޭފުޅުން ިތއްބަވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއް ކަމެއް. ފަ

އެްއޗެއް ވެސް ިދނުމަކީ އެއީ މާލޭަގއި ތިބޭ  އޮތް ދެން އިދޭންޖެހޭ ކަރަންޓުގެ ޚަރަދާމަޑޭޝަން ދޭންޖެހޭނެ. އެކޮ

ސް ދެކެން. ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރާއިރުަގއި ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު ވެ ނޑިޔާރުންނަށް މިހާފަ

ނޑުމެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުން ބޭރުން ،ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ދަީނ ދެއިއެކަމަކު މިކަން ހިނގަ ކަން މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ސާފުކޮްށ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަ ރުންނަށް އަންަގއިދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގެަމނަފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 . މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ލަ ގޮތެއްަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއ ހުށެހެޅިގެންދިޔަ ރިޕޯޓުގައި ޖުމުދެންމެއަކު އެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާދި

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މީގެތެރެއިން އަޅު  ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަ  ގަ

ޑަމޭޝަން ބްލޮކެއް ނޑިޔާރުން ތިއްަބވާނެ ދާއިމީ އެކޮ މި ސަރަހައްދުަގއި ަހއިކޯޓު އިމާރާތާ އެކު ހަިއކޯުޓ ފަ ،ކަމަކީ

ނޑަށް ެފންނަނީ ހަމަ ވީހާވެސް އަވަްސކޮށް ނޑުމެން މި ،ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުން. މި އަޅުގަ ދޭ  އަުޅގަ

 ގޮެތއް ހަމަޖެހުންދިޔުން. ދެން ދާދި  ކަންތައްތައް ވީހާވެސް ކުެރވޭނެ ާނޔަތްތައް ެކނުޑމަށްފަހުގައި މިއިއިސާގެ ފަ

 ގޮުތގައި މި ގެކަމެއް ދާއިމީއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ،ފަދައިން ދެންމެއަކު ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރަކު ވެސް ވިދާުޅވި

ނިޑޔާރުންނަށް ވެކަންތައް ކުެރވޭނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީ ެނ ގޮތްތަެކްއ ވޭސް ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކުަގއި ތިބެސް، ފަ

ނޑުމެން ޙަމަސައްކަތްކުރެޭވނެ މާ ،ހަމަޖެހިގެން ނޑުމެން މި ބިލަށް އިމުކޮށްދީގެން. ހަމައެއާޤާއުލެއް އަޅުގަ  އެުކ އަޅުގަ

ނޑި އުއްތަމަ ،ކަމެްއ ެއއީ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ އެއް ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ފަ  ،ޔާރަށް އަުޅގަ

 އި ރާއްޖޭަގއި ތިބި މެޖިސްޓްރޭުޓންނާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްާނވަަޑއިގެްނ ބައްލަވާށޭ. ޚާއްަޞކޮށް މާލެއާ 

ނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ތަފާތުކުރުންތަެކއް އެބަހުރި. ވަރަށް ޑު ބޮ ހުޅުމާލެއާ ދޭތެރޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ ފަ

ނ ހާސް ރުފިޔާއަްށ  7ޑަކަށް ތަފާތުކުރުންތަކެއް އެބަހުރި. މިސާލެއް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ހުޅުމާލޭގައި ގާްތގަ

ނޑުމެން ސާފުކޮށްދޭން އެބައެކޮ ނެތް ކުެރވޭކަެށްއ.  ޖެހޭ. އެކަެމއް މަޑޭޝަން ަނގަިއގެން ިތބޭނެ ގޮތެްއ އަުޅގަ

ނިޑޔާރު .އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ންނާ އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މެޖިސްޓްރޭަޓރުން މަސައްކަތްކުރާއިރު އެފަ

ރަށުަގއި ދިރިުއޅޭ އަދި ާޚއްަޞކޮށް ރަށް ،އިމުކުރުމާޤާއުެލްއ ޙަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާމީހުންނަށް އަމާންކަމާ އެކު މަ

ރާ މީހަކު އޭނަ ަގއި މަސައްކަތްކު ހއ. ؛ގައި ހުންނަ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ގއ. ،ންމެޖިސްޓްރޭޓު

އްކަތްކުރާ ކަމަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި ޭއނަ މަސަ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އިތުުރވެެގންދާނެ. އޭނަގެ އަިމއްލަ ރަށް 

ފައިސާ ދެއްކޭނެ އުސޫލުތަެކއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް ފެރީން ދަތުރުކުރާއިރު.  އަށްވަންޏާ އޭނަ

ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި ކުްށވެރިންނާ  ،ޭގ ބަންދުކުރުމަށްފަހު ،ދަްށ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައިކުށްވެރިންނަށް ޭގގެ ބަން

. މިއީ ނުަރއްކާތެިރ ކަންތައްތައް ިއއްޒަތްތެިރ ކުރެވޭ ހާލަތްތައް ވެސް އެބަ އާދޭއެްއކޮށް ެއއް ފެރީއަކުން ަދތުރު

ކުށްވެރިްނެގ އެިކއެކި މައްސަލަަތކުަގިއ  ،ތްކުާރއިރުކުްށވެރިންނާ އެކު ަމސައްކަސް، މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ރައީ

ސައްކަްތކުރަމުންދާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ދޭތެރޭގައި ގޮްތގޮތަށް އެކި މަރުޙަލާަތކުަގއި މަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގައި މިހެން އެކި

މަސަްއކަތްކުރާއިުރަގިއ ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި  ން އަމިއްލަ ރަށްޓުައދި އެ މެޖިސްޓްރޭ ،ރިޓީ ރަނގަުޅކުރުމާއުސެކި
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ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު މަަސއްކަތްކުެރވޭެނ  އީކަމެއް. އެ  މުއްނަގޅުކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިނާޔަތްތައް ރައިލިބެންޖެހޭ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެާއއެކު ައޅުގަ  އި ހުޅުމާލެއާ ޚާއްަޞކޮށް ،ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންެގ  ،ންގެ ދޭތެރޭގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ މެޖިސްޓޭޓު އާމާލެ ތަފާތުކުރުްނތައް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ފަ

 ކުޑަކޮށްެދއްވުމަށް. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ންވޭރު ދާއިއަރުވަނީ ހުޅުހެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަށް. މެންބަރު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ

އިމުކުރާ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރެވެނީ އެ ފަރާތްތަކުން ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ކަމެއް. އަުޅަގނޑަށް އެ  ެވސް ެއކަން ކޮށްލުމަކީ އޮތް އެކަން ީދގެން ،ވާނަމަ ކަމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ަފއިސާ ދީެގން

 ފެންނަ  ދާ ދުނިޔޭގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މަންޒަރުތައް މި ޖެެހނީ މިއަދު ބަދަލުެވގެން މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ،ވެން ނެތް. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެއިމުކުެރިވގެން ނޫނިއްޔާ ބަެއއް ކަްނކަން ޙައްލުކުރެޤާގޮތުން އިންޞާފު 

އޭރުަގއި  ،ވެރިކަމުަގއި ާރއްޖޭަގއި މަްސތުވާތަކެީތގައި ވަރަށް ވަރުގަަދ މީހުން ތިބި ވާހަކަ އިޢުާލނުކުރުމާ ގުިޅގެން

އިްސ ނުނަގަްނ ތިބި މީހުން ވެސް އަ  ރައީސް ަނޝީދަށް ސެލިއުޓުބައެއް ސިަފއިންޭގަގއި ުއޅެފައި ތިބި މީހުން 

ނޑުމެން އަޑުއަާހފައި އޮތް ވާހަަކއެއް. އަިދ  އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރެއަށް ވަދެ އެ ަކންކަން ފޮރުވަން އުޅުނު ވާހަަކ އެއީ އަުޅގަ

މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން ގެނެވޭ ގަސްކާާނ  ،ތިމާ އަމިއްލައަށް ގެންނަ، އެފަދަ ބާވަތްތައް އެތެރެކުެރވި ގުިޅގެން އެކަމާ

މި ބަދުނާމުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ވާތަކެތި އެތެެރކޮށްގެން ިވއްކާަގއި މަސްތުކަހަލަ އެއްޗެީހގެ ތެރޭ

ހިޔާވަހިކަން ހޯދި މީހުންނަކީ ވެސް އޭުރަގއި އުޅެަފއި ތިބި ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެްނ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮންމެ 

 ކުެގ ތެރޭގައި އެްއވެސް ބަޔަކާ ގައި ނުވަތަ ކޯޓުތައިމުކުރާ ދާއިރާެގ ތެރޭޤާކަތެއް ކުިރޔަސް ޢަދުލުއިންޞާފު މަސައް

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ދޭތެރޭގައި އިންސާފުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރުމަކީ ޮއެވގެންާވނެ ކަމެ  ދަބުވެރިކަމާ އައް ނޫން. އަުޅގަ

ން. އަިދ ހުރި މީހެއް ނޫ އްސަ ޕާޓީއަކަށް ގަނެގެން ގެނެ  ައޅުަގނޑަކީ ެއއްވެްސ އިެރްއގައި ،އެީކގައި ގަބޫލުކުރަން 

އަޅުަގނުޑގެ އެްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ޮއެވގެން އެ މައްސަލައަކުން ެރކެންެވގެން އައިސް ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަްށ 

ނޑުމެންގެ އަޚުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ވަެދވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ަބއެްއ ގޮތްަތއް  ވަދެގެން އުޭޅ މީހެއް ވެސް ޫނން. އަުޅގަ

ނނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. ޮކންމެަދއްކާތީ އަުޅގަ  ިމކަހަލަ ވާހަކަ ހާމަވެގެންދާ ަވގުތުތަުކަގއި ޑަކީ ގޮތެއްިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ވީ ޚިދުމަތެއް ކޮށްފައި ހުރި މީހެ ވަރަށް އިންސާުފވެރިކަމާ ލާެނ އިއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައޅައެީކަގއި އަުޅގަ
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ހެދި ެއއްެވސް  ިވޔަްސ އަޅުަގނޑާ ކަމުަގއި ަހކަެއއް ދެއްކިމީހަކު ނެތް ވަގުތެްއަގއި ސިާޔސީ ގޮތުން އަދި ކޮންމެ ވާ

ކު ވެސް އެކީ މި ދަންނަވަނީ. ދުވަހަ އް ނޯންނާނެ. ވަރަށް ޔަޤީންކަމާސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ެއްއވެްސ ބަދުނާމެ

ތި އެތެރެކޮށް ސްތުވާތަކެތެރޭަގއި މަގެ ފަދަ ތަކެތީ ނުަވތަ ކާރު ،އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮށް  ،ވިޔަފާިރކޮށް ތީގެމަސްތުވާތަކެ

ނޑަ ،ވިްއކާ މީހެއް  ހުރިނުނަގާން ކީ. އަދި ަވކި މީހަކަށް ސެލިއުޓުމިކަހަލަ އެްއވެސް ަކމެއް ކުރި މީހެއް ނޫން އަޅުގަ

ނޑަކީ. އެހެ  ިސޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ަފނޑިޔާރުންަނށް ކިތަންމެ ލާރިެއއް ދީގެްނ ، ންވީމާވެސް ނޫން އަުޅގަ

އިމުކުރުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި ޤާަޢދުލުއިންޞާފު  ،ކަހަލަ މައްސަލަތައް ބަލައި ނަމަވެސް މި ދެންނެވި

ނޑުެމން އެކަމާ އަރަ އަޅުަގނުޑ އެދެން އަްއޑޫ ިސޓީގަިއ ބޮޑު އަުގ ދީފައި ތަެނއް ހިފުމަކީ ރުްނވާންީވ އިެއއީ އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާއަށް  ޓީގެ މީހުންނަށް ވެސް ވިހިނުވަތަ އެްއެޗއް ބުނަންވީ ކަމެއް ނޫން. އަްއޑޫ ސި .ކަމެއް ނޫން

ނޑިޔާރުގެ  ކުޔާ ދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކު، އެކަމަިވއް ކަމަށް ވަނީ ސަރުކާރުން ގެ ުކއްޔަށް ހިފާ  ކުްއަޔށް ހިފަންޖެހޭނީ ފަ

ރިއެރުމަްށ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ތަރައްީޤއާއި ކު ،ގެެއއް ނޫން. ާއއްމު ރައްޔިުތންގެ ޭގގެ ބޮޑު އަުގަގއި ކުްއޔަށް ހިފައިގެން

 ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު އެދޭިތޖާޖުހުސިީޓގެ ެމންބަރަކު ވެސް ެއކަމާ އި ައއްޑޫ ޓީގެ ކުލިތައް ޮބޑުާވތީ އެކަމާއަްއޑޫ ސި

ގޮތަށް  ބޮޑު ުކލި ލިބުނީމަ މާލެ ވީ ،ކަމެއް ނޫން. އެމީހަކަށް ނުވަަތ ރައްޔިތަކަށް ުނވަތަ ގެ ހެދި މީހާއަށް ކުލި ދީގެން

 ެވގެންާދނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަްއޑޫ ވެސް ތަަރއްޤީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއް  ވިލުފުށީ

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް ބުނެލުމަކީ އަުޅގަ

މިކަން ދިރާސާކުރެްއވި ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ  ،މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ެދކެން. އެއީ ައޅުަގނަޑކީ އެ ޮކމިޓީގައި 

ކަން އެ ނުސީދާ ގޮތެްއގަިއ  އި ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެްއކިއިުރަގއި މީގަ . ބައެއް އިއް މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން

ދައްަކަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު މަށް ޓަކައި ހަމަ އަދަދެއް ޖަހާލީކުރު

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،ެއ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ އަިދ ޚާއްޞަކޮްށ ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ،ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުންވޭ

ކަމަށް ހެކިވެަވޑަިއގަންަނވާނެ. މިއީ  އުތުރު ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ކުުޅދުއްފުށީނިސްބަ

 ،ިއއްތިފާޤުން ،ބިއްޔަތުންފުރިހަމަ ައޣްލަ ،އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ނޑުމެން ނިންމާފަިއ އޮްތ ނިންމުމެއް މިއީ. މިކަްނ ކުރީކީ އެްއ ދުވަހަކުން  ދެ  ،އެންމެންގެ އިއްތިފާޤުން އަުޅގަ
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ެއއް އަދި ެއ ދާއިރާތަކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބަ .ދުވަހަކުންނެއް ނޫން. ުދަވސްތަކެއް ހޭދަކުަރްއވަިއގެން

ނޑުމެން ބަލައި  އްދުތަކުަގއި ހުރި މާކެޓުހަރުންނާ މަޝްވަރާކޮްށގެން ވެސް އެ ަސރައިްއޒަތްތެރި މެންބަ އަގުަތއް އަުޅގަ

ކަުމގަިއ ވީަނމަވެސް މި ހިފަނީ ހަމައެކަިނ ހުސް ެގއެްއ ނޫން. އެާތ  ޗެކުކުރިން. މީަގއި ތަފްސީލު ލިޔެފައި ނެތް

ނޫންނަމަ އިތުރު އެއްވެސް  ،ނޫންނަމަ ޓީވީ ،ފަރުނީޗަރުތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް އެތާ އެތެރޭގައި ބޭނުންވާ 

 ،މިއީ ފަރުނީޗަރު ލެވި، ިމ އަުގގެ ތެރެއިން. އެހެްނވީމާ އެްއޗެއް ވެސް ހޯއްަދވާކަށް ޖެހިވަޑަެއއް ނުގަންނަވާނެ

މުކުރެވިފައި ހުންނަ އިޤާ ތަކެއްސްހުރިހާ ފެސިލިޓީ ،މާދަމާ ވެސް ގޮސް ވަދެ، ފައި ހުންނަކޮމްޕްލީޓުވެ

ހާހަށް ވާކަށް  އޮތީ. ދެން މި ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ވިހި ބަލާފައި މި ގުތައް އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށްތަކެްއގެ އަ ޕާޓްމަންޓުއެ

 އެ އަދަދު ނުޖެހޭ އެއަށް ވާކަެށއް. ެއއަށްވުރެ ދަށްކޮށް ވެސް ތަންތަން ލިބޭ މީގައި ހަމަ  ،ދެވިދާނެ ވެސް އިނގޭތޯ. 

އަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. މި ފާސްކުރެވޭ ފާސްކުުރމަށް އެއްެވސް ކަހަލަ އުނިަކމެއް  ްއޔާ ހޯދުމަކީ ެވސްކަމަށް ވެއްޖެ

ނޑު ބޭނުން، އެހެންވީމާ ށް ހާހަ ހާހަށް ވެސް އަދި ދިހަ ކީ ބާރައަ ފާހަަގކޮށްލަން. އޭގެ މާނަވޭ ެއކަން ެވސް ައޅުގަ

ނޑު ެވސް  ،ބޭނުން ދޭންއަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަ ،އިތުރުން ވެސް އެޕާޓްމަންެޓއް ހޯދިދާނޭ. އަދި ޭއގެ އަދި އަުޅގަ

މާލިްއޔަތު ގާނޫނާ ވެްސ ެއްއގޮތްާވ  ،ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރަން ބޭނުްނވޭ މިަކން ކުރަްއވާއިުރަގއި ވެސް ދެ ހައިލައިޓު

އެންމެ  ،ަވކި ޕާޓީެއްއގެ މީހަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ގޮތަށް  ،ުނކޮށް ކޮށްގެްނ ވަކި މީހަކަށް ނިސްބަތްން އިޢުލާންގޮތުގެ މަތީ

އިމުކުެރވިފައި ހުރި ޤާތައް ސްމި ދެންނެވި ގޮތަށް އެ ފެސިލިޓީ ކު ރަނަގޅު ބިޑެއް ކުރެިވގެންއެ އިންސާފުވެރިކަމާ 

ށް ކަމެއް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ކުރެއްވި ކަމަކީ މިކަން ކުރުމަ ދިއުމަކީ މުހިއްމުޓްމަންޓުތަކަކަށް މިކަން ެވގެންއެޕާ

ވަަނ  102ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ނީަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮންނަ ؛ސާސީގެ ނޫނުއަޤާ ޓަކައި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

ނަޑއެޅުންއިބައެއް ބޭބޭުފޅުންގެ މުސާރަާއއި . މާއްދާގެ ދަށުން އަދި ާޚއްޞަކޮށް  ،. ެއގޮތުން ޖުިޑޝަރީއަށްނާޔަތް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުަގއި ެވސް ބުނަނީ މިކަން ކުރާނީ  ؛ރައްކާތެރިކަން ނާޔަތާއިއިއެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ،ފަ

އެގޮތުން ައޅުަގނުޑމެން ކުރި މަސައްކަތެއް މިއީ. މި މަސައްކަތްކުރި ގޮތުެގ ، ތުންގެ މަޖިލީހުންނޭ. އެހެންވީމާރައްޔި

ނޑުމެން ހޭދަކުރި ވަގުާތއި ،ފުރިހަމަކަމާއި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިން  ،މިކަން ކޮށްދިން މީހުންނަށް  ،މިކަމަށް އަޅުގަ

 ގެމިތާ ،ންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ މިއަދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ މިއީ އިއްޒަތްތެރި މީހު

. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި އްެޗއް ނޫން މިއީހުރި އެއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ސީދާ ގޮތުން ލިބޭ އެ

. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ފާޑުކިޔަންވާނެ. ވަރަށް ރަނަގުޅ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ކޮށްފައި ޮއތް ކަމެއް

އުޅެނީ ވަކި ބައެއްެގ  ވާހަކަފުޅުތަެކއް މިއަދު އެ ދެއްެކވީ އެ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކެއް އެ ޮއތީ. މި

 ،އްކެވީަމ މިކަން ކުރައްވާ ފަރާތަށްމިއަދު އެ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ ދެ ،ނޫން ؟ތަންތަން ބޮޑު އަގުގައި ހިފަންތޯ

ގެ މެންބަރުން ހުރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީ ،ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 މާލިްއޔަތުެގ ގާނޫނާ ، ަވކި މީހަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަށް ،ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ދެ ނަވަނީބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގަން
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 ުނވާ ގައި ޮކރަޕްޝަނެއް އެކުެލވިގެންރަނގަޅު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްފަހުގައި އެހެން ބަޔަކަށް މީ ،ންްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީއެ

ދާނީ. ދެން މީގަިއ ކަކަށޭ މިކަން ެވސް ެވގެންތައިން ނެޭގ އެޕާޓްމަންޓުއެްއކޮށް ުކރެވޭ ކަެމއްގެ ތެރެ  ފަދަ މިނިވަންކަމާ

ނޑުމެން  އާއިއަްއޑޫ  ،ަތކަށް ބެލިއިރުަގއިއަގު ުކޅުދުއްފުށީގެ ައގުތައް ަތފާތުކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން. އެވެސް އަުޅގަ

ިމއީ ، ށް ތަފާތުވެަފއި ހުރީ. އެހެންވީމާތަނުގައި ައގުަތއް ތަފާތުތަކެއް ހުރީމަ ެއގޮތަ އެކަން ބެލިން. ބެލިއިުރގައި ެއ ދެ

ނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެލިގެން ކުެރވި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ދެ ފައި އޮތް ކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ަގއި މިކަން ކުރިއިރުަގއި ބަލަން އެތާ  ،ރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންާނއިފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. އެއީ އެ ޮކމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަ

އިސިއްޔަަތކުންނެްއ ވެސް އެހެން ހަމި ދައްކަނީ. މިއީ އެްއގޮަތކަށް އިން މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ މިއަދު މި ވާހަކަ

 ދިޔަ ގޮތް ސާފުެވގެންދާނެ ކަމެއް އިތެރި މެންބަުރންނަށް މިކަން ހިނގަިއއްޒަތް ،ނޫން. މިކަން އޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަކީ

ނޑު ދެކެން. އެ  ނޑު މި ދެްއކި ވާހަަކއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ، ހެންވީމާކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

 ށް އުއްމީދުކުރަުމން އަޅުަގނޑު އިށީންނާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަ ލިބިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް. ޢާޡި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ދުހެންމެ

ނޑު ވެްސ  ހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރަީނ ތެރެއިން އެއް ކަސާކޮށްލަން އެބަ ޭބނުންވޭ. ޭއގެހުރި ބައެއް ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތައް ހިއް  މަކަށް އަުޅގަ

އިންސާފު  ،ކިތަންމެ ރަނގަޅު ފެސިލިޓީތަކެއް ހުރި ތަނެއް ދިންކަމުގައި ވީނަމަެވސް ،ކިތަންމެ މޮޅު ،ކިތަންމެ ރަނގަޅު

ައޅުަގނޑަށް ތަން  ާވ ކޯޓުަތކުން މަަސއްކަތްކުރާ  ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުެފދިފައި މި

އެކު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. ރަނގަޅު ތަނެއްގައި ތިބެގެްނ އިންސާފު ރައްޔިތުންނަށް  ނުފެންނަ ވާހަކަ ހަމަ ހިތާމަޔާ

އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ބިނާގަިއ  ހުރިވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއޅިފައި  ނަމަ، ހަމަޔަޤީނުން  ގެނަސްދޭ

ސްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުަގއި ތިބެގެްނ ނާއިންސާފު ދިވެހިންނަށް ގެނެތިބެގެން، އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ބިލްޑިން 

ނޑު އު  މީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކާ އްމަސައްކަތްނުކުރާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ ކޮމިޓީތަުކގައި ކަންތައްަތއް ދިރާސާކުރުމުގެ ކަން ތައް ގޮއްަސވާ ފެންވަުރ، ނުވަތަ ވާހަކަެއއް މިީއ، އަުޅގަ

ބޫުލކުރަނީ ގާނޫނަކަްށ ގަވަރު ިމއަދުގެ މި ރިޕޯޓުން ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. އަުޅަގނޑު  އޮތް ގޮއްސަ

ނުވަތަ ގާނޫނެްއގެ ދަށުން އޮތް ކަމެއް ކޮށްދޭން ބަލާއިރުަގިއ އެ ގާނޫނުަގއި އޮތް ގޮތަްށ  ،އިޞްލާޙެއް ގެންނައިރުަގއި
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. ނިކަްނ އިލަންޖެހޭ މިފަދަ ކޮމިޓީއަކުން ކަންތައްަތއް ކޮށް ނިންމާއިރުގައިތައް ކޮށްަފއި އޮތްތޯ ވެސް އެބަ ބަލަކަންތައް

ވަަނ  35މިހާރު ހެދިފައިވާ ކޯޓުތަާކ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ،ބައްލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މި އޮތް ގާނޫނުގައި 

މި މާއްާދގެ )ހ( ަގއި އެހެން ަބޔާންކޮށްފަިއ  ،ެއއް ިލޔެފަ. ެއ ވާހަަކއަކީ މާއްދާގަިއ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ެއބަ އޮތް ވާހަކަ

. އެހެން އޮތް ކަމުަގިއ އިންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް އުތުރާއި ދެކުނުގަމާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެބަ ޮއވޭ ދެ ގޮފި އޮ ؛ވީނަމަވެސް 

ގާނޫނަށް  މުގެާލޙު ގެނައުމުވަނަ އިޞ1ްށް ( އަދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކާ ބެހޭ ާގނޫނު) 2010/22ވީނަމަވެސް 

ހިސާބަށް ކިތައް ދުވަސް  ދުވަސް ތެރޭގައި މި ގޮފި ހެދިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިއަދާ 90ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުާރިއރު ނުބަލާ އެއްޗެ އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނޫނީ  . މިހިވެއްޖެތޯ؟ މިއީ އަުޅގަ

އް ނުފެނޭ. ކަމަކަށް ެއއްެވސް ފިަޔވަޅެއް އަޅާ ތަނެ ކޮމިަޝނުން ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފަ. އެކަަމކު، މި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ތަނެއް ނާދޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ަވކި ބަޔަކު ކުެށއް ކޮށްފިއްާޔ  ލާއިމި ކަންތައްތައް ބަލަ

އޮތީ ކުށެއް ޮކށްފަ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ަކމެއްތޯ. މިންއެއީ ކޮ ،ވަރަށް ައވަހަށް އަރަިއގަެނެގން އެބަ ބަލާ

އޮތީ ވަރަށް  ބެލެނިވެިރ ފަރާތަކުން މި ،ނޫނީ ކޯޓުަތކާ ޒިންާމވާންޖެހޭ ތަނަކުން ،ކޮމިޝަނުން ނޫނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ން ކުރަން މި ހިސާބަށް ވެސް މިކަން އަވަްސއަރުަވއިގަެނގެ ކަމެއް ވާތަނެއް ނުފެނޭ. މިއަދާ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްފަ. މި

ނޑިޔާރަކު ައވަހަށް  އުޅެނީ ހައި ނޑިޔާރަކު ނުަވތަ ތިން ފަ ކޯުޓގައި ތަންޮކެޅއް އިންސާފުވެިރކޮށް ކަމެއް ނިންމާ ދެ ފަ

. ނޫނީ ދަށު ކޯޓުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކަންތައްތަެކއް ކުރި އިއެ ނިޔަުތގަ  ،ކޮޅުކޮޅަށް ފޮނުވާލުމުގެ ވިްސނުމުގައި

ނޑިޔާރުންނަށް ޕްރޮމޯ ކޯުޓން އެ ޖާަގ ހުސްކުރަންެވގެން ކުރާ މަސަްއކަތްތަކެއް. މި  ޝަނެްއ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ހައިފަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ކަންތައްތައް ކުރާއިުރަގއި ޒިްނމާދާރުކަމާ އެކު ކޮމިޓީތަކުން  ފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ލާފައި އަނެއްާކވެސް އިވަތައްތައް ނުކޮށް ައވަްސައރުފިކުރުކުރާނެ. މި ކަން .ިވސްނާނެ ،ނަމަ ކަންތައްތައް ކުރާ

މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އަވަަހށް ކޮންމެވެސް ކޮރަޕަޝަްނެގ ޢަމަލެއް ހިންގޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކަންތައްަތއް ކުެރވޭޯތ 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިހާރުވެސް ކޮމިޓީތަކުން މި، . ެއހެންވީމާއިހިސާބެްއގަ  ކޮންމެވެސް ުކާރ  އަުޅގަ

މިއަށް ވުެރ  ،މިއަށް ުވރެ ފުންކޮށް ،މަސައްކަތްތަްއ ކުރުން ހުއްާޓލުމަށްފަހު، ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުރާ ނަމަ

ޒިންމާދާރުކޮށް އެބަ ކޮމިޓީތަުކން ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް ވެސް އެބަ 

ނުޑ ވަރަްށ  ؛ނުޑ މިއަދު އޮންނާނެވާހަކަެއއް ދަންަނވާލަންޖެހޭ. އަޅުގަ  މިއަދު ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއއްަވއިފި. އަުޅގަ

ގެނެވުނު  އަށް 2015/16އެްއކޮށް.  ކަންބޮޑުވަން ޙަޤީޤަތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީައށް ގެނެވުނު ބަދަލާ

ރީައކަށް އެަބ ގައުމުރު އެބަ ވަކި ކެޓެ ގެ ކަން ކުރާ ފަރާތެއްރިއްޔާ ހޫިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމް ؛ބަދަލާއެއްކޮށް. އުމުރު

ނޑު ފޮނުވި އިވެއްޓޭ. އެ ކެޓެ  ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިލަށް ައޅުގަ ޞްލާުޙ ގަރީއަށް ާލޒިމް އެބަ ކުރޭ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅީ. އެ އިޞްލާޙުގެ ދެއްހުށަހަޅަން. ވަރަށް މުހި އްވަންޖެހޭ ފަހަރާ ނީ ިކޔުްނ އެއް މު އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ނުޑ ނުކުރަން.  ބޫލެއްގަނޑެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ  ބަބެއް އޮތްސަ ބޫލުކުރަނީ މިއަދު ވެްސ ގަިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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ކިޔުން ެއއްފަހަރާ އިްއވަިއގެން މިއަުދގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލުެގ  ދެ، އަދިވެސް ވޯޓަށް އަަހއިގެން 

 މަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަންތައްތައް ވެސް ައވަްސކޮްށދެއްވާނެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއް ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ސިކުންތު. 30 މިނެޓު 1ލޫފަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޚް ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ގަލޮޅު ދެކުނު

ނޑަށް މި ހުށަހެޅިފަ  ،ހިފަން ވަނީ ކުްއޔަށްމުއްއިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި މި މުހިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ެވސް މި  ަގއިގޮުތގައި ޙަޤީޤަތު ބޫުލކުރާގަޯތ، ނޫންތޯއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު އުޅެނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ދޭން މި

ލެްއގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން އެްއވެްސ ހާ މައްސަލައަކީ އެްއވެސް

މް ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ޢާޡިމެގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ދެން

ތެރޭަގއި ޓްރޯލްކޮްށ، ވަކި ަބއެްއގެ މުށުރާއްޭޖގަިއ މި އޮތް ޝަރްޢީ ނިޒާުމ އިތުރަށް ކޮންމައްސަލައަކީ ިދވެހި

ޑޫ އަތޮުޅެގ ކުމްތަކެއް ިއއްވަން ރޭިވގެން ުކރާ ކަމެއް. އައްޙުގޮތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބާއްަވއިގެން ބޭނުންހާ 

އް ކޮށްދޭން ކެ ަރއްޔިތުންނަށް ރަނަގަޅށް ކަންތައްތަހިާސބުގެ  ނަމަ ުކޅުދުއްފުށީ ހިސާބު، އެނޫން ،ރައްޔިތުންނަށް

ނޑަށް ީހވަނީ އިހަކަށްދުވަުހ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިނިވަން  ފާހަގަކުރާށޭ ިކޔާފައި މި  50ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ެއ  ެއައށް ވުރެ މާ ހެޔޮ ،އަށް ވުރެނަށް ވުރެ ވެްސ ގިނަ ރުފިޔާއަމިލި 200މިލިއަން،  ހަރަދު ކުރި އެތައް

މި މި އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަިއގެން ޙަޤީޤަތުަގއި ، މަ އޭގެ ފައިދާކުރީސް. އެހެންވީމާ ނަ  ރަދުކުރިޚަތަންތަނަށް 

ވެްސ  ން ރައްިޔތުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައިއްކުުމގެ ޮގތުން އެކަމަކު އޭގެވާނެ ކަންތަކެއް ދެއުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ

 ގެ ކާނަލް ނާޒިމު ،ށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކުރަންެވެގން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ކަމަކީގެއްލުންތަެކއް ވަރަ

ހުރިހާ އަުޑއެހުންތަކެްއ  ަގއި ތިއްެބވި ފަާރތްތަކުން އެްއ ހަފްތާ ތެރޭގައިޝަރީޢަތް ފެށިއިރުގަިއ ެއ ބެންޗު

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބަދަލުކުރެއްވީ.  ،އިބާ ޢައި، ޝުއްާބސް ޝަރީފާޢައާއި ޑާ ލާނަމޭ ބުނި ވަގުތުން އަޒުމިރަލްއިނިންމަ

ނޑިޔާރުންގެ ގާދެއްކިްނ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމެންޓްއަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ  ނޑު ހިމެނުނުއިރު ފަ ނޫނަށް ރީ ގްރޫޕުގައި އަުޅގަ

މަޢުލޫމާުތ  ެއއްތޯ؟ އަޅުަގނޑު މިއިޞްލާޙެއްތޯ. މީގެން ވަނީ ކޮންަފއިދާ ީކއްކުރަން ގެންނަ ،މި އިޞްލާޙު ގެންނައިރު 

އިމުކޮްށގެން ެއ ތަނަށް އަހަރެްއގެ ަމއްޗަްށ ޤާ އަތޮުޅަގއި މިސާލަަކށް މި ގޮފި  ައއްޑޫ  ،ރަނގަޅަށް ފަހުން ބަލައިާލއިރު 

 އްަދށް ހުށަހެޅެނީ. އެގާރަވަަރކަށް މައްސަލަ...ހަލަ އެ ސަރަރު ެއގާަރވަރަކަށް ަމއްސަލަ ޖުމުބަލައިލާއި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަޝު

 އަށް.ޠަފާ ޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މު

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މު ތިމަރަފުށީ

ނިޑޔާރުންނާ  ކަމެއް. ެއއީ  ބެހޭ ބިލަކަށް ވާހަކަދެްއުކމަކީ ބިރުހުރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ފަ

މެންބަރުންނަށް އޮތް ތްރެޓެއް. އެއީ ައޅުަގނަޑކީ މިކަން ވަރަށް ގާތުން ތަޖުރިބާކޮށްފަިއ ހުރި މީހެއް. ނަމަވެސް، 

އަދި ބުނަންޖެހޭ  ކިޔަންެޖހޭ އެއްެޗއް ިކޔުމަކީ ައޅުަގނޑު ެއއްގޮަތކަށްވެސް ބަލާ ކަެމއް ނޫން. ،ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް 

ނިޑޔާރުން ތިބޭ  ނޑިޔާރުްނ ތިބޭ އެޕާޓްމެންޓަކުން ނޫނިއްޔާ ފަ އެްއޗެއް ބުނާނަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ފަ

ނިޑޔާރުންގެ އިއިމާރާތަ އެކު  ހަމަހަމަކަމާ ގެން އަންނަނީކީ. ޢަދްލުއިންޞާފުލާޞްތެރިކަން ަރނގަޅުވެ ޚްކުންނެއް ނޫން ފަ

ނޑިޔާރު  މަކުން، އެތާ ޖަހާފައި ހުރި ނޫނިްއޔާ ނިދިުކރައްވާ އެޕާޓްމެންޓެްއގެ މޮޅުކަ  ،ން ތިއްބަވާޤާއިމުކޮށްދެވެނީކީ ފަ

ެއއްކޮްށ  ޢަދްލުވެރިކަމާ ،އެުކަގއި އެއްކޮށް އިންސާުފވެރިކަމާ ލްސްއަކުންނެއް ނޫން. އެީއ އެ ބޭފުޅުން ހަމަހަމަކަމާމާބު

ނޑުމެްނގެ  އިޚްލާޞްތެރިކަމުން ވާ ދިނުމަކީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ރާއްޖޭަގއި ޢަދްލު ޤާއިުމކޮށްދޭ މި ަކމެއް ެއއީ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ބައި އައި  ހާސް ރުފިޔާ ލިބެމުން 15 ،ހާސް ރުފިޔާ  10ކުރިމަތީގައި  މުސާަރ  އަށްލައްކަ ރުފިޔާ  ފަ

ހުރިހާ ކަމެއް ކީ މި ޔަނާޔަތްަތއް ދެމުންދިޔައީ. ެއކަމަކު، ިހތާމައިތައް ހަމަ ަވކި މިންވަރެއް ނެތި ާނޔަތްއިބޮޑުކުރީ. 

އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން  ޢަްދލުއިންޞާފުގެ ދާއިާރއާ ދިާމލަށްވެސް ިމ ރާއްޖޭަގއި އަިދވެސް  މިގޮތަށް ކުރީމަ

ަފނޑިޔާރުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން  .ވަރު މިހާތަނަށް ވެސް ކުަޑވެފައިނެތުުމން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދިްއކުރާ މިންއިނގިލި

ނަޑއެޅީ މި ާރއްޖޭަގއި ހުިރ   30 ،ރިއްޔާ ހޫރާތް. ިމ ރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްއެންމެ ރީތި އިމާރާތް، އެްނމެ ބޮޑު އިމާކަ

ުތގެ ކަން ުކރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ދައުލަރިއްޔާހޫނޫނިއްާޔ ރައީސުލްޖުމް ،ކޮށްަފއިވާ ެވރިޔަކު ހުންނަވަންއަހަރު ވެރިކަން

މިލިއަނެއްހާ  300ޖެއްޔާ ކަމަށް ވެއް އަގުން ބުނާމިހާރުގެ  ،ރަދުކޮށްގެންޚަން ޑޮލަރު އަ ފައިސާއިން ިވއްސަކަށް މިލި

ހަވާލުކުރީ. އޭރު ސުޕްރީމް ކޯޓު  މާރާތް ެވސް ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓާއަގު ބޮޑު އި ތްރަދުކޮށްގެން ހެދި އެއޮޚަރުފިޔާ 

ކުޑަ  ތާގައި ހުރި އެހެރަ ނގަމުންދިޔައީ ހެންވޭރުކޮޅު ޕާކު. ހައިކޯޓު ހިއި ހިނގަމުންދިޔައީ މުލީއާގެ ޮކޓަރިއެްއގަ

ތަކެއް ސެޓު ނާޚާދި ރަނުން ޖަރީކޮށްފައި ހުރި ފާއަ ،ލްސް ޖަހައި، ހުރިހާ ކަމެއް ޮކށްފައި. މާބިއި އިމާރާތެއްގެ ތެޭރގަ

 ،ފަހުން ަގއި އެންމެކުމުޙުއެ ތަނުން ކުިރ  ވެސް  ވީ؟ ފުަރތަމަ ބަހައްޓާފައި ހުރި އިމާރާތަކަްށ ވެއްދީ. ކިހިނެއްތޯ

ކުންފުނީެގ  ސްލިމިޓެްޑ ލައިބިލިޓީ .ލީއިެއއްލަ އިސް މެންބަރަކު ނަގަމަކީ މަޖިލިއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރި ކަ

ނޑައެިޅގެން ިޚލާފަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދެކެވެނީ އަަބދު ކޮންސެޕްޓާ ނިޑޔާރުންނަށް ދޭ ކަ ވެސް ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް؟ ހުރިހާ ކަމެއް  ކަން މަދު ވާހަކަ. ކޯއްެޗއްތޯނާޔަާތއި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިއިމުސާރައާއި  ނުދެނީ ފަ
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ނޑުމެންނަށް ލިބެްނޖެހޭ މުސާރަ އަޅުަގނޑު ވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ  ވެސް ކޮށްދެމުން އަންނަނީ. އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަން އެ ބޭފުޅުންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުަޑކޮށްަފއި ވެސް ަފނޑިޔާރުންނަްށ ބޮޑުކޮށްދޭށޭ. މިއީ 

ނޑުމެން މެންބަރުން ތެދު ނިޔަތުގަިއ  ރަނގަޅުކުރުމަށާިއ، މި ރާއްޖޭގައި ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުުކރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ،ދެްއކީމާ ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްަތެކއް. ދެން ައޅުަގނޑު ހަމަ ާރއްޖޭގެ އުތުރާއި ެދކުނު ކޯޓުަތކެއް ހަދާ ވާހަކަ

ނިޑޔާރުންނަށް ނިދިކުރައްވާނެ ތަންތަން ހަމަޖަ ، ކޮރަޕްޝަން އިްނވޯލްވާނޭ އި ބުނީމާ، ެއއީ ޭއގަ  ްއސާ ވާހަކަނޫނިއްޔާ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް އެ ވާހަަކ ދައްާކކަށް ޖާަގއެްއ ނެތް. އަުޅގަ އެްއވެްސ  ،ރަދުކުރުުމގައި ަދއުލަތަކުންޚަނޑު ނުބަލަން. ފަ

ންވަރެއް ބަލަިއގެނެްއ ދައުލަތަކުން، އޭަރކު އޮންނަ އެްއވެސް ދައުލަަތކުން އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން ނުބަލާ. ަވކި މި

ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ވޭތޯ ހަމަ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ދަނީ މަސައްކަތްުކރަމުން. އޭރެއްަގއި އޮންަނ 

ނެތި  ސަރުކާރުގެ ހަމަ ކެރިޯފރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ހަމަ ވަކި ހައްދެއް ،ސަރުކާރަކުން ހަމަ ބުނިވަރަަކށް

ނޑިޔާރުން ނިދިކުަރއްާވ  ލާނީ އެީއ ެއއްެވސްއިޮގވަ ާމ، ައޅުަގނޑުދެމުން އަންނަނީ. އެހެންވީ ހާލެްއގަިއ ފަ

 ،ކަމެއް ނޫނޭ އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ. ަބއެްއގެ އިންޓެގްރިޓީ ގެއްލުން އެއީ  ިތއްަބވާ ތަނަކުން ވާ ނޫނިއްޔާ ،އިމާރާތަކުން

ުރވާެއއް ނޫން އެއީީކ. ޮޑކްޓަރު ދޭ ބައެްއގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތުން އެއީ އެީއކީ ޮޑކްަޓރަކަށް ދެވޭނެ ފަ

އިންޖެކްޝަނަކުން ކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން ެއއީ. އެ ަބޔަކު ައމިއްލައަށް ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނީ އެ ކަމެްއ. ވަރަށް ޮބޑަށް 

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަށް ޓަކައި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އުތުރާިއ ދެކުނުަގއި ހަިއކޯޓުގެ ދެ ގޮފި ޤާއިުމކުރު

ނޑު ވަރަށް ރަނަގޅު ދިރާސާެއއް ކުެރވިގެްނ  ،ހިމެނިގެން އި ވެސް ހަމަ ޭއގަ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މި ހުށަހަޅާފައިވާ  އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން ހައިތަށް މިކަން ފާސްކުރުމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުގޮ ކޯުޓ  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިޓީ ލިބިފައި ވަނީ ެވސް ފަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި  ޤާއިމުކުރުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނަޅާ ގޮއްަސވަނިކޮށް. އެހެްނކަމުން، ވީހާ އަވަހަކަށް ައޅުގަ

ންނަން ން އަވަްސވެގަނޫނުަގއި ހުރި ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުެމން ކުރަހައިކޯުޓގެ ދެ ގޮިފ ޤާއިމުކުރަން. ގާ ،ފާސްކޮށް

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި ޤައުމުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮށް  ،އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު ހަމަ އަޅުގަ
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ތައް ހުންނަ ގޮތުން މަސައްކަތްކުަރއްވާ ަފނޑިޔާުތން އެބަ ތިއްބެިވ. އެހެންނަމަވެސް، ަބއެއް ަފނޑިޔާރުްނެގ ޢަމަލު

ރައްޔިތުންގެ ހިުތގައި ވަރަްށ ބޮޑު ނަފްރަތު އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އުފެދެމުން ެއބަ ދޭ. އެކަންކަން އެހެން 

ނޑިާޔރުންގެ ސަބަބަކުން ނޫންކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާ ،ދިމާވަނީ  ބަ ހަގަކުރަން. މި ސަރުކާރު ވެސް އެހަމައެކަނި ފަ

ކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކަށްކަން. އެނޫން ގޮތަށް ކުރާތީ ކަންކަްނ ންޖެހެނީ އެ ޖެހޭ ދަންނަން، ކަމެއް ކުރަ 

ނޫން ގޮތަށް ކޮްށގެން  ގައި ކަންކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތްމި ވޭތިވެިދޔަ ފަސްހައަރު ތެރޭ ،ދަނީ. މިވީހާ ތަނުން ގޯްސވެގެން

އިާސ ން ހަަމއެކަނި ާވ ކަމަކީ ަރއްޔިތުންެގ ފައް. އެއިއެނެތް ެއއްެވސް ފަިއދާ ؟ވީ ފައިާދއެއް އެބަ އޮތްތޯ ެއއްވެސް

ނިޔަތުަގއި ރަނގަޅު ގޮުތގައި ކުރަން. ެއ  ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ ކަންތައްތައް ހެޔޮ، ހޭދަވެގެންދަނީ. އެހެންވީމާ

ދާޯތ ން ވަނީ ފައިއާޚިުރގަިއ ނިމޭއިުރގަިއ ޭއގެ ެއއް ދިނީމާފުން ބޭރުން މީހަކަށް އަނިޔާސާ ލިބެންޖެހޭ އިން އިކަމެއްގަ 

ގެއްލުންޯތ އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަން. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިގަންނަން  ވަތަ އޭގެން ވަނީނު

ނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި ކަންތައްަތއް ކުރަްނޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިާސ ، ޖެހޭ އެ ކަންތައްަތއް. ެއހެންވީމާއެބަ  އަުޅގަ

އާއި ލާބަ ލިބޭ ގޮތަށް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކެރިހުެރ ހައި ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ މަންފާެއންމެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާއިުރަގއި

ނޑިޔާރަަކށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ދި ،މި ދަންނަވަނީ ނުޖެހޭނަން. އެހެންނަމަވެސް، ނުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ފަހަތަކަށްފަ

އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ވާހަކަ ، ަނމަ ކަންތައް ކުރާ ޤަބޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނޫނީ އޮންނަންޖެހޭ ގޮތާ ޚިލާފަށް ފަނޑިޔާރުން

ނުްނވަނީ މި އަބަދުވެސް ަދއްކާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ވާހަކަ އަބަދުެވސް ދައްކާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީްނ އަބަދުވެސް ބޭ

ނޑިޔާުރގެތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އިން  2000އިން . މި ޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ ފައިސާފު ލިބިގެންދިއުންސާޤައުމުގެ ފަ

ނޑިޔާރު ން ރުފިއަލިމި ގެތަކަށް ޚަރަުދކުރެޭވއިރުަގއި ރަްއޔިތުން އެ ބުނަނީ އިންޞާފެއް ނުލިބެޭއ ޔަ މަހެއްގެ މަްއޗަށް ފަ

ނޑު ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫ   ފެއް ނުލިބެއޭ. މި ތިން ސާން. ރައްޔިތުންގެ އެ ބުނަނީ ިއންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ައޅުގަ

ނުދެވި މި ޤައުމުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ މިގޮތަށް ދާކަން މިއީ ލަދުވެތި ކަމެއް އިޞާފު ހޯދަންއަށް އި ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީ

ވެސް އުފުއްަލވަންޖެހޭނެ. އެ ަޤއުމުގެ ިމ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަމުެގ ޒިންމާ މި ޤައުުމގެ ިސާޔސީ ލީޑަރުން

ބަަޔކު އެ  އެ ތިއްބެވި ،ލިވެސް ކަެމއް ނުއުފުއްއެ ވަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވެސް އުފުއްލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ދަނީ. މި ކަންކަން ކިހާ ދުވަހަކަށްތޯ މިހެން ހިނގަމުންދާންވީ. މިއީ ިއގެން މި ކަންކަން ހިނގަމުންތަންތަނުގައި ތިއްަބވަ

މިއިްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި އޮތް ސުވާަލކީ. މިހެން ހިނގަމުންގޮްސގެނެއް އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް 

ލާބައެއް ނުކުާރނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ވެރިކަުމގައި ޕީ.ޕީ.އެްމ  ،އެއްމަންފާ ،ެއއްއެްއވެސް ކަމެްއގެ ފައިދާ

އޮތީ. މާދަމާ ވެރިކަމުަގއި އެްމ.ޑީ.ޕީ އޮންނައިުރގައި ވެސް ަހމަ މި ކަންކަން ހަމަ މިގޮތަށް ހިނގައިދާނީ. އެހެންވީމާ، 

ލަނީ ކަްނކަން އިޞްލާުޙކުރާށޭ. ކަންކަން ރަނގަުޅުކރާށޭ. ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ގޮވާމި އަޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް 

ެއ  ،އެ ުމއަްއސަސާތަކަށް ދީފައިވާ މެންޭޑޓާ އެއްކޮށް މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ޤާބިލުކަން އުފައްަދއި ،މުއައްސަސާަތއް

. އްރުެގ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެނުމަކީ ސަރުކާބޭފުޅުން އެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތް ޤާއިމުކޮށްދި
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ަގވާއިދަށް  އިނޫނާގާމި ތަންތަނުަގއި ިތއްބެވި  ،ސަުރކާރުން އެަބ ޖެހޭ މި ތަންތަން ރަނގަޅުކޮށް، އެހެންވީމާ

ޔަްށ އާއި ލާބަރަްއޔިތުންގެ ފައިދާ  ،އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅުްނނަށް އެ މަޤާމުތައް ދީ، ތިރާމުނުކުރާ ބޭފުޅުން ވަިކކޮށްއިޙް

މަސައްކަތްކުެރވޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ މި ޤައުމުަގއި ހުރި މިނިވަްނ 

ައިދ  ުރމަށް ފަހަތަށްޖެހޭ ތަންތަންކަން. އެކްިޓވިސްޓުންނާމުއައްސަސާަތކަކީ ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓު އަދާކު

 އެ ތަންތަނުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރަމުން މި ،ށް ލުމަށްފަހުއެނޫންވެސް ފަރާތްތައް އެ ތަންތަނަ

ނޑުެމންނަށް މި ދެވެނީ ފަހަތަށް. ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ ފަހަތަށް. އަުޅގަ ޙަޤީޤަަތީކ އަުޅގަ

މި ހުރިހާ  ،ޒިަޝނަށް ދާއިރުގައިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުިރއަަކށް ނުދެވޭ. މާދަމާ ސަރުކާރު ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމް އޮޕޮ

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ފެންނަން އޮތް ތަކުލީފަކާ ޙަޤީޤަތް  އަނެްއކާެވސް އެ ޭބފުޅުންނަށް ކުރިމަތިލާޏްޖެހޭނެ. މިއީ އަުޅގަ

ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކޮްށގެނެއް ގޮތަށް އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެ ކަްނ އޮންނަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެ ،ެއއްމެންނަކަށް މަންފާޅުަގނޑުއަ ކްޓިވިސްޓުން ލާބައެއް ނުލިބޭނެ. އަުޅގަ

ނޫން އެކަން  މުތައް ދޭ މަންޒަރު. އެީއކީއެ ބޭުފޅުންނަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަޤާ އްސަ،މިތަނަށް ގެނެ

ން ބޭފުޅުން. ެއ ޚިޔާލާ ެއއްކޮށް ަތޢުލީމީ ޒުވާ ވަންކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. މި ޤައުމުަގއި ވެްސ އެބަ ތިބި މިނި

ނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ.  ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޤާމު ދީގެން އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަަކށް އެކަން ކުެރވޭތޯ އަުޅގަ

މި ޖެހެނީ.  ރަމުންދާންޖެހެނީ ތަކުރާރުކޮށް ކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެޭވ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ުކރަން މި

ކޯުޓގެ ދެ ގޮފި ހަމަ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިުމކުރުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން  ހައި، އެހެންވީމާ

ނޑު ވެްސ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، ުޝކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ރިފާޢަهللا ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޯުޓގެ ބްރާންެޗއް ާޤއިމުކުރުމަށް  ހައި  އިިއ އަްއޑޫ ސިީޓގަ ޔާ ދެ! ކުޅުދުއްފުީށގަރަީއސް. އާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ ތަނެއްގެ ފައިާސގެ  ،މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްބޭނުންވާ ޓަކައި އެކަމަށް 

ނޑުމެން ުކރިމަތީގައި މި އިކަންތަކުގަ  ށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ރިޕޯުޓ އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނުޑ ވަރަ އަުޅގަ

ކުރެއްވި ދިރާސާގެ ވާހަަކ  ކުރެއްވި މަސަްއކަތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ޔަތު ޮކމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން އެތައްޔާރުކުރުމަށް މާލިއް
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ނޑު ކަންޮބޑުވާ ކަމަކީ މިމިތާ އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ތަނުގައި ވާހަކަަދއްކަމުން ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ގައި ދައްަކއިފި. އާދެ! އަުޅގަ

ގަންނަ ބިެރއްެގ ސަބަބުން މިކަންކަމާ ދެކޮަޅށް ވާހަކަދަްއކާތީ. ައޅުަގނުޑ ލަޙަތު ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ޞްއަމިއްލަ މަ

ނޑު ކުށެއް ކޮށްފި ނުގަނޭ. އިރާދަކުެރިވްއޔާ ބިރެއް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑު ޯކޓާ ހިސާބަށް ގެންދާނެ. ކުށެއް  ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑށް އެކަމުގެ އަދަބުކޮށްފައި އޮިތއްޔާ ވެސް ލިެބންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ުކށުން ބަރީޢަވާން، ކުށްކޮްށގެން  މު އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖޭގެ  ކުށުން ބަރީޢަވާން އެގޮތަށް ިމ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކާތީ ައޅުގަ

ގެ އެންެމ ބޮޑު އެއް ވަޢުދު. ެއކަމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުުރމަކީ ރައީސް ޔާމީން

މްގެ ޕީ.ޖީެގ ރައީސް ޔާމީން ދަނީ ވަރަށް ައވަދިނެތި ކުރަްއވަމުން. އެފަދަ ކަމެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ޕާޓީން، ޕީ.ޕީ.އެ

ނޑު އެކަުމގަ ހަމަ ޔަޤީނުން ؛އަށް ފުިރހަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަންގްރޫޕުން އެ ބޭފުޅާ  އި ވެސް އަުޅގަ

ދޭންޖެހޭނެކަމީ މިކަމަށް ދޭންވާ އެއްބާރުލުން، ސައްކަތެއް ުކރަމުންދާއިރުމިފަދަ މުހިއްމު މަ، ބައިވެިރވާނަން. އެހެންވީމާ

އަޮތޅުތެރޭގައި މިފަދަ ތަންތަން ކުރާ ގޮުތގަިއ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެއަށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލު

ޚާްއަޞކޮށް ައއްޑޫސިީޓގަިއ ދިމާވާ  ،ދިއުމުން ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިންއިމުެވގެންޤާ

ނޑަިއގެން މާލެ އައިސް، މާލޭގައި ހުރުމާއި މި މައްސަލަތަކުަގއި އެ ކަންތައްތަކަށް ބޮޑެތި  ބޭފުޅުން މިއަދު ޓިކެޓެއް ކަ

ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ ހިންގުމުެގ  ރަށުގައި ހައި  ،ބޭފުޅުންނަށް ސަލާމަތްވެ މުން އެކަންކަ ޚަރަދުތަކެއް އެބަ ކުެރވޭ. މި

ނުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮުޑ ފަސޭހައެއް. ކޯޓުތަުކަގއި ޤީރުޞަތު ލިބިގެންދިއުމަކީ ހަމަ ޔަފު

ނޑުެމްނ އިދިލުިއގޮތެއް ހޯދަ ކަމުަގއި އެންމެއެ ،ދިމާވާ ކަންތައްަތއް މަތީ ކޯުޓތަކަށް ގެންދަންޖެހޭ ހިނދު ނުމަކީ އަުޅގަ

އެކަންކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  ،މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް

ނޑު ގޮތެ ރަންޖެހޭނެ ކަެމއް ކަމަށް ގަބޫލުރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ހަިއސިއްޔަތުން ކު އްަގިއ ކުރަން. އެހެންވީމާ، މަިއގަ

ނޑު ތާއީުދކުރަމޭ. ހަމައެއާެއީކގައި މި ޯކޓުތައް އުފެިދގެން ވީ އެންެމ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ނޑު އު ތަނުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ލި އަވަހަކަށް ަރއްޔިތުންނަށް އެ  މީދުކުރަމޭ. ޝުކުރިްއޔާ.އްިބގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންއިރިޕޯޓަށް ބަލަ  ތްއޮ ީއސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަ ަރއްޔިތުންނަްށ  ގެލާއިރު ައޅުގަ

ގޮތް ައޅުަގނޑުމެން  ފުގެ ހެޔޮޞާއިންއިމުކުރެިވ، ޢަދުލުޤާފު މި ރާއްޖޭގައި ޞާއިންުދލުޢަމީދެއް އެބަ ކުރެވޭ. އްއު
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 ންނަށް ފެނިގެން މި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް އެބަ ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެ

ނޑިޔާުރގެިއން ޢަދުލު ދަނީ ނޑި، މާޔޫްސވެފައި ތިބިކަްނ ޞާއިންރާއްޖޭގެ ފަ ފު ލިބުމުގެ އުއްމީދު ރައްޔިތުން ކެ

އި އުތުރާ އިމުކުރެވޭ ކޯޓުގެ ދެ ބްރާންޗުޤާސް ގަބޫލު އެބަ ކުރޭ. މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެ

ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެްނ  ،ާދއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއްއިމުކުެރވިގެންޤާ އި ދެކުނުގަ

 ،ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އެބަ ކުރެވޭ. ެއހެންނަމަވެސް މި މާޔޫސްކަމުަގއި އަލުަގނޑުމެން ތިބޭއިރު

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ހިސާބަށް ދެވޭނެކަމުގެ އުްއމީދެއް ނެތް.  ނޑިޔާއަސްލު އަުޅގަ ނޑު ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަ ުރެގ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަްށ އޮތުމަލުތައް ބެހެއްޓޭ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ޤައެއީ އިންސާފު ލިބޭ ގޮތަްށ  ން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ،އިރުކޯޓުެގ ބްރާންޗަށް ބަލާ  އިމުކުެރވޭ ަހއި ޤާއެއް ނެތް. ައއްޑޫ ސިޓީަގއި މި ޮގއްސަ ވީ ތަަނކަށް ފެނިގެން އެކަމެްއ މި

ނަޑއެޅިފަިއާވއިރު 60ހާސް ރުިފޔާ ކުލި، އަދި  20ގެ ޚަރަދު މިތާ  އަްއޑޫ ،ހާސް ުރފިޔާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ކަ

ނުވޭ.  ުނދޭ. އަދި އެހާ ފަސޭހައިން ދާނެހެނެއް ވެސް ހިއެއް ާހސް ރުފިޔާއަކަށް އަިދއެއް 20ސިޓީގެ ގެަތކުގެ ކުލި 

ތަން  އެންމެ މަޑުން، އެންމެ މަޑު ދުވެލީަގއި މިހާރު ދުވަމުންދާ އިރާއްޖޭގަ ކީ ތަރައްީޤގެ ޮގތުން މިއަްއޑޫސިޓީއަ 

ވެސް މީގައި  ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތް ތަނެއްގައި ފެން ބިލު ؛ރަންެޖހޭ. އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާކުކަމުގައި ވެސް ގަބޫލު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސް  ދާނެ ކަމަށް  ހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށްހާސް ރުފިޔާ އެ 60ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލު  އަޅުަގނުޑ ގަބޫެލއް ސިޓީއަްށކަން މި ާލރި ޚަރަދުެވގެންގެންދާނީ، ިމ  ކުރަން ައއްޑޫނުކުރަން. އަުޅގަ

ކަންކަން މިފަދަ ކަންކަން  ލާރި ޚަރަދުކޮށްފިއްޔާ. އެހެްނނަމަވެސް މި ލާރި ޚަރަދުވަނީ ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން. މި 

 ގޮތަށް ދާ މި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ވެސް މި ،ނުދައްކާ ތިބެފި ނަމަހިނގަމުންދާއިރު މިކަމަށް ވާހަކަ މިހެން

ނޑިޔާރުޭގގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ނުރަްއކާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މިތާ ބައެއް މެންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުރޭ. ެއީއ  ދާނީ. ފަ

ނޑިާޔރުގެއިން އިންސާފު ނުލިބޭ ާވހަކަ ދައްކަންޖެހޭ. ކެިރގެްނ ވާހަކަ  ނުރައްކާ ކަެމއް ނޫން. މިތާ އެ  ަދއްކަންޖެހޭ. ފަ

ނިޑޔާރުގޭ ވާހަކަ ދަްއކަންޖެ ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭ. ޖަލަށް ލެވުނަސް، އަނިޔާ ލިބުނަްސ އެ އެ ނޑުމެން ފަ ގެ ހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާަހކަ ދަްއކަމުން ަދއްކަނީ، ޚާއްަޞ ގޮތެްއގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީން އެ  ވާހަކަ މި ދަނީ އިންސާފު ނުލިބޭތީ. އަުޅގަ

މަލުތައް ހުންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭތީ. އަދި އެަތއް ބަޔަކަްށ ޢައްަތކެއް ހުީރތީ. ކޮރަޕްޝަންގެ ޝައްުކވާ ކަންތަ

 ދަނީ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަތައް ަދްއކަމުން މި ނާއިންސާފުން، ނާއިންސާފުން ޙުކުމްތައް ކުެރވޭތީ އަުޅަގނޑުމެން އެ

ނޑިޔާުރގޭ ވާހަކަދަްއކަްނޖެހޭ. މިތާ ދައްކަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަ ވެސް. އަިނޔާވެިރވާ ވާހަކަ  ގެފަ

ތަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅު  ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭ. މި އެ ،ދައްކަންޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނިޔާވެިރވާ ނަމަ

ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ.  ޕްލެޓްފޯމެއް. މިތާ އެ ތްޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮއަ ؛ގޮތުަގއި ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ތަން

ނޑިޔާުރގެއިން އިންސާފު ުނލިބޭ ވާހަކަ ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ،ފަ  ،އެީއ ބިރެއްެގ ގޮުތގަިއ އޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަްއކަ އެ ނޑިޔާުރގެ އި އިވާހަކަ އަުޅގަ ޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަން އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ ޖެޭހ. ފަ
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އެބަ ޖެހޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއަާދކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ން. އަނިާޔވެިރވާ މީހުން ކަމި ރާއްޖޭެގ ކަންަތއްތަްއ ނުދާ ދަނީ ައޅުަގނުޑމެން މި އުއްމީދުކުާރ ގޮަތކަށް  ފެނިގެން މި

އަިނޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް އިންސާފު ނުލިބި،  ؛ތަން. އަދި އަނިޔާވެިރވާ ވެރިވުމުން އެކަން ކުިރއަށް ގެންދާއަނިޔާ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މީ އަޅުަގނޑުމެން ގަޫބލުބޭފުޅުން ތިެބންޖެހޭކަ ޖަލުތަކުގަިއ އެ ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބިގެން އިތުރަށް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި މި ހުޅުވޭ ަހއިކޯުޓގެ ބްރާ ންޗުން ެވސް ައޅުގަ

ނޑު އަދިވެސް ފާހަގަކޮށްލަންއް ލިބިގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދުފަސޭހަތަކެ  މި ބްރާންޗު ،ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ތަްނ މި ހުޅުވަނީ. އުނަދގޫތަެކްއ  އުޅޭ ފަޅި ނޫން އަނެއް ފަީޅގައި މި 80ހުޅުވިގެންާދއިރު ައއްޑޫިސޓީެގ އާބާދީގެ %

ނޑުމެންނަށް  ބޮޑު މަްއސަލައަކަށް  ހުންނާނެ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ލިބުމުގައި. އެހެންނަމަވެްސ އެއީ މާ ނުވާނެ އަުޅގަ

 . އާދެ! ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ގޮުތަގއި އިންސާފު ިލބެންޏާމު ރަނގަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ މަކުނުދޫ އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުތު ހަމަވީ. އަުޅގަ

 .ށްނަޢީމަމެންބަރު އަނާރާ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ ހުށަހަޅާފައި މިާވ ކުލިތަާކ  ،ވާ  ހެޅިފަިއ މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަ

ަބއްލަވާަފއި ނިންމަވާ ގޮތްތައް ެއއީ ހަމަ އެންމެ  އިއެ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުަރއްވަ ، ބެހޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންަނވާނީ

ނޑު ފާހަގަކުރަމޭ. ދެން މީގެރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމުަގއި އަ  ވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އިތުރުން އަޅުަގނޑު ދަންނަޅުގަ

ނޑުމެން ، ރިޕޯޓުގައި ކޯޓުތަުކގެ ވާހަކަ ައއިއްސަ އޮތީމަ، އިންސާުފގެ ވާހަކަ ދެެކވޭތީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މިހާރު އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ވެސް އަދި ސަރުކާރު ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ  ހުގެގެ މަޖިލީރައްޔިތުން

ނޑިޔާރުން ވެްސ  ފަދަ ކަންތައްތަކެއް މި ވޭުތވެދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި ވެސް ހިނގާަފއި އެބަ  ވިސްނަންޖެހޭ ވޭ. ފަ

ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާގެ ިބރު އޮންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަވޭ. އެީއ  އެ ،ބޭފުޅުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ނޑިޔާރުން އެއެބަ ،އެކު ދަލުތަކާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މަޖިލީހުން ގެނެވުނު ބަެއއް ގާނޫނީ ބަ ބޭފުޅުންެގ  ހުިރ ފަ

އިމުކުެރވި، ވަޒީފާެގ ޤާދުވަސް ތެރޭ. ހަމަ އެގޮަތށް އެބަހުރި ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތައް  ހަމަ ވަޒީފާ ގެއްލިަފއި، ެއއް 

ނޑިޔާރުން ހަމަ އެ ތަކަށް ހެން ކޯޓުއެހެނި ،ެނތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާެލއް އެހުމެއް ފުރުޞަތުގައި ހަމަ އުޅެމުންާދ ފަ

ނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެއީ އީ ބަދަލުކުރެވިފަ. މި ވެސް ައޅުގަ

ނޑިޔާެރއް ނަމަވެްސ، ަރއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއ ނަމަވެސް އަދި ސަރުކާރު މުވަްއޒަފެއް ނަމަެވސް ވަޒީާފ  ،ފަ
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އެކު ވަޒީާފ  ފުޅަކަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ މާޙައުލެއްަގއި، ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކަކާބޭ ކުރެވޭނީ ޙަޤީޤަުތގައި އެ އަދާ

ނޑުމެން ނިޑޔާރުން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ އިވިސްނަންޖެހޭ އިންސާފު ހޯއްދަވަ އަދާކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ެދއްވާ ފަ

 މާދާރުކަމާންނިވެރި ފަރާްތތަކުން ވެސް ޒިބެލެ ފަރާތްތަކުގެ ެއކު މަސަްއކަތްކުރަން. މީެގއިތުރުން އެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އެ ުމގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އުފުއްލުމުގެ ފުރުޞަުތތައް އަދި ވަޒީފާ ެގއްލުމުެގ ޤާބޭފުޅުންގެ މަ އެކު ފަ

ތުން ވެސް މަލުކުރައްވަންޖެހޭ. އަދި އަުޅަގނޑުެމން ހުރިހާ ރައްޔިޢަމެދު  ބޭބޭފުޅުންނާ އެ  ،ބިރު ނޯންނާނެ ގޮތަކަށް

ވެްސ  އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮތުން ކޮންމެ ރައްޔިތަީކ ވެސް އިންސާާފއި ޙައްޤަށް ލޯބިކުރާނެ ބޭފުެޅއް. ކޮންމެ ރަްއޔިތަކު

ނޑުމެ، ްސޓަމުއިންސާފު ބޭނުންވާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ސި ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުިޅ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.އިޞްލާޙުތަެކއް ެގންނަން ށްސިސްޓަމަ  ޖެހިފައިވާކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާ 6.2ޖެންޑާ ައއިޓަމު އެ ،ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ންނަވަން. ަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަ 1:30ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

ާކ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަ ،ގްރިޓީ ޮކމިޝަނުގެ ބިލުނެޝަނަލް އިންޓެ  ،6.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -{6.3}

ގައި އިްއޒަތްތެރި  2015 ޮއގަސްޓު  25 ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު ނިންމެވި އިބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 

ދެްއވާނީ މިނިވަން އިރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި 5މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް 

ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.  ަތކުގެމުއައްސަސާ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއް

 ތަކާ މިނިވަން މުައއްސަސާ ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ ބިލުތްތެރި ރައީސް. ނެޝަނަލް ިއންޓެ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަ 

ނޑިތީމު ާދއިރާގެ . މި ބިލަކީ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ައއުމާ ގުިޅެގން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި މުޙައްމަުދ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަ

ިމ  ،ލު ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަުކގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހުގައިޙުސައިން ހުށަހެޅުްއވި ބިލެއް. މި ބި

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވޭ، ވަނީ ފާްސކޮށްފަ ބިލަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކާ ެއކުަގއި ބިލު މި ރިޕޯުޓ . އަުޅގަ

ނޑަށް ގަބޫލުރިޕޯޓު ލާއިުރގަިއ، ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންވެްސ މިއިއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅަ ެރވޭ ގޮތުަގއި ހުރިހާ ކުތައް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުގައި ބިލު، ައޅުަގނޑުމެްނ ލަްއވާތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއިްއޒަ ފައި އޮންނާނެ. ކުރިން އަޅުގަ

ެގ . އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އޭުރގަިއ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގޮަތށް ފާސްނުކުރަން ނިންމާފަ އޮންނާނީ ބިލުގައި އޮތް

ނޑުމެން ނިންމި ކަމަށް. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ މިއާ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ  ދަންނަވާހެން ރިޕޯޓުގަިއ  ެއކުަގއި އަުޅގަ
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ބަެއްއއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ، ސްބިލު ފާސްނުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެ ،ންނާނީއަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި އޮ 

ނޑު ހިތާމަ ކަންއްލަވާ ވާަހކަފުޅުދެއްެކވިބަބިލުގައި އޮތް ެއއްެޗއް ރަނގަޅަށް ނު ފާހަގަކޮށްލަން.  ކުއެޔާ އަުޅގަ

އެކު ބިލު  ވަނީ ބިލު ގެނެުވނު އިޞްލާޙުތަކާ ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި މި ،އޮތީ އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު މި

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް ފާސްކޮށް. ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ދެއްވުމަށް އެދި ރައްޔިތުްނެގ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު. ކުރިްނވެްސ ދަންނަވާލި ފަދައިންއިޝުކުރިއްޔާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ  83 އި،އިޞްާލޙަކާ 3ވަަނ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން  83އިޞްލާޙު ހުށަހެިޅފައިވޭ. ެއއީ  5ބިލަށް 

ނޑު  2)ނ(ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް  83 ،އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި . ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް 14އެއީ  .ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

 ،ކޮމިޝަންގެ ރައީސްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.   14ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ 

ަޢއްޔަންކުރާނީ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުެގ ރަީއސް  -14

ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގަިއ  48މިގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީަސށް ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު އެ ަމޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަެވެގން 

 .އްޔާއަށް ކޮޝަނުްނ އަންަގވަންވާނޭރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ އި މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އާދެ! ތާއީދުކުރަްއވަން އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 އަށް.هللاޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ބިލަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޭޝަނަލް އިންޓެއިޝުކުރިއްޔާ 

 އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙެއް އަދިވެސް އެބައޮތް ވަނަ  83ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޝުކުރިއްޔާ 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ . ވަނަ މާއްދާއަށ14ް ރޮޒައިނާ  މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެއަުޅގަ

 އާދަމަށް.

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ވަނަ މާއްާދ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ކޮމިޝަންގެ ނައިބު  14ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ ޝުކުރިއް

. އިބު ރައީސް ޢަްއޔަންކުރާނީ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނޭކޮމިޝަްނގެ ނަ ރައީސް. 

 48އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަެވގެން  ،ާރ މީހަކުއިބު ރައީސަށް ޢައްޔަންކުއަދި މިގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ނަ

 .ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ކޮމިޝަނުން އަންަގންވަންވާނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި . ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ންތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި އެ ިއޞްލާޙަށް އިޝުކުރިއްޔާ 

 ޝުުކރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދއަށް ހުށަހަޅުްއވާ އިޞްލާުޙ  22ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  83އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އި ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މެންބަރު ރޮޒައިނާ ްއޒަތްތެރި އި  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 ދަމަށް.އާ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ  -22މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  22

މި  ،ލަތެއްގައި ހާފަދަ  އިވާކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފަ

 ންނެވެ. ނޭޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުަކމުގެ މަޤާމާ އެކަީށގެންނުވާމަތީ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮުތގެ

ކަމަށް ނުވަތަ  ލަތެއް ެމދުވެރިެވއްޖެހާފަދަ  ުރވެރިވާޒުކަމަށް، ުނވަތަ އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް އު ކުރި ފަދަ ކަމެއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  -)ށ( .ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތްއަ މަޤާމު

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  ކަމަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެހާ

ވޯުޓަގއި  ،ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެްއަގއި ހާޒިރުވެ ފެނިގެން، އެ މެންބަރަކު ެއ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަ

 .ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުން އެ ެމންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިީވއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އިރުވަން. ކުެރންދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއައި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ ތާއީދުކުރަ 22އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ޝުކުރިއްާޔ  ން. ވަނަ ާމއްދާއަްށ ހުށަހެޅުއްވި އެ އިޞްލާަޙށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޭޅ  10 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން 83އޮތީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މިއިޝުކުރިއްޔާ 

ރޮޒައިނާ އާދަމަްށ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެއިޞްލާޙެއް. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 ޞަތުއަރުވަން.ފުރު

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ އެއްެވްސ  -)ދ( -10ވަނަ މާއްދާއަށް ައކުރެްއ އިތުރުކުރުން.  10

އެ  ،ގެ މެންބަރުކަމަްށ ކުރިމަތިލާއިރު ހުށަހެޅިވާކުރުމަށް މައްސަަލެއއް ކޮމިޝަންޢުމީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަ އިދާރާއަކުން އެ

ވާނުކުރަން ނިންމާފައިނުވާ، ުނވަތަ އެ ަމއްަސލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ ޢުމައްސަލަެއއް ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަ

 މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

ން. އާދެ! ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ނަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައިޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.هللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާއަްށ ހުށަހެޅުއްިވ  10ރޮޒައިނާ އާދަމް  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ެމންބަރުއި ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.   އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 15ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގެ ދަށުްނ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް.  83އޮތީ ވެސް  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެން މިއި ޝުކުރިއްާޔ 

އަުރވަނީ  އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި ،ެއއީ !އާދެ ؛ހަތަށް އަކުރެއް އިތުުރކުރުމުގެވަނަ މާްއދާގެ ފ15ަވަނަ މާއްދާއަށް. 

 އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. މީދޫ ދާއިރާގެ އަްއޑޫ

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ތައް ތުރީބުކުރުން. ކޮމިޝަްނގެ ރައީާސއި ނައިބު ަރއީސް ާމއްދާ ،ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް 15

ކޮމިޝަންގެ ރައީާސއި ނައިބު ރައީްސގެ މަސްއޫލިއްަތތާއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް  -)ހ( -16މަޤާމުން ވަކިކުރުން. 

ފެނިއްޖެ  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ  އަދާނުކުރާ

ގެ މަޖިލީހުެގ ހިނދެއްގަިއ، ކޮމިޝަންެގ ރައީސް ނުވަތަ ަނއިބު ރަީއސް އެ މަޤާމުން ވަިކކުރުމަށް ރައްޔިތުން

ޯވޓުގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުން އެ މެންބަރަކު ކޮމިޝަންގެ  ،ޒިރުވެހާ ،ޖަލްސާއެްއގައި 

ލަތެއް ހާފަދަ  . ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކުރެވިފަިއވާމަޤާމުން ަވކިީވއޭބު ަރީއސްގެ ރައީސް ނުވަަތ ނައި

ން ގޮުތގެ މަތީ ނޫނުަގިއވާގާގައި ހުްސވެފަިއވާ މަޤާމަށް ިމ ަގޑިއިުރގެ ތެރޭ  72މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެްއަގއި ިގނަވެގެން 

 .ބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނޭ މެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  ްއަޒތްތެރިއިކުރެންދޫ ދާއިރާގެ  ؛އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަަކށްއި ޔާ ޝުކުރިއް

 އަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން.هللاޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އްދާެގ ވަނަ މާ 15 ،ގެ ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މަށް، އެނުވަތަ މާއްދާ ތަރުތީބުކުރު  ،ކުރުމަށްދަށަށް ނަންބަރެއް އިތުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މި ނިމުނީ. ދެން އޮތީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އިހިސާބުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު މިއި ޝުކުރިއްާޔ 

 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59  މިނެޓު 28ށް އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ .އޮތީ ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު މި 1 މަރުޙަލާގައި ގެބަހުސް

ތު ިސކުންތު. އަދާލަ 18ިމނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3މިނެޓު. ވަކިޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް  3ޕާޓީއަށް 

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.އަރުވަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

މާއްދާތަކަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި އެހެަރ އިޞްލާޙުތަކަކީ ކޮމިޓީގެ  ގެބިލު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ވެސް  ވާހަކަ ދެއްކުމުން އިންާކރުކޮށްފައިވާ ކަްނކަން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ތަޅުމަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ އެއި މަރުޙަލާގަ

ނޑު ހަމަ  ިއ،ްއސައަނެއްާކވެސް ގެނެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިގޮަތށް ކުރަން އަުޅގަ

ން ހުށަހެޅީ. އެްއވެސް ހާަލތެއްަގއި މިއިން އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ފާސް ޕީ.ޕީ.އެމު ބޭނުންވާތީވެ، އެ އިޞްލާޙުތަްއ މި

ނޑު ފާހަަގކޮށްއުއްކޮށްދޭނެކަމުގެ  އިންޓަރނޭޝަނަްލ  އީމި .ލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމީދެްއަގއެްއ ނޫން. އަުޅގަ

މިހުރިހާ  ،ބޭފުޅުންގެ ސުލޫކާ ތްތެރިކަާމއި އެޙާމިީއ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން އިދާާރތަކުގެ ނަޒާ .ގްރިޓީ ކޮމިޝަންއިންޓެ

ރިކަން ހުރުމަކީ ތްތެޙާގެ ނަޒާންއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޝަނަށް ހޮވާ މީހު ،ކަމެއް ބަލަން ހޮވާ ކޮމިޝަނަށް ވާހިނދު

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް  ދިޔައީ ިހުއމަން ވެސް ފެނިގެން މި ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަކަށްދުވަހަކު މުހިއްވަރަށް މު

މިިލއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަންެގ  24ެވސް  ަވގުތު ބޭފުޅާައކީ މި އްޔަންކުރެއްިވއިުރގައި އެޢަމަޖިލީހުން ބޭފުޅަކު މި 

މިފަދަ  ،ވާކުަރން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސްޢުސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ދަމައްސަލަެއއް ޕްރޮ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި މައްސަަލއެއް އޮްތ  ،ގޮތުން ިވއްޔާމު  ކަންތައްތަކަކީ މިހާރު ގާނޫނުގައި އޮތް

މީހެއްގެ ބެކްރައުންޑް  ްއޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ޒިންމާއެްއ އެމީހެއްގެ ނަން އެބަ ފޮނުވޭ. ފޮނުވުނީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ރަ

މަގާމަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހެއް ކަުމގަިއ  އެ ،ަކމަށް ވަންޏާ މީހަކީ އެމަގާމަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހެއް އެ ،ބެލުމަށްފަހު

ނޑައެޅުމަށް. ެއހެންނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނުން އެވަރުގެ ހަނި  ފެނުނީ މަޖިލީހުން ކަ
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ވެސް ނާޖައިޒު ަފއިދާ ނަގަިއގެން ޕްރޮސެިކއުޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުގައި ތިމަންނަެގ  އޭގެ  ،ފުރުޞަތެއް ދިނީތީވެ

ބޭފުޅާ އަމިއްލައަްށ ވިދާުޅީވ އެަބއޮތޭ.  އިންޓަރވިުއގަިއ އެ ؛ މިލިއަން ރުިފޔާގެ ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަ  24 ،މައްސަލަ

ތަޙުޤީޤުކޮށްފަިއ  ،ުދވަސް ވަންެދން ތިމަންނަ ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި 15ލިހުން ތަޙުޤީޤުކޮށް މި މައްސަލައަކީ ޕޮ

ވަރަށް އިންޓަރވިުއގަިއ  ވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަަލއެކޭ. މިޢުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދަ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މި  ނޑުމެން އެހެރީ ހިއުމަން ވެްސ އަުޅގަ ވަަޑއިގެން އަމިއްަލއަށް ވިދާޅުވީމާ، ެއވަރުން

ނޑުޢަބޭފުޅާ  މަޖިލީހުން އެ އެ  މަތެއް ކުރެވުނީމާހުމީހެއްގެ މަްއަޗށް ތު ،ވެސް ގަބޫލުކުރަން އްޔަންކޮށްފަ. އަޅުގަ

ިއ މަތުކުރެވުނީއޭ ކިޔާފަ ހުމަވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުނަމަތަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތަކަށް ވާކަށްނުޖެހޭ. އެހެންހުތު

އެްއވެސް ކަހަލަ ޝަރީޢަތެއް ކުރުމަކާ  .މްރާންޢިއިޚް ފެންނަނީ މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ޝަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެންނަށް އޯކޭ. އެ އެީކގައި ަބއިންދާފައި އިންނަ ނުލާ ޖަލުގެ ކުޑަ ޮގޅީަގއި ައނިޔާވެރިކަމާ  ތަން. އެކަން ައޅުގަ

ނޑުެމން މި ޤާސް މަޖަރިސްޓީޕް ،މީހެއްގެ ޙައްޤެއް ނެތް. އެކަަމކު މީހާގެ  އެ ،ދައްކަނީ މަކަށް ކުރިމަތީލާންވީމާ އަޅުގަ

މަތެއް ކޮށްފައި ހުތު ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ކިތަންމެ ބޮޑު ތު ޞަކުރިމަތިލުމުގެ ފުރު  އަށްމީހާ ޙައްޤު އޮންނަ ވާހަކަާއއި އެ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ށްހިާސބަ ންވީމާ، އެވެސް ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެހެ ކުރަން އޮފީހުަގިއ އޮްއވާޕްރޮސެކިއުޓު 

ގާޫނނުތައް ދެން އިތުރަށް ހަދާއިރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  މަ މިއިމެންބަރުންގެ ވިސްނުން ނާތަހުޒީބުެވގެންދިޔަ

އްަގއި ނުވަތަ ކޯޓެ ، ބާއްވާަފއި އޮންނަ މަްއސަލައެއް  އިވާުނކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުނިންމަޢުއޮފީހުގައި ދަ

 ވަގުތަކު އެ  ވަންޏާ އެ ކަަމށް އޮތް އެއްމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ މައްސަލަ  އެ  ،ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް

ގްރިޓީ ބަލާ ކޮމިޝަނަކަްށ ނުގޮސް ސަސްޕެންޝަނެްއގަިއ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ މީހަކު ހުންނަންޖެހޭނީ އިންޓެ

ނޑުމެންނަށް  ބައި ހިމަނާފައި މި މި ،އިތުރުކޮށްވަނަ މާއްދާއަށް )ދ(  10ގަބޫލުކުެރވޭތީެވ،  ވަނީ. ދެން އަޅުގަ

އްޔަންކުރުމަށްފަހު އޭަނ ޢަމަށް ޤާއިބު ރައީސް މަގާނޫނުގެ ނެތް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނަ މި ،ދަނީ ފެނިގެން މި

ޝަންގެ ރައީްސެގ މުން ވަކިކުރާނެ ގޮތެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޤާމަ

ވެސް އޭނަ ެއ  ޖުޑިަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންނަށް ،ައހަރު އިންނަވަިއގެން 5ގޮތުަގއި ބޭފުޅަކު މިދިޔަ 

އަހަރު ވަންދެން  5މުގައި ޤާ ގާނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްފައި ނެތޭ ކިޔާފައި އެ މަ ،މުން ވަކިކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތިގެންޤާމަ

ނޑު ދެންނެިވން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އްލެއް ހޯދުމަށް ޙަމަންޒަރު. މިކަމަށް ވަކިނުކުެރވި އިންެނވި  ވެްސ އި ގަޓަކައި އަުޅގަ

އޮތީ މި  އިބު ރަީއސް ވެސް ަވކިކުެރވޭނެ ގޮތެްއ އޮންނަންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިއަށް މިނަ ،ރައީސް ވެސް 

ވޯޓެއް މަިޖލީހުން ނެގޭނެ ކަމަށް. ދެން  ސްޑެންަރއީސް ވެްސ ނޯކޮންފި އިބުނަ ،އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަ. ރައީްސ ވެސް

އްޔަްނކުރަނީ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ފޮނުާވ ޢަ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ،އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނީ

 3 އަށް ދިނީމާމުން ަވިކކުރުމުގެ ބާރު އަނެްއކާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޤާބޭފުޅުްނގެ މަ ނަންތަކެއް. އެހެންކަމަށްވަންާޏ އެ

ބޫރުވެފަ. އަދި ހުންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން މަޖު މީހަކު މި ބާރު އެއްެވގެންޮގސް އެ



39 

 

އޭގެތެެރއިން ރައީސަކަށް ހޮވާ މީާހ  ަގއި،ނަމަށް ވާއިރު 5މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ  5ކޮމިޝަންގެ 

މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވޯެޓއް ލައިގެން ހޮވޭނެ. މިއީ  5މްހޫރިއްޔާ ނަގާކަށް. އެ ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ރައީސުލްޖު

ގޮތް.  ވެސް އޮންނައި ގޮތް. ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގަ ވެސް އޮންނަިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގަ

ވީމާ، މިގޮތަށް މިކަން ނޫނުއަސާސީން އުފެދިފައި ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި މިކަން އޮންނަ ގޮތް. އެހެންޤާ

ނޑު  ވެސް ޭސއަކާ ެއއްކޮށް މިަކން ދާނެ ގެ ންވެސް ހުރިހާ އެންމެއި ލާއެްއގަޙަހުރިހާ މަރު ،ބަދަލުކޮށް ގޮތަށް އަުޅގަ

ެއކަނި ނުފޫޒުގެ ތެޭރގަިއ ކޮމިޝަން ަވކި މީހެްއގެ ހަމަ ،ނީ ވަ މާއްދާ ބަދަލުކޮށްފައި މި މި .ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި މި

ނޑު  ޔަުތގަިއ.ނުބޭއްވުމުގެ ނި ތަނުގައި ތިއްެބިވ  ގްިރޓީއެއް މިމީދުކުަރން އެއްވެސް ކަހަލަ އިންޓެ އުއްއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެވސް މިކަން ކޮށްފައި އި އިސްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިީޓގަމި ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުރިމެންބަރުންގެ 

 ގޮތަށް.  ސަރުކާރުން ފޮނުވިހަމަ ، އޮތީ ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ބެލުެމއް ނެތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތުކޮެޅއް އަުރވަންގުގެ ހުސްވަ ޓުމިނެ 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް 6.3 ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންަދންދެ. عليكمالس الم 

 ،ްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުންހުގެ ބަހިސާބުން އެ ައއިޓަމު މި ؛ސްގެ މަރުޙަލާހުގެންދަނީ. ބަ މިހާރު މި

ސަރުކާުރގެ  ،ންގޮުތގެ މަތީ ާމއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ  އެ ،ވަނަ ނަންބަުރގެ ަދށުން 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުެގ 

ނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނެޝަނަލް އިންޓެ  ގްރިޓީ ފަރާތުން ކަ

 ވަނަ ިކޔުން އިްއވަން.  3ކޮމިޝަނުގެ ބިލުގެ 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަުރގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި  ،6.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު -{6.4}

އިޞްލާޙު  5ަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް  2015 އޮަގސްޓު 25ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  ،ދެްއވާނީ އިްޖތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ރިޕޯޓްލިބިފައިވޭ. މި 

 ވަން. މުޙައްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރު
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 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގޮުތެގ  ލު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަުރގެ ބި

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ،  ،ކާރުގެ ފަރާތުންސަރުލާނަން. ޅައިރިޕޯޓު ހުށަހަ

 . ިމ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ އިގ2015ަމާރިޗު  3 ފައި ވަނީބިލު، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިވަރާ

ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް  މި އެްއކޮށް މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްފަހު މި ބިލު ވަނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަ. 

މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމާ އެއްކޮށް. އާދެ! މި ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް  ،ަގއި އޮތް 2015ޗް މާރި 17ގޮސްފަިއވަނީ 

މި ބިލު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކުރުމަށް  ،ޮކމިޓީގައި މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީެއކު އިޖުތިމާޢީ  ފޮނުއްވުމާ

ދާއިރާއެްއަގއި  ކުަޑ ކޮމިޓީއެއް ނަަގއި މި ބިލު ވަރަށް ފުޅާ ،ާވލުކުރަން. އެހެންކަމުންހަޓަކައި ުކޑަ ކޮމިޓީައކަށް 

ގެ މުޤައްރިރުކަމަްށ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ދިރާސާކޮށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުޑަ ކޮމިީޓއެްއ ނެގި. އަދި އެ ކޮމިޓީ 

 ރިފާޢު ހަމަޖެހުނު. އާދެ! ކުޑަ ކޮމިޓީން ވަނީ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މަަސއްކަތްތަްއ  ކުިޅވަރާއި ައދި ކުޅިވަރުގެ ،ދާއިރާއެއްަގއި ކުެރވިފަ. މިގޮތުން ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ަވރަށް ފުޅާ

 އި،މިނަރެއް ާބއްވަ ސެގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ ެމދުގައި  ހަމައެހެންމެ އެކަމުން ޝާމިލުެވގެން އުޅޭ ވަރަށް ހިންގުމާއި، އަދި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯްޓސްގެ އިސް މުަވއްޒަފުންނާިއ،  އަދި

ކޮމިޓީގެ އިސް މުވަްއޒަފުންނާއި އެސޯިސއޭޝަންތަކުގެ އިސް  އެހެންމެ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކުލޯޔަރުންނާ، އަދި ހަމަ

ދާއިާރއެްއގަިއ މަސަްއކަތްކުެރވިގެން  ިއ ވަރަށް ފުޅާ ވެރިން ގެނެްސގެން ވަނީ ިމ ބިލަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކަ

ވަނީ ެއ  މަށްފަހުގައި އިޖުތިމާޢީ ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިގޮއްަސ. މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި މި ބިުލ ފަރުމާކުރެވު

. އެ ބައްދަުލވުމުަގއި އިވަނަ ބައްދަުލުވމުގަ 23ަގއި ބޭއްިވ ކޮމިޓީގެ  2015 އޮގަސްޓު 25 ؛ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި

މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ 

ުދވަހު ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޭޅގޮތުން މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އެ ،ފޮނުވުމަށް ނިންމަވާފަ. އެހެންކަމުން

ގޮތަށް  ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ(ގެ ދަށުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި 80ގަާވއިދުގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ،ވަނީ ފޮނުވިފަ. އެހެންކަމުން ހުެގ ފްލޯއަށް މިލީޓަކައި މަޖި ފާސްކުރުމަށް މިކަމާ ގުޅުންހުިރ  ،އަުޅގަ

ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  އްސާެވގެން މި ބިލު މިހިގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ  ގިނަ ފަރާތްތަެކއްގެ ވަރަށް ވަރަށް

ނޑު ދަންނަވާނީދިރާސާކޮށް ނިމިގެންގޮްއސައޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅު މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުަގއި އިޖުތިމާޢީ  ،ގަ

ގޮތެއްަގއި  ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައިވެރިެވަވޑަިއގެްނ ވަރަށް ޢަމަލީ

ރިފާޢު هللا ޢަބްދުގޮެތއްަގއި އެ ކޮމިީޓެގ، އިޖުތިމާޢީ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިެވއޭ. ާޚއްޞަ

ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ވަރަށް އިހުރި ިގނަ ފަރާތްތަކަކަށް ގުޅުްއވަގުޅުންމިކަމާ  އި،ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ގުުޅއްވަ  ވަރަށް

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ހޯއްދެވުމަށްފަހު ވަނީ މި ބިލު ނިންމާފަ. އެހެންކަމުން
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ނޑު ަވކިވެލުުމގެ ުކރީގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގިއ  ހުށަހެޅިފައި މި ކުރިމައްޗަށް މި ބިލު އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށޭ. އަުޅގަ

ގޮެތްއގައި ސަބް ކޮމިޓީން މި ބިލު މިހާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި، ައދި ވަރަށް ޚާއްޞަ 11ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި، ެއ  5ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުެރއްިވ ކަމަށް ޓަކައި ސަބް

އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ހުރިހާ ބިލެއް  ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެހެންމެ

ާސއި ައމީންޢާއްމާ އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ގޮސްގެްނ މި މަސައްކަތް ނިިމގެން އަންަނއިުރގަިއ މަޖިލީހުގެ ރައީ

ކަހަލަ  އެހެން މުވައްޒަފުްނގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމަކާއި ވަރަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ

 ުޓގަިއ މަސައްކަތްކުެރއްވި ހުރިހާރެޓޭިރއެއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސެކް ،ބުދެމުންގެްނދޭ. އެހެންކަމުންހީސަޕޯޓަކާއި ތަރު

ވަނީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ފަރުމާކުރެިވގެން  މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ުޝުކރު އަދާކުރަމުން، މި ބިުލ މިހާރު މި

ހަމަ ދަންނަވާލަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މައި  އަދި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިމައްޗަށް ގެނެވިަފއޭ ދަންނަވަމުން 

ގޮތުގެ ހާޒިީރ ރިޕޯޓާއި އަދި ހަމައެހެންމެ  މެންބަރުން ހާޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި އި ސަބް ކޮމިޓީަގއި އިްއޒަތްތެރިޔާ ކޮމިޓީގަ

ރިޕޯޓާ ެއއްކޮްށ  ތްކޮމިޓީން ގެނެވުނު ބަދަލުތަާކ އެއްކޮށް މި ބިލު ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޕޯޓަލްގައި އޮ

ވަގުތު އިށީނދެލާނަން.  ކަމަށް ހީކޮށް މި ނީލެވުއިއަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓު ދަންނަވަ ،ކުރެވިފަ. އާދެ! އެހެންަކމުންއެޓޭޗު 

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތުގައި އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ދެން އޮތީ ިއޞްލާުޙ  ޤައްރިރަށާިއ، ިއއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށްނައިބު މު

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި 5ހުށަހެޅުމުގެ ަވގުތު. މި ބިަލށް  އަުރވަނީ ފުރަތަަމ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަިއވޭ. އަުޅގަ

ވަނަ  9ރިފާޢު. އެއީ ބިުލގެ هللا ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުާމފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ .އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް

 މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙު. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްޖޭގެ ކުިޅވަރުެގ ވެހިރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް މިހާރު އައިސްފަިއވާ ދި

ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަޤާމުގެ  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 9ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ  ؛ބިލުގެ

ގެ ކުެރވޭ ކޮިމޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްމާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޢައްޔަން ވަނަ 6ވަނަ މާއްދާ. މި ޤާނޫނުގެ  9މުއްދަތު. 

 ދުވަހެވެ. ުޝކުރިްއޔާ. އަހަރު 4މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް. 

 

 ޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރި

ވަަނ  9ކުޅިވަރު ބިލުގެ ، މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިފާޢު هللا އޮތީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ދެން މި ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ޝުކު

އިޞްލާޙެއް. ުފރުޞަތުއަރުވަން އިްއޒަތްތެރި  އޮތް ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(އަށް 12ިބލުގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާެޙއް

 މެންބަރަށް. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ  12ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކޅިވަރު ިބލު. ބުނެވިދިޔަ ބިުލގެ ޝު

ކުިޅވަރާ ބެހޭ ޤައުީމ މަޖިލިސް އެކުެލވިގެްނވަީނ  -ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 12ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. 

 -2ޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާާރއިން މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ ދެ މެންބަރުން. ކު -1މެންބަރުންގެ މައްޗަށޭ.  11އަންނަނިވި 

އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ަތމްސީލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު  -3މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ ެދ އަންހެން މެންބަރުން. 

ޅިވަރު ޤައުމީ ކު -5މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ އެއް ގާނޫނީ ަވީކލު.  -4ޢައްޔަންކުރާ ެއއް މެންބަރު. 

ކޮމިޓީތައް  އަދި ނަންއޮލިމްޕިކު .ކުޅިވަރުަތއް ތަމްސީލުުކރުމަށް ދެ މެންބަރުން އެސޯިސއޭޝަންތަކުން އޮލިމްޕިކު

ނަޑއަޅާ ެއއް މެންބަރު.  މޯލްޑިވްސް އޮލިމްިޕކު -6މެންބަރުން.  2ތަމްސީލުކުރުމަށް  ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީްނ ކަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވު

ކުިޅވަރު ަކުއންސިލު އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތަްށ  ،ަވނަ މާއްދާއަށް 12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުޅިވަރު ބިުލގެ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ރިފާޢުهللا ދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުވަނަ މާއް  83އޮތީ  ދެން މި

ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަްށ ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަްށ  3އެ ައކުރުެގ  ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ިއޞްލާޙުކޮށް 12

 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު. މާފަްނނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ  12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރު ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުެރވޭ ަކއުންސިލުެގ  -ރ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 12ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުުރން. 

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ޤައުމީ  -4މެންބަރުންގެ ކިބައިަގއި އަްނނަނިވި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާންވާނޭ. 

އި ހިމެނޭ ކޮމިީޓގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގަ  ކުޅިވަރު އެސޯިސއޭޝަނެްއގެ ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަނެްއގެ އަިދ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކު

 ކަމުގައި ުނވުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  މެންބަރެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަަކށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް. އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  12ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުިޅވަރުގެ ބިުލގެ 

 މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް.  18 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާ އިްޞލާޙެއް 83ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަްށ  18ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކޅިވަރު ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ބިުލގެ  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ވަނަ މާއްާދެގ  12މި ާމއްދާގެ  18އިޞްލާޙުކުރުން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ުކޅިވަުރ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ދައުރު. 

 އަހަރުުދވަހެވެ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 4ނ(ގެ ދަށުން އެކުަލވައިެލވޭ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ )

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް. އާދެ،  ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރެއް ނެތް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާ

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  18ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުޅިވަރު ބިލުގެ 

 ހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ރިފާޢު ހުށަ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވަނަ މާއްާދގެ ގޮތުަގއި މާއްދާެއއް އިތުރުކޮށް 51ވަނަ ބާބަށް  8ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގާނޫނުގެ 

ިރފާޢު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު هللا މެންބަރު ޢަބްދު ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުމަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި

 ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  52ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަުރެގ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ 

، ބުލަޙަތު ފުށުއެރުން. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްކުރެވޭ ކްލަޞްނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. މަ ،މާއްދާއެއް އިތުުރކޮށް

ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ  ޢިއްޔާއެްއގެ ނުވަތަ ފައުްނޑޭޝަނެްއގެ އަދި މޯލްޑިްވްސ އޮލިމްޕިކުޖަމު

އެ ފަރާެތއް އަާދކުރާ ަވޒީފާއެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން  ،ލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލުވެރި މަޤާމަކަށް ކުިރމަތި

ތިޔާރު ލިބިގެނެއް ލަތެއްގައި ހުރި އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިޚްހާލަޙަތު ފުށުއަރާ ޞްމަ

 ނުވެއޭ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ރޭޝަން އޮތް ތަެނއް ފައުންޑޭޝަނަށް ވިދާުޅވެުވނީ. އަލުން މި އިޞްލާޙު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅުވމުގައި ފެޑެ

 ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާެގ  52ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުިޅވަރު ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ  ؛ވިދިޔަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުނެ

 ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.  ،ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު..

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލަޙަތު ފުށުއެރުން. މި ޞްނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. މަ ،ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް 51ލުގެ ބި

 ...ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްކުެރވޭ ކްލަބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ. ؛ގާނޫނު މި -51 .ލަޙަތު ފުށުއެރުންޞްއިޞްލާޙު ހަމަ އޮންނަ ގޮތަށް މަ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނަންބަުރ  ،ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް މާއްދާެއއް އިތުުރކޮށް 51ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބުނެވިިދޔަ ބިލުެގ  !ކުރައްވާތިމާފު

ޢިއްޔާއެްއގެ ނުވަަތ ޖަމު، ރަޖިސްޓްކުރެވޭ ކްލަބު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން -51ލަޙަތު ފުށުއެރުން ޞްތަރުތީބުކުރުން. މަ

ކޮމިީޓގެ ހިްނގާ ކޮމިީޓގެ މަޤާމަކަށް ނުަވތަ މަސްއޫލުވެރި މަޤާމަކަށް  ރޭޝަނެއްގެ އަދި މޯލްިޑްވސް އޮލިމްޕިކުފެޑެ

ލަތެއްގައި ހާރާ ލަޙަތު ފުށުއަޞްކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން އެ ފަރާތެއް އަދާކުރާ ަވީޒފާއެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން މަ

ތިޔާރު ލިބިގެނެއް ނުެވޭއ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ހުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެަފދަ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިޚް

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މަހިބަދޫ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  51ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުޅިވަރު ބިލުގެ 

ނޑު ާތއީދުކުރަން.ރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދު  ޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ދެން މި ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާއަ އިހިސާބުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59މިނެޓު  28އެމަށް ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ ޕީ.ޕީ. 1ލަ ދަތުރުކުރަނީ. ޖުމު

ިސކުންތު. އަދާލަތު  18ިމނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު 

ން. ލަމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3މިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3ޕާޓީއަށް 

 ޘްމާނަށް. ޢުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ ،އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

ރާއްޖޭަގއި އުފެދިގެން އަންނަ މި ނަމުގައި ދިވެހި "ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުިޅވަރާ ބެހޭ ބިލު"ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގާނޫނެއް އުފެދިެގން އަންނަ ދުވަހުގައި މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން މި ސޮއިކުަރނީ އެތައް ރަށެްއގެ ފުޓްސެލް  މުޅިން އާ

ނޑުތަެކއްެގ ެއގްރީމަންޓުތަކުަގއި. އެތައް ރަެށްއގެ ބަށިކޯޓުތަކެްއގެ ެއގްރީމަންޓުތަކުަގއި. އެހެންނަމަވެސް،  ދަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ،ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ޖެހޭ  މިއަދު މި ގާނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި އަންނަން މި ،އަުޅގަ

މަންފާ ލިބޭނެ  އިޔާ ރީޢާއިން ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަޛަގާޫނނެއް އުފެދިގެން ގާނޫނެްއގެ ރާއްޖެއަށް  މި ،ސަބަބަކީ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ ޮއވެގެްނ ނޫ ނިޒާެމއް ނޯންނާނެ.  ނީ ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮެތއްަގއި މިކަްނ ުކރެވޭނެސިސްޓަމެއް އަުޅގަ

ިވޔަސް އަދި މި  ެއއީ ސަްބ ކޮމިޓީ ކަމުގައި  ،މަސަްއކަތްކުރި ޮކމިޓީގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސްއޔަތުން މި ބިލުގެ

މި ބިލަކީ  ،ބޭނުންވަނީ ލަންިސއްޔަތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި މަަސްއކަތްކުރި މެންބަރެއްގެ ަހއި

 ،އިމުކުެރވިޤާގުޭޅގޮތުން މަހާސިންތާއެއް  ސާސްތަކާހުޞަކޮށް ޒުވާނުންެގ އިޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަށް ޚާއް

ނުޑމެންނަށް މިއަދު ބައްޓަންކުރެިވފައިވާ ގާނޫނެކޭ. މި ގާނޫނު ޒުވާނުްނގެ ޚިޔާާލއި ފިކުރު ީމގެ ތެރެއަށް ެލިވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިރުޝާދުޚާއްަޞކޮށް ަރއީސުްލޖުމްހޫރި ،ށް ގެަނއުމަށް ޓަަކއި ވެސްމިގޮތަ ވަީނ  ދެްއވާފައި އްޔާ އަުޅގަ

މީގެތެރެއަށް ލެވިގެންނޭ. މި ވިސްނުމުަގިއ ބެހޭ ގާނޫނެއް ަހދަންޖެހޭނީ ޒުވާނުންގެ ވިްސނުމާއި ފިކުރު  ޒުވާނުންނާ
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ގައި މަސަްއކަތްކުރާ ތަފާުތ ަމސައްކަތްކުރާ ނެޝަނަލް ލެަވލް ގައިއަޅުަގނޑުމެން މާލޭ ،އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކޮށް

ބޭފުޅުންގެ އިންޕުޓު  އެކި ކްލަުބތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަިއ އެ އިސްޕޯޓްްސ އެޖެންސީތަކާ އިއެތައް ކޮމިޓީތަކާ 

އަންނަނީ.  ވުޖޫދަށް މިދު ގޮތުަގއި ިމއަ ގެިމ ގާނޫނުެގ ތެރެއަށް ެލިވގެން ހެދޭ ގާނޫނެއް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް 

ނަމުގައި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް.  ގ50ެދަނީ މިނިވަން  ވެސް ރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުްނ އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު

ނަމުގައި ބާްއާވ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް  ގ50ެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިވަން  ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

އެއީ ާދއިމީ ކަމަކަށް  ؛ންެގ ޖީބުތަކުން ނޫނީ ކުންފުނިތަކަކުން ޚަރަދެއް ނުކުެރވޭނެ. ޚަރަދުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރު

ތަނަށް ަވއްދާފައި  މި އިކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުޮކށްފަ އެކަން

ނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނު ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ ޤާރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫ ؛މިތިބީ އަޅުގަ ނޫނުއަސާސީން ައޅުގަ

ކޮށްދެވޭނެ ގޮެތްއ ްއގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްބާރުތަކުގެ ތެެރއިން ހަދާ ާގނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެ

ހިނަގއިދާނެ. ެވގެން ށްމެންބަރުންތަކަކަ ބަވާ މެންބަުރންނަކީ މުޅިން އާހޯދުމަށް ޓަކައި. މާދަމާ މި މަޖިލީހުގައި ތިއް

ކަންތައް  ކަންތައްތައް ދާއިމީ ގޮތެްއގައި ކުިރއަށް ގެްނދެވޭނެ ގޮތަކަށް މި އެހެންނަމަވެސް، އަންނަން ޮއތް ޖީލަށް މި

ނޑުެމން މި ގާނޫނުަގއި ވަރަށް  ގިަނ މާއްދާތަކެއް އެކަަށއަޅާަފއި  ވަރަށް  ،ިގނަ ނުކުތާތަކެއް  ކުރުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ދަނީ. ކުޅިވަާރ ބެހޭ ޤައުމީ  ކުިޅވަރާ ބެހޭ ޤައުީމ މަޖިލީހެއް އުފެދިގެން މި ،މަކީކަ ގެތެރެއިން އެއް އެބައޮތް. އޭ 

ނަޑއެުޅއްވުުމގައި އިުރާޝދުމަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭަގއި ކުިޅވަރާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަ އެ  އިދިނުމާލަފާ އިދިނުމާއް ކަ

ދަނީ މީގެ ސަބަބުން.  ކަމެއް ފުރިހަމަވެގެްނ މި ެގ ހުރިހާއިމުކުރުމުޤާ ހަމަތައް  އިކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އުސޫުލތަކާ

ނަމުަގިއ ެގ މޯލްިޑވްސް ސްޕޯްޓސް ކޯޕަރޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ސްޕޯޓްސްެގ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އުފެދޭ. އަދި ހަމައެއާެއކު

އެ  ،ންޏެއް އުފެދިކުންފު ދަށުން މުޅިން އާ ގެ 96/10 (ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ގާޫނނު)އެއީ  ؛ކޯޕަރޭޝަނެއް

އްެގ ދަށުން ވެންަޗރ އެގްރީމެންޓެ ކުންފުްނޏާ ދެމެދުގައި ޖޮއިންޓު  ކުންފުންޏާ އަދި މޯލްޑިވްްސ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ

ބޭފުޅުންެގ  އެ އިވިންދުތަކާ އި ރަށްފުށުަގއި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާ  ،އިމުުކރެވިޤާސްޕޯޓްސް ޗެނަލެއް 

ދަނީ. އަދި މޯލްޑިވްްސ  އިުމވެގެން މިޤާކާލުުމެގ ފުރުޞަތުތައް ގެ ހުރި ޓެލެންޓުތައް ދައްުޒވާނުން އިކުރިއެރުންތަކާ 

ެގ ޓު އެ އިންްސޓިޓިއު ،އިމުކުރެވިޤާ އިންސްޓިިޓއުޓެއް  ސްޕޯޓްސްގެ ނަމުގައި މުިޅން އާ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް

 ،ރާ ބެހޭ އެިކއެކި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވިކުޅިވަ ،ދަށުން ރާއްޖޭގައި އެަތއް ޒުވާނުންނެއް ތަަރއްޤީކުެރވި

ދަނީ. އަދި  އިމުކުރެިވގެން މިޤާ އިނޭްނސް ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލުަތއް ފަ ،އިމުކުެރވިޤާށްދެވޭނެ އެިކއެކި ތަމްީރނުތައް ކުރިއަ

 ؛ންވާ ގޮތަކަށް އެ އެން.ޖީ.ޯއތަކަށް އެކަީށގެ ،ތަުނގައި ރަިޖސްޓްރީކުރެވި  ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ އެން.ޖީ.އޯަތއް ވެސް މި

ކްލަުބ  ،މާލޭގައި އެިކއެކި އެން.ޖީ.އޯަތކަށް ލިބޭ ފައިސާތަާކ ެއއްގޮަތށް ރަށްފުށުގައި ދިިރއުޅޭ އެން.ޖީ.އޯތަކަށް ވެސް

 ިއ،ކަމާެއއްބަިއވަންތަ އިރާއްޭޖގައި ކުިޅވަރުެގ ތެރެއިން އެުކވެރިަކމާ ،ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ެވސް އެހީތެރިކަންދީ
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ހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ ަހމަތައް ދެމެ އިއަުޅަގނޑުމެންގެ އުސޫލުތަކާ  އިެވގެންާވ އިސްލާން ދީނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތް

 ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް... އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން މި ންމަސައްކަތްކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނާ  ،ދާ ގިނަ ރިޕޯޓުތަކަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި  ރޭ ދަންވަރު އަޅުގަ

ކަމުގައި  ފާނު ފޮނުވި ގިނަ ރިޕޯޓުތައް. މި ރިޕޯޓުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުންހަމައަށް މަނިކު

 ރިން ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބުނީމާ ގެ ކ8:15ުނުވަތަ  ،ގެ ކުރިން 8:30ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަށް ިމއަދު ހެނދުނު  ،ވިޔަސް 

މަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުވިސްޭނ. ދެންމެގައި މި ހުށަހެޅުނު ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ައޅުަގނޑަކަށް ހަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި ކުޅިވަުރގެ ބިލަށް ވެސް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ އެ ކޮމިޓީަގިއ އިންނެވި މެންބަރެއް. އަުޅގަ 

ގްރިޓީ ލް އިންޓެގްރިީޓ، ނެޝަނަންނެވި ޭބފުޅާ. އޭގެކުރިން އިންޓެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރަކަށް ވެސް އި އީއެ

ނޑު އިންނަ ކޮމިީޓއެްއގެ ބިލެއް ކަމަށް ނޑު. ެއއީ އަުޅގަ ވާތީ  ކޮމިޝަނުގެ ބިލަށް އިޞްލާުޙ މި ހުށަހެޅީ އަޅުގަ

ފެންނަނީ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް  އަޅުަގނޑަްށ ވަރަްށ ރަނގަަޅށް ޭއގައި އޮތް ެއއްެޗއް ެއނގޭތީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނެ މީހަކު މިތާކު ނުހުރޭ. ކިހިނެއްތޯ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނީ؟  ކޮންމެ ބިލަކަށް ،ނިމިގެންދާއިރު

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވިހާ އެއްޗެހި. ކަރުދާސް ރީމެއްގެ ެއއްޗެހި ރޭަގނުޑ . އޮތީ މި މިއީ ރޭގައި މަނިކުފާނު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަށް ޖަހަޖަހާފައި މި އެއްޗެހިތައް ގޭތެރެއަެވސް ބެލް ޖެހިއިރު 1ދަންވަރު  ށް ވައްދަނީ. މި ކިަޔިއގެން އަުޅގަ

ވެްސ  ޓެއް ަކއިީރގައި ވާހަަކއެްއ އަހާލައިގެްނ ައއިސްކައިީރގަިއ މިއާ ބެހޭ އެކްްސޕާ ދިރާސާއެއް ކޮްށގެން މީހެއް

ނޑުމެން މި އެއްޗެހިތައް މި 8:15ކިހިނެއްތޯ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ   ަތނަށް ހުށަހަޅާނީ؟ އިޞްލާޙު އަށް އަުޅގަ

ޖެނެރަލް  ލްޖެހޭ. ކައުންސެ ޖެނެރަލް އެ ބައްލަވަން އެބަ  ލްއަދި ކައުްނސެއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅައިފި ަކމަށް ވަންޏާ 

ވެްސ އް އި ދެން އެ ރަނގަޅުކުރާނެ ވަގުތެ ތަނަށް މަސައްކަތު ަގޑިއަށް ވަަޑއިގެން އެ ބައްލަވާފަ މި

އޮވޭ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ސިޓީގެ ބޭރުަގއި އެބަ ،ގެއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. މަނިކުފާނު ފޮނުވާ ބިލު

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ ރިޕޯޓުަތކަށް އިޞްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް  84

ކުރިންނޭ.  ގ8:15ެގަސްުޓގެ އޮ  27ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިއޞްލާޙުތަކެްއ  ވާތީެވ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިލިބިދީފަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ މި ދައުުރ  ދަނީ ށޭ. ިމީއ އަމާބުނީތީ ފަރަށްގެ ކުރިން ފޮނުވ8:30ާ ނޫންތޯ މި. އަުޅގަ
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ިޑވަަރކަށް ގެންގޮސް ރޭަގނުޑ ނނިމެންވާއިރަށް މަނިކުފާނު މިވެނިވަަރކަށް ބިލު ފާސްކުރީމޭ ވިދާޅުވަންެވގެން ބޮ

ހެނދުނު އިރުާނރަނީސް އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުެމން ލައްާވ މިއަށް އިޞްލާޙު  ،ނޑުމެންގެ ެގައށް މި ލާފައިދަންވަރު އަުޅގަ

ނޫންތޯ.  ނޭޅީމާ ަވރަށް އަވަހަށް ދާނެތަނަށް އެްއވެސް މީހަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަ މި ،ހުށަހަޅުއްވަން މަޖުބޫރުކުރުވާަފއި

މީހުންނަށް ނޭނގޭނެ  99.9%ސް މެންބަރުންގެ ތަކަށް ވޯޓުލާ މަޖިލި. މިއަދު މި ބިލުވެސް ނެތް ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު

ނުޑ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ދިރާސާކޮށް ބަލަން ބޭނުންިވ  ވެްސ. މިއީ ޯކއްެޗއްކަން އެްއޗެއް  އޮތްމީގައި  ވެސް. އަުޅގަ

ފާނު މިގޮތަށް މިހެން ނިކުހުރިހާ ބިލުތަކެއް މަ ލާނެ. މިއިނޑަކަށް ަވގުތެއް ނުލިބޭ މި ބަލަބިލެއް މިއީ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޙައްޤުތަކެްއ މީގެއަޅު  ގެންނެވީމާ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް އިޞްލާެޙްއ  ،ން އެބަ ގެްއލިގެންދޭ. މަނިކުފާނުގަ

ނޑުމެންނަށް  ،ގެންނަަވއިގެން މުޅިން މުއްދަތުތައް ކުރުކޮށްލާފައި ދުވަސް ބިލެއް  4 ،ދުވަސް 3ކުރިްނ އަޅުގަ

ކަންތައް މިގޮތަށް  މި ވެސް ވަގުެތއް ނުދީ މަނިކުފާނުދިރާސާކުރަން ލިބޭއިރު މިހާރު އެއް  ލިބުނީމާރިޕޯޓު  އިނިންމާފަ

 ވެސް އޮންނަ ޒަމާެނއް  އްަޙކަންސަ މިއީ ެގއަށް ފޮނުވާ ެއއްެޗއްގެ ޒަމާނަކީ  މި ،ކަމަކީ ކުރައްވަނީ. ދެން އަެނއް ތި

ނޑުމެ ނޫން. މި  އްސަ ނޫން. ދަންވަރު ގޮ  ންނަކަށް ވެސް ޔަޤީންވަީނކީތަނުން ފޮނުވާ އެއްެޗއް ކަމެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ އެނގޭނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުވި އެއްޗެއް ކަމެްއ  މީހަކު އެއްެޗއް ލީމަ އަޅުގަ

ނޫން.  ްސ އެީއކީ ެއއްެވސް ކަހަލަ ައގެއް އޮންނަ ެއއްެޗއްސިްއކައާ ެޖއްސަ އިވެސް. މިހާރު ދައުލަތުގެ ިނޝާނާ

އްޙަ ރިޕޯޓުތަކެއްކަން ވެސް ބަލަިއގަނެވޭނީ. ސަހުޅުވީމަނޫންތޯ މިއީ އަދި ތަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ހެނދުނު މި 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭ އެވަރު ނޑުމެންނަށް މިނގެވެްސ އަުޅގަ  އި ފެންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންނާ . އެކަމަކު އަުޅގަ

ޕޮލިހަކަށް  ،އްމު ރައްޔިަތކަށްއާ ަތންތަން. އެކަމަކު ެއްއވެސް  ކުރާވަރު މަސައްކަތް ދަން އީ މި ،ފުލުހުންގެ އިދާރާއިންނާ

ެއއް. ނުލެވޭ މައްސަލަެއއް ދަންވަރަކު  ެއއް ނުލެޭވ ދަންވަރަކު. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކަށް ވެސްވެސް މައްސަލަ 

ިދޔަސް. ެއކަމަުކ ކަމެއް ހިނގައިގެން އެއް ނުެލވޭ ދަންަވރަކު ކިތަންމެ ބޮޑުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ވެްސ މައްސަލަސަރު

ނީ ދަންވަރު. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް ލިހުން ގޮސް ގޭގެ ފާސްކުރަންޖެހެމަނިކުފާނު އެއްޗެހި ފޮނުވަންޖެހެނީ ދަންވަރު. ޕޮ

މަންފާ ލިބޭ ގޮތަކަށް ިމ ިއ ޔާހިެޔްއނުވޭ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ ކަމަްށ ވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް މި ސިސްޓަމު ހިނގާ

ނޑުމެން ެއއްެވސް މީހަކަމަޖިލީ ނޑުމެންނަށް ކަމެއް ކުެރވޭނެހެނެއް. އަުޅގަ ށް މިއިން އެްއެވސް ހުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޭނުން ލާނެ ފުރުޞަތުއިކިޔަ ،ދިރާސާކޮށް އިއެްއޗެއް ބަލަ ނުދީ މަނިކުފާނު މިހެން ގެނައިމާ އަޅުގަ

ނަޑކަށް ނޭ ނގެ މީގައި އޮތް ެއއްެޗއް. ައޅުަގނޑަކަށް ނުލިބޭ މީަގއި އޮްތ ވާހަކަދަްއކަން މި ބިލަށް. އެަކމަކު އަުޅގަ

އެްއޗެއް ިކޔާނެ ަވގުތެއް. އެެހންވީމާ، މިގޮތަށް މަނިކުފާނު ޢަމަލުނުކުރައްވާށޭ. ކުރިއަށް ޮއތް ދައުރުގައި ވެސް މިކަމާ 

މެންނަށް މީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބިލެއް ގެއަށް ފޮނުވާފައި އެޓްލީސްޓު ައޅުަގނޑު  ށްައޅުަގނުޑމެންނަ ،ވިސްނާަވޑަިއގެން

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްަފއި މިއަްށ  ބޭފުޅަކާ ވެސް ވާހަކަ ދަްއކާަލއިގެން ކޮމިޓީން ނިންމާލި ރިޕޯޓު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުާވ ހުރިހާ އިޞްލާޙަކީ ވެްސ  އިޞްލާޙެއް ލާނެ ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު ދެއްވާށޭ. އަދި ތި ބޭފުޅުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން  ،އެްއޗެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ބޭރުކޮށްލާނެ މަންފާއަްށ  އިޔާއެބަ ބޭނުންވޭ ރަްއޔިުތންގެ ލާބައަުޅގަ

ސް. އެހެންވީމާ، ެއ ޔަނުވި ،ސްޔަޙުތައް މިައށް ހުށަހަޅަން ފާސްވިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ރަނގަޅު އިޞްލާ

ދެްއުވން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އް ހަމަޖައްަސއިއްތަފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މަނިކުފާނު މިކަންތަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެން

މައި ކޮމިޓީން  އި،ޕޯޓްސް ބިލު ސަބް ކޮމިީޓން ނިންމަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މި ސް

އޭިތ  ،ކަމާބެހޭ މޭޒަށް އޭތި ހަވާލުކުެރވި ދުވަހުގެ ަހވީރުގެ ވަގުެތްއގައި ނިންމުމާ އެީކަގއި މަޖިލީހުގެ ހަމަ އެ

މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓުން އެ ، ން ަހމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާލީހުގެ ވެބްަސއިޓުަގއި ައޕްކުރިކަން ައޅުަގނޑުމެމަޖި

ނޑު ފެންނަ ބިލަ ނޑުމެން  ޙައްސަގޮތުަގއި ެއއީ  ބޫލުުކރާގަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ުޤވެރިަކން ހުރި ކަމަށް ވަންޏާމު އުބަރަކު ޝަލަކަށް އެ މެންއެ ބި އިއެއާެއީކގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ަހމަގަ

ކުރެވެމުން. އަުޅަގނޑުމެން މި ސަބް ކޮމިޓީެގ  އިއުލެްއގަޙަލެވިަފއިވާ މާ އިްނގެ މި ކޮމިޓީތަްއ މިދަނީ ހުޅުވައަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހަށް ޚާއްމަސައްކަތްތައް ކުރިއިުރަގއި ިގނަ ކޮމިޓީތައް އަޅު   ން ލައިވުކުރަމުންދިޔަކަން ލުޗެނަ ޞަގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގަ މި މަޖިލީހުގައި މިކަހަލަ ފުރުޞަތު ، އި ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެ  ،ުޤވެިރާވ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްއުކުރަން. ޙަީޤޤަތަކީ ެއކަމަށް ޝަނުލިބެއޭ ދެންނެވީމަ ެއކަމާ އަޅުަގނުޑ ހިތާމަ

ެއ  އިއަުޑއެހުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. އެ ބިލެއްގެ ކޮޕީ އެ ިބލެއް ހުށަހެޅުމާ އެކީގަ  ވަދެ އެ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީއަކަށް

ެއ ބިލުތައް ބެހެއްޓިަފއިާވކަން ވެްސ  އި ޕްރިންޓުކުެރވިފަ އިފަރާތުގަ  ދެ  އިތަނުގަ  ހިސާބަށް އެބަ އާދޭ. މި މެންބަރަކާ އެ

ނޑުމެން ނޑުމެން ، ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަ މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއިުރަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

އްސަސާތައް ނުަވތަ ކުޅިވަރު ކުރިއެުރވުމުަގިއ އަމިކަމާ ބެހޭ މު ،ސަރުކާރުން މި ބިލު ފޮނުވާފައި އޮތް ގޮތާއި ، ބެލީ

ނޑުމެން މި އެންމެ މުހިއްމު  ޝަންތަކާއި ފެޑެރޭޝަންަތއް. ބޫލުުކރަނީ ނެޝަނަލް އެސޯިސއޭ ގަބައެްއ ކަމަްށ އަުޅގަ

ގެނެވެްނ  ފެޑެރޭޝަނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ މަސައްކަތްކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަންތަާކއި

ހެޅި މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަ ،ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް ެގނެސްދެވޭތޯ. ެއގޮތުން ހުރި އިޞްލާޙުތައް އެންމެ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އެންމެވެސް މި ެއސޯއިޞްލާޙުތަކަކީ  ެވސް ފޮނުވާލި  ފަހު ވަގުތު ސިއޭޝަންތަކުން އަުޅގަ



51 

 

ނުވަތަ އެސޯިސއޭޝަންަތއް  ،ވެްސ ވިންވިން ސިުޓއޭޝަނަކަށް  ސަުރކާރުން ،ސަުރކާރާ މަްޝވަރާކުެރވި އިޞްލާޙުތައް

ނޑު ގެނެސްދެވޭޯތ މަސައްކަތްކުރީށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުވެރިކުެރޭވ ގޮތަކަށް މި ބިލު ރައްޔިުތންނާ ހިސާބަ . އަުޅގަ

 ޞަ ޓަކައި ެގނެސްދެއްވި ވަރަށް ޚާއްރައީސް ޔާމީން އަނެްއކާވެސް ުޒވާނުންނަށް  ،ދަންނަވާނީ މިއީ ޒުވާނުންގެ ރައީސް

ނޑުެމންގެ ސްޕޯޓްހަދިޔާއެ ރާތުން މިއަދު ކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ފަޛުސް މެނިފެސްޓޯ ތަންފީކޭ. މިއީ އަުޅގަ

ސްޕޯޓު މެނިފެސްޓޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިއެންމެ ބާރު ހަލުވި ސްޕީޑެްއގަ  އިއެީކގަ  ފާްސެވގެންދިއުމާ ރާދަކުރެިވއްޔާއި

ގޮަތކަށް  ކުޅޭ މީހުންނަށް އެ މެނިފެސްޓޯގެ ފޮނިމީރުކަން އެންމެ އެދެވޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުިޅވަޅު  ،ޒުވާނުންނަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަތެކޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

 މަނިކަށް. މެންބަރު މޫސާ

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  މެންބަރު މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ވެސް ހަމަ ރާްއވަަވއިގެން  އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މަނިކުފާނުޝުކުރި

ެވސް މަސައްކަްތކުރަްއވަިއގެްނ ވަރަށް ބާރު ސްީޕޑެްއގަިއ އެބަ ގެންދަން. އެއީ ިމއަދު  ކޮމިޓީތަކުގެ މުަޤއްރިރުން

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަބއެްއ ވަނަ ަރއްޔިތު 17ކަެމއް ނޫން.  ހަމައެކަނި ހިނގާ ްނގެ މަިޖލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާމެންބަރުން އެކިއެކި ކަންކަާމ ގުިޅގެން ހައްޔަުރކުރު ހޭލާތިބެގެން ވެްސ  އިގަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮްށގެން އެިކއެިކ ދާއިރާތަކަށް ގުޅާހަދަިއގެްނ ގެންނަން. މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނަ ކީ އަުޅގަ

ގޮތަށް އޮންނަ  އޭގެތެެރއަށް ވަދެ ތިބެގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަކންކަން ބެލޭ އިްނކަމަށް ިވސްނައަމިއްލައަށް އެ ކަ

ނޑު ެއަކމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަރީއސަށް ވަރަށް ބޮުޑ ޝުކުރު  މަޖިލީހެއް. ވަރަށް ހާމަކޮށް މި ގެންދަނީ. އަުޅގަ

އްމުކޮށް އާަގއި ބަެއއް ޕާޓީތަކުން މިހާރު ންބަރުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މެ

ނޑު އެކަމެއް ވެސް މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ ވާހަކަ އެބަ ަދއްކާ. އެހެ އިކޮމިޓީތަކުގަ  ބޫލެްއ ނުކުރަން. ގަންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަިދ  ،ައޅުަގނުޑގެ ާދއިރާ އަށް ނިސްބަްތވެއަޅުަގނޑު ހުރި މަޤާމުެގ ޮގތުން އެކަންޏެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑު  ންޅުަގނޑު ނިސްބަްތވާ ޕާޓީއަ ނޑުމެންެގ އަމިއްލަ ޒިންމާގޮތުަގއި  ބޫލުުކރާގަވެސް އަުޅގަ ެއއް ެއީއ އަުޅގަ

ތް މި ގެްނދާ ގޮތް ބެލުމަކީ. މަޖިލީހުގަިއ އަބަދުވެްސ މަސަްއކަކަންކަން ކުރިއަށް  އި ރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޭޅ ގޮތާ އިމަޖިލީހުގަ

އިދިޮކުޅ  އިއެއާެއީކގަށް ކުރިއެރުްނ ލިބޭ ގޮތަށް. ހަމަކުރެވެނީ މަޖިލީހުގަިއ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ބޮޑަ

ނުކޮށް ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެސް ސަރުކާުރ ޑުމެން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްޕާޓީތަކަށް ވެސް ނުވަތަ އަޅުަގނ
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. ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް އަދި ޒުވާނުނަށް އިްއކަްތތައް އެަބ ޮއވޭ ވަރަށް ފުާޅ ދާއިރާެއއްގަ ޖަވާބުދާރީކުރުވުުމގެ މަސަ

މަސައްކަތްތަެކއް ައވަހަށް  ،އަދި އެހެން ދާއިރާގެ ބަޔަކަށް ވިޔަސް  ،ވިޔަސް ުކޅިވަުރކުޅޭ މީހުންނަށް ވިޔަސް

ނުކުރޭ.  ސާސްަތއް. ެއ މީހުންނަށް މަޑެއްހުއި ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އެއީ ަރްއޔިތުންގެ ގާނޫނުތަކުން ލިބޭ

ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރަނީ ލަވަނީ، ދުންމާރިފުމެނީ، އްތަނަށް ައންނަނީ، ހޭލާތިބެނީ، ނުވަތަ މިތާ ހަޅޭ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނުޑގެ ހަމަ، އަޅުަގނޑު އެދޭ، ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާބަލާކަށް. ނިމިގެންދާ ބިލަކަށް  ގައި ގޮތު  އަުޅގަ

ތިބެގެން ކުރަމުންގެންދާ ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް ހޭލާ ފުންްއޒަވަމު މަޖިލީހުން ނިމެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ

ެއއްެވސް މެންބަރަކަށް ނޭނގޭ އެްއޗެއް ކަމަށް ބުނުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބަލައިގަތުްނ ، މަސައްކަތްތައް އެއީ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފީ. އަވަރަށް ދަތި ވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަ ތަކީ މި ހަސޭޅުަގނުޑގެ ނަވާލަން އަޅުގަ

ންދަނީ ވަރަްށ ވަނަ އަހަރުން ފަށަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަްތކުރަމުން މި ގެ 2004

ުކއްލިއަކަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަުކގެ ފަހަރަށް އެހެން  ވެސް އަިދ ބައެއް މަޖިީލހުގެ މަސައްކަތް ޞަދަތި ގޮތަށް. ޚާއް

އްކަތް ވެްސ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ މަސަނޫނުއަސާސީޤާދިޔަ ނިމިގެން އިގަފަހުން މިތާ ވެސް. އަދި ދާދި މަސައްކަތް

 ސިޔާީސ ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން އެއްަބއިެވެގން އެއަށް ވޯޓުދިން ގޮތަށް ަބލާއިރުަގއި އެްއވެސް މީހަކަށް  އި،ނިމިގެންދިޔަ ގޮތާ 

ނަވާލަން ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް ވާހަކަ ހަމަ ދަންށް ދިޔަަކމައިހިނގަމިހިރީ ތިމަންނައަށް ނޭނގިގެން މިވެނި ކަމެއް 

މަ ން ަކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމެންބަރުންގެ ޒިންމާދާރުކަން މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކޮްށގެ، ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ

ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ހޭލާޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުން މަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ ާރގެ ައރުވާނަން ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިާނ އާދަމަށް. ރު ރޮޒައިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައައް 

ބިލުތައް  އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިތަުނަގ ކިތަންމެ ރީއްޗަށް ވެސް ަވހަކަތަކެއް ދެްއކިދާނެ. މިހިރީޭއ މިތާ އަރިމަތީގަ

ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނގޭނެ ކޮމިޓީން  މެންބަރަކަށް ވެއްެޖއްޔާތްކުރާ މަސަްއކަ އިތަނުގަ ވިދާޅުެވވިދާނެ. ެއކަމަކު، މި

މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް އެ ބިލު ފުރަތައިުނން ހުށަހެޅުނުއިރުގައި އޮންނަ  ނައިރު އެ  ބިލު އޮންނާނީބިލެއް ނިކުމެގެން އަން

ިރ މަސައްކަތްތަުކގެ އަީލގަިއ ކޮމިޓީން ކުެރވިފައި ހު ،ގޮތަކަށް ނޫންކަން. ކޮމިޓީން ގެނައި ބަދަލުތަކަކީ ކޮބަިއކަމާއި

ނޑުމެންނަށް ަވގުުތ  ންއިްޞލާޙަކީ ކޮަބއިކަ ،ތަކަކީ ން ދެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުއަޅުަގނޑުމެ ދިރާާސކުރަން އަުޅގަ
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ނޑަށް ޔަީޤން ދެންމެގަ  އި ުހރިހާ ބިލުތަކެއް ވިދާުޅވެފަ ވެސް މި އެ ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރު އިބޭނުންވާނެ. އަުޅގަ

ނދެ ހަމަ އި އިށީނދެގެން އިތަނުގަ  ތަނަށް ވަޑަިއގެން މި އެއް. މިވާހަކަ  ވަރަށް ރަނގަޅު، ނެ. އެހެންވީމާނުހުންނާ

ފިތާލާ ތިބެވިދާނެ މިއިން އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުކިޔާ. ރޭަގނޑު ދަންވަުރ ކޮންމެދުވަހަކު ބަޓަނަށް ފިތާލަ

ނޑުމެންމަސައްކަތްކުރުމަކީ ވެސް ަމްއސަލައެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކޮމިޓީތަ ވެސް ހަމަ ރޭަގނުޑ  ކުގެ މަަސއްކަތް އަުޅގަ

ދެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެއީ  އިހުންނާނީ. އެކަމަކު، ކޮށްފަ އިދަންނަވަރު ހޭލާތިބެގެން ވެސް ކޮށްފަ

 ތް ަބލައިލާނެ ަވގުތު ދޭންޖެހޭނޭ އެ ބޭފުޅުންަނށް ވެސް އެ މަަސއްކަ އި،އަޅުަގނޑުމެން ކުިރ މަސަްއަކތް ފޮނުވާފަ

ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ނިން އިތަނުގަ އަކީ. އެ ަވގުތު ނުދީ މިއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ މީމަ އަޅުގަ

މިހާރު  އިތަނުގަ ތަން. ރަނގަޅު ާވހަކައެއް. މި އަށް ވެސް އިޞްލާހު ގެެނވިގެންދިޔަނޫނުއަާސސީޤާފެނިގެންހިނގައްޖެ 

ތަނަށް ގެނެސް  . މިހޭ އެގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރީމަނުޖެށް . ެއއީ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ވާކަކަންތައް ކުރަނީ އެހެން

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް  ،އިރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާެނއެއް ނޭނގިފަ  އިއަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާފަނޫނުއަސާސީޤާ

ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތޭ މިތާ ތެދުެވ  އްހެން ެއވެްސ ގޮސް ނިންމާލިމަފަޓާސްބަރިއެ ،ތިބެ އި އެްއ ނޭނގިފަވާނުވާ 

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަކީ މި ނިންމުމެއް  ކޮންމެހެން ވީހާެވސް ގިނަ ބިލު އިތަނުގަ ވާހަކަދެްއކިޔަަކސް ނުވާނެ. ައޅުގަ

ނޑު ނޫން. ރަނގަޅަށް އެ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަީނ ، މެންެގ މަސައްކަތަކީ. އެހެންވީމާއެްއެޗހި ނިންމުން އަޅުގަ

މަންޖެހޭތީ ބިލު ނިންމަނީ. ގާނޫނު ހަދަންޖެހޭތީވެ ގާނޫނު ހަދަނީ. އުޅެނީ. ބިލު ނިން ދާންށޭ މި  ބުނީތީ ފަރަށްއަމާ

ފަދަ  ނޭނގުނަސް ހެޔޮ. ކޮންމެ ،ކު ޢަމަލުކުރަން އެނގުނަސް ހެޔޮކޮންމެ އެްއޗެކޭ އޮތަްސ ހެޔޮ. އެއަށް މީހަ އިއޭގަ 

 އި ތަނުގަ އްކަތްކުާރކަށް މިެއގޮތަކަށް ަމސަ، ވެސް ހެޮޔ. އެހެންވީމާ ބާރުތަކެއް ަވކި މީހަކު ނަގަިއގަނެފައި ހުއްޓަސް

ޮގތަކަށް ވެސް ުނވާނެ. ބަލަިއަގނެވޭ ގޮަތކަށް ެވސް ނުވާނެ.  ކޮންމެ މީހަކު ތެދުވެ ވާހަކަެދއްކިަޔކަސް އެީއކީ ރަނގަޅު 

އެ އަންނަނީ ތަޅުމަށް.  އިހަމަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ލިބޭތާ ތިން ދުވަސް ކޮށްފަ އިވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަ އި މީގެ ކުރީގަ 

ނޑުމެންނަށް ލިބި  ލާޙު ހުށަހަޅަން ތިން އިޞް ލެއްގެ މިހާ ބައިވަރު. މިއީ އެންމެ ބި، ގެންދޭ. އެހެންވީމާދުވަސް އަުޅގަ

ހެނދުނު  އިދަންވަުރ ެއއް ބިލު ފޮނުވާފަ  އިއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޭރގަ  ،އެްއ ނެތް އިނގޭތޯ ވާހަކަ ނަމަެވސް މައްސަލަ 

ވަރަކުން.  ސް އެކަްނ ކުެރވިދާނެ. އިންސާނުންނަށް ވެްސ ކުރެވޭީނ ކުެރވޭއަްށ އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާށޭ ބުނި ނަމަވެ 8:30

މިހުރިހާ ބައިވަެރއް ނުވާނެ ހެނދުނަކަށެއް. ފޮނުވާށޭ ބުންޏަކަސް. އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ  ،ހުރިހާ ބައިވަރު މި

މި  އިރަސްލާފަ .ކަމަށް ފުޅެއްހުރި ބޭ  އިވެދާނެ ރޮބޮޓިކު މެޝިނަރީން ހެދިފަ އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހަރެއްގަ 

ނޑުެމންނަކަށް ނުވާނެ. އިލާފައިއެްއޗެހި ކިޔަ  ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ނުވާނޭ ފޮނުަވން. އެކަމަކު، އަުޅގަ . އަުޅގަ

މި ވާހަކަ ދިފާޢުކުރާކަށް ކޮންމެހެން ތެދުވެގެްނ ، ވާވަުރގެ ކަމެއް ނޫނޭ މިއީ. އެހެންވީމާއިންސާނުންނަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ދޭްނޖެހޭ ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު ދޭންޖެހޭނީ. މަނިކުފާނު ހަމަ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބޭނު މެއް ެނތް. އަުޅގަ

ވެސް ކުރެވިދާނެ. ެއއީ ރަނގަުޅ  މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ ހިންގިދާނެ. ކޮންމެ ކަމެއް ؛ތަން ހިންގީމަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މި
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 އި ތަނުގަ ވިދާނެ. ހަމަ ކީއްކުރަްނތޯ ކޮންމެހެން މިތަނުން ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބިލެއް ވެސް ފާސްކުރެ ވާހަކަެއއް. މި

ނޑުއް ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވާއިރަށް ތަ ކުރަނީ ވެސް. މަނިކުފާނާ ހަމައަްށ  މި މަސައްކަތް  އި ޖަހާފަގަ

ނެތް. ކީއްކުރަްނ  ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ވެސް ބޭނުމެއް ފޮނުވާލަންވީނޫންތޯ. ކޮންމެހެން މިތާ ތަޅުމަށް ގެނެސްގެން މި

ނޑުެމން ދެއްކިޔަސް އެ ކާ ވާހަކަެއއްތޯ. މިތާ ޮކންމެ ވާހަކަދައް ނޫން.  އިޞްލާޙުތަކެއް ފާސްކުރަީނކީެއއް އަުޅގަ

ގްރިީޓ ންނަނީކީ ޫނން. ނެޝަނަލް އިންޓެބަލަިއގަ ެދއްކިަޔސް އިއެއް ކޮމިޓީތަުކގަނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނަގޅު ވާހަކަ އަޅުގަ 

ީޓ ގްރިޕޮލިސް އިންޓެ ،ައޅުަގނޑުެމން އެތަްއ ފަހަރަކު ދެންނެިވން ކޮމިޝަންގެ ބިުލގެ މަަސއްަކތް ކުރިއިުރަގއި

ްއޔާ އެ ބޭފުޅުްނެގ އޮތިއެން.ޖީ.އޯެއއް  މިޝަނާއި މިކަމަްށ އިންޓްރެސްޓެޑްގްރިޓީ ކޮކޮމިޝަނާއި ކަސްޓަމްސް އިންޓެ

މަސައްކަތް ފެށީ. މާދަމާ  ވެސް ނުކުރި. މިއަދު މި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ގެނެސްދެްއވާށޭ. އެކަމަުކ، ެއކަމެއް

ހެޅިޔަްސ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް. އެއަށް ކިތަންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ހުށަ އިލާފައިންމައޮތީ އެ މަސައްކަްތ ނި އިވީއިުރގަ

ްއ ނުވި. ދެން މިއީ ރަނގަޅު ބޫލެްއ ނުކުރި. އެހެން ބަެއްއގެ ިޚޔާލު ހޯދާކަށް ވެސް ެއއްބަހެގައެ ވާަހކަ ެއއް ވެސް 

ނުވާނެ އެކަމެއް. ކޮންމެ މީހަކު  ؟ގޮތަކީ މިއީ މިކަން ދާންޖެހޭ  ؟ނޑުމެން ބަލައިގަންނަންވީ ގޮަތކީއަޅުގަ މިއީ  ؟ގޮތް

ނޑު  މިތާ ތެދުވެ އެ ވާހަކަ  ބޫެލއް ނުކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގައެގޮތަްށ ދެއްކިޔަސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ާދއިރާގެ އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 . ށްނަޔާމިهللا ޢަބްދު

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ާދއިރު މިީއ ވެގެން ާގނޫނަކަށް ،ބެހޭ ބިލު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ިދވެހިރަްއޖޭގެ ކުިޅވަރާ

 އިގޮތެްއަގއި ކުިޅވަރުގެ ދާއިާރގަ  ޞަސިލުެވގެންދާއިރު ޚާއްއެތައް ުޒވާނުންގެ އުއްމީެދއް. މި އުއްމީދު ހާ

ލާެވެގން އެބަ ދޭ. އަދި ރާއްޭޖގެ އާމީދުތަކެއް އްލުގެ ސަބަބުން ވަރަްށ ބޮޑެތި އު މި ބި ކާތްތެރިވަމުންދާ ޒުވާނުންަނށްހަރަ

ދުވަހަުކ ކުިޅވަުރގެ  ަކމުގައި ވާނަމަ، މި ިދވެހިރާްއޖެ މިއިންލިއިަރއްޤީެވެގންދާނެ މިސްރާބަށް ބަލަޅިވަުރގެ ާދއިރާ ތަކު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެކުރިއެރުންަތކެއް މި ބިލުގެ ސަބަ ،މައިދާނުގައި ނުހޯދާ ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް  ކަމާ ބުން އަޅުގަ

ކަީށގެންާވ ހޭ އެކިެއިކ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެ ކުރިއަށްދިއުމަށް ޓަކައި އެތެރޭގައި ކުިޅވަރާ ބެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން. މީގެމެ

އާދެ، ުކރިއަރާފަިއވާ އެހެން ަޤއުމުތަުކގަިއ ކަންކުރަމުން އަންނަ ުއސޫލުތައް މި ބިލުެގ ތެރެއަްށ  މިހާތަނަށް ،ކަންކަން

ގޮތެްއގަިއ މި ރައްޔިތުްނގެ  ޞަވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެިތގެްނ ގޮއްަސާވކަން ފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭ. މި ބިލަކީ ޚާއް

ކުެރވިގެްނ މި އް ކުރެިވ، ވަރަށް ޮބޑަށް ދިރާސާއަދި މި ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަރަްށ ބޮޑަށް މަަސއްކަތްތަކެ  ،މަޖިލީހުން
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ހަރުދަނާ މިފަދަ  ،ޖެހޭ. އާދެ، މީގެ ސަބަބުންކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންގެ ފްލޯއަށް އައިސްފައިވާ ެއއް ބިލުހުމަޖިލީ

ނޑުމެން މި ތަނުަގއި މި ކުރަނީ ވަރަްށ ޒިންމާދާރުކަންމަސައް  ކަތްތަްއ ައޅުަގނޑުމެްނނާ ހަމައަށް މި އަންނަނީ. ައޅުގަ

 ހަކަށްއައިސްފަ މި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަކީ މި، ތަެކއް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންބޮޑު މަސައްކަތް

ނޑުމެން މި ތަނުދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެފަިއވާ ވަރަށް ހީވާ އާދެ،  ؛ގައި މަަސއްކަތްތަެކއް މި ކުރަނީގި މަޖިލީހެއް. ައުޅގަ

މަްޝވަރާކުެރވި، އެ  އޯތަކާ.ޖީ.އެިކއެކި ފަރާތްތަާކއި އެން ،މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްިވ ކޮމިީޓ މުޤައްރިރު ވިދާުޅވި ފަދައިން 

ނޑުމެން މި ކަންކަން ނިމިގެން މި ދަ ނޑުމެން މިތާ ތިބެފައި ތަންތަނުގެ ލަފާގެ މަތީން އަޅުގަ ނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އާދެ،  ،ވާހަކަެދކެވި  ން ދިރާސާކުެރވި، މި ފަރާތްތަކާގޮތުގުޅޭ  ދަނީކީ ނޫން. މިއީ މި ކަންކަމާ ބިލެއް ފާސްކޮށްލާފައި 

އެންމެ ފުންކޮްށ ހަމައަށް ލިބިގެންދާނެ ޮގތްތަކާ މެދު  ފައިދާ ަރއްޔިުތންނާ މިއީ މި ފަދަ ބިލުތަކުެގ އެންެމ އެކަީށގެންވާ 

ނޑުމެންނާމިފަދަ ބިލެއް  ،ވިސްނުމަށްފަހު ވުޫޖދުވެގެން މި އަންނަނީ. ިމ  ހަމައަށް މި އަންނަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ުކރިއަށްފުރުޞަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި ގެންަދވާ ގޮތާ މެދު ައޅުގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ވީމާ، ެއކަމަށް ޓަކައި ަރީއސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުފުރިހަމައަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލު

ބަހުސް މި ބިލާ މެދުގައި ނުވަތަ މި ރިޕޯޓާ މެދުގައި ގެ ހުޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީޝުކުރިއް

ނޑުމެން ވިސްނަ  ،ވާހަކަދެެކވިގެންާދއިރު ނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުުރކޮ ،ފިުކރުކުރަންޖެހޭ އިއަުޅގަ ށްފަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މަޝްވަރާތައް ލިބިފައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް  ،ހުންނަންޖެހޭ ނޑުމެްނގެ ޚިޔާލާއި އަުޅގަ އަޅުގަ

ކު ނޫނޭ. މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުނީ ޔަނީކީ ރެމަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅު ،ވަނީ. ނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން ބޭނުންހުންނާނެ

 ލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅާފައި، މަޖިލީހަށް ޚިޔާލުތަކާއި ވާހަކަތަްއ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ކޮންމެރޭ ދަންވަރަކު ވެސް ނޫނޭ. މަޖި

އޮތޭ އެ މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރުވެ، ބަިއވެިރވުމުގެ ަޙއްޤު ެވސް. އަދި އެކަމަށް ޚިޔާުލ  މެންބަރަކަށްމެ އިޚްތިޔާރު އެބަ 

އެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤީ މަންފާ

ހަމަތަކަކީ ަވގުތުެގ  އިއެަކމެއް ކުރަްއވަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ،މަސައްކަތްކުަރއްވާ މެންބަރަުކ، ނުވަތަ ފަރާތަކުން

ނޑު  ގާތަށް ވެްސ  . ހަމައެަކނި ޔަޤީނާބޫލުކުރަނީގަބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ކުރަްނޖެހޭނެ ވަގުތެއް ކަމަށް ައުޅގަ

ވަރަްށ  ،ކަމަކީ އިދިކޮޅަށް އެްއޗެއް ުނވަތަ ވާހަކަެއއް ވިާދޅުވާން ވެއްޖެ ަކމުގައި ވަނީ ނަމަ ޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭއަ
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 އި ކިޔައެހެން މީހުންނާ ދިމާލަށް ފާޑު ،ކަމަކީ ފަސޭހައިން އެއަށް ފާޑުިކޔާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. އެްނމެ ފަސޭހަ

ކަންތައްތައް ކުރުން. އެއީ ވަރަށް ފަސޭހައިްނ  ގެކަހަލަ ޒާތުމި  ،އި ކުދިކިޔުމާއެއީ ކުށް ހޯދުމާ ކިޔުން.އެްއޗެހި

 ތިާމ އަމިއްލައަްށ ކުރަން ހުންނަ ،އެންމެ އުނދަޫގކަމަކީ ؟އެންމެ އުނދަޫގކަމަކީ ކޮަބއިތޯ ، ކުރެވިދާނެ ކަެމއް. ެއކަމަކު

ނުކުރުން. މިީއ އިޞްލާޙުކުރަން މަސައްކަތް ފްސުފިކުރުކުރުން. ތިމާ އަމިއްލަ ނައި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވިްސނަ

ދެން ނާންނާނެ މި  ،އެކީ ޮކށްލީމާ ކަންތައްތަްއ އަސްލު ފަސޭހަކަމާމި ، އުދަނގޫ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާއެންމެ 

ެމ ންޓެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކިތަމެ ބޮޑު ރިޕޯންހަލަ ޒާތުގެ ޝަކުވާަތކެއް. ކިތަމި ކަ ،ވާހަކަަތކެއް ކަހަލަ ޒާތުގެ 

ކެއް ހުންނާނެ. މި ރިޕޯޓު އެ ކަންތައްަތއް ުކރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަ ،ދިގު ލިޔުންތަކެއް ކަުމގައި ީވނަމަވެސް

އަށް އައިސް މިހެން ހަމައެކަިނ ފްލޯ ؟ގެ އިދާރާއަްށ އަންގާފައި އޮތީހުނު ވާހަކަ ކޮްނއިރަކުތޯ މަޖިލީނުކުރެވުދިރާސާ

ނީމަ އެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި ބުނެލާ ވާހަކަދަްއކާލަން ފުރުޞަތު ލިބު

ވާހަކަެއއް ނުވަތަ ވިދާުޅާވ ވާހަކައެއް ފިަޔވައި އިތުުރ ވާހަކައެއް ައޅުަގނޑުމެންަނށް އަޑުިއވިގެންެނއް ނުދޭ. 

ހަތުން އަެނއްކާ ގޮްސ ޭއގެ ފަ ،ގެއަށް ޖެހީމާ ާޔގޫތު  1ެއކަނި ރޭަގނުޑ ހަމަ ،ވަނީއެހެންވީމާ، ދަންަނވާލަން ބޭނުން

އިްނކާރުކޮށްފަިއ،  ށްކުމްތަކަޙު ޝަރްޢީ ކޯޓުަތކުން ކުާރ  ،ފަހަރު އައިސް އެހެން ތަނަކަށް ޭއގެ އަނެއް ،ޖަގަހައަށް

ދެން  އިންކާުރކޮށްފައި ވާހަކަދަްއކަން ށްކުމަޙުކުމެްއ ކުރީމާ ެއ ޙު ކަތަެކްއ ދައްކާަފއި، މީހަކަށް ޚިލާފު ވާހަ ގާނޫނުތަކާ

ވާހަކަދެއްކުމުެގ  ނޯވޭ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުާރނެ ވަގުތެއް. އެހެންވީާމ، ވަުގތު ނެތިގެން ވަގުތު ނަގާަފއި ދެން ބާކީ

ރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ކުެރވިގެންާދއިރުަގއި ކަމަކަށް ނުފެނޭ. މި ތަނަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ހު ަގއި އޮތްޖާގަެއއް މިތާ

 ގެ މެންބަރުންނަށާއިހުމަޖިލީ .ގޮތުގައި ކުަރްއވާ އްަވންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގެ މެންބަރުން ކުރަހުމަޖިލީ

ނޑު އިްނތިހާއަށް ޝުކުރު މާއި އެީކގަކަރި ރައީސަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކީަގއި ޤަދަރުވެރި އިްއޒަތްތެ ދަންނަވަން  އަުޅގަ

ނިންމަވާކަްނ. އަދި ޭއެގއިތުރުން އިދާީރ  އި އްކަްތތަކެއް ކުރަްއވަހުރިހާ މަސަގެ ދައުރު ތެރޭަގއި ުކރައްވަންޖެހޭ ހުމަޖިލީ

ނޑުމެން މި މަޖިލީބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަ ކުރާ މި މަސަްއކަތުަގިއ  ހުގައިވަން، އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް. ވަރަށް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޒަތްތެރި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަށް.ޡިމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 
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 ޑު ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުިޅވަާރ ބެހޭ ބިލަށް ކޮންމެވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އަުޅގަނ

ނޑުކުާރތީވެ އަޅު ތުސްގައެްއޗެއް ބުނެލަން  ނޑު ވެސް މި ތެދުވީ. އަުޅގަ ނޑު ވެްސ  ބޫލުކުރާގަ ގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

މާޢީ ކޮމިޓީން މި އިޖްތި، އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަުތން

 މޯލްިޑވްސް އޮލިމްޕިކު ،ޯއތައް.ޖީ.ކަމާ ބެހޭ އެންިއ ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ މި ކަންބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މަސަްއކަްތކުރުމުގަ

ސް ފުރިހަމަ އޯތައް ގެނެ.ޖީ.ސް، އެން އޯތައް ގެނެ.ޖީ.ގޮތެްއގަިއ ކުޅިވަރާ ބެހޭ އެންމެހައި އެން ލަކޮމިޓީއާއި ޖުމު

ނޑު  މި ހޯދައި، އެ ބޭފުޅުންގެ އިމްޕުޓު އްޗެހިމަޢުލޫމާތުތަކާ އެ ުތގަިއ ގޮ ބޫލުކުރާގަބިލު ތެރެއަށް ވަދެ، އަޅުގަ

ކުރަން. ފާހަގަ ނެކަްނ އަޅުަގނޑުވާފައިމި ބިލުގައި ހިމެނި 90ެއ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުގެ %، ނުވަދިހަވަރަކަށް ޕަސަންޓު

ނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ނުވަތަ އި އީއެހެންނަމަވެސް، އެ  ވާތީ އަދި އެންމެ  ންސާނުން ހަދާ އެއްަޗކަށްއަުޅގަ

ވާީތވެ،  ށްކަބަެއއް ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުތައް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވޭ. ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ގާނޫނަ ،ފުރިހަމަނުވެދާނެތީވެ

ނެ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަނުވުން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މިކަން ފުރިހަމަނުވުން އެއީ، ވެދާ

ނޑު ގަ ނޑުމެްނގެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ ޫބލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވިސްާނލަން ވަގުުތކޮެޅއް ނުލިބުން. އެ ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި  ނޑުމެްނ ީއ މި ކަމަްށ އަުޅގަ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލުމަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ރަނގަުޅ  ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން. އެީއ، ކޮމިޓީަގއި ލިބިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓް  ލިބުނު ވަގުތުކޮޅު ުކޑަކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީތި ވަރަށް ފު ރިހަމައަށް ބެލި ފާހަގަކުރެވިފަިއ ބައިވެިރވި މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަ

އެއީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް  ،ވީނަމަވެްސ، ކޮމިޓީގެ ބަިއެވރިނުވާ މެންބަރުންނަށް މީތި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބެލުން

ނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށްފައަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، ޖުމު ، އިލަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ބިލެއް ުޒވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ މިކަހަލަ ބިލެއް އައުމަކީ އެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ބިލެއް އައުމަީކ އަޅުގަ 

ނޑުމެން ވެސް ިހތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް އީއެ ނޑު ެވސް މި ބިލަށް ޖުމު އަުޅގަ ލަ ގޮތެއްަގއި ާތއީދުކުރާތީ ވާތީވެ ައޅުގަ

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ިތންވަނަ ފުރުޞަތު. ،މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް

 

 ަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާ
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ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްަގއި ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެްނެގ  މަނިކުފާނަށް ވެސް ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ .މެންބަރުންނަކަށް ހުރިހާ ވަގުތަކު ނުތިބެވޭނޭ

ވެސް މިތާ ހިނގަމުންދާކަން. އެހެންވިމާ، ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރަގއި  ތިންހަތަރު ކޮމިޓީ އެއްފަހަރާ

ގެން ެވސް އެބަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ. އިތިން ކޮމިޓީގައި ެއއްފަހަރާ އެްއވަގުެތްއގައި ވެސް ތިބެޭވނެ ކަމަށް ބައްލަވަ

އެހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މި ބިލުތައް  ،ދިޔަ ވަގުތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް ބިލުތައް ހަމަ ދިރާސާކުރަމުން

ނޑުމެންނަށް ދެ ތަނުގައި އެްއ ފަހަރާ ހުރެވޭނެ ގޮތެްއ އަުޅަގނޑަކަށް ުނވިސްނޭ. އެކަމަކު   ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ިތއްބެޭވ ކަމަށް  އެހެން .ވެސް ގެްނގުުޅއްވާ ވެސް، ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެބަ ތިއްބެވި އެކަހަލަ މޮޅެތި ޓެކްނިކު

އެ ބޭފުޅުންނަށް ގަބޫލުކުރެިވގެން އުޅުްއވާ މެންބަރުން ވެސް. އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުެގ ވާހަކަ ބައެއް މެންބަރުން 

ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން. އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުގެ މަތީ  އީ ން މި ޤައުމުެގ ކަންތައްތަްއ ނުދާކަން މިދެއްކެވީމާ އަުޅގަ

 ދާ ވާހަކައަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ދައްަކވަމުން މި .ޔިތުން ވެސް ދަންނަ ކަމެއްޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައް

އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުެގ މަތިން ކަންތައްަތއް ގެންގޮސްެދއްާވށޭ. އިންސާނީ ުބއްދިއަށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަންތައްަތްއ 

ނޑުެމންނަށް މި ފެނުނީ ވާހަކަ ވެސް ތި ބޭފުޅުންެގ މެންބަރުން، ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ  ޔާގޫތުޭގގެ  ،ގެންގޮސްެދއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެ މެންބަރުން ދެންމެ މި  ގެޚިލާފު ކަމެއް ޔާ އާދަ އީތަނުގަިއ ދައްަކވައިފި. އަުޅގަ

ންވަުރ ާޔގޫުތގެއަށް ގޮތުަގއި ފެނުނީމަހެން އެ ާވހަކަ އަމިއްލަފުޅަްށ ދައްަކވަްނ އެ ޖެހިަވޑަިއގެންނެީވ. ޭރަގނޑު ދަ

ފި ކަމަށް ވަންޏާމު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހޯދަންޖެހޭ އިމިސާލަކަށް، ލަ އިވަދެގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ެއއްެޗއް ފޯޖުކޮށްފަ

 ،ގެންއިލިޔުންތައް ހޯދަ ،ެގންއިކަންތައްތައް ނުހޯދާ ގޮއްސަ ޔާގޫުތގޭތެރޭން އޭގެ އެްއޗެހިތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ބަލަ

ޖަހަންދެން އް ހަތަރެ ،ަގިޑ ބައި ގޮސް ރޭަގނޑު ތިންެގންގެން ފާޑުފާޑުގެ އަމުރުތައް ނެރެއި ހުޅުވަ  ދަންވަރު ކޯޓު

އަރަނީ. މީ ށްބާވައޭ އަޅުަގނޑު ހިތަ ގޭެގއަށް ވަދެތިބޭ ވާހަކަ ައމިއްލައަށް މިތާގައި ދަްއކާިއރު ލަދެއް ނުގަނޭ

ނިމިގެންދާއިރަކު ނުެވއް ވަެދވޭ ޭގގެައކަށް ފާސްކުރާކަން.  އިންސާނުން ކަންތައްތައް ކޮްށއުޅޭ ގޮތް ާބވައޭ. މުޅި ދުަވސް 

ނޑު ނިދާފަ އިވަންނަންޖެހެނީ ގޭގަ ތަނަށް ވަދެ ތަންތަން ފާސްކުރަން އުޅެން މި  އެ ،އޮންަނ ވަގުތު  އިުކޑަކުިދން ރޭގަ

 .ދަނީ ގެން މިއިއް ހިފައޮންނަ ައމުރެ އިގެން ލިޔެފައި ޖެހެނީ. އަނެއްކާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ެއއްެޗއް ފޯޖުކުރިއޭ ިކޔަ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ނޫންތޯ އެ ފޯޖުކުރި އެއްޗެހި  ޔާ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެއްެޗއް ފޯޖުކޮށްގެން ނެރެގެން ގޮްއިސއް

ނުދީ ތަންތަނަށް ވަދެގެން ރޭަގނޑު މީހުންނަށް ނިދުނަ އެ އިލާފަ ހޯދަން އުޅެންޖެހޭނީ. އެހެންތަނަކަށް ގެންގޮސް އެ

ނ ެއއްނުވޭ ރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގިއ ކަމެއް ކުރަންއުޅޭ ބަެއއްހެނެއް. މީގެ ކުރީަގއި ވެްސ ޑަކަށް ހިއުޅެނީކީ އަުޅގަ

ތަން. އަނެއްާކ އަެނއް މީހަކު  ލާފައި އިން ކުެރވިގެން މީހަުކ މިހާރު ޖަލަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނޮގއްސި ފްރޭމު

ފެންނަ މަންޒަރު ދެން  ންޑުރައިވާއި މި ފެންޑުރައިވާގޮސް ޭގގެއިން އަނެްއކާ ެއ ޕެ .ކަންނޭނގެ ފްރޭމްކުރަންވީ

ތަނުގައި އަމިއްލައަށް އެ ވާހަަކ ނަންގަާވގެން އެ ވާހަކަ ދެްއކީތީ އުފާކުރަން ައޅުަގނޑު.  ނީ. އެހެންވީމާ، މިފެންނާ
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ަގއި ެއްއ އަދިވެސް ދަންަނވައިާލނީ ހުރިހާ އެންމެންނަކަށް ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއް ،ހަމަ އަދިވެސް ދަންނަވައިާލނީ

މަސަްއކަތްކުރާ މެންަބރަކަށް ެއ ކޮމިީޓގައި ހިނގާ ަކންތައްތައް އެނޭގ ވަަރކަްށ  އި . ކޮމިޓީއެްއގަވަގުެތްއގައި ނުތިެބވޭނޭ

ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މީގެ ކުރީަގއި ެވސް ތިން  އިދެން އެހެން ކޮމިޓީތަކުގަ

ލަން ދެނީ ކަމެއް ެވެގންނޭ. މިހާރު ވާނުވާ އެނގުެނ ނުދޭންވެގެންނޭ މިގޮތަްށ އިށް ެއ ބަލަދުވަސް އަޅުަގނޑުމެންނަ

 ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ގެން މިއި އަވަްސައވަސްކޮށްލާފައި ހުރިާހ އެްއޗެއް ނިންމާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި

 އަށް. هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ގެވެސް ކުޅިވަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރު ބިލު ވުޖޫދަށް އަންނައިރުަގއި އަޅުަގނޑު 

ނޑު ވެސް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްެގ  ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ކަމާ ބެހޭ އެސޯޝަންތަކާ  ،މި ބިލަކީ ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކާއި ،ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި ހިނދުކޮޅުމަޝްވަރާކުެރވިގެން ތަްއޔާރުުކރެވި މި ވަގުުތަގިއ  ،ފަިއވާ ބިލެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ލުމަށް ދޭންޖެހޭ ތިން ދުވަސްވަރު އިކޮްށ ނުވަތަ އެ ބިލެއް ބަލަ ންޓުއުސޫެލްއގެ ޮގތުން އެ ބިލަކަށް ކޮމެ ،ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑު ގެދިނުމަކީ އެއީ އުސޫލެއް   ،ފާހަަގކުރަން. އާދެ! މި ބިލު ވުޖޫދަށް ޮގތުން އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު  ،އެކީަގއި ކުިޅވަރު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރާ  ކުރަން ފެށުމާ ޛުގާނޫނު ތަންފީ އަދި ކުިޅވަުރކުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ގޮތުގަިއ . މި ބިލުން ނަހަމަ ނީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްަގއި ކުިޅވަރުކުޅުމަށް އިުތރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނޭގަބޫލުކުރަ

ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބު ދިނުމުގައި ެވސް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ.  ،ބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގަިއ  ،ެވގެންދާއިުރގަިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޛުމިފަދަ ބިލެއް ތަންފީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެންމެ އެހެންނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ އެިކއެކި ަކންތައްތައް ވެްސ ކުރަމުންދާަކން. ޛުރު ތަންފީކުޅިވަާރ ބެހޭ ގޮތުްނ މިހާ

ނޑު ުއްއމީދު މިޛު ގޮުތގައި ތަންފީ އެކަށޭނަ ކުރަނީ ކުރެންދޫގައި  ކުެރވިގެންނުދާކަން އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

ައދި ހަމައެއާއެީކގައި އަޅުަގނުޑ  .ކަށް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕޯޓް އެރީނާ ވީހާވެސް ައަވހަ

ނޑެްއގައި އެްގރީމެންޓު ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ގައި ޮސއިކުެރވިގެންާދ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޚަބަުރ މިއަދު ފުޓްސެލް ދަ

ގަިއ ހުށަހެޅުނީމާ އެކަްނ ކުިޅވަާރ ބެހޭ ކަންތައް ކުރަްނ ބަޖެޓު ،ގައި ހިމެނިގެން ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ަބޖެޓު

 ...ވީހާވެސް އަވަަހކަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާ ނިމުނީ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. ޙަޝުކުރިއްާޔ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވުގތު އެްއކޮށް ހަމަވީ. ިމ ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރު

އްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތެގ އެ މާ ،ންަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށު 3 ގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75އެހެންކަމުން، ގަާވއިުދގެ 

ހިރާއްޭޖެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެ، މަތީން

ނޑު ވަރަށް އިވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. ިއއްޒަތްެތރި މެންކުޅިވަރު ބިލުގެ ތިން  އެުކ  ތިރާމާޙްބަރުންނަށް، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަނަ ދުވަހު  25ކަން އެނގޭ. ކުޅިވަުރެގ ބިލަކީ އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްކަވާނެދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ކުިޅވަރުގެ ބިލު ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި  ރޭގެ ދަންަވރުގެ ަވގުތެްއގައި .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޮނުވިފައި އޮންނާނީ

ދަންނަވައިލާަފއި . އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ އަންގާރަ ުދވަުހ ނިންމި ބިލެއް އީއެ  އެއް.މެންބަރެއްގެ ގެއަްށ ާވސިލްެވފަ

ކަންކަމުގައި އެްއވެސް ކަހަލަ  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މި، ވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީއަޅުަގނުޑ އަދި 

ނޑުމެން އަބަދު ދަތިފުޅުކަމެއް އުޅޭ ކަމަށް  .ދެމުންގެންދާ ވާހަކަންވެްސ ތަވަންޏާ އިޝާރާތްކޮށްލަްއވަނިޮކށް އަޅުގަ

އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބައްޓަްނކުރެވިަފއި މި  ،ރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ،އޮންނަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެީއ، މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެްއގެ ތެރޭގައި ބިލުތައް ދިރާސާކުެރވި 

ޢީ ކޮމިޓީގައި ވެސް ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައްޓަމަށް. އެހެންވީމާ، އިޖުތިމާލާޙު ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކަށް އިޞް

މި މަޖިލީހުގައި ވެސް މިގޮތަށް  އަދި ،ވަަނ މަޖިލީހުގައި ވެސް 17އަދި ކުރީގައި  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އުޅުއްވާނެ

ދާ ގޮތުަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެގޮތަށް ެއއީ ބެލެވުން އެންެމ މަލުކުރަމުންޢަދަނީ. ދެން، މިހާރު  މަލުކުރެވެމުން މިޢަ

ވުެރ  ޚާއްޞަކޮށް ވަކިްނ މެންބަރުންނަށް އެގޮތަްށ ބޮޑަށް އިސްަކންދޭ ގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް  ،ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ުނވެ

އިޞްލާުޙ ެވްސ  އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދަށް އެ ވަންޏާ ެއގޮތަށް ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް .ބޮޑަށް

ންޏާ. ކަމަށް ވަ ރުން އެގޮތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާެނހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަ

ޅިވަުރގެ ބިލު ގެންދާނަން. އެކަމަކު، ކު ބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުންއަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް އިްއަޒތްތެރި މެން

 . ށް ލިބިވަަޑއިގެންފައި އޮންނާނީޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކު ނޫން އިއް ޔަ ޔަޤީނުން ވެސް ރެ

ނޑު މި  -{6.5} ތައް ތަާކއި ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިުއޓުއަށް. ކޮލެޖު 6.5 ހާރު މި ބަލަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމުދެން، އަުޅގަ

ަގއި 1 ޖަދުވަލު ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ މު ަގވާއިދުަތކާއާއް) 2008/6ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ަގވާއިުދ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ގަސްޓު އޮ 26ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް،  ިއދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ހިމެނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގަވާ

ޕޯޓް ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރ2015ި

މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން.  ،ނީ ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ެދއްވާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.
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 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ،ަތއް ރަޖިސްަޓރީކޮށް ހިންގުމުގެ ަގވާއިދުތަކާިއ ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓުއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮލެޖުޝުކުރި

ތުން ގަވާއިދު ހިމެނުމާ ބެހޭ ގޮަގއި 1 ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ޖަދުވަލު މު ަގވާއިދުަތކާއާއް) 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ގަާވއިދު ހަގޮުތގެ ރިޕޯޓް އަުޅަގނޑު މަޖިލީދިރާާސުކރެއްވި އި ކޮމިޓީން ނިންމަވަ

ލުކުރަނީ މި ބެހޭ ފަންނީ މީހުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވާނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ގަބޫ މާސާކުރުމުގައި ކަދިރާ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .އް ކަަމށްހާރަށް ވެސް މުހިއްމު ަގވާއިދެ މި ންގަާވއިދަކީ މިހާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު ޝުކުރިއްޔާ 

ގަިޑއިރުެގ  1ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވެސް  މުޤައްރިރަށާއި ިއްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  29މިެނޓު  14އަށް ުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީސި 59މިނެޓު  28ށް ޕީ.ޕީ.އެމަބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، 

. ވަިކ މިނެޓު 3އަށް ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީ 18 މިނެޓު 3އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7އަށް ޕާޓީ

ފުރުޞަތު . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ިމނެޓު 3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި ުނވާ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް

 މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ،ސްަޓރީކޮށް ހިންގުމުގެ ަގވާއިދުަތއް ރަޖިތަކާިއ ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓުއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮލެޖުޝުކުރި

 އެހެންނަމަވެސް، ކުީރަގއި ެވސް ލަން ކަމަށް. ޅިފައިވާ ރިޕޯޓަށް އެްއޗެްއ ބުނެޓީން ނިމިގެން ހުށަހެކޮމި

ނޫނިއްޔާ މި ދިރާސާކުރަން ވަގުތެްއ ނުލިބޭ. މީ ރޭގެ ދަންވަުރ  ،ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަހެން މިއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި

ނޑަްށ  ކަން ހަމަ ޔަޤީނުންއެދިޔަ ބިލުތަުކގެ ތެރޭްނ ބިލެއް ވެްސ އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

 އިގަކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަ ކަން އެބަ ފާހަ މި ބިލަކީ މި މުހިއްމު އެއްެޗއް ދެން ،ވެސް

ނޑަކަށް އެ ށް އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަ ވެސް ނޭނގޭ.  ގޮަތކަށްހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ާހމަކުރާކަށެއް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެ ވަގުތު ނުދެވުން އަޅު  ހެންވެސް މިތާ ފާހަގަކުރެވުނުސަބަބަކީ ކުރިން ނޑުމެންނަށް ގަ . މިތާ އަޅުގަ

ފާުޢގަިއ ުކރުމުން އެކަމުގެ ދިދެްއކީމަ، އަުޅަގނޑުމެން ޝަުކވާ ބިލުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ަވގުތު ނުލިބޭ ވާަހކަ

ކަމެއްހެން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ިޒންމާދާރުކަން ކުޑަ ދެއްކުމަކީ ވާހަކަ މެންބަރުންަގއި ތެދުވެަވޑަިއގެން މިތާ

 ،ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކަންކަން ކުރުމުަގއި ،އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް
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ނޑުމެން ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ައޅުގަ  ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި 

މެންބަރަކަށް ންޏާމު ދެން އެހެން ވާނެ. އަުޅަގނޑަށް ެއއްެޗއް ނޭނގެވާން ހާމަކުރުމުގައި އެންމެން ވެްސ އެްއވަރެއް

 އަށް އެ ،ތަނުން ފޮނުވާ ބިލެއް ދިރާސާކޮށް ޖަހާއިރު ނޫނީ ބާރަ ޖަހާއިރު މިދޭއް ،ބައި ަގޑިވެސް ނޭނގޭނެ. ެއއް

ނޑުމެްނ ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުޞަތެއް އްޔާމު އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަހުށަހެޅުމަށް ނޫނި  އިޞްލާޙު ދެއްކުމަށް އަުޅގަ

ތިބިގެން މިކަން ކުރާކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ނޑުމެން ހަމައެކަނި ތިބޭނީ ރޭ ހޭލާނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޝަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ޢުގައި މިކަމުގެ ދިފާ ،ކުވާތައް ުއފުލީމާދަނީ މިތާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ފުންނާބުަދއްަކވާ ތަން. އަދި އަތެދުވެަވޑަިއގެން ވާހަކަ ިސޔާސީ ގޮތުްނ  ،އުސްުޅގަ

ނޑުެމން ކަންބޮޑުވޭ. މަޖިލީހުން  ވުރެ ދޮށީ ބޭބޭފުޅުން މިކަމުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިފާޢުގައި ވާހަކަދަްއކާތީ އަުޅގަ

ވެްސ ންމާދާރު ގޮތުގަިއ. އެްއގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ ޒި، ކުރަންޖެހޭ

މިތަނުން ކަމެއް ކުރަން ހަމަ ކަމެއް ކުރުަމކީ ެއއީ، ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އަމުދުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ހެޭދ 

ތަނުން މި ދައުުރގަިއ މިވެިނވަރަކަށް ބިލުަތއް  މި ،ަހދަމޭ އެބަ  ؛ތަނުން ހަމަ ގާނޫނެްއ ހެދެން މި ،ގާނޫނުތައް

ނޑު ދަންަނވާނީ ެއއީކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން.  ފާސްކޮށްފީމޭ ވިދާޅުވާން މިާތ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ ކުރާ މަސައް ށް ދިރާސާކޮ ށްކަތްަތކާއި މިތާ ނިމޭ ބިލުތަކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވގުތު ލިެބންޖެހޭ. އަޅުގަ

 ،ދާ މަންޒަރަކީ ފުނިވަަރކަށް މި ދަްއކަން ައޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފެނިގެންވާހަކަ

 ްށ މި އަ 8:30ޖަހާއިރު،  8ގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އި ށް ހަމަ ބިލުތައް ދަންވަރު ފޮނުވައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުނިވަރަކަ 

ނއިތަނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ ނުޑމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާށޭ ޑުމެން އެއަްށ ވާހަކަގެން އަުޅގަ ދަްއކާށޭ. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ  ،ޙަޤީޤަތަކީ. އެެހންވީމާ، މިތާ ދިފާޢުކޮށް ސަރުކާރުން ކުރީތީއެކަެމއް އެހެްނ ނުވާނެ. މީ  ،ވިދާޅުިވޔަސް

ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލުން.  ؛ެދއްކުންވާހަކަ ށް އޮތީތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ދިފާޢުަގއި ެތދުވަަޑއިގެންމެޖޯރިޓީ ޕީ.ޕީ.އެމަ

ަތނުން ފޮނުވާ ބިލުތައް؛ ައޅުަގނޑުމެން ހިމެނެނީ ހުރިހާ  ޖަހާއިރު މި 1ގަސްތުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލަނީ. 

ނޑުމެން ނުހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުގަ ކޮމިޓީތަކެްއގަެއއް ނޫން. ައޅު  ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ އިގަ ނެ. ހިނގާ މަސަްއކަތް ައޅުގަ

ނޑުމެން އަދި އެ ކޮމިޓީތައް ހިނގާ ަވގުތުތަުކގައި  ގައި ވެްސ ސް ތިބޭނެ. ައދި މަޖިލީހުގެ ފްލޯޮކމިޓީތަކުގައި ވެއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނަން. އެެހންވީމާ، މިތާ ހިނގާހާ މަަސއްކަތެްއ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކަށް ހަމަހަމަކޮށް ނޭނގޭނެ. 

އެެހން ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުާރ ބިލުތައް ދިރާސާކުރުުމގެ  ،ނިމޭ ބިލުތައްއެހެންވީމާ، އެހެން ކޮމިޓީަތކުން 

ނޑުމެްނ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރަނގަޅަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ވަގުތު ދެއްވަންޖެހޭ  ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެކަމުގެ ަވގުތު ނުލިބޭތީ.  ޝަކުވާ މި އުފުލަނީ އަޅުގަ

ނޑު ައދިވެސް އިލްތިމާްސކުރަން ހަމަ މިތާ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާކަށެއް ނޫން މި  ،އުޅެނީކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ ޝަުކވާތަަކކީ އަޅުަގނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން  ،ހިނގާ މިކަހަލަ ަކންތައްތަކަށް މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ
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 އި ާވހަކަތަކެއް އޮެވގެން، ީމގައި މީގަ  ،ކުާރ ޝަކުވާަތކަށް މީގެ ގްރަުއންޑެއް ޮއެވގެން ްއގައި މިޚާއްޞަ ގޮތެ 

ނޑުމެން ހާމަކުރާ ކަންތަްއތަކެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަމުެގ ދިފާޢުގައި ވާހަކަަދއްކަްނ،  ޙަޤީޤަތްތަކެއް ޮއެވގެން އަުޅގަ

ދެއްކުމަީކ އްތަުކެގ ދިފާޢުގައި ވާަހކަކުރާ ިވޔާނުދާ ކަންތަސަރުކާރުން  ،ެތްއގައި ސަުރކާުރގެ ދިފާޢުގައި ޚާއްޞަ ގޮ

ނޑުމެން މިތާ މި ވާހަކަދައްކަނީ އަިނޔާވެރި އެބަރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުން ެކްއ އް. އަނިާޔވެރިނުވާކަުމގެ ހެއޭވެ  . ައޅުގަ

 ؛ރަީއސޭ. ބޭކާރުހާ ވާހަކަތަކެއް ބޭފުޅެކޭ. ޒުވާނުންގެ ނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮފުޅުރަީއްސ ޔާމީ ،ނެތި ތެދުވެވަޑަިއގެން

ނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ. ޔާގޫތުރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވަެއއް ނުލެވޭނެ. ޙަޤީޤަތް އަޅު ނޑު ، ގެައށް ވަންނަ ވާހަކަގަ ރޭގަ

ނުޑ ދެއްކުމުގެ ޒިންާމދާރުކަން ކުޑަކަން. ރޭގައެކަުމގެ ދިފާޢުގައި މިތާ ވާހަކަ އި،ާވހަކަދައްކަ  އިދަންވަރު ފުލުހުން ވައްދަ

ގެން ގޭގެއަށް ވަެދ މީހުންނަށް ދުށްތުރާކޮށް އުނދުގޫކުރުމަކީ ޖެއްސުންކުރުްނ އިކޯުޓައމުރު ހިފަ ،ދެދަންވަރު ގޭެގއަށް ވަ

ުޒވާނުންގެ  އީރައްޔިތުންނަށް. ެއއީީކ، ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެީއކީ ެހޔޮފުޅު ރައީެސްއގެ ހެޔޮފުޅު ަކމެއް ނޫން. އެ

 އިއެ ވަްއޓަފާޅީގަ  ،އަނިާޔވެިރ އުސޫލުތަެކއް ތެރޭން ވެިރަކންކުރަން އިނުބަ އީނޫން. އެރައީސެްއގެ ހެޔޮފުޅު ކަމެއް 

ނުދެްއކޭނެ.  އެއްކުރަން ުއޅޭ ބޭފުޅެްއގެ އުސޫލުތަެކއް ެއއީ. ެއހެންވެ، އެކަމަުކގެ ދިފާޢުަގއި ވާހަކަ ވެރިކަން

ނޑުމެްނ  ތީތީ.ނޑުމެންގެ ޝަކުވާަތއް އޮއަޅުަގނޑުމެން މި ވާަހކަތައް މި ދައްކަނީ އަުޅގަ ަރއްޔިތުްނގެ ޝަުކވާ އަުޅގަ

ނ ނޑުމެންނަށް ަވގުތު ލިބޭ އަުޅގަ ،އިލްތިމާސްކުރަން ށްުޑ އަދިވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަމިތާ މި އުފުލަނީ. އަޅުގަ

ްށ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލުތައް ދިރާސާކުރަން ވަގުުތ ލިބޭ ގޮތަށް ބިލުތައް ހުށަހަުޅްއވާށޭ. ައޅުަގނޑުމެން ގެއަ ގޮތަށް

ނ .ެދްއވާށޭއިވައްފޮނު ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ  ޑުމެންނަށް މިތާ މި ބިލުތަކާއޭރުންނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ހާމަކުރެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ. ނަށްކަންތައްތައް ޒިންމާދާރު ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި އަރުވަނީ އަްއޑޫމީދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ށްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދެންމެ ވާހަަކދެއްކެއިުރަގއި ދަންނަވާފަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ޅިވަރާ ބެހޭ ބިލު ކު ،ެއއް ނޯންނާނެަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު އަެނއްާކެވސް މި ދަ ނޑުމެންގެ މޭޒުމަނިކުފާނު ފޮނުއްވީ ރޭ ދަްނވަރެކޭ. އަުޅގަ މަތީަގއި މިހިރަ ންނަވާލަނީ އަުޅގަ

ިއއްޔެ  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނީ . ދެން، އެއާެއކީަގއިމަނިކުފާނު ފޮނުވިހާ ބިލުތަކޭ މީ ރޭ ދަންވަރު ؛ހުރިހާ ބިލުތައް

ނޑުމެންނަށް  ދުވަހު މަނިކުފާނާން އޭގެ ކުރީ ނޫ ނޑު ސުވާުލކޮށްލާނަން ކިތައް ބިލު މަނިކުފާނު އަޅުގަ އަޅުގަ

ގެން ވެސް ދިރާާސކުރާެނ އިެގ ބައްދަުލވުމެއް ާބއްވަ މެންޓްރީ ގްރޫޕުހުރިހާ ބިލެއް ައޅުަގނޑުމެން ޕާލިފޮނުއްވިންތޯ؟ ެއ 
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ގްރިީޓ ބުނުތީވެ ައޅުަގނޑު އޮންނާނީ ހަމަ ނެޝަނަލް އިންޓެއެންމެ ދުވަހެްއ ލިފޮނުއްވީ.  ތޯ މަނިކުފާނު އެ އިވަގުުތ ލާފަ

ނަޑށް ރަނގަޅަށް ވާނުވާ އެނގޭ 5ކޮމިޝަނުގެ ބިލަށް   ކަމަށް ގޮތަށް އޮތް ބިލެއް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މަސައްކަްތުކރި ކޮމިޓީއެްއގައި ހިނގި މަސައްކަތަކަށް، ވާތީ ނޑަށް ވާތީެވ، ޭއގައި ހުރި ގޯސްތަ އަުޅގަ އް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަަކށް މަނިކުފާނެއް ނުދެްއވައޭ.  އެނގޭީތވެ. އެހެންނަމަވެސް މި  ހުރިހާ ބިލުތަކެއް ދިރާާސކުާރނެ ަވގުތެއް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ސްޕޯޓްސް ބިލު ފޮނުއްވީ  ބެހޭ ބިލު  ކުިޅވަރާ ،އެހެންވީމާ، ިއއްޔެ ނޫން ޭއގެ ކުރީ ދުވަުހއޭ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އިްއޔެ ނޫން އޭގެ ކުރީ ފޮނުއްވީ ވިދާޅުވެަފއި މަ  ނިކުފާނަށް މީގެން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

ދުވަހު ފޮނުއްިވއްޔާ ވެސް ިމއަދު ހެނދުނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންވީމަ އެއީ ހަމަ ކުރު މުއްދަތެއް. ބިލުގެ ޮބޑުމިނަށް 

ގެ ެއްއޗަކަށް ދިރާސާކޮށްަފއި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ހަމަ ވަރު އޮތީ މި ބިލު ވާވަރު. މި މަނިކުފާނު ބައްލަވައިލެްއވީމަ މި

ރޭގެ ދަްނވަރު ބައެްއ  ،ކަމަކީ ގަިޑއިރު ހަމަނުކޮށް ދެއްވުމަކީ ހަމަ ކުރު މުއްދަތެއް. ދެން އަނެއް 24އެއް ދުަވސް، 

ނޑު ކައިީރގައި ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާުޅވި ޖަހާއިރު.  10ތިމަންނަމެންގެ ގޭ ދޮުރ ތަޅުލާނޭ  ،މެންބަރުން އަޅުގަ

ތީގެ ބަެއއް ެއްއޗެއްެސއް ތިމަންނަމެންނަކަށް ނުލިބެއޭ. މަނިކުފާނު ވެސް ހީކުއްަވިއގެންނުވާނެ ހުރިހާ  ،އެހެންވީމާ

ނޑު މަނިކުފާނު އެއްެޗއް ފޮނުވަފާނެ ކަމަށް ހޭލާ ތިބޭނެ ކަމަކަށް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވައިގެން. އެހެންވީމާ،  އެންމެން ރޭގަ

މަ ނުލިބި ދާނީ. އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާ މެންބަރެއް ވެއްެޖއްޔާުމ މި ބިލުތައް ނުލިބި ދާނީ. ގިނަ މެންބަރުންނަށް ހަ 

ނޑަްށ މި ެއއްޗެހިތައް ލިުބނީ. އެެވސް ނޭނގެ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން ގޭ ދޮރު ތަްނކޮޅެއް ލަހުން ލައްޕާީތވެ އަުޅގަ

ކަމަްށ  ފަހުން މަނިކުފާނު ފޮނުވި ހުރެދާނެ އޭގެ  ކަމެއް. ފަހަރެއްަގއި ނުލިބި ހުރި އެްއޗެްއ ވެސް އެްއޗެްއ ލިބުނު

ސް މިކަން ހިނގަމުން ޔަކޮންމެ އެކްސްކިުއޒެއް ދެްއކެވި  ،ސް ޔަގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ

 އެބަ ދަނީ ރަނގަޅު ގޮތަކަެށްއ ނޫން. މިކަން ރަނގަޅުކުަރއްވަން މަނިކުފާނު މަސަްއަކތްތަކެއް ކޮށްެދއްވަން މި

ނުޑމެންނަށް މަސައްކަތްކުރުމުަގިއ އެކަީށގެންވާ ަވގުތު ދެްއވަިއގެން މި ކަންކަން ކުރުމަކީ  ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ. އަުޅގަ

ލެްއގައި ކުިޅވަރުގެ ބިލު ދިރާާސކުރެްއވި ކޮމިޓީން ކޮށްަފިއ ހާމުހިއްމު ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން އެްއވެސް 

ގޮތުން އެ ކޮމިޓީން އެ މަަސއްކަްތ އޮތް ޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރީކީ ގޯސް މަސަްއކަތެކޭ. އަ

ނޑު ދެންނެވީ ނެޝަނަލް  ބެހޭ ބޭފުޅުން ގެންނަވަިއގެން އެ ކުރެްއވިއިުރގައި ކަމާ ަކންކަން ކުރައްވާަފއި އޮތީ. ައޅުގަ

ނޑު އިއިންޓެ  އޭ،ާވތީވެ، ައޅުަގނޑަށް އެނގެ  ން ކޮމިީޓއަކަށްގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިުރގައި ައޅުގަ

ހެްއ ބެހޭ ފަރާތްތައް ގެނެްސގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. އެކަމަކު އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ގެނަ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީމޭ ކަމާ 

ކަށޭ އެއަްށ ނުދިނޭ. އަދިހަމަ މިއަދު މަސައްކަތް ފެށިްއޔާމު އަނެއް ުދަވހު މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއޭ. އެންމެ ބޭފުޅަ

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދެިވގެންދިޔައީ. ދެން ެއހެން މީހުންނަށް އިޞްލާޙު 

ުނގަތޭ.  ހުށަހެޅި ެއއްެވސް ިއޞްލާޙެއް ބަލައެއް ،ވިަޔސް ވެސް ކަމުގައި ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ދީފީމޭ ވިދާޅުވި

ރުކުރެިވގެން ކުރިއަްށ ސޯސް ވާހަކަެއއް ައޑެއް ާނހައޭ. މުޅި މި މަޖިލިސް ވެސް ހިއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެްއކި އެްއވެ
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ކަހަލަ ތަފާތުކުރުމެއް މިހާރަކު ނެތް. ަމޖިލީހުގެ ޖަވާބުދާރީކުރުމުެގ  ދަނީ. މަޖިލީހަކާއި ސަުރކާރަކާ އެްއވެސް މި

ވާލު އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަނި ހުށަހަޅާފައި ސު 20 !އެްއވެސް މަަސއްކަތެއް ނުިހނގާ. މަނިކުފާނު ނިކަން ވިާދޅުވެދެްއވާ

 ވާއިުރގައި މަިނކުފާނު އެންމެ ވަޒީެރއް އިހަަކށްދުވަހަކު ގެނެސްެދއްވާަފއި  މި ަދއުރުގެ ފަހު ދުވަސް މިއަދަށް ،އޮތްއިރު

 ؛ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން ،ދަންނަވަނީ ވަނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ާބކީ ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާުބ، އަުޅަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މި

ނޑުމެން އެބަ 2016މި މަޖިލީހަށް  ގެ ބަޖެުޓ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ކުރި ުސވާލުތަކުގެ ޖަވާބު އަުޅގަ

 އިތަނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ގެނެސްނުދެއްވަ  ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު ހަމަ އިތުރަށް އެއްެވސް ވަޒީރަކު މި

ދިނުމަށް ވީ މި ދައުރުގެ މަަސއްކަތް ވެސް. އެންމެ ވަޒީަރކު އެްނމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުމަނިކުފާނު ތި ނިންމަވައިލެއް 

ތަނަށް  މިގޮތަށް ވަޒީރުން މިކުރިން ދުވަުހގެ ނޫސްތަކުަގއި ތަކުރާރުކޮށް ެއގޮތް ގެނެސްދެްއވީ. ެއއީ ވެސް އޭގެ

ނޑު އަނެްއކާވެސް ހަމަ  ،މާނުގެންނަ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ވަޒީރުން ެވސް ގެނައިމޭ ުބނަންވެގެން. އެހެްނވީ އަުޅގަ

ދާން އުޅޭ ތަނެކޭ. ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ކަމަުކ، އެ ވާހަަކެއއް  ށްރައަމާބުނީތީ ފަ އީމި ،ޖެހެނީ ދަންނަވަން މި

ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ނުކުންަނ ގޮތަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް  ާލއިރަށް ކުިރކަން ދަްއކާލަންވެގެން. ޭއގެ ެއްއވެސް އިދައްކަ

ސް މީ މިވަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ،ކަމަކަށް ކަށް ނޫޅޭ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ކަންތައްތަްއ ކުރާކުރާ

ިތއްެބވި  އިތަނުގަ ވާނެ ފައިާދއެއް ނޯްނނާނެ. މި ަތނުން ވީމަ ަރއްޔިތުންނަށް މި ކުަޑ ތަނަކަށް ކަން ޒިންމާދާރު

ލީހުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ގޮްތގޮތަށް ތާއީދުކުރަްއަވއިގެްނ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަދައްަކވާއިރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖި

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލިސް މިއަްށވުރެ  ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާީތ އަުޅަގނުޑ ހިތާމަކުރަން. އަިދވެސް އަުޅގަ

 ޖެހެއޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޒިންމާދާރުވާން އެބަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދަނީ މި މަޖިލިސް  ިއގައި ފެނިގެން މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައީްސ، މިއަުދގެ މި ވާހަކަ

ނޑު ހަމަ މި  ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ިލބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ

ގޮތުން ހުށަހެޅިގެން  ބެހޭ  ޓަރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްުލމާ ،ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދެެކވުންދާއިުރގައި މި ށްއަިދ މިއަދު ރިޕޯޓުގައި ހުރި ހުިރހާ މައްސަލަތަކަ ،ސަލަ ވެސްދާ މައް މި

ނުޑ އެހެން މި ،ފެންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ދަންނަވަނީ މަނިކުފާނަށް އެހީތެރިވުމުަގއި މި  ފާލެއް. އަުޅގަ



66 

 

ނޑުމެނަްށ ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަވާެނ އިސް ވާތީއާ ެއކީގަ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ވެ . އަުޅގަ

ވަންދެކަށް  މަސް ދެ ،ތިޖާޖުކުރުމުގެ ގޮތުން ަމސްހުކަމެއްަގއި ރުިޅއަންނަ ކޮްނމެ ފަހަރަކު މެންބަރުން އި

އެ ހުރިހާ  ،އިލަވަ އްހަޅޭ ،ފުމެ ތަނުގައި ދުންމާރި ވަރަށް މި މީހުން ކަންފަތަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ދެ

 ަގއިިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދައްކަން ބޭނުންާވ ވާހަކަތަެކއް މިތާ އެތެރޭ ،ބިލުތަކަށް ެވސް ވަގުތުީދގެން ،ކަމެއް ނުކޮށް

ނޑުމެްނ މިތަނަށް ވަދެ މި ތިބީ  ދައްކަިއގެން ކަންކަން ކުިރްއޔާ. ެއްއވެސް މީހަކު ހީޮކށްގެންނުވާނެ އަުޅގަ

ތަނަށް އަިއސް ތިބި  ތަމްސީލުކުރުމަށް ަޓކަިއ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށެގން މިއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ާދއިރާަތކެއް 

ނުޑމެންނަށް މި ބަޔަކު ބޭނުްނވާ ަކމެއް ބައެއް. އެ ތަނުގައި ނުތިބެވޭ، ަގޔަށް ފެންތަށި ޖަހައި،  ވީމަ ައއިސް އަުޅގަ

ކަމެއް  އީ ވެސް ަހމަ އެއީ ޒިންމާދާރުދާއިރުގައި އެ  އެ ހިސާބަށް، އި ޑެސްކު ަވއްޓާލަިއ، ލޮލަށް އިނގިލި ކޮއްޕާލަ

ެއވެސް  ،ޒިންމާދާރުކަން. ައނެއް ދުވަހަކު ބިލު ދަންވަުރ ގެއަށް ދިަޔއިމަ އީިވއްޔާ އެ  ކަމަށް ވަނީ ކަމަށް ދެކޭ

ނޑުނީ. ެއ އުސޫލުން އެ ކަމެއްގައި ހުރިހާ  ގޮުތން ހުރިހާ ިސޔާސީ ،ގޮތަކަށް ކަންކަން ނުކުރާ ޒިންމާދާރުކަން ކެ

ނޑުގެ މިނިވަންަކންވައްތަެރއް ބުނާ  އިޤާނޫނުއަސާސީގަ  ،ގެ ވާހަކަތަެކއް ދެއްކެންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ހިސާބަކީ ކޮަބއިތޯ. އަޅުަގނޑު ތި ޮގނީޑގައި އިްނނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 ،ތިބީ ވަށަިއގެން ދުންމާރި އް ުދަވސްތޯ އަޅުަގނާޑއި ރައީސާކިތަ މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ފަށައިގެން ބަރާބަރު

ކީ ަރއްޔިތުްނެގ ވީމަ. އެކަމަކު ެއއީ ގޮތް މީހުން ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވި ެވސް އެ ދުވަހު އެ ތާޅަފިލި ފުމުނުއިރު. އެއީ

ނޑުމެން މި ަތށް އެކަން ޫދކުރާކަށް ނޫން. ތިބެީނ ެއގޮ މަޖިލީހުގެ ތެރޭ ކަންތަްއ ކުެރވިގެްނވާނެ ގޮތެްއ ނޫން. ައުޅގަ

ނޑު މި  ޒިންމާދާރުކަމާ  އިމެންބަރުން އެކަންކަން ދޫކުރައްވަދަންނަވަނީ މިއަދު ބައެއް އިއްަޒތްތެރި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވިްއޔާ ރައީސް ައވަހަށް  ކަމަށް ަވނީ ތެުދވާ އިއެ ަމސައްކަުތގަ އިަރއްޔިތުންނަށް ކަންަކން ކޮށްދޭ ވިސްނުމުގަ އެީކގައި 

އޮތީ  ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު މިރިންނާ އެީކަގއި ައވަހަށް ވާހަކަހުރިހާ ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުެގ ވެ .ލަްއވާއިގޮވަ 

ނުޑމެންނަށް ތި ކޮންމެ ދުވަހަުކ ހެނދުނު ކަށިމަތިއަޅައިގެން  ،އަޅަިއގެންތަނުގައި ހެލްމެޓު އަިއއްސަ. އޭރަށް އަުޅގަ

ތެރޭަގއި ޖެހޭ ލްސާ ހިނގާކަށްނުޖެހޭނެ. އެއިރެްއގައި ގޭތިބެގެން ޖަ އައިސް ކަންފަތުގައި ހެޑްޯފނު އަޅަިއގެން

ގޮތަށް އައިސް ޭއގެ  ތަނަށް ައންނަ ނުވަތަ އަނބިމީހާއާ ޖެހޭ މައްސަލަެއއްަގއި މި އާމައްސަލަެއއްަގއި ފިރިމީހާ

ނޑު މި ނޑު ރައްއިތަނަށް ފިލުވަ ބާރުގަ ނޑުމެން ކިހިނެއްޯތ މިކަން ކުރަނީ. އަޅުގަ  ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ލީމަ އަޅުގަ

ނާޑއި ރައީސާއުޅޭތާ މިވީ ެއްއ ދުވަތަނަށް އައިސް ނަޑކަށް ފަނަރަވަރަކަށް  ހެއް ނޫން. އަޅުގަ މިތާ އުޅޭތާ މިހާރު ގާތްގަ

ތަނުން ފެނިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އެއިެރްއގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އަހަރަށް މި ަކއިރިވަނީ. ކިތަްއ މަންޒަރުތޯ މި

ތަނުގައި މިދޭތެރޭން  ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅިގެން؛ މި ،ވިއްޔާ  ކަމަށް ވަނީ ޓަަކއި ކޮށްދޭ ކަން ރައްޔިތުންނަށްކަން

ދިޔައިރުަގިއ ހުށަހަޅާފައި ހުރި އެއްވެްސ ބިލަކަށް އެްއވެސް މީހަކު ވާހަކަެއއް ނުދައްާކ. ހުށަހެޅި  ތިޖާޖުކުރަމުންހުއި

ދުންމާރި ތާޅަފިލީގެ އަުޑ. އެހެންވީމާ، އިވެނީ ބެރު ެއއް ނުދައްކާ. ޭއރުގައިހުށަނާޅާ މީހާ ވެސް ވާަހކަ ،މީހާ ވެސް
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ކަމެްއަގއި ނުވަތަ ތިމަންނައަށް ކަމެއް ނުެވގެން  ތުންގެ މަޖިލިސް ޒިންާމދާރުކުރުވާކުާރކަށެއް ރައްޔިއެގޮތަށް މަަސއްކަތް

އެީކގައި  ހަމަ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ވާހަކަދަްއކަން އެްއވެސް މެްނބަރަކަށް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު

ދަްއކަން. މިތާ އެތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކުރާީނ ވާހަކަ ޅުަގނުޑ މިހިރީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާެއކީަގއި އަ  ރައީސާ

ދަނީ މެޖޯރިޓީ  ތަނުގައި ކަންކަން ނިމިެގން މިއަދު މި ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮްނނަ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ތެދުވީ. ވަރަށް ވާތީވެ ައޅުަގނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި ތަށްގޮ އޮންނަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އުތުރު ދާއިރާގެ  އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅަގނޑު ވެސް މިކަން ކުރަްނ އަށް  2008/6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު ރައީސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެ ،ވާހަކަ ބުނުމަކީ ދާ ކަމެއް ގޯސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. ގޯްސކޮށް ެގ 12އް. ރޭގަ

ހަމަ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަމެއް. ދެން މިކަން އީ ނުޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަހުން ބިލު ގެއަށް ގެންނާކަށް 

ނޑުމެން މިައދު ޖެހޭ ރައީްސ ރަނަގޅުކު  އެބަ ގެ ފަހުން ެއއީ މީހުން 12 ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރޭަގނޑުގަރައްވަން. އަުޅގަ

 އެއީ  ދާ ހުިރހާ ގަިޑއެްއަގއި ވެސްނެކަން. ވަގުުތ އެަބއޮތް. ބާީކ ނުވާމި މަޖިލީހު ކަންތައް ގޮްސގެން ލަތަށްހާގެދޮރަށް 

ަގިއ 8:30ރު ނޫނީ ޖަހާއި 8ދެެނއް  ،ެގ ފަހުން ބިލު ގެއަްށ ފޮނުވީމ12ައެހެންވީމާ، ހަމަ ބިލުތައް ފޮނުވޭނެ ގަޑިަތއް. 

މަޖިލީހަކަށް އަޅުަގނުޑމެންނަކަށް އެ ބިލުތަކުަގއި ހުރި ކަންތައްތަެކއް ބަލާފައި ެއއަށް ގޮެތއް ނިންމައިގެެންއ  ންނައޮ

ނޑުމެން މިއަދު އެބަ ގޯްސކޮށް ހުރި  ،ޖެހޭ މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެގެންދާއިރު ނާދެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ރަީއސް. މި މަޖިލީހުގެ މިއަދު  ކަންތައްތައް ވެސް ަރނގަޅުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ެއ ގޯސް އި،ހަކަ ދައްކަ ކަންތަކުގެ ވާ

ތަކުން ވެްސ މިއަދު ނުކުރޭ ޔާ ކަ ެގނެސްދޭން މި ޤައުމުގެ މީޑި މި މަޖިލީހުން ބައެްއ ބޭފުޅުން ދައްަކވާ ވާހަ ،ލަތަކީހާ

އިންޑިާއގެ ޓްރިވެްނޑްރަމަށް  ،ޅުވި އޮތީ. އިއްޔެ ެވސް މިތަނުގެ ބޭފުޅަކު ވިދާ ލަތު މިހާހިސާބުގައި ޤައުުމގެ 

ޭށ ާޗލާ ބާޒާރުން ބާޒާރުކުަރއްވާ ނޫނިއްާޔ މަދަނަ ނަންގަަވއިގެން ވަަޑިއގެން ،ވަަޑއިގަންަނވަނީ އާސަންދަ ަނންގަަވއިގެން 

 މި ،ތް. އެހެންވީމާދިވެހި ރައްޔިތުން. އެ ވާހަަކ ވެސް މި ޤައުމުގައި ބުނެލާކަށް ކެރުނު ނޫހެއް ވެސް މިއަދު ނެ

ލަތު މިހާރު ގޮއްސަ އޮތް ހިާސބު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ޤައުމުގައި މި މަޖިލީހުެގ ހާ ންނަނީ މި ޤައުމުގެހު

އަެނއްހެން  ،ަމއްޗަށް ދޫކުރަމުންގޮސްފައިވާ ބާރުތަްއ ސަރުކާރުގެ އަތްމި މަޖިލީހަށް ލިބި  ،ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަވެ 
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ނޑު ާބކީ މިހިރީ މިހާރު.  ދެން އިތުރު އެއްެވސް އެްއޗެއް މިައުކ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބުނަންޏާ ގަހުގެ އޮފިގަ

ވެސް މިހުރިހާ މަސައްކަތެއް އިތުރަށް އަނެއްކާ  ،ސް ސަރުކާރު ބަދަލުވީމަވެނޑުމެން މިކަން ކުރީމަ އަނެއްކާ އަޅުގަ 

ޅި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް. ނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ މުގާ. ނޫނު ހަދަންޖެހެނީކީގާހެނީ. މީހުންނަށް ޓަކަެއއް ނޫން ޖެ ކުރަން މި

ލުގައި އަބަުދވެސް އުޅޭވަުރ ވާނީ އިްއޒަތްތެރި ހާ ނޫނު ހަދަންޏާ މިގާއަމާޒުކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެން  ވަކި މީހަކަށް

އެހެން ތަންތަނުގައި ެވސް މިކަން  ދަލުވެެގންދާއިރުގައި ދުިނޔޭގެކަންކަން ބަ ޖެހޭ މި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ 

ނޑުމެން އެބަ ކުރާ އުސޫާލއި ޖެހޭ ިއންސާފުން ކަންތައް ކުރަން.  ހަމަިއގެ ެތރޭގަިއ ކަންތަްއ ކުރަން. ައޅުގަ

ެއކަން ކުރުމަށް  ،މީހުން ހަމަމަގަށް އަޅުަވއި އެ ،އިންސާފުން އެއްކިާބެވގެން ަކންތައް ކުރަން ވިސްނާ މީހުންނަށް

ގޮތަށް ދަންޏާ އެކަުމގެ ފާޑުކިއުންަތއް އަންނާނެ. ެއީއ ޓަކައި އޮންނަ ތަނެއް މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ. އެނޫން ގޮތް

އިޚްލާޞްތެރިކަން  ،ވިަޔސް. އެކަންކަން ުނކުރެވޭީތވެ އަދި ެއއީ އެހެން ފަރާތެއް ަކމުގައި ،ިވޔަސް ސަރުކާރު ކަުމގައި 

ނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި ކަމުގެ ކަންފުެޅްއ ޖެހެނީ. ސަރުކާރުެގ ިއޚްލާޞްތެރި ނުހުންނާތީވެ އެ ވާހަކަ ަދއްަކން އަުޅގަ

ބަސްވާ މީހުން ކުރަން އެއް ވެސް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޒްރޭލުގެ މީހުން ވެްސ ފަލަސްޠީނު މީހުންނަށް އެ

ދައްކަނީ. އެީއ  އެވަރު ކަންުފޅެއް ވެސް ނެތް ސަރުކާެރްއގެ ވާހަކަ މި ،އެވަރު ވެސް ކުކަންތައްތައް ކުޭރ. އެކަމަ

ރުޅިވެިރކަމާިއ  ،ިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމުން ހޯދޭ އެއްޗެއް މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެ

ލާއިުރ އި. ޤައުމުގައި ސަރުކާރެއް ެއކުލަވަ ފިތުނައާއި ފަސާދައާއި ބާރުެގ ތެރެއަކުން ނުހޯދޭނެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް

 އެއް ނެތް އެއްެވސް ކަމެއް ވެފަ  ؟ދުތޯ މިއަދު ހާސިލުވީއުްއމީ ރައްޔިތުން ުއއްމީދުތަކެއް އޮްނނާނެ. ކޮން ރައްޔިތެއްގެ

 ލަތު ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދަށަށް. ޤައުުމގައި ަރއްޔިތުން ނިކަމެތިވަމުން މި ހާޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިުތންގެ އިއް 

ރަްއޔިތުންނަށް  ނޫން. މިއީކީ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ދަނީ. ދަނީ. މުއްސަނދިވާ ބަޔަކު މުއްސަނދިވަމުން މި

 ވާހަކަ ދަްއކާނެ މި  ގޮތް. އެ ކުރިއެރުން ލިބެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ަޓކަިއ މި މަޖިލިސް ވެސް މަަސއްކަްތކުރަންޖެހެނީ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ  ތަނުގައި އެކަން ުނކުރެވެންޏާ. އެކަމަށް

ރައީސް މިކަން  ،ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. ސަރުކާރެއް ދަމަހައްޓަން މުޅި މަޖިލިސް މަސައްކަތްކޮށް  މެންބަރުން

ކުރަންޏާ ދެން އެކަން ވާނީ މި ގަރުނުަގއި ހިނާގ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާއަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ކުރަމުން މި 

 . އެއީ މިއަދުގެ ޙަޤީަޤތް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި މިއަދު ންދަނީގެ ކަންތައްތައް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެ މަޖިލިސް މި

ިއގަެނވޭ މަޖިލީހުން މިއަދު އެކަން ިނންމަންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބަލަ

ޓަަކިއ  ަވކި ސަރުކާރަށް ،ޓަަކއި މަވެސް ވަކި މީހަކަށްނަގޮތުަގއި ެއކަންކަން ނިންމެންޖެހޭނެ. އެހެން  ގެމެއްމުނިން

ދަނީ. މިއީ  ަޓކައި ކަންތައްތަްއ ނިންމަމުންދާ މަންޒަރު މި މަޖިލީހުން މިއަދު ފެނިގެން މި ކަންތައްތަްއ ަވކި ބަަޔކަށް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އި އަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީެގ ހަޔާތުގަ ދަނީ. މިފަދަ  ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މަންޒަރުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށްނުޖެހޭނެ. މަންޒަ ނުޑމެން މި 21ރުތަކެއް އަުޅގަ އުޅެނީ އެއަްށވުރެ މާ  ވަނަ ގަރުނުަގއި އަުޅގަ
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ތަނުން  މީހުން ކުރި ޒާުތގެ ކަންަތއްަތއް އަޅުަގނޑުމެން މި ތަހުޒީބުގެ ތެޭރގައި. އެހެންަނމަވެސް ޖާހިލިއްަޔ ޒަމާުނގެ

ހަމަ  ،އޭނައަކަށް ލިޭބނެ އިންސާފެއް ނެތި ،ނުފޫޒެއް  ،ށް ފޯރުވޭނެ ބާރެއްދަނީ. އަނިޔާވެރިވީމާ އޭނައަކަ ކުރަމުން މި

ލަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަިނޔާވެިރކަން. އަނިޔާވެިރކަމުން ދުނިޔޭގެ  ގެްނގޮސް ަޖލަށް އެފައި ޅުައޅާތޮކަސް

 ރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމުން ނޫންކަމެްއ މިހާތަނަކަށް ނެތް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އިޚްލާޞްތެ ކާމިޔާބުވީ ެއްއވެސް

ގޮތެްއގައި ހޯދުނު އެްއވެްސ އެއްެޗްއވެސް ނޯންނާނެ. އަނިާޔވެރިކަން ނިމޭނެ. މި ސަރުކާރުން އަނިޔާވެިރކަން 

 ،ނޯންނާނެ އް ގެންދަނީ. އަނިާޔވެރިކަން އިސްކުރުުމގެ މާނައަކީ މި ސަރުކާެރއް އިުތރަކަށް ދެމިއެ އިސްކުރަމުން މި

ޔިތުންނަްށ އްއުމުގެ ރަ ޤަިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ސަުރކާރު އަޅުަގނޑުމެން ޖަވާބުދާރީކުުރވާނަން. މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެން ހޯދަ ނޑުމެންނަށް ދައްކާ ބިރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަންދޭނައިރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ައުޅގަ ށް ކަ. ައޅުގަ

މީހަކަށް  އެ ،ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ކުަލއަކަްށ ބެލުމެއް ނެތި އުމުގެ ހުރިހާޤަފަހަތަކަށް ޖެހެވޭކަށް މިއަދަކު ނެތް. މި 

ނޑު މިއަުދ  އިލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެންމެހަ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހޯދައިދިނުކީ މި މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޒިންމާއެއް. އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ  ބޭފުުޅން މަސައްކަތްކުަރއްވާ ގޮތާ  ބޭފުޅުން، އެ ގެބަތްވާ ޕީ.ޕީ.އެމްސްމަޖިލީހަށް ނި

ބޭފުޅުންނަކަްށ  ބިލުކަން އެ ޤާބޭފުޅުން އަިމއްލަ ިވސްނުމުގައި މަަސއްކަްތކުރުމުެގ  ހިތާމަކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ 

 ކުަރއްވަން ބޭފުޅުން މިއަދު މަސައްކަތް މިއަދަކު ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލިބިފައެއް. ސަުރކާރަކުްނ ބުނާހާ ގޮތަކަށް އެ

ނޑުމެްނ ހިތާމަކުރަންޖެހޭއެ  ނޑުމެން އި އޭެގ އަނިާޔާއއި ޭއގެ ގެއްލުން އަުޅގަޔާކަމެއް. ޭއެގ ހިތާމަ ޖެހެނީ. ެއއީ އަުޅގަ

 ޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ކުރިމަތިލާން ދާދި އަވަހަށް އެކަްނކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު  45އޮތީ ބާކީ  އަށް މިހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީ  ޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއް 

 ސިކުންތު.  45ށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރައަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް  ތު މިޞަފުރު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހަޝުކުރިއް ެވެގން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަ ުކަޑ އެްއޗެްއ ފާހަގަކޮށްލަންާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިކަްނ  ،ދަްއކާއިރު ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ައޅުގަ

ންނަށް ސެކިއުރިީޓ މެޖިސްޓްރޭޓު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރަކު ވިާދޅުެވއްޖޭ ރެްއވިކުސް ހުމިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ބަ !ވިސްނަވާ

ދުމުގެ ބަދަލުަގއި ނުލިބޭ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ެސކިއުރިޓީ ހޯ އްއްަލ ނަފްސަކަށް ސެކިއުރިީޓއެ ބޭފުޅާގެ އަމި ދެއްވާށޭ. އެ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިމެޖިސްޓްރޭޓު ލީހުަގިއ މެންބަރުކަން ކުރަްއވަމުން ންނަށް ސެކިއުިރޓީ ދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިމް އަފްރާޝި ގެންދަވަނިކޮށް ޑރ. ތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވަިނކޮްށ އަވަހާރަކޮށްލީ. އަުޅގަ
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ނޑުމެްނނަށް ވަކާވުނީ. ފުރާނަ ދުއްވާލަން ހަމަލާށް ހަމަލާދެއަލްހާނަ ކުރެވެނީ  ތު މިލާދެވުނީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއިހާލަތެއްގަކޮން ؛ދެއްވާށޭ. މިއީ ކިހާ ޒިންމާދާރުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ސްޓްރޭޓުމެޖި ތިބީ. މިއީ  ތޯ ައޅުގަ

 . ޓަކަިއތޯ.. ކުރުމަށްކުރުމަށް، ޮކންކަމެއް ހާސިލުކޮންބަޔަކު ޕްރޮމޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ގަލޮުޅ  ތު މިޞަހަމަވީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރު  ގެ ަވގުތުޑީ.ޕީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެމް.

 ސިކުންތު.  30 ޓުމިނެ 1ލޫފަށް. ޚްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް 

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

ހަލަ ކަ ވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ެއކި އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގަ 

ނޑު ނޑުމެން މިތާ  ،ިގަވޑަިއގެްނނަވާނެނބޮޑަްށ ކަންބޮޑުވޭ. އެ ވެސް ވަރަށް ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ދާތީ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުޚިލާފަށް ވަނީ ައޅު އާނޫނުައސާސީޤާ ،ކޮށްގެން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށްތިޖާޖުހުތެރޭގައި އި މަޖިލީހަށް ލިބޭ  ގަ

ނަޑށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެ. އަކޮށްފަވަތުތަުކން މަޙްރޫމުޢުޖިލީހަށް މިއަންނަ ބޭރުން ދޭ ދަމަ ،ދަތުރުތަކުން އިްނ ުޅގަ

ނޑަށް އިރާދަކު . ނަމަވެސް މިގޮތް ަހދާފަ ދަތުރެއްަގއި ނުދެވޭ  ެރްއީވތީ ބޭރުން ސީދާ ޑައިރެކްޓުފަހުން އަުޅގަ

މިގޮތަށް ިމ ލިބޭ  ،އުޭޅ ާވހަކައަކީ  ދަތުރެއްަގއި ެދވިއްޖެ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން މި 2ން އިންވިޓޭޝަެނއް އައިްސގެ

ފަރާތްތަކަށް ލިޔެފައި ހުރި މެއިލްތައް  ޓުން އެޓޭިރއެރެެވސް މަޖިލީހުގެ ސެކް ދަތުރުތައް ހުއްޓުވުމަށް

ނޑު ހައިމީުހންނަށް ދައްކާ ހިސާބަށް ދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ . ވެސް ދެރަވޭއި މަ ޙަޤީޤަތުގަމަ އަުޅގަ

ަފއި ހުރި ކޮށްހިމެނޭ ާދއިރާތަކުން އިންތިޚާބު ރައްޔިތުން 5000ވެްސ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

މެއިލްތައް. މިއީ  ްއ ލަްއވާ ފޮނުާވފައި ހުރިކިޔާ ފޮރިންގ ރިލޭޝަންްސ އޮފިސަރެދު ޙީކުއްޖެއް. ައއިޝަތު ވަ

ނޑުމެން ނުޒާތީހާ މި ؟ކޮންކަމެއްތޯ ނޑަވާންެޖހޭ ކަމަކަށް އަުޅގަ  ދަތުރެއް ނުދެންޏާ އެ  ށްދެކެން. މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑަށް ވަކިން ދަބޭފުޅުން ހަމަ ރަނގަޅަށް ކުރަްއވާ. ެއކަމަކު ބޭރު ނިމުނީ ނޫންތޯ. އެކަން ތި ވަތުީދގެން ޢުން އަުޅގަ

 ،ވަތެއް ނުދެވޭނޭ ކިަޔއިގެން ޢުވަކިން ކަލޭމެންނަކަށް ދަ ފަށްލޫޚްމަ .ތިަކން ތިހެން ނުކުރާށޭ އޭ!، މައިއަޅުަގނޑު ދިޔަ 

ރުޅިައއިސްގެްނ އީމެއިލް އެްއޗެހި ފޮނުވީމާ  ،ނުޖެހިގެންހިތްަހމަ ،ކަންބޮުޑެވގެން ،މިފަދަ އިބާރާތުން އެކަމާ ދެަރވެގެން 

ވިދާުޅވާހެން ިމ  ސް އެވެ އެހެން ބޭބޭފުޅުން  ،ރު. އެފަދަ ކަންކަން ނުކޮށްނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ަވރަށް ދެރަވައަޅުގަ 

ގޮތަށް  ކުރުމެއް ނެތި ރަނގަޅަށް ހިނގާ މަޖިލީހެއްތަފާތު ،މަޖިލީހަކީ ހުރިހާ އެންމެނަނަށް ހަމަހަމަކޮށް

ގެންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުެމއް. ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކީ ކުރިއަށް 

ނޑުމެންމްސީލުތަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާތައް   ..ން.ނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ލިބެކުރަން ތިބޭ ބައެއް. ައުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ރުޙަލާ ނިމުނީ. ސްގެ މަހުހިސާބުން ބަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ލާޙު ޞްށް އި( އަގާނޫނު އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،6.6 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{6.6}

ގަިއ 2015 ގަސްޓުއޮ  26ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޯޕޓް ޤްގެނައުުމގެ ބިލު، އި

ލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްެވސް އިޞް

ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތ. ،ވާނީ ިއގްިތޞާދީ ކޮމެޓީގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެދއް ހުށަހަޅުއްވައި

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: .ތ

ނަ ވަ...ްށ ( އަުރގެ ގާނޫނުމު ދަތުރުފަތުެއއްގަ) 2009/5ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ނޑު މަޖިލީހަްށ ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓީތިޞާދީ ކޮމިޤްއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު އި  ޓް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުބ މުޤަްއރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ނަ ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެޤްފުރުޞަތުގައި އި ޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ނޑަެއޅިފައި ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ވަ  މި ބިލަށް ވެސް ކަ

މިނެުޓ  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59މިނެޓު  28ެއމަށް ޕީ.ޕީ. ،ގަިޑއިުރގެ ަބހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ 1ލަ ވަނީ ޖުމު

ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29

ން. އަޅުަގނޑު މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ 3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3

 އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ގަިއ އޮތީ އެންމެ މީ  ،ވެސް ރޭ ދަްނވަުރ ލިބުނު ރިޕޯޓެއް. އެހެންނަމަވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

ެއޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްަކވާފަިއ އޮތީ. ށް ވާތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ މި ކިޔާެލވޭވަުރވި. ހެލްމެޓުތެއް ކަމަފޮޅުވަ

ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ  އީ ނޭގ ގޮތުން ވިްއޔާ ކޮމިޓީން ުކރި ދިރާސާތަކުން ވެސް މިދެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން އެ

ނޑުމެންނަށް މިކަމުަގއި އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ޮބޑެތި  އި ފާްސކޮށްފައި މިއިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުގަ  އޮތީ. ދެން ައޅުގަ
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ޓްރާންސްޕޯޓުންނާިއ  ،ދިރާސާތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަަތކުން ުކރެވިފަެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެަފއި ހުރި އެއްަޗކަްށ  އެ ،ޅުތަކުންނާއިއަދިވެސް ކޮމިީޓއަށް ވަަޑިއގެންނެވި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކފު

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީގަިއ ވަރަށް ބޮޑު ޙިކުމަތްތަކެއް  ،އޮތީ ނުކުރަން ނިންމާފައި މިމިހެން ބަލާފައި ކޮމިޓީން މިކަން 

ޙެއް ކޮމިޓީން ނުފެންނަ ގެ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަރު ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާވާނެ ކަމަށް. އެއީ ސަުރކާުރގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަްށ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް މީަގިއ ހުރި ކަމަކަށް ވާތީ ކަމަށް 

އޮތް ގޮތަށް ކުިރއަށްގެންދަން އަޅުަގނުޑ ވެްސ ތާއީުދކުާރ  އަޅުަގނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު މި

ލީމަ އިއެއްފޮުޅަވތުގެ އިޞްލާޙު ފޮުނވަ ލަދަންވަރު ފޮނުވަންޏާ މިކަހަދެން ވާލަން. އަދި މަިޖލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަ ދަންނަ

މިއަށް ވެސް އިޞްލާޙެްއ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް މިއަށް ކޮންމެވެސް ވާހަަކއެއް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ެގ ކުރިންނެއް އެކަމެއް ނު 8:30ހުށަހަޅަންޖެހުނު ނަމަ  ތަނަށް  ވާްނާވއިރަށް މި 8:30ކުރެޭވނެ. އެއީ އަުޅގަ

ޖެނަރަލް އެ އިޞްލާޙެއް ރަނގަޅުތޯ ބަލާފައި އޭަގއި މައްސަލަެއއް  ކައުންސެލް ،އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވިޔަސް 

ނޑުމެންނަްށ ހުރެއްޖެ އިޞްލާޙު  ެގ ކުރިންނެްއ ދެން ނުލިބޭނެ. އ8:30ެއްޔާ ރަނގަޅުކުރާެނ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ެގ ކުރިންެނއް ލެވޭެނ ގޮެތއް ނޯންނާެނ. އެހެންވީމާ، އަިދވެސް 8:30ބެއްލެވުމަށްފަހު ދެން ރަނަގޅުކޮށްފައި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް. މިއަންނަ ދަުއރުގައި ިމގޮތަށް މަސަްއކަްތ  ހަމަ ރާރުކޮށް ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަންތަކު

ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް  ގިނަ ބިލުަތކެއް ަދއުރުެގ ތެރޭަގއި ނިްނމަވަންނުކުރައްަވްއޗޭ. މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ވީހާވެްސ 

ނުކޮށް ބަހައްޓާފަިއ، ފަހު ވަގުތު ވަންދެން އެޖެންޑާ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްިރރުންނަށް ވެސް ވިދާޅުޭވ، ެއންމެ ވަންޏާމު

ވާނީ. ތަންކޮޅެްއ  މަ މިހެންނޭއެޖެންޑާކޮށްފައި ދެން ަދުއރު ނިމެންވާއިރަށް ތެިޅގަތީ ދުވަހަށް ވީމާ ފަހު ދެ އެންމެ

ނޑު   .ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ކުރީއްސުރެ ކޮމިޓީތަްއ ބާްއވަިއގެން މި ބިލުތަްއ ހުށަހަޅުްއވަމުންގެންދާށޭ. އަދި ެއއާެއކީ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ިއގެ ކަވެްސ ހަމަ ފެނަ ފަހަރު ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަުތ އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީަގިއ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ބެލިފައެއް ނެތް. ހަމަ ބޭ ފުޅުން ނޫން ހަމަ އިތުރު އެްއވެސް ބަަޔކު ގެނެްސގެްނ މައްސަލަތަކެއް އަުޅގަ

ރެވުނީ. އަްއޑޫ ސިީޓެގ ހުރިހާ މައްސަލަެއއް ބޭރުކު އިއެއް، އެންމެ މައްސަަލއެއް ިފޔަވަ ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ މައްސަލަ

ެވސް ނުބަލާ އޮތީ. އަނެއްާކ  ސަލަ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ލީމަމައްހޮސްޕިޓަލްގެ އެނުދގެ  100، ހޮސްޕިޓަލް

ސް މަނިކުފާނު ޖަވާބެއް ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ސުވާލަްށ ވެދިޔައީ އެކަމާ ުގޅޭ ދައުރު ނިމިގެން މި

ނޑައަޅާަފއި އެބަމިިލއަން ރުފިޔާ އެ 58ނުެދއްވާ. އިހޯއްދަވަ ވެސް. އެކަމަުކ  ެގ ބަޖެޓުގައ2015ިއޮތް ކަމަށް ކަ

ގޮތެއް ނޭނިގ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބެއް ނުލިބި،  ޖެހުނީ މިއަށް ވީޑުމެންނަށް މި ދައުރު ނިންމާލަންއަޅުަގނ

ނުޑ ވަރަްށ ުއއްމީެގ ބަޖެޓު މިއަންނަ މަުހ އަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެ 2016 ދުކުރަން މިއަންނަ ަދއުރު ންވީމާ، އަުޅގަ

ކޮށްދެްއވަިއގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހުރި ނިކުފާނު މި ސުވާލުތަްއ އެޖެންޑާގެ ކުިރން މަފެށޭއިރު ބަޖެޓު އައުމު

ނޑުމެންނަށް 2016ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނުޑމެން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ސުވާލުތަކަށް  ގެ ބަޖެޓު ައއުމުެގ ކުރިން އަުޅގަ
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ވެސް ބޭނުންާވ  މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ކޮންމެހެން ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް. މީ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ

ެދއްވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުަރްއވަްނ އިތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯއްދަވަޖަވާބުތަކެއް. މި ޖަވާބު

 ޒީރުންނަށް މި ކުރެްއވީމަ ވަ ވެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެޖެްނޑާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވާތީ ،ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ފަރާތަކީ

ން. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތަނަށް ވަަޑއިގެން ަޖވާބުެދއްވޭނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތށް އެކަން ކޮށްދެްއވުން އެދެ

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާެގ  ނުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރގައި އެއެޖެންޑާ ވާހަކަ ވިދާޅުީވމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މުޒާހަރާނޑުމެން މިނިސްޓްރައްޔިތުން ޮގވަިއގެން އަުޅގަ ނޑުމެން ރީތަކަށް އަޅުގަ ކުރާ ސްަޓއިލަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިތިބީ ދާން ތައްޔާރަށް މީެގ ޖަވާބު ހޯދަ ނޫނުއަސާސީންނާއި ގާނޫނުތަކުން އަދި ޤާން. އެކަމަކު ައޅުގަ

 ހުށަހަޅައިގެން ރައްިޔތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް މިތަނަށް، ަމޖިލީހަށް  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން ލިބިދީފައިވާ ަޙއްެޤއް މި

ތަނަށް ވަޒީރުން ވަަޑއިގެްނ މި ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބުެދއްވުމަކީ. އެހެންވީާމ، މި ުފރުޞަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑުމެންނަށް އެަކން އެގޮތަށް އަްނގައިދެ ިވޔަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވަންޏާމު ލިޔުމަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަ ްއވީމަ ސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހުރިާހ ރައްޔިތުންދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭރުަގއި  ިއ،ެއއްކޮްށގެން، ިމނިސްޓްރީ ދޮށުގަ ނގޭނެ އަުޅގަ

 ތިބެގެން ޖަވާބު ލިބެންދެން ގެއަށް ނުގޮސް ތިބެގެން މިކަްނ ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ މަނިކުފާނު ސަމާލުކަމެއް 

 .ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަށް.މެންބަރު މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

އިޞްލާޙު  ( އަށް ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުުރެގ ގާނޫނު) 2009/5ނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާ

ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ އިްޞލާޙަށް ވޯޓުނުދެްއވާނެކަން މިހާރު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން އެނިގއްޖެ. ެއއީ ސަރުކާުރ ހިންާގ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  ،ހެންނަމަެވސްއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން. އެ ކަން މިޓީން މިކަމާ ނުރުހުންވެފައި އޮތްޕާ އަުޅގަ

އަދި ވަރަށް  ،އޮތީ، ަރއްޔިތުްނގެ ފަިއސާ ަޚރަދުވެގެން މި ވާހަަކ ދައްަކާވއިރު މީ ވަރަށް ބޮުޑ ބުރަެއްއ އުފުލަންޖެހޭ

ްތ އޮ އެޅުން ނުވަތަ ލާޒިމުކުާރ ގޮތަށް އަިއއްސަ މިއަންނަ މައްސަލައެކޭ. ހެްލމެޓު ބޮޑު ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވަމުން 

ނުޑ ގަބޫލު  ނުޑ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ ކުރާ ގޮުތގަިއ ވަރަށް ރަނގަުޅ އިޞްލާޙެއް. ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ބިލަށް އަުޅގަ

ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުގައި ވެސް އޮންނާނެ ހަމަ މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް. އެއީ މި ެއއްޗެހި އުފެއްދި ފަރާތުން، ދުްއވާ 

ދާ ފަރާތުން މިހާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ަޓކައި އުފަްއދާފައިވާ އެްއޗެއް ހެލްމެޓަކީ. އްއެްއޗެހި، ަސއިކަލު އެްއޗެިހ އުފަ
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ގޮސްފަިއވާ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރގައި ރާއްޭޖގައި ބާރަށް ދުްއާވ  ނަށް މިހާތަނަށް މީހުން މަރުވެއަޅުަގނޑުމެން

ެވގެްނ ްއގައި ޮގސް މީހަކު އެކްސިޑެންޓުވާ ެއއްޗެ ދުއް ،މަގުތަކުަގއި އަދި ކިތަންމެ މަޑުން ދުއްވި މަގެްއަގއި ނަމަވެސް

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަެމއް ވަނީ ބޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަުބން. އޭގެން މީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް  މަރު ކުރިމަތި މި

ނޑު ގަބޫލުހެލްމެޓު ކަމަށް މި ކުރާ ގޮުތގައި ވޯޓަްށ ބަލާފައި ސަރުކާރުން މިކަްނ މިގޮތަށް ކޮށްލީ އެޅުން އެއީ. އަުޅގަ

ށް ހިފަިއގެން ތަންތަނަށް ފަހަރު މަތިންދާބޯޓުތައް ކުއްޔަ ޭއގެ ސަބަބުން ހަމަ ދުވާލަކު ެއއް ،ބެލެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ މި މަްއސަލަ ޖެހިގެން އެިކ ރަށްރަށުން މީހުން ރާއްޖެއިން މަތިން ުއފުލަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަށް، ، އިފޮނުވަ

ން ގެންނަންޖެހޭކަން މީ ހަމަ ަތކުަގއި މީހުއްޖެއިން ބޭރަށް ސްޓްރެޗަރ ކޭސްށް. އަދި ހަމަ ރާމާލެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަ

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ކޮންމެ ދާއިރާެއއްަގއި ވެސް ިތއްބެިވ  މުއްއާ

ގަބޫުލވާ ގޮތަްށ  ތިބި މީހުންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު ވަންމެންބަރުންގެ ރުހުމަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ަސއިކަުލ ދުއް

ނުޑ  ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި މިކަން ކޮށްލުމަށް ޓަކައި މިކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ދަންނަވަނީ، މިއަދު އަުޅގަ

ވަރަްށ  ކުއެކަމަ އޮތީ ިނންމާފަ. މީ ކިތަންމެ ވާހަަކއެއް ެދއްިކޔަްސ މި ބިލު ފާސްނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީން މި

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މި ބިލަކީ ނުވަތަ މި އިޞްލާޙަކީ ާފސް ކުހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެކަމަ ވާންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް. ައޅުގަ

މީހަކު ލައްވާ މަޖުބޫރުން  ވެސް ކުރުން، އެ އެކީގައި ތަކެތި ދުްއވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު އަޅަިއގެން ރައްކާތެރިަކމާހެލްމެޓު

ނޑުމެންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ނުވަަތ އޮތީ ވެފަ ކުުރވަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މިހާރު މި ވެސް ސަރުކާރުން . އަުޅގަ

އިން ނުވަތަ ދަރިން އިލާތަކަށް، ބައްޕަޢާއި އަިދ އޭެގއިތުރުން ޔާޗަށް ދައުލަުތން ކުރަންޖެހޭ ހޭދައަހަރެްއގެ މައް

ވަގުުތގައި އަެނއްާކވެސް ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް  ފަހަނައަޅާފައިވާ މިިދއުމުަގއި ކުރަންޖެހޭ ހިތާމަތައް ހައްދުވަިކވެގެންދާ

ނުވަތަ މި އިޞްލާުޙ  ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ، ިސޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީައކުން ރާވަިއގެން މިއަުދ މި ބިލު

ނޑައެިޅގެން ދެޮކޅުބޭރުކޮށްލުން އަުޅގަބޭރުކޮށްލާ ނުޑ މި ތެދުވީނޑު ެއކަމާ ކަ . ވަރަްށ ހަދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު   ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި  ދެކުނު ދާއިރާގެ ހިތަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

 ވާ ިއޞްލާޙު ފާސްނުވެދިޔުމަކީ މާ ހުށަހެޅިފައި މިއަށް  2009/5އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ،ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެެހންނަމަވެސް، ައއްޑޫ ސިޓީައީކ އެކްސިޑެންޓުަތއް ގިަނވެ ގެބޮޑު މައްސަލަެއއް
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މު ތަނެއް އައްޫޑ އްތަްއ ބައެއްގެ ފުރާނަ މިހާރުވެްސ ގެއްލެމުންދާ ތަނެއް. ހެލްމެޓު މުހިއެ ،އެތައް ުޒވާނުންނެއް

ސިޓީއަކީ. ގަާވއިދުތައް ހެދިފައި އޮތް ގޮތުން އަްއޑޫ ލިންކު ރޯޑުަގއި މިހާރުވެސް ހެލްމެޓުއަޅަިއގެން ނޫން ގޮތަކަށް 

އި އެކްިސޑެންޓުތައް ހިނަގނީކީ ކޮންމެހެން ހެލްމެޓު އައްޑޫ ސިީޓގަ .ނުދުއްވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

 ށް ޓްރެފިކު ފުލުހުންނަ  ށް،ނާޅައިގެެނއް ނޫން. އައްޫޑ ސިޓީގެ މަގުތައް ނުބެލެހެއްޓެނީ. ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަ 

ކުަޑވީާމ ނުބެލެހެއްޓެނީ އައްޑޫ ިސޓީެގ މަގުތައް. އަދި އަްއޑޫ ސިީޓގެ މަގުތައް ހެދިފައި ހުރި ޮގތުން ރައްކާތެރިކަން 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެކްިސޑެންޓުތައް ހިނގަިއގެްނ ކަންތައްތައް މެދުވެރިެވގެން މި ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ދަނީ. އަދި އަޅުގަ

ނީ ންޖެހޭއެމް.ޑީ.ީޕގެ ވަގުތު ބޭނުންކޮށްގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެމންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ވާަހކަދަްއކާއިރު ވާހަކަެދއްކަ ؛ވަގުތު 

ނޑު ށްތައެމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަ ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްެކންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ . ައޅުގަ

ނޑިޑޭެޓއްގެ ުހވަފެން ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންޏާގަ ނޑުމެންެގ  މު،ބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ރިާޔސީ ކެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފަހަތުގައި  ން އެބަތިބި. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވޯޓު ބޭނުމިއްާޔ ވެްސ މީހު ވޯޓު ބޭނުންވާނެ. އަުޅގަ

. އެ ޫނން ގޮތަކަށް ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ނެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތަްށ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ

ނޑުމެން .ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ  އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ތެރެއިން ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ. މިކަން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ފާހަގަކޮށްލަން ނެްއ ންސިަފއި އި،ފުލުހުން ވައްދަ  ؛ޭރަގއި ާޔގޫތުެގއަށް ސިފައިން  ،އަދި އަުޅގަ

އެ ުކޅުނު ޑްރާމާައކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގޭ ހާލަުތ  ންވަންދެ 5:30ފަތިހު  ފުލުހުން ވައްދަިއގެން ރޭގެ .ނޫން

ނަޑއެިޅގެން ާރއްޖޭެގ  ދިޔަ.ސާުފކޮށް ފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް  ނޑަެއޅިގެްނ ޖެއްުސން. ކަ ކަ

ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހުރި ބޭުފޅެއްެގ ޢާއިާލއަށް ޖެއްސުްނކުުރން. މިއީ ސަރުކާެރއް ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑކަމުެގ ހެއްެކއްެގ 

ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ  އެބަ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. މި ވހަކަ ދަްއކަން

ޖެހޭ. މިއީ ނުދަްއކަންޖެހޭ ވާހަަކތަކެއް ނޫން. މި ެޖއްސުްނ  މަޖިލީހުގައި. ރަްއޔިތުންނަށް މިކަން ހާމަކުރަން އެބަ

 ަރއްޔިތުްނގެ ހާލަކީ އަށް ކުރަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން ާއދައިގެކޮށްަފިއ ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ޢާއިލާ ރާއްޖޭގެ ަރއީސްކަން 

މި ރައްޔިތުންެގ  ،ދަނީ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި މި ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަ ކޮބައިތޯ؟

ފަދަ ބޭފުަޅުކ  ތެދުވެވަަޑއިގެން ރައީސް ޔާމީން ތިއްބެވި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުން ހަމަ ޖިލީހަށް މި ތަނަށް ވަޑައިެގންމަ

ޖެހޭނެ. ލަދުގަންނަން، ރައްީޤެގ ބާނީއޭ ވިދާޅުެވ ވާހަކަދައްަކވާއިރު ެގ ރައީޭސ، ތަަތރައްޤީ ،ޒުވާނުްނގެ ަރއީސޭ .ނެތޭ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާ؟ޖެހޭ. ކޮ ލަދުގަންނަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ނޑުމެންގެ ރައްޔިތު ބައިތޯ އަުޅގަ ންނަށް ޓަަކިއ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ރޯ ާރއްޖޭެގ  ކޭރަްއވާ ބޭފުޅެއްގެ ޒިންމާއެކު ރާއްޖޭގެ ރައީްސކަން .ބުހުތާނު ދޮގު މިތާ މި ހަދަނީކަ

އްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ . ރާކުރަނީ ެނއް ނޫން މިކަން މިކޮށްދިނުން. އެހެތުންގެ ަރއްކާތެރިކަްނ ކަށަވަރުރައްޔި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ ކުރަނީ.ޖެއްސުން އިރު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ތަކަށް ބަލާސުރުޚީތަކުން ފެންނަ  ޚަބަރު ،އަުޅގަ

 .ކޮށްފައި ތިބި މީހުން ޖަލުން ދޫކޮށްލެވެނީމަސްތުވާަތކެތި ބޭނުން އިރާއްޭޖގަ ދަނީ ބިރުވެރި ޚަބަރުތަކެއް.ފެނިގެން
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ދަނީ ރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ބޭބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން .މަންޒަރުތައްއެ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ލީޑަރެއް އެ އޮންނެވީ ޖަުލގައި. ިމީއ  ޖަލަށް ލެވިގެންދާ ތަން. އެްއެވސް ޝަރީޢަތަކާ ނުލާ

އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ތިބީތީ  ،ވަގުތު މިކަން ހިނގަމުންދާއިރު ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުެމން މި ހާލަތުގައި މި

 ،ތެރެއިން މިކަން ދާއިރު  ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ތާރީުޚގެ  ގެބޮޑު ކަމެއް  މާ

ނުވާނެ. މި ނެ. މިރާއްޭޖގެ ތާރީޚު ދެކިަފއިުނވާމި ރާއްޖޭެގ ތާރީުޚގައި ެދކިފައިޖައްބާުރކަން ބޮޑު ވެރިކަމެްއ  މިއަށްވުރެ

އަނިާޔވެރި ސަރުކާރެްއ  ާލއިރު މިއަްށވުރެއިރޭޝަންތަކުން މި ވާހަކަތައް ިކޔަވާހަކަތައް ލިެޔިވގެން ފަހުން އަންނަ ޖެނަ

ދޭނެ. ހެކި ގެ ތާރީޚުކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ނެތްވެސް  ރަްސކަލެއް ؟ސަުރކާރެއް ީކއްކުރަންތޯ ،ޖޭގެ ތާރީޚުަގއިރާއް މި

ނޑުެމން ދައްކަން އެބަ ރާއްޖޭގެ  ،ހޭ. ރޭގައި މިދެންނެވިހެންޖެ މި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާިއރު މި ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރީ؟  .ހިފަހައްޓާލިއޭ ންވަންދެ 5:30 ބި؛ލާ ނިދިކުަރްއވާފައި ތި ކަން ކުރެްއވި ބޭފުެޅްއގެ ޢާއިރައީސް

އޭަގއި  !މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ބަލަ .ޓީީވގެ ހާޑް ޑިސްކު ެގންދިޔައީ. ސީ.ސީ ޓީީވގެ ހާުޑ ޑިސްކު ގެންދިަޔއީސީ.ސީ

ަރއީްސ  ،ެއ ބޭފުޅުންގެ ާޢއިލާ ހުރި ރެކޯޑިން ހޯދަންޏާމު އޭަގއި ެއ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަކަށް ހެކި   ؛ހުރި ރެކޯޑިން

ނޑަެއިޅގެން ބާރުެގ ބޭނުންކޮށް .ނޫން ހެދީކީދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއހެނެއްނަޝީދުގެ ޢާއިާލއިން ެއ ފޯރުކޮށް ެއ  ،ކަ

ންތައްތައް މި ކަ ށް ގެންދިަޔއީ. ނަމަވެސްއަެއ ކަންތައް ކުރި ކުރުމުގެ ގޮތުންއެ ގެއަށް ަވދެ ޖެއްސުން ،ގެއަށް ވަދެގެން

ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލަކަށް މޮޅު  ،ޖެހޭ. މިތާ މި ވާހަކަ މި ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ މިހެން ދަންޏާ 

ނޑުމެްނ  ދައްކަން އެބައްޭޖގެ ހާލަތުގެ ވާހަކަ މިތާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާ .ވާހަކަެއއް ނޫން ދައްކަންޖެހެނީ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޢާއިލާތައް ުއޅެން އޮތް ތަން މިއީ. ރާއްޖޭގެ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ؛މިތާ ދަރިްނ އުޅެން އޮތް ތަން މިއީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ތަން ެވސް އުޅެން އޮތް ތަން މިީއ. މި ފަހުން އަންނަން ތިބި ޖީލުތައް ،ފަހުގެ ޢާއިލާތައް   އަުޅގަ

 ޒިންމާއެއް ގެްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ންމާއެއް ެއއީ. ގެ މަޖިލީހުގެ ޒިރައްޔިތުންމި ޖެހޭ.  ރައްކާތެރިކޮށް ގެންގޮސްދޭން އެބަ

ނީޑގަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއި އެއީ.  ެއކު.  ޒިންމާތަކަކާ ިއ އިށީނދެވަަޑއިގެން ތި ިއންނެވީވަގުތު ތި ގޮ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ވާްނޖެހޭނެ. މި ކަންކަމުގައި ައޅުޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއް ގަ

ނޑުމެްނ  ،ކުރަންޖެހެނީ ޒިންމާދާރު ގޮތުަގއި. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ވާަހކަ މި ދައްކަނީސް މަސައްކަތްޖިލިމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެރަވާ ކަމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ކުރަނީ. މި ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރާއިރު ޙަޤީޤަތް ހާމަ މި ައޅުގަ

މި ޙަޤީޤަތަށް  .ކުރައްާވކަންދުވެވަަޑިއގެން މިކަމާ  އިންކާރުން ތެނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއހެން ބޭފުޅު

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޝުކުރިްއޔާ. އިންކާރުކުަރއްާވކަމީ މިއީ ހިތާމަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާއިޝުކުރިއްޔާ  ގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާްއޒަތްތެއި

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ 

ކުރަން ވަރަްށ ކީ ޙަހުށަހެޅުއްވާފައިާވ އިޞްލާބެހޭ ގާނޫނަށް މި  ފަތުރާގޮތުން އެއްގަމު ދަތުރު ބެހޭ ހެލްމެޓުއެޅުމާ

ނޑުމެންނަކަްށ ނެތް ދިވެރަނގަޅު ކަމެއް. އެ މުކަން އްހި ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ މުހިހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އް މި ަޤއުމު ނާޅާ މޮޓޯ ސައިކަލް ދުއްވާ ަޤއުމެއެްއވެްސ ޤައުމެްއަގއި ހެލްމެޓު ސާފުކޮށްދެވިފަެއއް. އެއީ ދުިނޔޭގެ

 ތަުކގައި ގިނަ މީހުން ހުރި މަގުމަތީގެ އެްކސިޑެންޓުއި އްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ޤައުމުގައި ިހނގާފައިނޫނިއްޔާ ނޯންނާނެ 

 ނާޅާ ސައިކަލް ދުްއވުމުގެ ަސބަބުން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮިމޓީން ވެސް ފާސްކޮށްފައި މިމަރުވެފައި ވަނީ ހަމަ ހެލްމެޓު

ްއޒަތްތެރި އިނުދޭ  ހާ ކަމެއް ަހމަޖެހިގެނެއްެއޅުމަކުންނެއް ހުރިޒަތްތެރި ަރއީސް. ހެލްމެޓުއްއި އޮތީ މިކަން ނުކުރާ ގޮތަށް 

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި  ގައި ޭވ ގޮތަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުނާޅާ ވެސް މިކަން ކޮށްލެ އީސް. އެހެްނވީމާ، ހަމަ ހެލްމެޓުރަ

ނޑުމެްނ ދައްކަންީވ ކުރަންޖެހޭ ަކންތަ  މި .ކުގެ ވާހަކަާއއި ކުރަންުނޖެހޭ ކަންތަކުގެ ވާހަކަދަނީ. މިއަދު އަުޅގަ

ޔާމީންގެ  هللاއޮތީ. ޢަބްދު ކަމުަގއި މިރުކާރު މިއަުދ މި ޤައުމުގެ ވެރިނު އެންމެ އަނިާޔވެރި ސަރުނުަގއި އުފެދުގަ

އެއް. އްޒަްތތެރި ރައީސް އުފެދިފައި ރުނަކު ދުނިޔެއަކު ނެތްގަސަރުކާރު. މިއަށްވުރެ އަނިާޔވެރި ސަރުކާރެއް މި 

ޖަހާއިރު ކޯޓުއަމުުރ  3ަގނޑު ދަންަވރު ން ރޭކުރުމުގެ ގޮތުވެރިކަންކޮށްަފއި ހުރި ބޭފުެޅއްގެ ާޢއިލާއަށް އަނިޔާ 

ގަިޑއިރު  24 ؟ެޗއްތޯއްމިއީ އަނިޔާ ނޫްނ ކޯ ،ދޭ އަނިޔާ އަށް ަވޑަިއގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހޯއްދަވަިއގެން އެ ޭގގެ 

ްއޒަތްތެރި އިޑަިއގެން އެ ަކންތައް ކުރާކަށް. ވަ ގެން ނެތީތޯ ކޯޓުއަމުރެއް ހިއްޕަަވއިނިމިގެންދާއިރު ދުވާލުގެ ަވގުުތ ވެސް 

އިރު ރަެށއްަގިއ ހުރި އާދަިއގެ ނިކަމެތި ހުރި މީހަކަށް އެ ވަރަށް އަިނޔާދޭ ކޮށްފައިމި ޤައުުމގަިއ ވެިރަކން .ރައީސް

މިީއ މި ޤައުމުގެ ހާލަތު މިއަދު  ޤައުމުގައި އޮތީ؟ ރައްކާތެިރކަމެްއތޯ މި ،މާޔަތެއްހިޢާއިލާއެްއގެ ރަްއޔިތަކަށް ކޮްނ 

ެއކަމަށް އެއްބާރުލުންދޭން ރައީސް ެވސް ތި އިންނެވީ ތައްޔާރަްށ  ،ެއކަްނ ކުރުމަށް ޓަކައި ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

ގެންދަވާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ެދނެދެކެވޮިޑގެންވާނެ ިތޔަ ހިންަގމުން ތިهللا އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެން. އަިނޔާ ވެރިކަުމގެ ކޯާފއަށް ައޅުަގނޑުމެން ބިރުގަންނަންޖެހޭނެ އެކަލާނގެ ކޯފާއަށް ބިުރގަންަނންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮއިްއޒަތްތެރި ރަ ވާނެ  ނގޭނެ ފަރާެތއްހުރިހާ ަކމަކީ އެ ރުވޭނެ ަކންތަކެއް ނޫން. އެ އީސް. ެއއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން އުމުަގއި ހިނގަމުން މިޤަކަންތައްތައް. ެއކަންކަން މި  ދަނީ  ކުރަމުން މިނުގަނެ އެކަންކަން ބިރު ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުފިލޭނެ هللاއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގެ ކޯފާ އަންނާނެ ކޮންމެވެްސ ދުވަހަކުން. އެ ކޯފާައކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އިންސާފުން ކަންތައް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވެިރކަމަީކ  އެުކ  އަމާނާތްތެރިކަމާهللا އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޗަށް ދޫކުރާ އެްއޗެއް. އެ ެވރިކަމުގައި އެ އަމާނާތްތެރިކަން ނެތި، އިންސާފު ގެއްލި، ކުރަން ރައްޔިތުންގެ އަތްަމއް 
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އަޅުަގނޑުމެްނ  ،ނަސީބާއި އަންނާނެ ކޯފާއަްށ ބިރުނުގަނެފެށީމާ ދެން އޭގެން ލިބޭނެ ބަދު ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔވެިރވާން

ނޑު މި ދުނިޔޭގައި އުޅެމުން މި ނޑުމެން ކާކަށްތޯ އަ ؟ިރވާންވީމެން ކާކަށްޯތ އަނިޔާވެދަނީ. އަޅުގަ ނިޔާދޭންީވ އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުގެ  .ދަނީ ައނިޔާވެރިކަން އުމުަގއި ހައްތަާހވެސް ފެންނަމުން މިޤަ އެހެންަނމަވެސް މި  ؟އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޒަތްތެރި ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު އިއް ،ދަނީ. ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ތެރެއިން ވެސް އެކަން ފެނިެގން މި

ފެންނަނީ.  ފެންނަނީ. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަިއގެން މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންެގންދާ މަންޒަރު މި ރައީސް މި

ވަދެފަިއ  ޔާތަނަށް މީޑި ދުވަހު ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ވެްސ ސިއްުރކުރަން، އެއިްއޔެ ނޫން އިހަށް

ނެތް.  ،އެއް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔާކުރި ވާަހކަ ބުނެލާނެ މީޑި ވާހަކަ، އެކަން ވެސް އެ މަނެރުނީ ޔާމީޑި އޮްއވާ

އިން ވެސް ެއއްެޗްއ ގެނެސްނުދިނުމަށް ޓަކައި ޔާތަުކގެ އަނގަ ބަންދުކޮށް، މީޑިޔާމީޑި، އިތަކަށް ބިރުދައްކަ ޔާމީޑި

ން މިއަދު ޑިޮމކްރަސީޭއ ކިޔަން ލަުދގަންނަންޖެހޭނެ ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން މި

. ޑިމޮކްރަސީ ބޭނުންކޮށްގެން، ކުަގއި މިކަން ކުރާ އުސޫަލކީއުމުތަޤަ ރައީސް. މިީއީކ ނޫން ދުނިޔޭގެ އިްއޒަތްތެރި

މުޚްތާރު ދުޚުޑިޮމކްރަސީެއއް ޫނން މިއަދު. މީ ދަނީ މިައދު. މިއީކީ  އުމުގަިއ މިޤަޑިމޮކްރަސީ ހަލާކުކޮށްލަމުން މި 

ދަނީ. ހުރިހާ ބާރެއް އެެކއްގެ ޖީބަށް ލަިއގެން ެއކަން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު  އުމުަގއި ކުަރމުން މިޤަ ވެރިކަމެއް މި 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ވަނަ ގަރުނުަގއި މިފަދަ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރޭަގިއ  21ދަނީ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަދުވެތި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންތަކުގެ  ،ވާންޖެހޭނެއުޅެން އަުޅގަ

ތެރޭގަިއ އުޅެން. ައޅުަގނޑުެމން އިންސާފުން ވާހަކަދައްކަްނޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން އިންސާފުން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ. 

ނޑުމެން ައދަބު  ެއކު ދެ ދޭންޖެހޭނީ. ދެވޭ އަދަބަީކ އިންސާފުވެިރކަމާ އިންސާފުން ކަންތައް ުނކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ތިއްެބވީ ޖަލުަގއި.  ރީަޢތެއް ނެތި ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ީލޑަރުން އެޝަޖެހޭ.  އަދަބަކަށް ވާން އެބަގޮތަށް ދެވޭ  ފުށް ފެންނަ

 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ. އަދި ކޯޓަށް ވާވަހެއްވެއްޖެޯތ ޖަލުގައި އިންނަކިހާ ދު ؟އިތޯ މި ޤައުމުގެ ޢަދުލުިއންސާފުކޮބަ

މަްއސަލަ ބަލަން ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ  ން. އަދި ކޯޓުންނެވީއޮ އެ މައްސަލަ ނުނިމި އެތަްއ ދުަވހެއް ވަންދެން ޖަލުަގއި 

ރައީސް ނުފަށާ. ޖަސްޓިސް ނުލިބުމަކީ، ލަސްވުމަކީ ޖަސްޓިސް ނުލިބުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިންސާފު ނުލިބި 

މްރާން ޢި އިޚްކީްއވެގެންތޯ ޝަ ؟ޤައުމުގެ ކޯޓުތައް ސާފު ނުލިބުން އެއީ. ކޮބައިތޯ މިލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އިން 

 ކުެރވެންދެން އެއެކު ޙުކުމް ށް އިންސާުފވެރިކަމާ ބޭފުޅާއަ ބޭފުޅާގެ މައްސަލަ ނިންމާފައި އެ . އެއިނީ މިއަދު ޖަލުގައި އެ

މީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތަްއ  ؟ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި އެހާ ދުވަހު ަބއިންދަންޖެހޭތޯ ބޭފުޅާ ޖަލުގައި ަމއްސަލަ ުނބަލާ

ބޫލެއް ނުކުރާނެ. ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގެ ެވރިން ވެސް އެ މަޤާމުތަކަށް ގަޒަތްތެރި ރައީސް. މިެއއް ދުނިޔެ އިއް 

. އެ ަޤއުމުެގ މީހުންނަަކށް އެނޫން އެހެން ެއއްވެްސ ގޮތެްއ ނޯންނާނެ ތިބީ ެއ ޤައުމުތަުކގެ ަރއްޔިތުން. އެެއ ލާފައި 

ޤައުމަކީ  ހަދާ ކޮންމެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ދެކޮޅުކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީމީހުން  ގޮތަށް އެ ރައްޔިތުން ބުނާ

އޮންނަނީ. ރައްޔިތުން ބުނާނެ  ކުރާ ޤަުއމެއް. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރު އެ ޤައުމުގައި ވެސް އެއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދު 
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އި އުސޫުލެގ ޔާޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އިްނސާފާއި ހަމަތަކުން ކަންތައް ކުރަންުކގަިއ ސަރުކާރުވެސް އެ ަޤއުމުތައަބަދު

. މިީއކީ ޤައުމު ިހންގާ ުއސޫލުން ހިންގާ ތަނެްއ ޮއތީ ހަމައިން ނެއްޓިފަ. ފާލުން ނެއްޓިފަ ތެރެއިންނޭ. މި ޤައުމު މި

މުޅި ޤައުމު ސުންނާފަތިކޮްށ  ،ހަދަިއގެން ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބައެްއގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ޤައުމު

 ޤައުމުން ފެންނަމުން މި  ދަނީ. ކޮންކަހަލަ މަންޒަރުތަކެއްތޯ މި ވަްއކަމާއި ލޫޓުވުުމގެ ތެރޭގައި މި ޤައުމު ހިންގަމުން މި

ކުްނ ދިވެހި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ެއްއވެސް މީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާނެ އެްއވެސް ިރވެިތ މަންޒަރެއް މި ޤައުމަ ؟ދަނީ

ނޑުމެންގެ ހަޔާތުގައި ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ފެންނަމުންނެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުދޭ. މީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއަދަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަރައިގަެނވި ރެިވގެންާދ ކުއިމުޤާމި ޤައުމުަގއި އިންސާފު  ،ކަމެއް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމކަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްއްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުމަންޒަރު ހުރިހާ ދިވެހި ރަ ކުރާަނން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ގަ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަބަމެން

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ށް މި ނު( އައެްއގަމުދަތުރު ފަތުރުކުުރމާ ބެހޭ ގާނޫ) 2009/5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީގުޭޅގޮ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ދީ ކޮމިޓީަގއި ޞާމީ އަޅުަގނޑުމެން އިޤުތި ،ތުން އަުޅގަ

ތެރި ަރއީސް. މި ޮއތީ. އިއްޒަތް ވާފައި މިއްބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ފޮނު ވަރަށް

ޙު ތަންފީުޛވާ އިޞްލާ އިދެްއގެ ދަށުްނ މިބެހޭ މިނިސްޓްރީްނ ހުށަހަޅާ ގަވާ  ކަމާ އީގޮތުން މި  އޮތްއިޞްލާޙުަގއި 

ބޫލުކުރަން ގަގަޅު ވާހަކަެއއް. އަޅުަގނޑުމެން ދަނީ މަޖުބޫރު ކަމަކަށް. ރަނ އެޅުން ވެެގން މިހިސާބުން ހެލްމެޓު

ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަްއ ަތްއ ހިނގާފައި އެބަހުރި. އަދި ބުން ވަރަށް ބޮޑެތި އެކްސިޑެންޓުނޭޅުމުގެ ސަބަޓުހެލްމެ

އެޅުމަކީ  އެްއވެސް ަޤއުމެްއގައި ހެލްމެޓު ދުނިޔޭގެ ،މީހުންގެ ފުރާނައަށް ލިބިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސްސްމީ

ކޮށްފައި ޮއންނަ ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެްސ ެލއް ނެތި މަނާކޮށްފައި، ހުއްދައެްއވެސް އުސޫ

ގުތަކާިއ، ައޅަންޖެހޭ ހާލަތްތަކާއި، އަޅަްނ ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ނޫން ހެލްމެޓް އަޅަންޖެހޭ މަގުތަކާިއ، ނާޅަންޖެހޭ މަ

އަދި ކަމެްއ  ،ލާފައި ގާނޫނަކަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަކުންއިލޯ މަރަ ހާލަތްތައް އެބަހުރޭ. އަުޅަގނޑުމެން ދެ

ދަނީކީ  ހިނގަިއގެން މި ތައްެއކްސިޑެންޓު  އިރާްއޖޭގެ މަގުމަތީގަނުދާނެ. އްލުވެގެންޙަމައްސަލަ  އަދި މަޖުބޫރުކުރުމަކުން

 ،ނާޅާ ސައިކަލު ުދްއވުން ބޫލުކުރަންޖެހޭ ހެލްމެޓުގަެގން ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ނާޅައި ހަމައެކަނި ހެލްމެޓު
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ެގއްލުން ލިބެން  ،ތައް ދިމާވެެއކްސިޑެންޓު ެއއީ ެއއީ މަްއސަލައެއް.  ފަހަރު ދުއްވުންލީ އުޅަނދު ނުވަތަ ދެ ފުރޮޅު

ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ަގއިއް. އެހެްނނަމަވެސް ގާނޫނަކުން އަުޅަގނޑުމެން މިކަން މަޖުބޫރުކުރާއިރުމެދުވެރިވާ ސަބަބެ

ހެދޭ  ،އެހެންނޫނަސް އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރި ދިރާސާއަށް ބަލާއިުރގައި މިހާރު ހެދިފައި އޮްތ ގާނޫނުގެ ދަށުން

ނޑުމެންނަށް މާލޭގެ މަގުތަކު ނދު ދުްއާވ އުޅަ ތަ ރާއްޖޭގެ އެްއގަމުަގއި ނުވަގަާވއިދުތަުކގެ ދަށުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެްއވެސް އެޅުން މަޖުބޫރުމަގުތަކުަގއި ހެލްމެޓު ކުރެވެން އެބައޮތް. ެއހެން އެކަން ކުރެވެން އޮްއާވ އަޅުގަ

 އެޅުން މަޖުބޫރުުކރުމަކުންނެއް މައްސަަލއަކަށް  ންނަ އިޞްލާަޙކުން ައދި ހެލްމެޓުބެލުމެއް ނެތި ގާނޫނުތަކަްށ މިހެން ގެ

ތައް ވަރަްށގިނައިްނ ހިނާގ ގަންނަވާނެ ރާއްޭޖގެ އެކްިސޑެންޓުއްލެއް ނާދޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެނިގވަަޑއި ޙަ

ހިނގަނީކީ ނުވަތަ މީހުްނެގ  ތަްއ މިގުތަުކގައި އެްކސިޑެންޓުުނވަތަ ހިނގާ ރަށެއް ައއްޫޑއަކީ. ައއްޫޑގެ މަ ،އްދެއްހަސަރަ

ގަިއ ރޯޑު  ވެގެން ނޫން. އަދި އެ ލިްނކުނުއެުޅން މަޖުބޫރުކަނި ހެލްމެޓުމި ލިބެނީކީ ހަމައެ ފުރާނައަށް ެގއްލުން

އެބަ ބައްލަާވ  ެއކީަގއި ސަރުާކރުން މިހާރުއެއާ އްދެއް ެވސް އެަބއޮތް. ައދި ހަމަހައެޅުން މަޖުބޫރު ސަރަހެލްމެޓު

ތަްއ ހުއްުޓވުމަށް ކްސިޑެންޓުރިވާ ސަބަބު. މިފަދަ އެ ތައް ހިނގަން މެދުވެކޮށް ޮބޑެިތ އެކްިސޑެންޓުޞައަްއޑޫަގއި ާޚއް

ނޑުމެން އެބަ ހިނގަން މެުދވެރިވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން.  ތަމަ ދިރާސާކުރަން. އެކްސިޑެންޓުެޖހޭ ފުރަ ޓަކައި އަުޅގަ

 އަޅައިގެން ދުއްވަން ައޅުަގނޑުމެން މަޖުބޫރުކޮށްފި ހާލަތެއްގައި ަބއެއް  މަގެއްަގއި އެންމެން ހެލްމެޓުމުޅި މާލޭގެ ހުރިހާ 

ވުުމގެ ހާލަތްތަކުގަިއ ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރަންނުޖެހޭއެކަން ހާލަތްތަކުގައި އެކަްނ ެވގެން ހިނގައިދާނެ ައޅުަގނޑުމެން 

މި ގާނޫނަށް ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ސަބަބުން ވެސް މީހުންނަށް މެދުވެރިވާ ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެ

ނޑުެމން ފާސްނުކުރުމަކުން ކުންނެްއ، މިމައުޑުމެން މި އިޞްާލޙު އަދި ނުގެނައަޅުަގނ ނެއް ބިލު އަޅުގަ

 ހެދިފައި  ،ހުރި ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ެވގެންދަނީކީ ނޫން. މިހާރު ހެދިފައިއެުޅން އެްއކޮށް މަނާއަޅުަގނޑުމެންނެްއ ހެލްމެޓު

ނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ދިރާސާތަކެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  މެޓުކޮށްަފއި ހެލް ހުރި ގަވާއިދުަތކުގެ ތެރެއިްނ ވެސް އަުޅގަ

ލާފައި އަދި ރައިލޯ މަ ައޅުަގނޑުމެން ައދި ދެ، ބޭނުންކުރުން މަޖުބޫރުކުރެވެން. އެހެންވީމާ ހެލްމެޓު އިއްދުތަކުގަ ހަސަރަ

ނޑުމެން ވަރަށްޞާތިގެ އިޤްނުކުރާކަްށ މަޖިލީހުއިޞްލާޙު ފާސް މި ބޮޑަށް  ދީ ޮކމިޓީން ނިންމީކީ ނޫން. އަޅުގަ

ނެ ލިބޭއްލު ޙަމިކަމަށް އެންެމ އެކަށީގެްނވާ  ،މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަާރުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމަޝް ،ދިރާސާކޮށްފައި

ނޑު ، އޮތީ. އެހެންވީމާ އިޞްލާުޙ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި މި ދޭތެރޭަގއި ވިސްނާަފިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮތްތަކާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަގުގަ ގެ މައްސަލަތައް ގޯްސވެގެންުނދާނެ. މިހާރު ސަރުކާރުން މަތީ ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މީގެ ސަަބބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަގުމަތީގައި މި އެ ،ކުރާ ދިރާސާތަކުގެ އަލީަގއި ހިނާގ  ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަުކގެ އަީލގައި އަުޅގަ

ފުރުޞަތަށް ދެްއވި  ،ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނުޑ ގައްލު ިލބިގެންދާނެ ކަމަށް ޙަ ށްތަކަޓުއެކްިސޑެން

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .والس الم عليكمއަުރވަން. ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓު 30ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ޝުކުރިއް

   

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ބަހުސްގެ 6.6 ވަަނ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 3މިއަދު  .الس الم عليكم

ގެ ބަހުްސގެ 6.6 ައއިޓަމު އެޖެްނޑާނުވާީތ ހަކަަދއްކަން އެދިަވޑަިއގެންފައިމަރުޙަލާ. އާދެ! ެއއްެވސް ބޭުފޅަކު އިތުރަްށ ވާ

ވަަނ ނަންބަރުގެ  3ގެ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( 75ަގވާއިުދގެ  ،މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ަކނޑަައޅަން. އެހެންކަމުން

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ  ،ންާމއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ އެ ،ދަށުން

 3ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލގެ ( އަެއްއގަމު ދަުތރުފަތުރުގެ ގާނޫނު) 2009/5ނަްނބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު 

 ޔުން އިްއވަން. ވަނަ ކި

ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ބެހޭ ަކންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލު ޤައުމީ  ކާރިސާއާ، 6.7 އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.7}

ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2015 ޮއގަސްޓު 26ނިންެމވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯްޓ  އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ގެ ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު މި

 ރުވަން.. ފުރުޞަތު އަޟާޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ 

ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލު ޤައުމީ  ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާރިާސއާޝުކުރިއް 

ން މަޖިލީހުން މަތީއެގޮުތގެ ، ބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ ވަނީ މި ނިންމަވާފައި  އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން. ޝުކުރިއްާޔ. އިނިންމަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި  ގެޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ބިލަށް  ދަންނަވަން. މި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އިްއޒަތްެތރި އެހެން ޒަތްތެރި ަނއިބު މުޤައްރިރަށާއިމުޤައްރިރަށާއި ިއއް

ނޑަެއޅިފައި . ސިކުންތު 59 މިނެޓު 28ހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ަގޑިއިުރގެ ބަ 1ވަނީ  ބަހުސްގެ ގޮތުަގއި ކަ
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 18 މިނެޓު 3. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު 15 މިނެޓު 7ރީ ޕާޓީއަްށ ހޫ. ޖުމްސިކުންތު 29 މިނެޓު 14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

. މިނެޓު 3ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް . ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއް މިނެޓު 3. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ ސިކުންތު

މެންބަުރ  އަުރވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ދީދީއަށް.އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އިރާގެހިތަދޫ މެދު ދާ

ުރ ބެހޭ ބިލަކަށް ވާހަކަދަްއކާއި ރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ްލަގއި ކޮމިޓީ ލެވަ ،ށަހެޅިމު ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުއްމިފަަދ މުހި ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީާޔ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ހިތާމަ

ތަުނގަިއ  ށް އޮތްއަިވ ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަްއ ކުރިއަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއިރު ދިމާ

 ްށ ކޮށްދެްއވެްނ އޮތް ކަންތައްތަްއ ކޮށްެދްއވާށޭ. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިރައީސަ ހުގެތަކުރާރުވިޔަނުެދއްވުމަށް މަޖިލީ 

ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާއިން  2005މު ބިލެއް. އާދެ! ރާއްޖެއަށް އްމީ ވަަރށް މުހި ،ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

ށް ބިލު ފާސްކުރުމަ މި ،ިހނދުވީ މިފަދަ ބިލަކަށް ބޭނުންވެފައި ،ިގނަ ޢިބްރަތްތަކެއް ލިބި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް

އާދެ!  ؛ކުިރއިރު ައޅުަގނޑުމެންޓީަގއި މަސަްއކަތްމިބިލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުަމށް ކޮ، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް 

ކޮމިޓީަގއި  ،މިއަދު އިދިކޮޅު ޕާޓީެއއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ކިތަންމެ ރަނގަޅު ވާހަކަތަެކއް ދެއްެކވި ކަުމގައި ވިޔަސް 

ނޑު މި ކަންފަތެއް މިބީރު ދަންނަާވ  ކަންކަމަްށ ދެވުން ެއއީ ހިތާމަކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ފަހަރު ކާރިސާއެއް ދިމާވެގެްނ  ހަފްތާއަކު އެއް ،ލްަގއި ވާހަކަދަްއަކވަމުން ހުށަހެޅިންައޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ލެވަ ،ވާހަކަައކީ

ގެ ރައީްސ ހުމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީނުހިނގާ ގޮްތ ރައްޔިތުންގެ ކާިރސާގެ ކަްނތައްތައް ހިނގާ ،އުޅޭ ަވގުތު

ކޮމިޓީެގ ބަެއއް ބޭފުޅުން  ،ޓީައކަްށ ކާރިާސގެ ރިޕޯެޓއް ހުަށހަޅާލަން. އެހެންނަމަވެސްކުަރއްާވ ކޮމިއްޔަންޢަ

ނުޖެހޭ ކަމަށް. މީ ވަރަށް ދެަރ ްނގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާންބޭނުންފުޅުވަނީ ސަރުކާރުން ުކރައްވާ ކަމަކަށް ަރއްޔިތު

ނޑު  ؛ކަމެއް. ސަުރކާރުގެ   ބޮޑު  ށް ލިބޭ ވަރަށްހައްޔިތުންެގ މަޖިލީން ރަ ޫނނުއަސާސީޤާބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ގައަުޅގަ

ޓަރުން ވެސް. ެއއީ އަދި ިމނިސް ،ކުރުވުން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސްޒިންމާއެްއ ސަރުކާރު ޒިްނމާދާރު

 ،ސް ކަމެއް އަންނަ ަކމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އިމީްއޒަތާއި ޝަރަފަށް ުކޑައިބޭފުޅުްނގެ  ވެސް އެއެްއގޮތަކަށް 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ އަމިއްަލއަށް ދޫކޮށް މިއަޅުަގނޑުމެ ނޑު  ން އަުޅގަ ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ގަލެވެނީ. އަުޅގަ

ރޫލިންގ ޕާޓީއެްއގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ގޮަތކަށް 

ޅު ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އުުފްއލަވަންޖެހޭނެ. އަދި އިދިކޮ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ކުރެްއވުމަށް ދޫކޮށްލެވުމެއް ނޫން. އެ

ހޭނެ. ކުރަންޖެ ަތއްއެކު ސަުރކާރު ޒިްނމާދާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފަރާތްތަކުން ވެސް ޒިންމާާދރުކަމާ

މަޖިލީހުގެ  . ރައްޔިތުންގެއޮތީ މުޅިން ބަދަލުވެފަ އެުކ ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދު ހާލަތު މިޔާ އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ
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ހިާތމަހުރި ކަމެއް އިްއޒަތްތެިރ  އީދޫކޮށްލައްވަނީ. މި ގެ މެންބަރުން އަމިއްލައަށް މިހުރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ޒިންމާ

 ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިއަރުވަނީ ކުރެންދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މު ކަެމއް. އްޤައުެމއްަގއި ެވސް ވަރަށް މުހި ބެހޭ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކާރިސާއާ ޝުކުރިއް

ނޑުމެން ވެްސ ކާރިސާއެ ްއގައިެވސް ކޮންމެ ވަގުތެ މަކަށްކޮންމެ ޤައު ،އެހެނީ ދިވެހިރާއްޖެައކީ ގެ އް އަުތވެދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކާރިސާ އަިއއްސަ އެބަހުރި.  ،ވާނަމަ ވެސް ތާރީޚަށް ބަލާ ކަމުގައި  ތަފާތު އެކި ދުަވސްތަކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ތާރީޚުތައް ިލޔެފަިއވާ ،އެހެންނަމަވެސް ކުެރިވފައިާވއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޮޑކިއުމެންޓުުނވަތަ ލިެޔވި  ،އަުޅގަ

ދަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ  ގިނަ ބޮޑެތި ކާރިސާތަެކްއ ފެންނާކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި މާ

ގެން ނަމަވެސް. ވެހިވާރޭ  ،އަަރިއގެން ނަމަވެސް ން. ެއއީ އަދި އުދަކަެރްއގެ ހާދިސާތަކެއް ހިނގަމުންދާކޮންމެވެސް ވަ

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް  ،ގޮތެްއގަިއ އެ ޤައުމުތައް އުފެދިފައިވާ ޮގތުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއ ކާރިސާއަކީ ާއއްމު

ޑުވާނެ ކަމަށް ތައްޔާރުެވގެްނ ބޮ  ޤައުމުތަކުަގއި ފެން ވަކި ދުަވސްތަކެްއގައި އަންނަ ޤައުމުތަެކއް. އެ ،ވަކި މޫސުމެއްަގއި

ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖެައކީ އިއެްއޗެހިތައް ހޯދަ އްސާިއ އަދި އެހެންކާެއއްޗެ  ިދވެހިރާއްޖެ  ،ަތއްޔާުރެވ ތިބެނީ. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ކާިރސާތަކެއް ުނވަތަ ކާރިސާެއއް ، ވާީތވެ  ދިވެހިާރްއޖެއަކީ ޖަޒީާރ ޤައުމަކަށް  ،އުފެދިފައިާވ ގޮތުން

ނޑަްށ ލިބުނު ތަޖުރިބާއަކީ އަތުވެދާނެތީެވ ވާންޖެހޭ ަތއްާޔރީ ހާލަތް ގުޅިގެްނ  ސުނާމީ ކާރިާސއާ ،ތަކެއް ވާންޖެހޭ. އަުޅގަ

 އެ އި،ށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫަބއްދަރައްޔިތުންނަ ،އްުލޮކށްޙަކާރިސާ ދިމާވި މައްސަލަތައް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ

ނޑެްއ ދިވެކުރާނެ ިސސްޓަމެއް ނުވަަތ ނެޓްވޯ ކަންތައްތަްއ  މި  ،ައުކ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ހިާރއްޖެކެްއ ނުވަަތ އޮނިގަ

ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ކާރިާސއެއް އަުތވެއްޖެ އިމުޤާއެީކ އަުޅަގނޑު އުއްީމދުކުރަން އެފަދަ ސިސްޓަމެްއ  ގާނޫނާ

. ކަމަށް ނެެއއްގޮަތކަްށ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަންަތއްތައް ކުރެިވގެންދާ ،ހިނދެއްގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެއް އުސޫލަކުން

ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ  ެއކީަގއި ބަެއއް ބޭފުުޅން އެ އެ ކާރިސާ އައުމާ ،އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ ސުނާމީ ކާރިސާަގއި

ނުޑަގނޑުގަ ސިޔާސީ ކުރިއެ ،ބޭނުމަށް  ދޯނިފަހަރާ  ،ިއ ެއއްޗެހި ެއއްޗެީހަގއި ބަންދުކޮށްޔާރުްނ ހޯދުމަށް ޓަކައި ފޮިށގަ

ަގއި މަޝްހޫރުވުމަްށ މީހުންެގ ނަން ދާއިރާ އަިމއްލަ ނަންޖަހައިގެްނ ގޮސް އެމީުހންގެ  އެްއޗެހި ހިފައިގެްނ އެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދު ކުރަމުންދިޔަ ތަން. އެމަސައްކަތް ނުދިޔަ ޤައުމެްއގަިއ ާކރިސާއެއް ހިްނގާ ބަލަހައްާޓ ވަހު އަުޅގަ
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 ނު ދިޔަ ތަނެއް. މިއަދު މި ގާނޫ ނިޒާމެއް އޮެވގެން ސަރުކާަރކުން ރައްޔިތުންނަށް އަޅާުލންތެރިކަން ލިބިގެން

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމާ ނެ ފުރިހަމަ ބަލަހައްޓާ ،ހިންގާނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކާރިސާ  ،އެީކގަިއ އަުޅގަ

ނޑެއް  ކުެރވިގެްނދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ކާރިާސއަކުން ކޮންމެ ަވގުެތއްަގިއ ވެސް ގެއްލުން ލިބިދާނެ. އިމުޤާ އޮނިގަ

ުނވަތަ  ،ޤައުމެއްަގއި ނުވަތަ ތަނެްއަގއި ހަލާކުވާ މިންވަރު ،އުޅެނީ ބުނެ މި ގޮތެްއަގއި ކާރިސާއޭ މެން ާއއްމުއަޅުަގނޑު

އުޅެނީ.  މަ އަޅުަގނޑުމެން މިއިރުވާ މިންވަރު ވަކި ވަަރކަށް ދިޔަނުވަަތ މީހުން މަ ،ގެއްލުްނވާ މިންވަރު

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ ޔައިެއކުލެިވގެންދި ެރއިން ނިޒާެމއްމިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ތެ ،އެހެންނަމަވެސް މަ އަުޅގަ

ިއ ތަކުން ލިބޭ ެގއްލުމުން ސަލާަމތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ދުރާލަކާރިާސއެްއގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ެއކިެއކި ދިމާާވ ހާދިސާ ؛ލިބޭ

ނޑު މި މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިަގނެޑްއ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އިްއޒަ ްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 ގާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލާޙަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަްށ ެވސް ޭއެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކާރިާސއާ ބެހޭ ބިލެްއ ތަޢާރަފުެވގެންދާތީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންތަްއ  ،ބޭނުންވަނީ ސަބަބުން އުފާވެރިކަން ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަިއވެިރުވމެއް މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމާ  ދިމާވެގެން ރާއްޭޖގަިއ ހިނގަުމންދާއިރުގަިއ މި

ކުރަން. ިދޔައިމާ އަުޅަގނޑު އެކަމާ ހިތާމަތާއީދުނުކޮށްގޮތަށް ކޮމިޓީަގއި ުހށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ކޮމިީޓަގއި  އޮންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެިހރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ނާުޒކު ތިމާވެއްެޓއް އޮތް ޤައުމެއް ކަމަށް ވާހިނދު

ދުވަހު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މާލެއަށް ދިމާވި ކުއްލިައކަށް އަިއ ބޮޑު ރާޅަކުން މުޅި މާލޭގެ މިދާކަށް  ދާދި ،ދުވަހުދާކަށް މި

ދާއިރުަގިއ ިމކަހަލަ ާކރިސާއެްއ ދިމާެވގެން ތަން. އެހެންވީމާ، ބޮުޑެވގެންދިޔަ ލޮނު ،ބޮުޑވެގެން  ފެން މަޖީދީމަގާ އެްއކޮށް

ފެންނަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަހަލަ ކާރިސާއެއް ދިމާވެާދނެތީ އެއަށް އޭގެ މައްޗަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެ ނުދާޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެިޅގެންއަ  ،ނެތި ފެންނަނީ އެއްެވސް ކަހަލަ ބެލުމެއް ންނަށް މިތަން. އަުޅގަ

 ތަން. އެކަންކަމުން ީރަގއި ހުރި ފަޅުތަކާ އެްއޗެހި ހިްއކަމުންދާއިނެތި ކަ ލުމެއްއިޓަށް ލިބިދާނެ ެގއްލުަމކަށް ބަލަތިމާވެއް

ހާސިލުކުރުމަށް  ދެއްޤްޞަރުކާރުން މަސައްކަތް ސިޔާސީ މަނުލާ ސައިދާނެ ބޮޑެތި ކާިރސާތަކަށް ވިސްނަ ވެސް ދިމާވެ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ވަރަށް   ޓަކައި މިކަހަލަ ކަންކަން ކުަރމުންދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ހީވަނީ އަުޅގަ
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 ތްތެިރ ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން އިއްޒަ ؛ދަނީ ވެދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް

 ށްދި ކާރިސާއާ ބެހޭ ގާނޫނުކައަ  ،އަޅާ ގާނޫނަކަށް ިވޔަސްމެޓުގާނޫނު ހެލް ،ނޫނެއް ވެސްކޮންމެ ގާ  ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ނޑުމެން އެައށް ބަދަލުގެނެސް ނޫނީއަާސސީޤާ ،ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ވިޔަސްޤާ ،ވިޔަސް   ށް ގޮްތގޮތަ ،ކަމުަގިއ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މި ތިބި ހުރިާހ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ވެސް ދެން ،ހަދަނީ އޭގެ ަމއްޗަްށ ރަްއޔިތުން ޢަމަލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ހެދޭ ގާނޫނުތަކަށް މިއަދު  ރައްޔިތުން ވެސް ޢަމަލުކުރަްނ. އަުޅގަ

ޚިލާފަށް  ތަން. އެ ގާނޫނާ ތަން. އެ ގާނޫނުތަކަށް ބޯނުލަނބާ ނުދާ އޮތް ސަރުކާރު ޢަމަލުކުރަމުން ރާއްޖޭަގއި މި

ނޑަށް ފެނިގެްނދިޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕޮލިުހން ކަންކަންކުރަމުންދާ ކުރީަގއި ރަީއސްކަން  ،ތަން. ރޭގައި އަުޅގަ

 ،ކުރަްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމުގަިއވާ ަރއީސް މުޙައްމަުދ ނަޝީދުގެ އަނބިކަބަލުްނެގ ގެކޮޅަށް ގަދަކަމުން ވަދެ

ސުެރ އްވީ  9:30 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަން. ގެންދިޔަހިންގަމުން  ޢަމަލުތަކެއްޚިލާފަށް  އެެގއިން ނުނިކުމެ ގާނޫނާ

 ،އަމުރުޅުވަިއގެްނ އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކޯޓު ަގއި ހުއިދޭތެރެއަށް ކޯޓު ދަންވަރު ދަޅައެ ށް،އާ ހަމައަ 4:30 ފެށިގެންގޮސް ރޭގެ

 އި ތަކަށް ލިބިފައިާވ ހިމާޔަތާގޮތުން ރަްއޔި  ޭބފުޅުން ގެނައި. އެހެންވީާމ، މިއަދު ގާނޫނީ އަމުރު ޭރގަިއ އެކޯޓު  5

ނޑަށް ހީވަނީ މި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް .އުފެދޭސުވާލު  ށް މާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑަރައްކާތެރިކަ ގާނޫނުތަކަްށ  އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރެވެމުންނުދަނީ ކީްއވެގެންޯތ  ކަށްގެ ޒިންމާެއްއހެން މި ގާނޫނުތަނުދާއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޢަމަލުކުރެވެމުން

ބާޭރ  3ަވކިވެަފއިާވ  ން،ާބރު 3 ގެތެރި ަރއީަސކީ ެވސް ދިވެހިާރއްޖޭއިްއޒަތް .ލުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއިޅުންފިލުވަ އޮ

ނޑަށް ހީަވނީ އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭނެހެން  އެއްބުނާ ބާރުން  މި ބާރުގެ ވެރިައކަށް އިންނެވި ބޭފުޅެއް. މަނިކުފާނު އަޅުގަ

ކީްއވެގެންތޯ  ،ނުދާތީމުންތަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ މުއައްަސސާތަކުން ޢަމަލުުކރަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފަިއވާ ގާނޫނު

ނޑަށް ީހަވނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އްޔިތުން ކޮްނގޮތެއްތޯ ހަަދންޖެހެނުދަނީ. ދެން ރަޢަމަލުކުރަމުން ނީ. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް އެ  ،ނދުހި ތިޚާބުޮކށްފައި ހުރި މީހަކަށް ވީއިްއޒަތްތެރި ރައީަސކީ ެވސް ރައްޔިތުން އިން

ަޙއްޤުތައް ބަރާބަރަްށ  ވަނީ އެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ . ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މިހެން ދެްއވަންޖެހޭނެއިއޮޅުންފިލުވަ 

ނުޑމެން. ތަން ނުދާލިބިގެން އްޭޖގައި އޮީތ ދިވެހިރާ ،ވެސް ވަރަށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ވިދާޅުވާނެ ކޮންމެ މީހަކު  ގެއަޅުގަ

ފުރިހަމަ. ނޫނުއަސާީސ ވަރަްށ ބޮޑަށް، ވަރަށް ޤާއަސާސީއެކޭ. އާދެ! ތެދުފުެޅއް. ނޫނުޤާށް ފުރިހަމަ ވަރަ

 އުޅުމުެގ މިނިވަންަކމާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިއެްއވެ  އި،ްނ ލިބޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަމާ އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ

ނޑުމެން ،ނދުދަނީ ނިގުޅަިއގަންނަމުން. އެ ނިގުޅަިއގަެނގެންދާ ހި ތިބި މަންދޫބުން މިކަމާ  ރައްޔިތުން ޮހާވފައި ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ރަ . އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ ްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އިހުމާލުވަނީއެއެްއޗެއް ނުބުނެ ތިބުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ އަ ވަރަށް ދެރަ ޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނ ކަމެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ އެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިދޭން 

މަސައްކަތްކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ތިހެން މަޑުމަޑުން އަޅުަގނޑާ ދިމާލަށް ބަލަހައްަޓއިގެން އިންނަވާކަށްނުޖެހޭނެ. 
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ން ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަކީ މިއީަކން ޭއގެ ؛ވަަޑއިގެން ަރއްޔިތުންަނށް ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ. އެްއެވސްނިކުމެ

އެ  ،ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ހޮވިަވޑަިއގެންެނިވ ފުވައްމުލަކު ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ކަުމގައި ިވޔަސް 

ނޑުމެންނަށް މިެވނި ޙައްޤުތަކެޤާހޭނެ އިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވިާދުޅވެދެްއވަންޖެދާ . އޭއް ލިިބގެންވެ ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ތަން.  ވެްސ ލިބިގެންނުދާ ން ތަނެއް ވާލަސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ޖަލްސާ ބާ ފެންނަނީ  މިއަދު އަުޅގަ

ތިބި  ނެތި ވަދެގަނެ އެތާ އްއަުމރެފޯސް އައިސް ކޯޓު ރސްޓަ ،ދަނީ ގެއަކަށް ޕޮލިހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޑުމެން ޖެހޭނެ އެކަމާ .ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސްޕްރޭ ޖަހާ މީހުންގެ ލޮލަށް ޕެޕަރ  ވަރަށް ދެރަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް ޖެހޭނެ ތެދުވެވަަޑއިގަންަނން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ިމ  .ތެދުވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ކަމުގައި ވިޔަސް  ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ފައިދާވާ ޮގތަށް އޮތް ،ގޮތަކަށް އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް  ވާ ބިލަކީ ކޮންމެހުށަހެޅިފައި

ނަޑކަށް ނުފެނޭ މިއަދު މި ކަމުގަިއ ިވޔަސް ގޮތަކަށް ޮއތް ނުވާއަދި ފައިދާ ން އޮތް ސަުރކާރު ވެްސ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއަދުެގ ތަނެއް.  މަލުކުރަމުންދާޢަދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކަްށ 

 ފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ނަމުގަިއ ސިޓީފުޅެއް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ފޮނުއްވަވަން. ފޮނުވާ

ނަށް ށް ބޯނުލަބާ މީހުންހިތްތަވާށޭ. އެއަރުމަތްތެރިކޮށްޙުނޫނުއަސާސީއަްށ ޤާ އިވިދާޅުވާން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާގނޫނުތަކާ

 އަދަބު ދެްއވާށޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އަުޅއްވާށޭ ފިޔަވަޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ނާޡިމަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެވސް ކާިރސާާއ ބެހޭ. ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. `ޝު ބިލަށް ެއއްެޗއް ބުނެލަން  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް .ށް އެދުނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރާީތވެ ފުރުޞަތަކަތުގަސް  އް.ހަމަޖެހޭ ގާނޫނެވެސް ަވރަށް ހިތް އަޅުގަ

ާރއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރުވނު ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާެއްއ ސުނާމީ ހާދިސާ. ސުނާމީ  ،ވަރަށް ގަބޫލުކުރަން

ނޑުމެންނަްށ ތަފާތު އެކި ނަށް އަޅުަގނޑުމެން. ތި ހާދިސާތައް ހިނަގއިެގންދިޔައީދިމަދިމާލުގަިއ ބޮޑެ ހާދިސާގައި އަުޅގަ

ކުރިމަތިލާންޖެހުނު.  ކާތި ދަތިތަކަދިާރސާކުރުމުަގއި ވަރަށް ޮބޑެ އިެގއްލުންތައް ބަލަ  ާޔއިމުގައްމަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނު

ނޑުމެންނަްށ  ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ މިފަދަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައުމުން އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ  ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްނ  ގޮތަކަށް ދާނެއެފަދަ ތަޖުރިބާތައް އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ބޮޑު އެއް މައްސަލަައކީ ކަމެއް ދިމާވީމާ  ދިމާވާ އެންމެފަދަ ކާރިސާތައް ދިމާވުމުގައި ގޮތެްއަގއި މި ރާއްޖޭަގއި އާއްމު
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މިީއ  .ވުރެ ޚަރަދަށް ތަނަށް ކުަރންޖެހޭ ކާރިސާ ހިނގާ  ،ބޮޑު އެކަމެްއ ދިރާސާކުރުމަށް ދިުޔމަށް ދާ ޚަރަދު މާ

ނޑުެމންނަށް މީގައި އަދި އެހެން ތަޖުރިބާ ވޭ. ވެސް ކުރެވިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިފަިއ ހުރި ތަޖުރިބާ. އަޅުގަ

އެކަުމަގިއ  ،ވުރެ  ެގއްލުން ލިބުނު ބަޔަކަށް ލިބުނު ފައިދާއަށް ސުނާމީ ކާރިސާގައި އަިނޔާ ނުވަތަ ،މިސާލަކަށް

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ދާ މަންޒަރު ސިަފވެގެން މިވެްސ ބޮޑުެވގެން ޅުނު ބަޔަކަށް ލިބުނު ފައިދާއު ،ޖެހުނު ބަޔަކުއުޅެން

އިްނޞާފުވެރިކަމާ އެކު މިކަން ަރނގަޅަށް ކުެރިވއްޖެ ކަމަްށ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގައި ހަމަހަމަކަމާ

ކުރެވެނީ ސުނާމީގައި  ރާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ މިމަންފާކު އިޔާނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ލާބަވަންޏާ އަޅުގަ 

ނޑުމެން މި ކަމުަގއި ނާޖައިޒު ފައިދާ ބަޔަކު ނެގި  ދިމަދިމާލުން ލިބުނުއިރުގައި މި އެހީތައް އެކި  ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑިަވޅުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ނޑުމެން ދަ އަހަރު  އި މިވަިއކަރަދޫ ދާިއރާގެ ބަޖެޓުގަ ހދ. ؛ދާއިރާ ގެޖެހޭ އަޅުގަ

ރޫމުގެ ވާހަކަ ކުާލސް 9އްޞަކޮށް ވަިއކަރަޫދގެ ވެސް ުނވާކަން. ޚާ  ޖެހިފައިވާ ެއއްެވސް ކަމެއް ިނމިފައި އަދި ފެށިފައި

ނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ިމނިސްޓަރާ ވެސް ބައްދަުލކުރެވި  ެއ  އި،ސެިޑއުލެއް ދެްއވަ  ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅގަ

ވަނީ.  އެައށް އަދި ޖަވާބު ނުލިބި ިއ،ނޑު ތަކުރާުރކޮށް ސިޓީެއއް ފޮނުވައަެނއްާކވެސް އަުޅގަ ،ށްކޮސެޑިއުލް ކެންސަލް 

ދަނީ.  ވަރަށް ދިުގ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ ބަނދަރަކަށް ވެގެން މި ؛ލައިދޫގެ ބަނދަރަކީ ދިގުއްހަމައެހެންމެ ނެ

ނޑުމެން މި އަދި. ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް އެބަ ދޭ އަހަރަށް 7ގާތްަގނޑަކަށް  ވެސް ނިމުމަކަށްނުދޭ. މިއީ އަޅުގަ

ީބެގ ކުރިނ ؛ނޑު ދެކެން. ހަމަ ެއގޮތަށް ކުރިނބީމަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެން ައޑުއުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ނޑުމެންނަށް ގާތްގަ ވަނީ  ބީ ބަނދަރަށް ވެސް މިވުރެ ހަމަ ދިގު މުއްދަތެއް ކުރިނ އަހަރަށް 7ބަނދަރު އަޅުގަ

ައޅުަގނޑަްށ ލަފާކުރެވޭ ގޮތުަގއި ބޮޑު  ،ނުދޭ. ބޮޑު ހިލަޖެހުމުގެ ކަންތައް ކަންނޭނގެހޭދަވެފަ. އަދިވެސް ނިމުމަކަށް

ތަނެްއ  ެވސް ޢަމަލީ މަސައްކަތެްއ އަިދ އަންނަ ހިލަޖެހުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަކަށް 

ނޑުމެންެގ  ގޮުތގައި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން އެބަ . އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ އެކަހެިރވެފަ  .އަތޮޅު ދަނީ ހދ. ތިބޭ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ސިަފެވގެން މި އިއަުޑއުފުލަން. ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލެއް .މުޅި އަތޮޅު  ،ގައި ޓޫރިޒަުމގެ މަންފާ ނެގެމުންދާއިރުމިތަނުންނުކުރަން ރާއްޭޖެގ އެތަ އަުޅގަ

ނޑު ސަރުކާރަށް މި އެދެނީ ؛ނެ ކަމަކަްށ. ސަރުކާރުންތިބެންޖެހޭ ފައިއަޅުަގނޑުމެން މިހެން ެއކަހެރިވެ  މި ،އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފުރިހަމަކަމުގަިއ  ޝުކުިރއްޔާ  ކަމަށް އެީހތެރިވެދެްއވުމަށް. ދެއްވަިއ މިށް އެއްބާުރލުންއަވެްސ އަުޅގަ

 ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.  ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަވގުތު ހަމަވީ. ބަހުްސގެ މަުރޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން،  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

، ން)ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ާމއްދާގެ އެ ،ގެ ތިްނވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ 
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 އާސާ މޫްނ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ކާރިއުމަ ސްޙްމަދު ފާރިސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ދިްއގަުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަ

 ޔުން އިްއވަން. ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކި

ށް އިޞްލާުޙ ( އަނޫނުްލޢުޤޫބާތުޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު ، 6.8 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{6.8}

 ގަސްޓު އޮ 26ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓު  ،ގެނައުުމގެ ބިލު

ްޓ ޕޯަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރި 2015

ތްތެރި މެންބަރު ގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަ ،ދެްއާވނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޟާއިބްރާހީމް ރި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ 

 އެކު މި ދިރާސާކުރައްަވއި އިޞްލާޙުތަކާ ގައި ހިމެނިފައިވާ ބިލު ކޮމިޓީންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓު

ނޑު ުހށަހަޅާ، މާ. އެހެންވީ ވަނީ ފާސްކުަރއްވާފަ ލަން މަޖިލީހަށް. މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ ހުރިާހ މި ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނައިބު  ގެ އިއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

ނޑަެއޅިފައި  1ލަ ވަނީ ޖުމު މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ކަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ  29މިނެޓު  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59މިނެޓު  28ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ހުސް. ެއއީގަިޑއިރުގެ ބަ

މިނެޓު. ވަިކ  3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 

ލަން. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު . ފުރުޞަތު ހުޅުވާިމނެޓު 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެްނގެ ހިތަ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނުން  .ށް މި ލިބެނީ އުފާވެރިކަންއަުޅގަ

ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަ އެބަ ދެެކޭވ. އެހެންނަމަވެސް، މީގަިއ  އުފާވެރިކަން މި ލިބެނީ ިމއަދު. އެތަްއ ބިލުތަކެއް މި

 ން ވެރިަކން. ޢަމަލީ ގޮތުން މިއަކުތަނަށް އަިއސްގެން މި ފާްސވާ މަންޒަުރ ފެނިގެން މި ލިބޭ އުފާ  މި ގާނޫނުތައް މި

 އްޤުަތކާއި އަދި ޫނނުއަސާސީން ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ޙަޤާފާވެިރކަމެއް ނުލިބޭ. ާރއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އު

ނޑުމެންނަކަށް ލިބިގެެނއް ނުދެވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ނެތީމު އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ  ،ކަށަވަރުކުެރވޭ ޙައްޤުތައް ައުޅގަ
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ނެތް ގާނޫނީ ރައްކާެތރިކަމެއްގެ ތެޭރަގއި. މިތާކު ެނތް ރޫލް އޮފް ލޯއެްއ. މިތާކު  ރައްޔިތުން މިހާރަކު ހަޔަޤީނުްނ ވެސް

ކިތަންމެ ގިނަ ގާނޫނެއް ، ތާ ވެރިކަމެއް ނުކުރޭ. އެހެްނީވމާހިނގާ. ގާނޫނުަގއި އޮތް ގޮަތކަށް މިމެއް ނުގާނޫނީ ވެރިކަ

ނޑުމެން  ،ެއއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،ކަމަކު  ކިތަންެމ މޮޅެތި ވާހަކަތަެކއް މިތާ ދެްއކިެއއް ،މިތާ ފާސްކުރެވިގެން  އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ެއއަކުން އުފަލެއް ލިބިގެެނއް ނުދޭ. މީަގިއ  މިވަގުތު އުފާ ލިބެއޭ ބުންެޏއް ކަމަކު އަުޅގަ

ންނަން މި ލަތުން އަރައިގަހާތް އޮ މިހާރު މި ،ލަތުންހާއޮތް  މިހާރު މި އިރާއްޖޭގަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި

 ،ލަތަކީހާއޮތް  ޖެހޭ. މިހާރު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

ނޑުމެން މި ނޑުމެން ތިބީ. މި ލަހާދާ ހިސާބެްއ ނޭނގޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަުޅގަ ލަތުގައި ހާތުގައި އަުޅގަ

ހަދާ ން ތިބި ބަޔަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގޮތް ހާމަކުރަ އްޔިތުންނަށް ހެޔޮކަމަށް ރަ މި ،ކަމަށް ބަސް ބުނެ މި ،ތިބޭއިރު

ވިޔަްސ ކުަރނީ އެއް ުހވަެއއް. ވަނީ ެއްއ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް

ނޑުމެްނގެ މި ގާނޫނު ،ވަޢުދެއް. އެހެންާވއިރު އެުކ  ބަރަކީ މިއީ ޒިންމާތަކާމެ މެންހަދާ މަޖިލީހުގެ ކޮންއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިތާ ހުށަހެޅިގެން މި ނުޑ ގަބޫުލކުރަން. އަުޅގަ ދާ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބަެއއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދައިެދވޭެނ  ،ގާނޫނުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮްތ ފެނިގެންދާނެ

ނުޑމެން އުއްމީދު އެބަ ކުރަމު ރަނގަޅު ގޮތް ވާނެގާނޫނުތަ ކަމަށް.  އް މިތާ ފާސް އެަބ ކުރެވޭ. ިމއިން އަުޅގަ

ނޑު ސަރުކާރުން  ،ލާޞްތެިރކަމެއް ނެތިއްޔާ މެްނގެ ޢަމަލުން ސަރުކާރުގެ އިޚްއެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ެއ  ގޮުތަގއި ތަންފީޛުކޮށްފިއްޔާ ރަނގަޅު ،ޛުކޮށްގާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން އޮތީ. ރައްޔިތުން މިތިބީ އެ ތަންފީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންނެއް ނުދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ  ބަލައިގަންނަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ސިލްސިލާކޮށް އަނިާޔވެިރކަން އިސްކުެރވޭ  ރާއްޖޭެގ މިހާރު  ؛ތަން. އަުޅގަ

ތަން. އެ ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާއަށް ނިދިކުރައްވާަފއި ޭގގަިއ  އޮތް ސަރުކާރުގެ ސިޔާީސ ވާދަވެރިންނަށް ޖެއްސުންކުރާ މި

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދަ ނުތިބެވޭ  ސާފުކޮށް ފެނިގެންދިޔަ. ތިންކަން ނީ. ރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތަން އަުޅގަ

ންދިޔަ. ކޮބައިތޯ އަމުުރ ލިބިގެފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޓު ކޮށް ތިންގަޑި އިތުރު ،އަމުރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯޓު

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީން އެބަ ކުރެޭވ  ؟ކޮބައިތޯ ޢަދުލުއިންޞާފު ؟ޢަދުލުއިންޞާފު މިހެން މިކަން އޮންނައިރު އަުޅގަ

ނިޑޔާރުގެ ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޯޓަށް، އަމުރެއް ނުނެރެވޭނެ. އެހެންވީމާ އިންސާފުވެރި ޯކޓަުކން އެ ،ރަނގަޅު ްށ އަފަ

ނޑިޔާުރޭގގަިއ މައްސަަލ  ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ. ފަ ބަސް މި ބުނެވެނީ. ބަްސ ބުނަންޖެހޭ. މިތާ އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ  ފަނޑިޔާުރޭގގައި މައްސަލަ އެަބހުރި. މި .އެބަހުރި. ވަރަށް ކެރިގެން ައޅުގަ

ރާއްޖޭގައި ެއއަށްވުރެ މާ ުމހިއްމު ކަންތައްތައް އެބަހުރި.  އެޅުމެއް ެވސް ނޫން. މި ބްރިޖުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ފު

ނެތިދާނެ. ބްރިޖެއް ވެސް ނޭޅޭނެ. ފައިސާެއއް ނުހުންނާނެ މިތާކު. މިތާ ޔާ ފަނާވެއްލުއިންޞާފު ނެތް ޤައުމެއް ވެއްޖެޢަދު

. އަޅުަގނޑުެމން މިތިބީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ފު ނެތިއްޔާޞާކުރަން ޢަދުލުއިން ސްޓަރުންެނއް ނާންނާނެ އިންވެސްޓުއިންވެ
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ޖެހޭ.  މަތީ މިތިބީ. މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން އެބަ މާޔޫސްކޮށް މިތިބީ. ވަރަށް މާޔޫސްކަން

ވަފެނެއް ތި ޕީ.ޕީ.އެމް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެުމެގ ސަރުކާރެއް ތާއަބަދު ދެމިެއއް ނޯންނާނެ. ތި މުޅިން އެހެން ކަހަލަ ހު

ގެ 25ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ރަީއސް ޔާމީން. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަުރކާެރއް ތާއަބަދު ދެމިނޯންނާނެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ %

ހެޮޔ  ޖެރާއް އެ ޔަޤީންކަމެއް ނޯންނާނެ. މިހެން އޮތްއިރު މި ،އެކު ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅެއް. އެހެންާވއިރު ތާއީދާ

ރާއްޖެ ޢަދުލުއިންޞާފު ވެސް އޮެވގެންާދ  ޝަްނގެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުރާއިރު މިމަގުަގއި ތި ބޭފުޅުން ވެސް އޮޕޮޒި

ނޑުމެންަނށް އެކަން އިޞްލާުޙކުރެިވގެން. މި ރާއްޖޭގައި ަރއީސްކަން  ރާއްޖެއެްއގެ ގޮތުަގއި ދެމިއޮްނނާނީ މިހާރު އަޅުގަ

 ޑަަރކު އެ އޮންެނވީ ޝަރީޢަތަކާޕާީޓއެްއގެ ލީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އޮތީ ބޭިއންސާފުން ޖަލުގައި. މި ކުރެްއވި ބޭފުޅަކު އެ

ވާދަކުރަްއވާހެން ހީފުޅުވާހާ ބޭފުޅަކު އެ ލަނީ ޖަލަށް.  ރާއްޖޭަގިއ އަދި އޭެގއިތުރަށް ރައީސް ާޔމީނާ ނުލައި ޖަލުގައި. މި

ގޮތްތަކެއް ނޫން.  މިއީކީ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ނޫން. މިއީ ވެރިކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ

އެއް ަބއެްއެގ  ،ޖެހޭ. އެއް ޒިންމާެއއްގެ ގޮތުަގއި ެޖހޭ. އިޞްލާޙުކުރަން ވާހަކަދަްއކަން އެބަ މިކަން އިޞްލާޙުވާން އެބަ

ނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރަްނ އެބަ ނޑު އަިދވެސް ފާހަަގކުރަން ގޮތުަގއި އަުޅގަ  ،ޖެހޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ޖެހޭ މިކަމުގަިއ  ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެބަ މަޑުން ތިބެފިއްޔާ ންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާލުވެވަަޑއިގެން އިްނނެވީހަތިންބާރުގެ ތެރެއިން އެްއ ބާރާ  ރާްއޖޭގެ ކުަރއްވަން. މިމަސައްކަތް

ނޑުމެްނގެ ރަނގަުޅ  މަގަށްރާއްޖެ ހެޔޮ މިކަން އިޞްލާުޙކުރުމަށް ޓަކައި މި، އެހެންވީމާ ގެންދިއުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިއުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަުތަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް  މުސްތަޤުބަލަކަށް އަުޅގަ

ވި ޖެހޭ. ދެއް މިކަން އިޞްާލޙުކުރަން އެބަ ،ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ައޅުަގނުޑމެން އެކައްެޗްއގެ ގޮުތގައި ަމސައްކަތްކޮށް 

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ޤާމި  ،މި ގާނޫނަށް ،ނޫނުލްޢުޤޫބާތުޤާތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ނޑުމެން ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ،ގެންނައިުރގަިއ އަުޅގަ ގެނަޔަސް އެ ގާނޫނު އަުޅގަ

ދެންމެގައި  .ކަން ދޭން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްޖެހޭ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅާލުންތެރި ބަތަންފީޛުކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުެމން އެ

ނޑު ތަްނކޮޅެ ސާއާކާރި ،ން މި ވާހަކަދެެކުވނުއަޅުަގނޑުމެ ލަން އުޅުނީ. އް ިދގުކޮށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާބެހޭ ބިލު. އަުޅގަ
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ނޑުއެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވައި ދަނީ.  މެން ދާއިރާގެ ކުެރންދޫ ގިރަމުން އެުނލެވުނީތީ ވަރަށް ދެރަވޭ. ައޅުގަ

 ،މަރުވެފައި ތިބި މީހުން ،ވިަޔސް ަގއި މީހުން މަރުނުވި ކަމުގައިެއއްގެ ގޮތުސާެއއް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ކާރިސާކާރި

 .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްްއސަބޮޑު ބަެއއް ގިަރިއގެން ގޮ  އޮތީ އްދުަގއި އެ ހަސަރަ ިއ އެ ގަބުރުތައް ވެސް ގިރާލަ

ނޑަށް އަ ޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގައި ހިެމނޭ ދިރިތިބި މީހުންނާއި މަރުވެފައި ތިބި މީހުން. މަރުވެފައި ތިބި މީހުން އަޅުގަ

ތަނުން  ދަނީއޭ. ތިމަންނާމެން މި މީހުން އެބަ ބުނޭ ތިމަންނާމެން ގިރާލަިއގެން މި ހުވަފެނުން އެބަ ފެނޭ. އެ

ނުޑ އަ، އޮތް. އެހެންވީމާ މާޔަތްކުރުމަށް ބިލުގައި އެބަހިދު އްހަ ގިރާ ސަރަ .ތްކޮށްދޭށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމާޔަހި ުޅގަ

އި ތިބި ގަބުރުތައް ގިާރލައިގެންނުދަނީސް އެ ގިާރ އެކީަގއި އެ މަރުވެފަ ގެ ބިލު ފާސްކުރުމާސާ އުއްމީދުކުރަން ކާރި

ން އަޅުަގނޑަށް ހުވަފެނުން މިއީ މަރުވެފައި ތިބި މީހު .ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މާޔަތްކޮށްދޭނެހިއްދު ހަސަރަ

 ފެނިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

 ނާ އާދަމަށް. މެންބަރު ރޮޒައި

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ،ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުަގނޑު  ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި އިޞްލާޙު އަންނައިރުަގއި ޤާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝު

ކަންކަން ކޮށްފައިކަން. އަދި ކޮށްފައި  މި ،މަލުކުރުން ވެސް ތި ބޭފުޅުން ވަނީ ވީހާވެސް ލަސްކޮށްޢަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް 

ވަނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ގާނޫނުތަކާއި އެއަށްފަހު މި އިޞްލާޙު ވެސް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑުމެން މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާ އެީކގައި ކަްނކަން ކުރުމަ ށް ޝަރީޢަތާއި މި ކަންކަމަކީ މިއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރާ ގާޫނނުތަކެއް. ޝަރީޢަތް ހިންގަީނ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ޯހދައިދޭން. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް 

ހަމަހަމަކަމާ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ އިންސާފުން ޝަރީޢަތެއް ކޮށްފައި އަދަބުދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް އިންސާފާ އެއްގޮތަށް 

 ،މަށް. އެކަމަކު، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރުއެީކގައި އެންމެނަށް އަދަބުދިނު

ވެސް  ހަރަކު ނުކޮށްފަ ނުކުރަން ހިތަށްއަރާ ،ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ޝަރީޢަތްކުރާނެ ގޮތަަކށް ކޮށްފައި ގާނޫނުތައް ހުރި

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ. ނިކަން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގއި ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ މަ ންޒަރު އަުޅގަ

ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި ފަޓާސްބަރިެއއްހެން ކޮށްގެންދިޔަ ޝަރީޢަތެްއ.  19ރަީއސް ަނޝީދުގެ ޝަރީޢަތަކީ  !ލަްއވާއިބައްލަވަ 

ދުވަްސ އަމިއްލަ ނަފްސު ދިފާޢުކުރުމަށް ހެކިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދިން. މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކުރަންވީ 

ފަހުން ގޮސް ސަރުކާާރ  ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް ރިޯޕޓުތަކާ ެއއްޗެހި ނުލިބި، ިއސްތިޢުނާފުނުކުރެވިދިޔައީ. ެއންމެ
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ނޑުމެންނާ  އެީކގައި ވާހަކަދަްއކަނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ދޭނެ ކަމަށް، ސަތާރަ އިަތކަށް ެއތައް ބައެްއގެ ކަންކަން ިނންމައިންސާފުވެރި ގޮ ،ރަނަގޅު ،ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ހުރީ.  ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތި ބޭފުޅުްނ އިންސާފުން ބޭރުން ދަޢުވާކޮށް ކަންކަން ކޮށްފައި

ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުެވ، މުޖުތަމަޢުަގއި ހުރި މައްސަލަަތއް ރަނަގޅުކޮށް ،ވެއެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅު 

ވާހަކަދައްކަްނ  ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކއިެގން ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ

ގޮތުން ވިްއޔާ ހަމަ  ފެށިފެށުން ނިމިގެން މި ދިޔައީ ރޭަގނޑު ދަންވަރު ގޮސް، ައޅުަގނޑަށް ހަނދާންވާ

ދިަޔ އިހިސާބުން. މިއީ މިކަން ހިނގަ ޖެހިއިުރ ޔާގޫުތެގއިން ނެރޭ 5ފަތިހު  ،ަވތް ބަޔަކު އިރުޮއއްސުނުތަނާހެން ގޮސް 

ބޫލުކުރާ ގާނޫނަީކ. ގަގޮތަކީ. މިއީ ތި ބޭފުޅުްނގެ ިއންސާފަކީ. މިއީ ތި ބޭފުޅުންެގ ބަހުގެ އިތުބާރަކީ. ިމއީ ތި ބޭފުޅުން 

ފާުޅކުރެްއވީމާ، ސިާޔސީ ގޮތުްނ  . އެ ބޭފުޅާ ޚިޔާލުްމރާންޢި އިޚްދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ޝަ

ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮިޅއަށް ލާފައި ޝަރީޢަތެއް ކުރުމަާކ ނުލާ އެހެން ބައިންދަިއގެން  ،ވިދާޅުވާންޖެހޭ ެއްއޗެއް ވިދާުޅވީމާ

ކޮބައިތޯ  ؟ކޮބައިތޯ ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤު ؟ކޮބައިތޯ އިންސާފު ؟އިންނަތާ މިހާރު ކިތައް ދުވަސްތޯ ވެގެން މި ދަނީ

އެްއގޮތަކަށް ނޫން.  މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގަމުން މި ދަނީ އިންސާފާ ؟ކޮބައިތޯ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ؟ޝަރީޢަތް

ރީ ޕާޓީެގ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން، ހޫަލއްާވ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ެޗއަރޕާސަން، ޖުމްއިދެން ނިކަން ބައްލަވަ

ނޑަށް ، ބާޙްޞަ ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މި ހުރިހާ އެންމެން އެ ތިބެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް، އަިމއްލަ ފަސްގަ

އަމިއްލަ ަޤއުމަށް ނާދެވިފަިއ ރައީސް ޔާމީން ދައްާކ ބިރުެގ ސަބަބުން. ތި ބޭފުޅުންެގ ސަރުކާރުން ބިރުދައްަކިއގެން 

ނޑު މި ދައްކަ  ؟ކޮބައިތޯ އިންސާފު ؟ނީ. ކޮބައިޯތ ަޝރީޢަތްއަމިއްލަ ަޤއުމަށް ނާދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ ؟ކޮަބއިތޯ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ؟ކޮބައިތޯ ޙައްޤުަތއް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމާއި  ،އަޅުގަ

އިސްކުރުމަްށ ސަރުކާރުގެ ބާރުތައް ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްމަތީަގއި އޮތީތީ، މިައދު ތި ބޭފުޅުން އެ ބާރުތައް އަނިާޔވެރިކަން 

ނޑެްއ ނުދެކެމޭ.  ބޭނުންކުރައްވަމުން ތި ގެންާދގެންދިއުމަކީ ާތއަބަދަށް ދެމިގެން އޮންނާނެ ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑީަގއި އިންނަވަިއގެން ިމ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް މަިނކުފާނު ހިތަށްއެރި ގޮަތކަށް  މަނިކުފާނު ވެސް ތި ގޮ

ނޯރިޓީ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަނެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލުތައް މައި ،ބޭނުންކުރައްަވއި، ައޅުަގނޑުެމން

ނޑުމެން ބިލުތަކަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނިގުޅައިގަެނ، އަުޅގަ

ނިގުޅަިއގަނެ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިގުޅަިއގަނެ، އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ތަނުގައި ބިލުތަކަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ދާއިރާތަކާ ގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ަވޒީރުންނާ ކުާރ ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބު ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު ނިގުަޅިއގަނެ، ިމ 

ހުރިހާ ކަމެއް މަނިކުފާނު ކުރައްވަމުްނގެންދަވާއިުރަގއި މި ނޫން ދުވަހެއް ވެސް އަންނާނެަކން މަނިކުފާނު ވެސް އެބަ 

ލަތެްއގަިއ އެ ރަްއޔިތުންެގ މައްޗަްށ ހާިއގަންނަވަންޖެހޭ. ރައްޔިތުން ސަރުކާެރއް ގެްނނަނީ އެްއވެސް ވިސްނާަވޑަ

އަނިާޔވެރިާވކަށް ނޫން. ރަްއޔިތުން ސަރުކާެރއް ގެންނަނީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑު އަމާނާތެއް އެ ސަރުކާަރާކ 
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އްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތަކެްއ ހޯދައިދޭން. އެހެންނަމަވެސް، އިންސާފުވެރިކަމާ ެއކީަގިއ ރަ ،ހަވާލުކޮށްފަ. ހަމަ ގޮތުގައި 

 ތަނާއި، ވީ ވަޢުދު ނުފުއްދާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާުރގެ ކިަބއިްނ ފެންނަނީ ވަޢުދާ ޚިލާފުވާ

ރު. އެހެންވީާމ، ރުއްޕާންކޮށް ޖެއްސުްނކުރާ މަންޒަހޮތަނާއި، ރަްއޔިތުންނަށް އަނިާޔކުރާ މަންޒަރާއި، ރައްޔިތުންަނށް ނޮ

ނޑުމެން ކިތަ އަދި އެހެން ގާނޫނުތައް  ،މެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ގެނައި ކަމުަގއި ވިަޔސްންޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަޅުގަ

ކުރަން ތިިބ ކަުމގައި ވިޔަްސ، ތަންފީޛުއިމެ ވަރަކަށް ިމ ތަނުން ފާސްކޮށްފައި ިއޞްލާޙުތައް ގެނަ ންވެސް ކިތަ

 ނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ...އިދާރާތަކުން އަނިާޔވެިރވާން ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފަށާނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މުމަށްފަހު. ންނި 6.8 ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދުެގ ވޯުޓ ަވގުތު ައޅުގަ

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަ  ޢީމަށް.ދެން އަޅުގަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާާޙ ެއއްކޮށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ިމީއ 

ނޑު އަސްލުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ީދނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަތުން ގެެނވި ފަިއާވ އިޞްލާޙެްއކަން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ހުރިހާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް  ،އެ ހުރިހާ ،ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މި ދަނޑިވަޅު 

ަދއުރެްއ  ؛ވަރަށް ގިނަ ،ެއބަ އަދާުކރަން. އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ބޮޑަށް ޝުކުރު ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަެއއް މަްއސަލަތައް ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ. ގެންނިމި ދާއިރު އަުޅގަ

ަފހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. ވެދާނެ މާ  އެގޮތުން، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ނިްނމާފައި، އެ ރިޕޯޓު ަބއެއް

ނޑުމެންނަކަށް ނުސް. އަޅު އަވަހަށް އެޖެންާޑކުރެވޭތީ ަކމަށް ވެ ލިބޭ ބަެއއް ރިޕޯޓުތަކެއް. ހަމަ ެއގޮތަށް އެއް ގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާނެ ފުރުޞަތެއް ެވސް ނުލިބޭ. އެީއ، އަުޅަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

އްޤެއް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބޭ މަންދޫބުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެއްިލގެންދާ ޙަ

ނުޑމެންނަށް ދެން މި ފެށޭ ދައުރުގައި ެވސް އިތުރު ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ގޮވާލަްނ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ހަމަ ެއވެްސ އަ .ދެއްވާށޭ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް. ދެން އަޅުގަ

ބާރާތުން އިނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ހަރުކަށި ިއންނެވުން އަުޅގަކުރުަމކާ ނުލާ ޖަލުގައި އިންނަވާ  ތަޙުޤީޤެއް ޝަރީޢަތެއް

ނުޑ ދަންނަވަން. އަދި ުޖމު ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ޝަރީަޢތް އަވަްސކޮށްދެްއވުމަށް ގޮތެްއގައި މި ދައުުރ  ލައަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފާހަަގކުރާނިމިގެން ކަންަތއްތަކަށް ަޙއްލެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް  ދާއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަުޅގަ

 ެދއްވި ފުރުޞަަތށް. ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ މީދުކުރާއްއު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު

 ބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.މެން

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ، 2014/9 ކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުތަޢާރަފުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަަލށް 

ނުޑ ދަ ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ ގާނޫނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ންނަވާލަން ބޭނުންއަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެްނ  ،. އެހެްނނަމަވެސް، ޢަމަލުން ައޅުަގނޑުމެންނަށްއިއުފާވެރިކަްނ އެބަ ިލއްބައިެދއޭ މި މަޖިލީހުގަ

ކުރުން ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބެނީ ހިތާމަޔާއި ވޭާނއި ެކކުޅުމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލު

ގެ ތެރޭަގއި އްަނގަިއގެން ވަަރށް ހަލަބޮލިކަމެ ވޯޓެއް ،ލަސްކުރުމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މީދަތާ އިންަނވަިއގެން

ަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރުން ލަސްކުރަމުންދިޔައީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުުމތަކު

ގާނޫނަށް ޢަމަލުކޮށް، އެ ގާނޫަނކުން ދިމާވާ މަްއސަލަތައް، އެ މަްއސަލަތަްއ  ދަނީ ގާނޫނެއް ހެދި، އެފެނިގެން

ނޑުމެން މި ދާ ތަން. އަޭއގެ އަލީަގއި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަމުންއެ ދިރާާސެގ މައްޗަށް  ،ދިރާސާކޮށް ުޅގަ

 ،ހިރާއްޖެއަށް މީހަކަށް ެވސްއަދި މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީއްސުރެ މީގެ ދަށުން ިދވެ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ރައްޔިތަކަްށ ެވސް އަިދ އެެހން އެްއޗަކަްށ ެވސް ވީ ފަިއދާއެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން 

ނޑުމެން ިމ  މާ ސް ތެޭރގަިއ މި އިޞްލާެޙއް ގެނައިދުވަމަސް ފެށިތާ ދެ ނޑުމެންނަށް ސުވާުލ އުފެދޭ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުދައްކަނީ ދިވެހި މި ދައްކަނީ  މެންރާއްޖޭގެ ގާޫނނުތަކުގެ ރަނގަޅު ވާަހކަ. ާގނޫނުތަކުގެ މޮޅު ވާހަކަ. ހަމަ އަޅުގަ

ތައް އަންނަ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އްެޖއަށް ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްމެންޓުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާނޫނު ހެދިގެން ރާ

ނޑުމެންަނށް ލިބޭ، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ލުމި ކަހަލަ ގާނޫނަށް ބަދަ ،އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ގެންނައިރުގައި އަުޅގަ

ކުގައި ވަރަށް އިންވެސްޓަރުން އަންނައިުރގަިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް. ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަ

ފަހު ގާނޫނަށް ހޯދުމަށް ނަ ަރއްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވަރަށް ގި، ކޮށް  ަވރަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ،ެއއްޗެހި ގިނަ ޕޭޕަރުތަކާ

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ ރެބަދަލު ގެންނަނީ. އަ މާދަމާ  ،ހެދީ ސައްކަތްކޮށްފަިއ، މިއަދު ގާނޫނުދުވާލު މަޔާއި ޅުގަ

ރޭ، މާދަމާ ެހނދުނު ރައީސް ުކއްލިައކަށް  ުދވަހު ކޮމިޓީން ާފސްކުރީ. މި ހަވީރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. އަނެއް

ނޑުމެން ެގއަށް ފޮނުވަ ތަރު ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުފަޓާސްބަރިއެއްހެން ތިންހަ ޓާަފއި ބަހައްއިލާ އަޅުގަ

އުފެދޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސުވާލު، ތަން. އެހެންވީމާ ލާއި ނިންމަ އިއަހަ ސް، ވޯޓަށްރާސްލާފައި މި ތަނަށް ގެނެ

 ؟ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެންތޯއޭ ؟ަރންތޯއޭމިއަދު ތަރައްޤީކު އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖެ
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ނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ  މި ުސވާލާ ބެހޭ، އެހެންވީމާ ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ޖޭ. ްނވެއްމަނިކުފާނު އެއްެޗއް ވިދާުޅވާ، ހައިސިއްޔަތުން ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަނެއްާކވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަނިކުފާނު ތިހެން އިންނަވަިއގެން ކަމަކުނުދާ ނޑުމެންގެ ވެްސ ޤައުމޭ. އަުޅގަ ނޭ. މި ޤައުުމ މިއީ އަުޅގަ

މިކަހަލަ ގާނޫނުތައް ، އެންމެންގެ ެވސް ޤައުމޭ. ިމ ޤައުމަކީ ރަީއސް ޔާމީްނގެ އެކަނި ޤައުެމއް ނޫނޭ. އެހެްނވީމާ

ޭއގެ ސަބަބުން ައނެއްކާ ެއއަށް ބަދަލުގެނެްސ  ،އްކާ ެއއަށް ބަދަލުގެނެސްއަނެ  ،ގާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުނުކޮށް ،ހަދައި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ  މި ގާނޫނަށް މިއަދު މި، ހެދުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އީ ށް ތާއައި ބަދަލަށް އަޅުަގނޑު އިްނކާރުކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުަގނުޑވެސް މި ގެަނއި ބަދަލަ

މިގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލުގެަނއުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ. އެއަްށ ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު 

ެއއަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  ،އޭގެން ދިމާވާ ަމއްސަލަތަކަްށ ބިނާކޮށް

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ނިމުނީ ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑަްށ   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ވެސް ެދ  ކޮންމެ މެންބަރަކު ން އަންަގވާފަިއ އެަބއޮތް ދެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާނެ ކަމަށް.ޕީ.ޕީ.އެމު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  މިނެޓު. ދެ މިނެޓުކަން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ. އަުޅގަ

 . ށްމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަ

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހެޅި ބިުލ ޢުނޫނުލްޤާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!  ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްާލޙު، އަުޅގަ ޤޫބަތަށް އަުޅގަ

ޝުކުރެއް އަދާކުރަން.  ޞަކޮމިޓީން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި ނިންމެވީތީ އެ ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޚާއް 

އޭިތ  ،ނޫން ގޮތަށް އޮތަތީވެ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިޔައިރު އެންމެ ރަނގަޅުވަނަ މާއްދާ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރީގެ  1205

ކީރިިތ  ؛ކީރިތި ަރސޫލާގެ ސުންނަތް .އެންމެ ފުރިހަމަކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ގެނައީ

ވަނަ މާއްދާއަށް )ހ(  1205ން ޢަލައިހި ަވޞައްލަމަގެ ސުންނަތް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އޭގެފަހުން ކޮމިޓީهللا އްލަޞަރާސޫލާ 

ނޑު  ަވނީ އިތުރުކޮށްފަ. މި މާއްދާތައް އިތުރުކުރީމާ އަދި )ށ(، )ނ(، )ރ( މި  ،ޫބލުކުރަނީ މިހާރު މި މާއްދާގައަުޅގަ

ުނވަތަ  އިަޤއުމެްއެގ އެހެން ދިމާލެއްގަ  .ވަަނ މާއްދާ ވަރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 1205

ނޑުމެން  ހުރި މައްސަލަތަކެްއ ހުރި އިއައްަސސާެއއްގަ އެހެން މު ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަުޅގަ ކަމަށް ބުނެ އަުޅގަ

މަތީން  ގޮުތގައި ކޮށްގެްނވާެނ ކަމެއް ނޫން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮތުގެ ބޫލުކުރާގަ އަދާނުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު 
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ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އޭ ނޑުމެންނަށް އަދާކުރެވުނީ. ދެން އޮީތ އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހެދީމާ އަޅުގަ ރަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންޭގގެ ޒިންމާ. އެ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކުެރވިްއޔާ އިރާދަކުެރިވްއޔާ މި ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން  ފަ

 އަންނާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 މާނަށް. ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

ނ ،ެވސް  ޤޫބާތަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުޢުނޫނުލްޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޑުެމން މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރި އަދި މިއަދު އަުޅގަ

މާދަމާ ވެސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަމަ ބަދަލުކުރަންވެއްޖެއްޔާ ަބދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ  ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

ޤައުމެްއގެ ތެރޭަގއި ިމ ނިޒާުމ ރަނގަޅަށް މަަސއްކަްތކުރާ ގޮތަކީ. ަރއްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރަްއޔިތުންެގ ޝުޢޫރާ 

މާދަމާ ަރއްޔިތުން  ،ންދާ ގަާވއިދު، ގާނޫނުިވގެމަތީން ަކންތައްތައް ކުރުން. މިއަދު ިމ ފާސްކުރެ ުތގެއެްއގޮތްާވ ގޮ

މުވެރިންނާ ލްދީނީ ޢި ރުން. ރައްޔިތުން،ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުްނެގ ވިސްނުމާއި ފިކުރާ އެްއޮގތަށް ބަދަލުކު

މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނަކުން  ،ރާކުރުމަށްފަހުެއކިއެިކ މުައއްސަސާތަކާ މަްޝވަ ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި 

ކުރަންވީ އިއްޒަތްތެިރ ވަންޏާ ބަދަލުލިބެންޖެހޭ ފައިދާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެންާވ ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށް 

ނުޑ ވަރަްށ ދެރަވޭ، ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާޅުވި، ެވްސ އެއް  ސަރުކާރުން ރައީސް. އަުޅގަ

ސެލް ޓްފު 22އަީއ  ވެްސ ައޅުަގނުޑމެން މި . މި ވާހަކަތަްއ ދަްއާކއިރު މިއަދުވިދާޅުވި  މަސައްކަތެްއ ނުކުރާ ވާހަކަ 

ނޑުގަ  އެތައް ބަށިކޯުޓގެ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް ޓަކައި ބަޔަާކ  80. އަދި އިެއގްރިމެންޓުގަ  އިސޮިއކޮށްފަ އިދަ

ހދ. ކުމުންދޫ،  ،ހަމަ ދާދި ދެންމެއަކު ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންއޮތީ.  ހަވާލުކުރެވިަފއި މި

ނޑު. މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރއެއް ވެސް ނޫން ޓްފު 4ެވސް   އިހދ. މަކުނުދޫ  ހދ. ނޭކުރަންދޫގަ ސެްލ ދަ

ސެލް ޓްއެއްފަހަރާ ފު އިްށ، ތިން ަރށުގަރަ 4މިއީކީ. ައޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ ާދއިރާތަެކއް ނޫން. 

ނޑު  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި  ،،މަށް ޓަަކއި ަސރުކާރުން މިއަދު އެގްރިމެންުޓ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްއެޅުދަ

ަވިކ ގޮތަކަށް ބަަލގަނެއް ނޫން.  ،މި ސަރުކާރުން މަސައްކަްތ މި ކުރަނީ ވަިކ ފިކުރަކަށް ، ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ

ވަކި ގިންތިައކަށް ހިމެނޭ  ،ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ފަސްޓު ކުލާސްގެ ަރއްޔިތުންކަމަށް ބަަލއި ،ަރއްޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެން ބަލާ ބައެއް ،ކަމާއި ރައްޔިތުން ނޫން ކަމުަގއި  އެންމެންނަކީ ވެސް އެއް ހަމަެއްއަގއި ެއއް އުސޫލަކުން އަުޅގަ

 ކުރަމުން މި އަންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  ވާތީ، މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އިން މުޙައްމަދަށް. ޙުސަ

 

 ން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:އިމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 ،ގެ ބޭކަލެއް އަުޅަގނޑު ގެއަށް ައއި ހައެްއކަހުގައި މަޖިލީ 10:25އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރޭ 

ެއއް. ަގނޑަްށ ދައްކަން ފެންނަ ވާަހކަައޅު އަުޅަގނޑު ދަްއކާނަން ،އިނާ ެދއްކިަޔސްންޑެލި ހިފަިއގެން. ރޮޒައަށެއްަކ ބަ

ނުޑ ދައްކާނީ.ޕީޕީ  . މި ބޭފުޅުންނަށް ެއބަ ހީވޭ މިހެންނޭ ވާނީ މި .އެމް މެންބަރުން ދެއްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކ  ކަންކަން. ތި ބޭފުޅުން ތި ޤައުމުގެ ކަންކަން ތި މޮޑޭ ޮގތަކަށް މޮޑޭ. މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ގޮ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގަކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ތްތެރި ަރީއސް މާފުތަކަށް. ިއއްޒަދައްކާނީ އަުޅގަ

ހުޅުަވިއގެން  އިކިހިނެއްތޯ އެ ގަީޑގަ! ހެންނަމަވެސް، ވިދާޅުވެަބއްަލވާއޭަގއި ހުރީ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމި ރިޕޯޓުތަކެއް. އެ

އެއަށް އިޞްލާުޙ  ،ެގ ކުރިނ8:30ްއްޔާ ނޫނި ،ވަގުތުގެ ކުރިން ދިރާސާކޮށް ހަދާފައި މިއަދު ފަތިސް ނަމާދުގެ އިކިޔަ

ނޑު ހުށަހަޅާނީ އިނގޭތޯ ނޑުމެންނަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ީހވާިގ މެންބަރުންހާ ޤާބިލުގަ. ދެން ައޅުގަ ބައެއް  ބޫުލކުރަން އަުޅގަ

 ޢުޤޫބާތަށްލްނޫނުޤާޖެހޭ ސަބަބުތައް ވިދާޅުވެއްޖެ. ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެންނަންޢުނޫނުލްޤާ ނޫންކަން އިނގޭތޯ. ދެން 

މިހާރު މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ފާސްކުރާ ގޮތަށް ފާްސކުރި ގާޫނނެއް ނޫނޭ އެއީ. މިހާރު ިމ  ،އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ

ގަިޑއިރު  15 ނުވޭ. ގަިޑއިރު 24ނޫނުއަސާސީ އަށް ޤާލާނަން. އިއަންގަ  ؛އަށްނޫނުއަސާސީ ޤާހުރި އެބަ އިމަޖިލީހުގަ

ނޑަށް ްއސަ އިޞްލާޙެއް ގެނެ ގައިތެރޭ  ހާސިލުނުުކރެވިގެން އުޅޭ ރިޯކޑެއް މި އިގަ  50ީހވަނީ މިއީ މިނިވަން . އަުޅގަ

އަށް އެންމެ އަވަަހށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ރިޯކޑު. ދެން، މި މަޖިލީހަކީ، މި ނޫނުއަސާސީޤާއޮތީ ހާސިލުކުރެވިަފއިހެން. 

ސްޓޭންޑިން ޯއޑަރ  ؛ގެ ަގވާއިދަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ،އަދި މިދިޔަ ދައުރަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް  ،ދައުރަކީ

ލާޙު މި ަގާވއިދުތަަކށް އެންމެ ގިަނ އިޞް، ހެންވީމާ. ސްޓޭންޑިން އޯޑަރސް. އެއްމު ގޮތެްއަގއި އެއަށް ިކޔަނީއާ

ދެ ރެކޯޑު ހެދުން ، ކޯެޑއް ހެދިފައިހެން. އެހެންވީމާއޮތީ ވެސް ރި . އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިގެނެވުނު ދުވަްސވަރަށް ވާނެ

ފާނު ދިރާސާކުރަްއވާފައި ިމއަދު ޚުލާސާކުަރއްާވ ކަށް ވެފަިއ ޮއތީ. މަނިކުގެ އޮފީހުގެ ާޓގެޓ50ަމިނިވަން  ގެކަންނޭނ

ވެސް  ވާހަކަ ގަީޑގަިއ، ތައުރީފުކުަރްއވާ ގަީޑގަިއ، މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތަކަށް ތައުރީފުކުަރްއވާ ގަީޑގައި އެ

ބާތު ޤޫލްޢުނޫނުޤާން ފަންސާހުގެ ކަންތައް ވެސް ރަނަގޅުވެފަ. އާދެ! އޮތީ މިނިވަ ފާހަގަކޮށްލީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ޭއރުން އެ

ނޑު.  ންގެވިމަސަްއކަތް ހި ުމގެތައްޔާރުކުރު ބާތުގެ ޤޫލްޢުނޫނުޤާގޮތް. އާދެ! މަނިކުފާުނ ނޯޓުކުރަްއވާތީ އުފާކުރަން ައޅުގަ

ވަރަކަްށ  10ގެ ކުރިން، އާދެ! ގޮްތ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ވަނީ ފެނިފަ. އާދެ! މި މަޖިލީހު ިދޔައިމަސައްކަތް ހިނގަ
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 ތެރޭަގއި އެ މަސަްއކަތް ހިނގަމުންދިޔައީ. އަދި މިދިޔަ މަޖިލީހުން އެ ފާސްކުރުމުގެ ކުރީަގއި ތި ވިާދޅުވި  ގެއަހަރު

ންނަށް ވެސް ލްމުވެރީޢިއަދި  ،ކޮމިޓީން އެަތއް މަސައްކަެތއްކޮށް، އެތައް ފަރާެތއް ގެނެސް މަޝްވަާރކޮށް ،ގޮތަށް

ލާަފިއ އިެވސް ެއތައް ދުވަހަކު ހުުޅވަށް މު ަރއްޔިތުންގެ ިޚޔާލައްއާ އި،ބޭފުޅުްނގެ ެވސް ޚިޔާލު ހޯދަ އެވަތުދީ، ޢުދަ

ތަނުން، މި  ވަނީ އިނގޭތޯ. މި ބޭއްވުމަށްފަހުަގއި ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާަތކުގެ އަލީަގއި ނިންމާފައި

ގެންގޮސް ގާނޫނު އެބަހުރި  ންތަނު  ގާނޫނެއް ެއއީ. މި ތްފައި އޮމަޖިލީހުން ތިޔަ ބޭފުޅުން ގާނޫނުތައް ހަދާ ގޮތަށް ހަދާ 

ނޑު ދީފާނަން. ބައެއް އިމުމިބޭނު .މިނެޓު. ރެޯކޑުތަްއ ބައްލަވާ 15 ގައިބޮޑެތި ގާނޫނު ނިންމާފައި ކޮިމޓީ ލާ ްއޔާ އަުޅގަ

ނެޓުން ގާނޫނެއް މި 15މިނެޓުން ނިންމާއިރުަގއި.  15ކުށާއެކު ވެްސ އެބަހުރި ިނންމާފަ. އެހެންނޫންތޯވާނީ 

ގަިޑއިުރ ދެއްވަނީ އިޞްލާޙު ހުށަހަަޅން. އެހެންވީމާ، އެހެންނޫންތޯ  5ލާއިރު، ކޮމިޓީން ނިްނމާފައި ފޮނުވާއިރު އިނިންމަ

 ،ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވިދާޅުވެއްޖެއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ވާނީ. އާދެ! ދެންމެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް

ނޑުގައި ޮސއިުކރައްވާަފއޭ، ައޅައިދޭން. އެ 22އައީ  ންމެ މިތިމަންނަ ދެ ކަންކަން  ޭބފުޅާ މިގޮތަށް މި ފުޓްސެލް ދަ

ރަށްރަެށްއ ވެސް ނޫނޭ. ތިމަންނަމެން  ގެެދއްާވއިރު ައނެއްކާ އެއީ ތިމަންނަމެން ޕީ.ޕީ.އެމްއިހަމަޖައްސަވަ

ނޑުގެ ދާއިރާ މަސައްކަތްކުރަނީ ަވކި ކުލައަަކށް، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ބަލަިއގެނެ  މަތިވެރި ދާއިރާގައި އެބަ  ؛އް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ނޑު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ވަތުއަރުވަން ޢުއަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަ ،އޮތް ފަސް ރަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ ވަރަށް ނޑު ެވސް ދާނަން. އަުޅގަ ގިނަ  ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. އަދި ިތ ބޭފުޅުން ގެންދަަވއިފިއްޔާ ައޅުގަ

ވަތު ނުލިބެނީ އަޅުަގނޑަްށ ޢުތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަ އޮފީސްތަކުން ސޮިއކުރާއިރު ީޕ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ތިއްބަވާ

ޖެޓުަގއި އެބަހުރި. ބަކަމެއް.  ހީވާ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާގެ ކަެމއްަގއި ސޮއިުނކުރަްއވާތީވެ. އަދި ނުކުރަްއވާ

އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި . ްށދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޖަމީލް ޢުޘްމާން އެކަން ކޮ

މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން އެކަން ކޮށްދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިކަން 

ވަރަކަްށ  4ނދަރު ބަޖެޓުގައި އުޅޭތާ ންދޫ ބަހިމަ . އއ.ނދަރުންދޫ ބަކޮށްދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. ހިމަ

ބަދަލުވާޭށ މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ  .ބަދަުލވާންވީތަ؟ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ނުބައިކޮޅޭ ؛ދޫގެރިފެ އަހަރުެވއްޖެ. އއ.

. ވަކި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތިއްބަަވިއގެން. އެކަމަކު ޭއގެ ކުރީަގއި މި ވިދާޅުވީ ވަކި ޕާޓީައކަށް ތިމަންނަމެން ނުބަލަމޭ

ކުރަނީ.  ކްލާްސ ރައްޔިތުން ގޮތަށް ބަލަިއގެންނޭ މިކަން މި . ހުރިހާ ރައްޔިތުން ފަސްޓުށް ނޫނޭކަކުލައަ

ައހަރު ބަޖެޓުގައި އެބައުޭޅ. މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް  4ހިމަންދޫ ބަނދަރު  އއ. ،އެހެންނަމަވެސް

 ؟ހުްނނެވިތޯ ރައީްސ ނަޝީދު ތޭ. މިހާރު އެބަމިހާރު ރައީސް ނަީޝދެއް ނެ ؛ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މަނިުކފާނުއެ

 ިމހާރު ހުންނެވީ ޖަލުގައި. އެ  ،ގޮެތއް ނޭނގި  ދީފައި އެ ިލޔުމަށް ވީ ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެީވ ޖަލުގައި. ލިޔުމެއް 

ނޑު މި  އއ. ދަންނަވަނީ މި ބޭފުޅުން މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. ވާހަކަ ތި ފެއްޓެވީ މަނިކުފާނު އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ޢުޘްމާން  ެދއްވާށޭ. މަނިކުފާނު ހައްދަަވިއދެއްިވޔަސް ހެޔޮ. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލްއިންދޫ ބަނދަރު ހައްދަވަހިމަ
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ނޑު އަުޅއްވަ  22މަނިކުފާނު ، ނހެއްދެވިޔަސް މައްސަަލެއއް ނެތް. އުހޫ އައީ  ތިމަންނަ މި އި،ފުޓްސެލް ދަ

 އަހަރު 3ނަރުދަމާ ވެްސ ބަޖެޓުގައި އުޅޭތާ  ގެ ދޫރިފެ ނަރުދަމާ، އއ. މަތިވެރީ  ސޮއިކޮށްފަޭއ ވިާދޅުވީމާ. އަިދ އއ.

އްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުން ތިހެން ވިދާޅުވާތީ މައްސަލައަީކ. އްވި ވެސް ކޮށްލަދެ ވެއްޖެ. މިކަން

 . ކޮޅު ބަދަލުކުރީމަ ކަންކަންުނވޭ ދެއްތޯ އަނެއްޮކޅުން ތި ވިދާުޅވަނީ ޮކޅު ބަދަލުކުރާށޭ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަ ދިމައެއް

ވެސް ކޮންމެހެން ނުކުރާވަުރގެ ކަެމއް ނޫން ރަްއިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން  އްޔާ ިތއީންވާ ކަމަށް ެވއްޖެ ޤީވާކަން ޔަ

ނޑު ޝުކުރު .ށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރުމަ ދަންނަވަން. މި މަޖިލިސް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި،  މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ މަނިކުފާނަްށ  ވަން ގޮުތގައި ގެންދަ ހެޔޮ މަނިކުފާނު ކުރަްއވާ ބުރަ މަަސއްކަުތގެ ައުގވަޒަްނކުރަން. ައޅުގަ

ހަމަހަމަ  ،ކްާލސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޔާބީ. އަދި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ފަސްޓުވެސް ކާިމޔާބީ. އަދި މަޖިލީހަށް ވެސް ކާމި 

ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަްސެވގެންދިޔުން. އަދި ެއކަމުގެ ވިސްނުން މި އްަގއި ޚިދުމަތްކީަގިއ އެްއގޮތެ އެ  ގޮތެްއގަިއ، އިންސާފާ

ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ހުރި ކަމަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، އެކަމަށް ވެސް ޝުކުރު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ  ،ބަރު. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

މެންބަރު އަޙްމަދު  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،މަތީން ެއ މާއްދަގެ )ށ(ަގއިވާ ގޮުތގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުެގ ( އަބާތުޤޫޢުނޫނުލްޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ ) 2014/9ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފާިއ ގާނޫުނ ނަންބަރު 

 ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން.  3

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަބީލު ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުނެގުުމގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނ 7އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް  ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ވާހަކަ އި ވޯޓަށް ދަންަނވާލަން އެބައޮތް.  18ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ދަންނަވަްނ. މިއަދު 

ދެ ގަިޑ ފަންސަވީްސ އެހާކަްށހާއިރު ވޯުޓ ނުނިމޭނެ ކަމަށް  ،ހަރެއްަގއި ދެ ގަިޑ ބައި ލާނަން. އެހެްނވީމާ، ފައިދަންނަވަ

ނޑު އެ  ،ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ ހިސާބުން ވޯޓަްށ ދަންނަވާނަން. ވޯޓު ަނގާ ނިމެންދެން ޖަލްސާގެ ވަގުުތ  ައޅުގަ

ފަހަރު  އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދިވެސް އެއްއި .މަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދްއުވމަށް ވެސްއުށް ގެންދިއަކުރި
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ާލނަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިކޮށްލަދެއްވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމުން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު 

( ޝަންގެ ގާނޫނުއިެލްކޝަންސް ކޮމި) 2008/8ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އި

އެ ބިލު ކޮމިޓީަގިއ  ިއ،ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް ނިންމަވައަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް އިމެދު  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ    

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޯވޓުަގިއ  .1؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ވަިކ ގޮތަކަށ2ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .52ލަ؛ . ުޖމ27ު. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2008/8ނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގާ އިވޭރު ދާއިާރގެ ހުޅުހެން



101 

 

ލު ފާސްކުރެްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާ ކަމަށް ށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބި( އައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނު)

ނިންެމވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ. މި ގޮތަށް ފާސްވުމާ  އިއެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވަ  އި،ނިންމަވަ

 2008/8ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އިދާއިރާގެ ގުިޅގެން ހުޅުހެންވޭރު 

ގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ ބިލުެގ ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހު( އައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންްސގެ ގާނޫނު)

 ޔާތް ނިމުމަކަށް އައީ ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. ހަ

 

 އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ    

ނޑިޔާރުއިމުޤާޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުުނގަިއ ރާއް. ލާނަންއިދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ  ންނަްށ   ކުރެވޭ ހައި ކޯުޓގެ ދެ ގޮފީގެ ފަ

އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީން ހުޅުމީދޫ  ސ. ،ެދ ރަށް ކަމަށްވާއިުމކުރެވޭ ޤާމާރާްތތަކެއް ދެ ކޯޓު އިތިއްބެވޭނެ ފެންވަުރގެ 

ނޑިޔާުރ ެދއްވުްނ އެދިވަަޑއިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސަވައިބޭ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ން ނިންމެިވ އެ ކޮމިޓީ ،ނިންމެިވ ގޮުތގެ ރިޕޯޓް އިމާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ، ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ

 އިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އި ގޮތަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

  48        ޖުމްލަ:

   ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަ

ވޯޓުދެްއިވ  . ނުފެންނަ ކަމަށ47ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 4މަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުްނނުވާ. 1ދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

 ،. އެހެންކަމުނ48ްލަ . ޖުމ25ުފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .48؛ ބަރުންގެ އަދަދުންމެ ވަޑަިއގެންެނވިބައިވެިރވެ 

ނިޑޔާރުންނަށް ތިއްބެވޭނެ އިމާރާތްތަކެ ދެހައި ކޯުޓގެ އިމުކުރެވޭ ޤާރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުނުަގއި  ޯކުޓ  2 ،އް ގޮފީގެ ފަ

ން ކުއްޔަްށ ހިފަން ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީމީދޫހުޅު ސ. ،ރަށް ކަމަށްވާ 2އިމުކުރެވޭ ޤާ

ނޑިޔާރު ފޮނުްއވާފަިއވާ ަމއްސަލަހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ިދވެހިރާއް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ  ،ޖޭެގ ުއއްތަމަ ފަ

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ކޮމިޓީން ނިްނމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ރިޕޯޓް އެ ވައި ނިންމެވި ޮގތުގެދިރާސާކުރައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގްރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލާނަން. އެއީ ނޭޝަނަލް އިންޓެއިވަނަ ވޯޓަށް  ދަންނަވަ 3މިއަދުގެ 

ނުޑ މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް  ާލޙު އެބައިޞް 5އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާުޙެގ ސީރީސްަގއި  ވޭ. އަުޅގަ

 މަށް ދަންނަވަން. ޢާއްއިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީން

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  ،އިވަމް ހުށަހަޅުއްދައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ

 ؛ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ދާ އަންނަނިވިވަނަ މާއް 12ވާަފއިާވ އިޞްލާޙު. ދުކުަރއްއީތާهللا ޢަބްދު

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނޭ. އަދި މިގޮތަށް  ގެްއޔަންކުރާނީ ކޮމިޝަންކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޢަ -12

ތެރޭަގއި ގެ ަގޑިއިރު  48ކުރާތާ ގިނަެވގެްނ އްޔަންޢަ ސަށް ޢަްއޔަންކުރާ މީހަކު އެ މަޤާމަށްކޮމިޝަނުގެ ރައީ

 . އެވެ ރައޔިތުންގެ މަޖިލީހަސާއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަުނން އަންގަންވާނެ 

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަރިޔާސަތުން 

 . ންއެދެއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އިއިޞްލާޙާ މެދު އިްއވެވި  ދެންމެ އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 51        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 12ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހެންކަމުން، މި . އ51ެލަ؛ . ޖުމު 26. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް. ވަނަ ވޯޓަށް. ެއީއ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙެ 4މިއަދުގެ 

 މަށް ދަންނަަވން. ޢާއްއެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވައިެދްއވުމަށް އަމީން

 

 ވުން:އިްއވެ ން އިދާރީ މޭޒު
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ންބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ،ޅުއްވައިނާ އާދަމް ހުށަހަގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  14ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ދުއީތާهللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ކުާރނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ އްޔަންޢަ އިބު ރައީސް ކޮމިޝަނުެގ ނަ؛ ވަނަ މާއްދާ 14 އިބު ަރއީސް.ކޮމިޝަނުގެ ނަ

އެ މަޤާމަށް ކުރާ މީހަކު ްއޔަންޢައިބު ަރއީްސކަމަށް ގެ ނަކޮމިަޝނު ،ބަރުންނޭ. އަދި މިގޮތުންންމިޝަނުެގ މެތެރެއިން ކޮ

އްޔާއަށް ކޮމިޝަނުން ޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިތެރޭަގއި ރަްއިޔތުންގެ މަ ގެގަޑިއިރު  48 ގިަނެވގެން ޢައްޔަންކުރާތާ

 . ެއވެއަންގަްނވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައްއިމެދު  ޙާއިޞްލާއިްއވެވި  ދެންމެ އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް    ބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެން

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 39    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

  49        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 10. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 39ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

އެހެންކަމުން، މި  .49. ޖުމްލަ؛ 25. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. ެއ އްނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙެ ވަނަ ވޯޓަށް. ެއއީ ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައި 5

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުަމށް އަމީން

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ޅުއްވައިނާ އާދަމް ހުށަހަގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

. ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން 22ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ދުއީތާهللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ކިކުެރވޭނީ މި މުން ވަޤާމަ އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު  ޓީގްރިނެޝަނަލް އިންޓެ -22މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން. 

ނެޝަނަލް  -ންނޭ. )ހ(ގޮތުެގ މަތީ ވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ހާލަތެްއގައި 

 މު ޤާނުވަތަ އެ މަ ކަމަށް، ފަދަ ކަމެއް ކުރި ނުވާމާ އެކަީށެގންޤާމަގްރިީޓ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމުގެ އިންޓެ

 ކަން ނެތް ކަމަށްބިލުޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާނުވަތަ މަ ،ކަަމށް ވެއްޖެމެދުވެރިހާލަތެއް  ރުވެިރވާ ފަދަޒުޢުއަދާކުރުމަށް 

ކަމަށް ަރއްޔިތުްނގެ  މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެްއ މެދުވެިރވެއްޖެ މި -)ށ( ؛ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

 ކޮމިޝަުނން  ފެނިގެން ެއ މެންބަރަކު އެށް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ެބހޭ ކޮމިޓީއަ ގެމަޖިލީހު

ލަބިއްޔަތުން ޣްއަ މެންބަރުންގެ ޯވޓުަގއި ބަިއވެރިވާ ،ިޒރުވެހާ އްަގއިްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެކުރުމަށް ރަވަކި

 . ވެކުރުމުން އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިީވއެ ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އެދެ ންނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެއިލާޙަްށ އިްއވެވި އިޞް ދެންމެ އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުން

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި . ހ85ާލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގިއ  .2ންގެ އަދަދު؛ ވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރު. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނ38ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިމ . އެހެންކަމުން، 50. ޖުުމލަ: 26. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 50ންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެ

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ެއ އްިއޞްލާޙެެއއީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ ވަނަ ވޯޓަށް. 6

  މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުަމށް އަމީން

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:



107 

 

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޅުއްވައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަ

ވަނަ މާއްާދގެ  10ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުެރއް އިުތރުކުރުން.  10އިވާ ިއޞްލާޙު. ދުުކރައްވާފަ އީތާهللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ އެްއެވސް އިދާރާއަކުން އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ެއ  -)ދ(

އްސަލަައށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަެއއް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާއިރު ހުށަހެޅި، އެ މަ 

 މައްސަަލއެއް ކޯަޓށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން.ދަޢުވާނުކުރަން ނިންމާފައިނުވާ، ނުވަތަ އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓު ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިނާ އާދަމް.އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللا.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 11ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ެފންނަ ކަމަށ54ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .50ލަ؛ މު. ޖ26ު. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހު އިޞްލާޙު. ިމ  އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެއޮތީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ދެން މި

 ނަވަން.އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް ައމީންޢާއްމަށް ދަން

 

 :އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން

ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އި،އިނާ އާދަްމ ހުށަހަޅުއްވަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒަ

ދާތަްއ މާއް ،ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް  15ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ކޮމިޝަނުގެ  -ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 16ތަރުތީބުކުރުން. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ަނއިބު ރައީސް ަމޤާމުން ވަކިކުރުން. 

ަކމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ލިއްޔަތުަތކާއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރާއޫރައީސާއި ަނއިބު ރަީއސްގެ މަސް

ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް ުނވަތަ ނައިބު  ،ހިނދެއްގައި  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ެފނިއްޖެ ތަކާމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައް

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ  ،ރައީސް އެ މަޤާމުން ވަިކކުުރމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ހާޒިުރވެ

 -ތަ ނައިބު ަރއީސްެގ މަޤާމުން ވަކީވީެއވެ. )ށ(އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުން އެ މެންބަރަކު ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ނުވަ

ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގަިއ  72ލަތެއް ެމދުވެރިެވއްޖެހިނދެއްަގއި ގިަނެވގެން ހާފަދަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރެވިފަިއވާ

 ން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާެނެއވެ.ގޮުތގެ މަތީ ނޫނުގަިއވާގާހުސްވެފަިއވާ މަޤާމަށް މި 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 އިނާ އާދަމް.އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللا.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ ނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 10. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މ38ެއަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .48. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު  ،ސަުރކާުރގެ ފަރާތުންވޯޓު.  މިއަދުގެ އަްށވަނަދެން ބިލު ފާސްކުރުމަށް.  ކަ

ގޮތަްށ  ނިންމެވި އި ގްރިީޓ ކޮިމޝަނުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިންޓެޙުސަ

 ޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:    އިން.ކަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 08    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކ40ު. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 52މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ވަކި ގޮަތކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 8އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .48ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑިީތމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ގްރިީޓ އިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެޝަނަލް އިންޓެމުޙައްމަދު ޙުސަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަ

 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮަތށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ބިލު ކޮމިޓީން  ކޮމިޝަނުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށް. އެ ފަސް ިއޞްލާޙު އެަބއުޅޭ. ގުޅޭ އިޞްލާޙުތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކޅިވަުރެގ ބިލާއޮތީ  ލަން މިވާދެން ވޯޓަށް ދަންނަ

ވަނަ ވޯޓު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު  9ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަށް. އެއީ މިއަދުގެ 

އްމަށް ޢާދެްއވުމަށް އަމީންއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު އިްއަވަވއިރިފާޢު ހުށަހަޅުهللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދު

 ދަންނަވަން.
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 :އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވައި، މަިހބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  9ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ  ؛މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު

ގެ ދަށުން ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 6މި ގާނޫނުގެ  -9ސްޕޯޓްސް މަޤާމުގެ މުއްދަތު.  ޞްލާޙުކުރުން. ކޮމިޝަނަރ އޮފްއި

 ދުވަެހވެ.އަހަރު 4ގެ މަޤާމުގެ މުްއދަތަކީ ޢައްޔަންކުެރވޭ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ސްޕޯޓްސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުތެރި މެންބަރުންނަށް ފެމެދު އިއްޒަތް ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ . ހ85ާއަދަދު؛ ލަ ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުވޯޓު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .45ލަ؛ . ޖުމ23ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ45ްންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެ

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިފާޢު هللا ަވނަ ވޯޓު. އެއީ މާފަންނު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 10ދެން އޮތީ މިއަދުެގ 

 އްމަށް ދަންނަވަން.ޢާޙު އިްއވަަވއިދެްއުވމަށް އަމީންފަިއވާ އިޞްލާެޙއް. މި އިޞްލާހުށަހަޅުއްވާ

 

 :އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވައި، މަިހބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  12ަފއިވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރައްވާ

 11ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެްނވަނީ އަންނަނިވި  ކުޅިވަރާ -ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 12ޙުކުރުން. އިޞްލާ

މިނިސްޓަރު  -2ންބަރުން. ބެހޭ ުވޒާރާއިން ިމނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުާރ ދެ މެ ކުޅިވަރާ  -1ބަރުންގެ މައްޗަށޭ. މެން

އެޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ އެްއ  -3ޢައްޔަންކުރާ ދެ އަންހެން މެންބަރުން. 

 ރު ެއސޯސިއޭޝަންތަކުން އޮލިމްޕިކު ޤައުމީ ކުޅިވަ -5މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ އެއް ގާނޫނީ ވަީކލު.  -4މެންބަރު. 

 -6ބަރުން. މެން 2ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލުުކރުމަށް  އޮލިމްޕިކުއަދި ނަން ،މްސީލުކުރުމަށް ދެ މެންބަރުންކުޅިވަރުަތއް ތަ

ނަޑއަޅާ  މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކު  މެންބަރު. 1ކޮމިޓީެގ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުނަށް ފެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ 

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަ

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ތިއްެބިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގ85ެއަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .45ލަ؛ . ޖުމ23ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ45ްރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަ

 )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވ هللا ވަަނ ވޯޓު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 11ދެން އޮތީ މިއަދުގެ 

 އްމަްށ ދަންނަވަން.ޢާޙު އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޞްލާއިޞްލާޙެއް. މި އި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވައި، މަިހބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  18ބިުލގެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ
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ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 12ނުގެ ގާނޫ މި -18ޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ބެޭހ ޤައުމީ މަ އިޞްލާޙުކުރުން. ުކޅިވަރާ

 ުދވަހެވެ. އަހަރު 4ވޭ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ ދަށުން އެކުލަަވއިލެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފެ ްއެވވި އިޞްލާޙާ ދެންމެ އެ އި

ނޑުމެންގެ ސިސްޓަމަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. އާދެ! ޓެްކނިކަލް މައްސަލަެއއް ދިމާވެފަިއ މި ށް. ކުަޑވަގުުތކޮެޅްއ ވަނީ އަުޅގަ

އެްއ ދިމާވެގެްނ މަށްފަހު ސިސްޓަމުގައި މައްސަލަ ދަންނަވާލި ވޯޓަށް ދަންނަވާލު . )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދެންމެއެބަ ނަގާ

އަލުން ެއ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ.  ،އޮތީ. އެހެންކަމުން އެ ވޯުޓގެ މަަސއްކަތްކުެރޭވ ގޮތް ނުވެަފއި މި

ވަނަ  11އޮތީ  ްނނަވާލަން މިމިއަދު މިހާރު ދަ، ނަގަންހުރި ވޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިން މިހާރު އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ 

 ،ާއ ދޭތެރޭގައި އެކަން ުނވާނެަކން މިހާރު ޔަޤީންކުރެވޭީތވ2:30ެވޯޓަށް ިމއަދު ދަންނަވާލަން އޮތީމާ  18ވޯޓަށް. 

ދަންނަވާލަން ކަމަށް ވަގުތު  މިނެޓު އަވަހަށް  5 ފަދައިން އެއަށްވުރެ އަޅުަގނޑު މިހާރު ކުރިންެވސް ދަންނަވާލި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މިއަދު އިތުރަށް ވޯޓަށް  36ދަންނަވާލަނީ ގަވާއިދުގެ  ޓަށް. މިހާރު މިއިތުރުކުރުމުގެ ވޯ

ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އަހާ ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުުކރެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި  އެހުމަށް

 . ދެްއވުން ެއދެންޓުނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 40. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  . ވަކި ގޮަތކަށ3ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .43ލަ؛ . ޖުމ22ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ43ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިކަމަށް ވޯޓަށް އަހަ މިއަދު ިއތުރަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން ،ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(ގެ ދަށުން 36ގަާވއިދުގެ 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގުތު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ.ނިމެންދެން މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު  ،ެލވެނީ. އެއީ އިވަނަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަ 12ދެން  ލާނަން. އެއީ މިއަދުއިމިއަދު ދެން އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވަ

ދެްއވުމަްށ އިވަ އިޞްލާޙު. މި އިޞްލާޙު ިއއް ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާهللا ޢަބްދުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިރ މަިހބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ، އިރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވަهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  18މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ބިުލގެ 

މާއްާދގެ )ނ(ގެ  ވަނަ 12މި ގާނޫނުެގ  -18 ؛އިޞްލާޙުކުރުން. ުކޅިވަރާ ބެޭހ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު 

 އަހަރުުދވަހެވެ.  4 ލެވޭ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީއިދަށުން އެކުލަވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިފާޢު هللا ދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓ2ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .45. ޖުމްލަ؛ 23. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 45ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު() އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا އޮތީ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ވަނަ ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން މި 13ގެ ދެން މިއަދު

 ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު. މި އިޞްލާޙު އިްއވައިެދއްވުަމށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން

 

 ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

މަިހބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވައިهللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު

އެ  ،ވަނަ ާމްއދާގެ )ރ( އިޞްލާޙުކޮށް  12މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ ިއޞްލާޙު؛ ުބނެވިދިޔަ ބިުލގެ 
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މި މާއްދާެގ  -ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( 12ުރކުރުން. ނަންބަރެއް އިތުވަނަ ނަންބަުރގެ ފަހަތަށް އަންނިވި ގޮތަްށ  3އަކުުރގެ 

މި ގާނޫނުގެ  -4އަންނަނިވި ޝަރުތު ފުރިހަމަާވންވާނެެއވެ.  އިއްޔަންކުެރވޭ ަކއުްނސިލް މެންބަރުންގެ ކިބަިއގަ ޢަދަށުން 

ވްސް އޮލިމްޕިުކ އަދި މޯލްޑި ،ނުވަތަ ފެޑެރޭޝަނެއްގެ  ،ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯިސއޭޝަނެްއގެ 

 ކަމުގައި ނުވުން.  ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިީޓގައި ހިެމނޭ މެންބަރެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު:

 ދެން އެ އިްއެވވި އިޞްލާޙާ ެމދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު.هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        މްލަ:ޖު

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 53މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ވޯުޓގަިއ 2. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .45ލަ؛ . ޖުމ23ުއަދަދު؛  . ފާސްވުަމށް ބޭނުންވ45ާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާ هللا ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަަވިއލާނަން. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  14

 އިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިްއވަ އެންމެ ފަހު އިޞްލާޙު. މި އިޞްލާޙު

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

މަިހބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވައިهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދގެ  51ަވނަ ބާބަށް  8ގާނޫުނގެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ ބުނެވިދިޔަ

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  -51ލަޙަތު ފުށުއެރުން. ޞްނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުުރން. މަ ،އެއް އިތުރުކޮށް ގޮތުަގއި މާއްދާ 

ކޮމިީޓގެ  އެްއގެ ނުވަތަ ެފޑެރޭޝަނެއްގެ އަދި މޯލްޑިްވސް އޮލިމްިޕކު ކޮމިޓީގެ ހިްނގާިޢއްޔާ ބު ޖަމުކުރެވޭ ކުލަރަޖިސްޓްރީ

ެއއްެގ އެ ފަރާތެއް އަދާކުރާ ަވޒީފާ ،ލުެވރި މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންއޫމަޤާމަކަށް ނުވަތަ މަސް

ލަތެއްގައި ހުރި އެްއވެސް ފަރާތަކަށް އެފަަދ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހާސިއްޔަތުން މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ އިހަ

 ވެ. އިޚްތިޔާރު ލިބިގެެނއް ނުެވއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން އެ އިްއެވވި އިޞްލާޙާ ެމދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު.هللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންނަވާލަނީ  ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ...އަދަދު ލަމަޖިލީހުގެ ޖުމު ޓުގެ ނަތީޖާ.މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

. 53. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85އަދަދު؛  މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޓުގެ ނަތީޖާ.ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

ވަކި  2.ގެ އަދަދު؛ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުނ44ްފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 1ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ.އެހެން .47ލަ؛ . ޖުމ24ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ47ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  ،ވޯޓު. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ަމށް ދަންނަވާއިްޞލާޙުތަކާ އެުކ ބިލު ފާސްކުރު ދެން އޮތީ މި ގެެނވުނު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުކޅިވަުރގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ 

މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުަތކާ އެކު ފާސްކުެރއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނިންމެވި ގޮތަށް

 ގޮތަކަށް  ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 48. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 3ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .48ލަ؛ . ޖުމ25ުދު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދ48ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކޮމިޓީން  ،މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކުޅިވަުރގެ ބިލު

 އްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ އެކު މަޖިލީހުން ފާސްވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާއިުދ، ޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓުަތއް ރަޖިސްޓްީރކޮށް ހިންގުމުގެ ގަ ރމި ދަންނަާވލަނީ. ކޮލެޖުތަކާއި ޓަދެން އޮތް ވޯޓަށް 

ގޮތުން ގަވާއިުދ  ގައި ހިމެނުމާ ބެހޭ  1ގެ ޖަދުވަލް (ބެހޭ ގާނޫނުއްމު ަގވާއިދުަތކާ އާ) 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

އެ ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި  ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ

 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 48. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 3ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ތަކާއި ޓަރޝަީރ ކޮލެޖު، . އެހެންކަމުނ48ްލަ؛ . ޖުމ25ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ48ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްމު ަގވާއިދުތަކާ ބެޭހ އާ) 2008/6ަތއް ރަޖިސްަޓރީކޮށް، ހިންގުުމގެ ަގާވއިދު ގާނޫނު ނަންބަރު އިންސްޓިޓިއުޓު

ަގިއ ހިމެނުމަށް، ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަުރންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން  1ގެ ޖަުދވަލް (ގާނޫނު

 .ފާސްވެއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ވިލުފުށީދެން އޮތް 

ށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލު ފާސްކުރެްއވުމަށް ( އައެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ާގނޫނު) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް ނިންމަވައި، އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު 

 ރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [



122 

 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ވިލުފުށީ  މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 42. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 5ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .3މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .45ލަ؛ . ޖުމ23ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 45 ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އެްއގަމު ) 2009/5ވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއް

މަށް ނިންމަވައި، ެއ ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ފާސްކުރެްއވުމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަ( އަދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު

 ވިލުފުށީ ،ތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެންބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިގޮ

ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ) 2009/5ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޔާްތ ނިމުމަކަށް އައީ ކަމުަގއި ހަގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ބިލުެގ ހުގެަނުއމުގެ ބިލު، މަޖިލީށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު

 ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޒަތްތެރި މެންބަރު ދިއްގަރު ދާިއރާގެ އިއް  ،ދަންނަވާލަން ދެން އޮތީ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންވޯޓަށް  އޮތީ، އެންމެ ދެ ދެން

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  ،ހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލުމޫން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ކާރިސާއާ ބެއުފާރިސް މަ

 ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

  މޫން.އުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ފާރިސް މަދިއްގަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 48ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 53މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

 ،އެހެންކަުމން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން .48ލަ؛ މު. ޖ25ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މޫން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ އުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރިސް މަދިއްގަރު ދާއިާރގެ 

ތިފާޤުން ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއް

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ފާސްވެއްޖެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  19ލެވެނީ އިދަންނަވާލުން. ޖުމްލަ މި ދަންނަވަދެން އޮތީ މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓަށް 

( ނޫނުލްޢުޤޫބާތުިދެވހިރާއްޖޭގެ ޤާ) 2014/9ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ،ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ިބލުއަ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.     

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 51. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް

އެހެންކަމުން، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  .51ލަ؛ . ޖުމ26ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ51ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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( ތުނޫނުލްޢުޤޫބާޤާިދެވހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9 ނަންބަރު ނޫނުގާ  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އަޙްމަުދ ޠާރިޤްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި ިއްއޒަތްތެރި  ،އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިްނމެވި ގޮތަށްށް އަ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 

 ންމުން ނި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަަނ މަޖިލީހުގެ ދެ ވަނަ އަހަުރގެ ރައްޔިތުންގެ 2015 އީށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ނަޑށް އިއްޒަތްތެރި މެން ،ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ދުވަސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ބަރުންނާ އަުޅގަ

އަދި ަމޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުަވްއޒަފުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކުން ައޅުަގނުޑެގ  ޔާއިގަމުޢާމަލާތްކުރުމު

ހުއްޓޭ. ޑިމޮްކރަސީ ރަނގަޅަށް ހިނގަމުްނ  މި ބަރުލަމަނީ އޮީޑގައި ވަރު އެބަ ،ޅުަގނޑު ަދންނަވާނީއެސެސްމަންޓް. އަ 

ތުންގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ރައްޔި .ންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަންނަވާދެއޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައްޔިތު އެބަ

 .ަތުކގައި މަަސއްކަތްޕުުޅކުރަްއވާން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު .ަދއްަކވާމަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު

އަިދ އެ ނިންމަވާ ކަންތައްަތކަްށ  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކން ކަންކަން ނިންމަވާ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކުަރއްާވ. މައްސަލަތައް ފާސް، އިއްވަ ކުރަ ބިލުތައް ފާސް އި،ެދއްވަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ކަން. މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ތައްތައް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުްނދާދަނީ ޑިމޮކްރަސީެގ ކަން  މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގވެގެން 

 ދައްަކވާ. ވަރަށް އެކު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ. ވަރަށް ފެޝަނޭޓާއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި އި 

ނޑުމެން ަހކަފުޅުެއކު ވާ އެުކވެރިކަމާ ދައްަކވާ. ރަްއޔިތުންގެ އަޑު ުއފުލެމުން އެބަދޭ. މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ފެންނަ ގޮތުަގއިތްތެރި މެންބަރުން މި ކުަރމުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަ އަދި  ،ގެންދަނީ އަުޅގަ

ނުމަށް ދިއިއަްށ ކުިރއެރުމާއި ތަރައްީޤ ހޯދަދިވެހިރާއްޖެ .ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި 

 ،ކަންތައްތައް މި ކުރެވެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިާޒމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި .ޓަކައި

އާިއ އާިއ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީިއ ެއމް.ޑީ.ޕީ.އެމާމި ަވގުތު ޕާޓީަތއް ަތމްސީލުކުރައްާވ ޕީ.ޕީ ،މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރާ

ނުޑމެން ވާހަކަ .އެކު  އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ އެްއބާރުލެއްވުމާ އިާއއި އަދާލާތު ޕާޓީއާ އެމް.ޑީ.އޭ  ކަންކަްނ  އިދައްކައަުޅގަ

ނީ. މި ނިންމަން އުސޫލުން ކަންކަން ނިންމަނީ. އެ ވަގުތު އަުޣލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގޮަތކަށް ކަންކަން ނިމިގެންދާ

ނޑު ޝުކުރު ރީ ޖެނެރަލަށް ޓްދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ސެކެ ފުރުޞަތުގައި ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ދަންނަވަން. ަމޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހުރިާހ  ލް ޖެނެރަލަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަކއުންސެ ޝުކުރު

ނޑު މުވަްއޒަފުންނަށް ޝުކުރު ައޅުަގނުޑ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގަިއ  ،ދަްނނަވާލަން އޮތީ ދަންނަވަން. އަުޅގަ



126 

 

ވަންޏާ އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނުޑގެ ފަރާތުން ެއްއެވސް ކަހަލަ ހިތްޕުޅަށް ދަތިާވ ކަހަލަ ކަމެއް ވެފަިއ އޮްތ ކަމަށް

ނޑު ެއދެމޭގެ އަރިހުން ވަރަށް ދީލަތި މާންމެންބަރު ނޑު ދަންނަވައިާލނީފަކަށް އަޅުގަ ބަހެއް.  އިނގިރޭސީ ހަމަ ،. އަޅުގަ

 ،ރ. އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އުފެއްދުންތެރި ދުވަސްތަކަކަށް އެދެމުންދަ ބަގްސް ސްޓޮޕްސް ހިއަ 

ނޑުމެންނަށް ހިސާބުތަްއ މި ދައުރަކީ ވަރަށް ެވސް އުފެއްދުންތެރި ދައުރެކޭ. އަ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނީ ުޅގަ

 22ހުން ފާސްކުރައްވާފައި އެަބއޮތް. ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުްއިވ މައްސަލަތަކުެގ ތެރޭން ބިލެއް ަމޖިލީ 26ލެވުނުއިރު އިބަލަ

 6މައްސަލަެއއް ައޅުަގނޑުމެްނ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އެބައޮތް. ރިޔާސަތުން ހުށަހެިޅ މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭން 

އޮތް. މައްސަލަ ނިންމާފައި އެބަ 1ތެރޭން  މައްސަލަެއއް ނިންމާފައި އެބައޮތް. މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތަކުގެ

މައްސަލަެއއް ނިންމާފައި އެބައޮތް. މިނިސްޓަރުންނާއި މި  11ގުޭޅ ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރޭން  އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ

ގަޅަްށ ވިްއޔާ ވަރަްށ ރަނއް އޮތް ަދއުރުަގއި އިރާދަކުރެއަށް ުކރި .ވުނީމާކުރި ގޮުތން އެއް ުސވާލު ކުރެދައުރުަގއި ކަން ދި

ނޑުމެންެގ  96.6ތޯ ރިޕޯޓަކީ؟ އިއްތައް ވެސް ހިނގަމުންދާނެ. ކޮބަ ސުވާލުތަުކގެ ކަންތަ  ިއންސައްތަ އަުޅގަ

 ފަަހރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ިއންސައްތަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް އެއް 96.6އުފެއްދުންތެރިކަމަކީ. 

 ދަންނަވަން. 
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