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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 30ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/1އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  4އަށް  2015/18/51އިން  2015/18/48ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު އުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔަ -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި  28ވަނަ ަޖލްސާއިން  25ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ 

އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ  ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު 

ން މި ޔައުމިއްޔާަތކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫުލކުާރ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމުަގިއ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ ދައުުރގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެށޭ  3މިއަަދކީ މިއަހަރުގެ  ރިޔާަސތުން އަންގާ އެންގުން.، 4 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު

ނޑުމެންނަށް  ދުވަސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ދައުރުަގއި އަުޅގަ

ޟްރަތުގައި ދުާޢ ޙަސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ هللا އެދި  އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަެތއް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްުވން

 ދަންނަވަން.

 ސުވާލު.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ުސވާލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެްންޑ  -5.1

ކުރައްާވ ސުވާލު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ  އްމަދު މުޢިއްޒާމުޙަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.

މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި  ކުރިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ ޑރ.

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ މީދޫ ާދއިރާ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ސުވާުލކުރެްއވުމަށް.  ،އާދަމަށް

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ނޑި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަްއޑޫ ސިީޓގަިއ ހުރި އިުކއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހުރި ގޮ

އަްއޑޫ ސިީޓއަށް  ރަކާތްތަކާ ުގިޅގެން މާލެ ގެނެވިފަ. މި ތަެކތި އަނބުރާހަގެ ފަންސާހުވަން ފަދަ ތަކެތި ވަނީ މިނި

ގެންދާނީ ކިހާދުވަހަކުންތޯ؟  މި ތަކެތި އަނބުރާ މނަމަ ގެންދިއުމަށް ވިސްނާފަިއވޭތޯާއއި، ެއގޮތަށް ވިސްނާފަިއވާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.

ނޑު ދަްނނަވާ އާ 50މިނިވަން  .ލަން`. އާދެ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލެގ ޖަވާބުގައި އަުޅގަ

ން ގެނަީއ ޓީ ިއކުއިޓޯިރއަލް ކޮްނެވންޝަން ސެންޓަރުގުިޅގެން މާލޭަގއި ސަރުކާރުްނ ބޭއްިވ ރަސްމިއްޔާތަްށ ައއްޫޑ ސި

ނިޑ އެކަނި. ެއއީ  ލާައކަށް ޙަފު ،އެފަދަ ަޤއުމީ ބޮުޑ އިވެންަޓކަށް ،ޮގނޑި. ެއ ޮގނޑިަތއް ގެަނއި ސަބަބަކީ 850ގޮ
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ނޑުމެންނަށްކަހަލަ އެކަީށގެންވާ  ނޑިތަެކއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ރެވޭތީ ެއ ބޭއްވި ަފރާތްތަކަށް ގަބޫލުކު ޔއެ އިވެންޓ ،ގޮ

ނޑިަތއް އެ ިއވެންޓަށް ޭބނުންކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންީވމާ އަދި އެ  ،އެ އިވެންުޓގެ ބޭނުމަްށ ޓަކައި ގެނެސް ، ގޮ

ނޑިަތއް މިހާރު ބޭނުންކޮށް ސަރުކާރުގެ ބަެއއް ވުޒާާރތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާތަކަށް  ،އަދި އެއަށްފަހު ބޭއްވުނު  ،ގޮ

ނޑުމެން މި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޮގނޑިތައް ނޑިތައް މިހާރު އަޅުގަ ވަގުތު  ވަނީ ބޭނުންކުރެވިފަ. ދެން އެ ގޮ

ނޑިތައް އަނބުރާ  ނަޑއަޅާފަިއވާ ޖަލްސާތަުކގަިއ ވަނީ ޭބނުންކޮށް ނިމިފަ. އެހެންކަމުން، އެ ގޮ  ބޭނުންކުރުމަށް ކަ

ނޑިަތްއ ، ވާލުކުރެވިފަ. އެހެންކަމުންހަގެންދިއުމަށް ޓަކައި މިހާރު ަވނީ އެ ގެނައި ފަރާތްތަކާ  ނޑުމެން އެ ގޮ އަުޅގަ

ނޑިތައް ގެންދިއުމަށް  ވާލުކުެރވިފަިއާވތީ އެ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް މިހާރު ވަނީ އެ ފަރާތްތަކާ ހަގެނައި ފަރާތްތަކާ ގޮ

 ވާލުކުރެވިފަ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެ ވަގުަތުކ އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތުގައިހަ

ބޭނުންކުރުމަކީ ދައުލަތަށް ލިިބގެންާވ ޙައްެޤއް. އެހެންކަމުން، އެ ަޙއްުޤގެ ބޭނުން ރަްއޔިުތންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ 

ނޑިތައް މިހާރު ބޭނުންކުރެވިފައި އެ ށް ގޮތަކަށް ހިފުމަކީ  ސަރުކާރަ  ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އެގޮތުން އެ ގޮ

 ވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ސުވާލުކުެރްއވުން މި  ،ޝުކުރިއްާޔ. މިއަުދގެ މަިއަގނޑު ުސވާލާ ގުޅުންހުރި ުސވާލުތައް ކުރުމުަގއި މި އޮްނނަނީ

މި އޮންނަނީ. އަދި  ންގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުން މިއަދު ކުރެވުނު ސުވާާލ ގުޅުންހުރި ުސވާލުތައް ކުެރއްވު މއޮންނަނީ

 ވެްސ މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޅުންހުިރ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުެދއްވުމަށް ގަާވއިދުަގއި ހަމަޖެހިފައި މި ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުމުަގއި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިތުރު ުސވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑު މިހާރު ހުޅުވާ، ވަނީ. އެހެންވީމާ ލަން. އަުޅގަ

 އާދަމަށް.  މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އަރުވަނީ އަްއޑޫ

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތަގއި އަދި  ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ދެްއވި ޖަވާބަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑިތަްއ  ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެންަނ ގޮތުަގއި ޕީ.ޕީ.އެުމގެ އޮީފހުގަޔާއި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ިއވެންޓުތަކުަގއި މި ގޮ

ނޑު މިނިސްޓަރާބޭނުންކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަމު ނޑިަތއް މިހާރު  ،ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ންދާތީވެ އަޅުގަ މި ގޮ

 ހުރި ތަނެއް މިނިސްޓަރަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 
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 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ. ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި

އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެގައި ތި ވިދާޅުވި ވާަހަކފުޅަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 

ނޑިަތއް ހުރީ. މިނިސްޓްރީން އެފަދަ އިވެންޓަކަށް   ،ބޭނުންކުރާކަށެއް ދުލެއް ނުކުރަން. ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާަތކުގެ ގޮ

ުވޒާރާތަކުން  ން އޭގެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންބައެއް ޤައުމީ ފެންވަުރގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ދަރުބާރުގޭަގއި ބޭނުންކުރަ

އިތުަރކަށެއް އެހެން ގެދޫކުރިން. އެހެންނަަމވެސް، އޭ  ޚާއްަޞކޮށް ކުރީ ސަފުގައި ބަަހއްޓަން ބަެއއް ޮގނޑިތައް  ،އެދުމުން

ިއ އެްއވެސް ކަމަކަށް ދޫކޮށްަފއެްއ ނުވާނެ. މިހާރު ހުންނާނީ ހަމަ ރީތިކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި. އެ ގެނަ

ނޑުމެން   ވާލުކޮށްފަިއވާީނ އަނބުރާ ގެންދަން ވެސް މިހާރު. ހަފަރާތްތަކަށް، ގެނައި ފަރާތާ ައޅުގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ފަލާޙަށް. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ލަން އޮތީ މި ސުވާލާނޑު ދަންނަވާދެ، މިއަދު އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާ

ނޑު ދަންނަވާނުގު ަކމުގަިއވާ ފައިނުގެ ބަނދަރުެގ  ލަން އޮތީ. އަޅުަގނުޑ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށެއްޅޭ ސުވާެލއް އަުޅގަ

ފެށޭނީ ދެްނ  ެއ މަސައްކަތް، . އެހެްނވީމާސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓިފަމަސައްކަތް ފަްއޓާފައި ެއ މަ

ވެަފއި  ވުރެ ގިނަ ދުވަސް އަދި އިނގުރައިޫދގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް ވަނީ ތިން މަސްދުވަހަށް ކޮންއިރަކުންޯތއާއި

ތޯާއއި އަދި ދެން އިނގުރައިޫދގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް ެފށޭނީ ކޮންއިރަކު، ންުޓގައި ޮސއިކުެރވި. އެހެންވީމާއެގްރީމަ

 ...އިންނަމާދޫ ބަނދަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި ަވޒީރު.އިްއޒަ

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑރ. ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި

ސީދާ ގުޅޭ ުސވާލެްއ  ޢާޟޫއު އަޅުަގނޑަްށ، މިއަދުގެ މަ  ީސދާ ގުޅޭ ުސވާލެއް ނޫްނވީމާ ޢާޟޫއުއާދެ، މިއަުދގެ މަ

ނޑަްށ ސުވާލަށް ޖަވާވާ ނޫންކަމުގައި   ޝުކުރިއްޔާ. ިދނުމަށް އެދެން.ެއހެން ފުރުޞަތެއްގައި ޖަވާބު ؛ދިނުމަށްބުތީ އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރަދޫ ދާއިރާގެ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަރުވަން. ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުމަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ރުޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ަވޒީރުޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކޮންވެންޝަން  މި  ،ކުރެން އަޅުގަ

ުރ ނޑު ނިސްަބތްވާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ބަނދައަުޅގައައްޫޑ ައދި  ،ން ރުފިޔާއަމިލި 10މަރާމާތުކުރުމަށް ވެސް  ސެންޓަރު

ން ރުފިޔާ އެބައޮތް. މި މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށޭނީ ކޮން ދުވަހަކުތޯ އަމިލި 3މަރާމާތުކުރުމަށް ވެސް 

އަތޮޅުގެ ތަރައްީޤއަށް  ބަޖެޓުގައި އަްއޑު ،ސާފުކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ؟ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް

އިްއަޒތްތެރި ވަޒީުރ ޖަވާުބ ދެްއވަފާނަންތޯ މި ބަނދަރު ހަދަން ، މަސައްކަތްތަްއ ކުިރއަަރމުންނުދާތީ. އެހެންވީމާރި ހު

 ފެށޭނެ ތާރީޚަކާއި ކޮންވެންަޝން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ެފށޭނެ ތާރީޚެއް؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުޞަުތ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގަިއ ވިިލމާލޭ

 އަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

ން. ޅުމެއް ނޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަކީ ަވކި ބައެްއގެ ތަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިއްޖެ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ އެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ގަާވއިދުން މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒެްއ. ެއއްބައި މެންބަރުން އެބައި މެންބަރުން ކުރާނެހާ ކަމެއް މިތާ މި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޮގތެއް އަހުމަޖިލީ .ަރއީސް ކުރަްއވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ުޅގަ

ދޭން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ،އިގެން ތަނަށް ވަޑަ ވެސް. ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރަކު ަވގުތު ބޭކާރުކޮްށ މިއެްއގޮތަކަށް 

ަވކި ބަަޔކު މަޖިލިސް ، ެޑއް އެހުމެްއ ނެތިކުެރއްވޭނެ އަުސވާލު ،ސުވާލުކުެރއްވޭނެ ގޮެތއް ަވޒީރަކާވަަޑއިގެން އިންނެިވ 

ނޑު ެދކެން. އެހެންެވ ިއއްޒަތްތެިރ  ރުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމެއްސޯތަޅުން ހި ކަމަށް އަުޅގަ



6 

 

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެ .ލަންރައީސަށް ހަމަ ދަންނަވާ ންްޓރީ ގްރޫުޕގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މިތާ އެބަ ތިއްެބވި. އަުޅގަ

ގަންނަވާޭށ. ޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަކަށް ނޫޅެމު. އަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި މި ދަންނަވަނީ ވަޒީރު އަރިހުން ދުރަށް ވަޑައިއަ

ކުރައްވާ ގޮތަކަށް ކުެރއްވުުމގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. ތިޖާޖުހުބޭފުޅުން އެ އި ބެހޭ މީހެއް ނޫނޭ. އެ  ވަޒީަރކީ މިކަމާ

އެ ، ަވޒީރު އެ އިންނެީވ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން ުސވާުލކުރަްއވަން ވަަޑިއގެން އެ ؟ށް ކޮން ެޖއްސުމެއްޯތއޭ ކުރާކަށްވަޒީރަ

ނޑަށް ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ތިޖާޖުހުބޭފުުޅން ކުރައްވާ އި ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. އެ ކުރިއަށް ގެންދަވާށޭ. އަުޅގަ

 ޖަލްސާ ހުއްޓާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާީމ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން.ތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ނެންގެވި ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންނަށް ަވޒީރުންނާ  އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު އެދެން ައުޅގަ

ދެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ލިބި

ބައްޓަންކުރެްއވުމަށް. ައޅުަގނޑު މިހާރު އިއްޒަތްތެރި ވަޒީަރށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުެދއްުވމަށް.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަާވބުގައި ދަންނަވަން. އަްއޫޑ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު 

ވަީނ  މަރާމާތުކުރުމަށް ޓަކައި މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން ާސވޭކުެރވި، އަދި އެތަނުަގއި ކުރަްނހުރި މަސައްކަތްތައް 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު  ދެނެގަނެވިފަ. އަދި ެއކަމަްށ ޓަކަިއ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށް ފޮނުވިން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ބަޖެޓުގައި އެތަން ެއއްކޮށް މަރާމާތުކުރެވޭ ވަރަކަށް ފަިއސާ ލިބިފައިނުވޭ. ސަރުކާުރން ވިސްނަވަނީ ހަމައެކަިނ 

ންމެ ބޭނުން އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތަކަށް ތަން ބޭނުންކުރުމަށް. މަރާމާތުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ެއ ތަނުގެ އެ

އެހެންކަމުން، ެއކަމާ މެދުގަިއ، އެ ތަން އެންމެ ރަނގަަޅށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދުގައި ސަުރކާރުން ގޮެތްއ 

ންނަށް  ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އެންމެ ނިންމެވުމުން؛ ނިންމަފާއި އެ ތަން އެގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނނަށް، އައްޑޫ ަރއްޔިތު

އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ކޮްނވެްނޝަން ސެންޓަރުގެ ބޭނުންހިފޭނެ ގޮތަކަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ސަުރކާރުން ެއ ތަން 

ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ. އެހެންވީމާ، ކުޑަުކޑަ މަރާމާތަކަށް ވުެރ ބޮޑަށް އެތަނުގެ ބޭނުން އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނެ 

 ށް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ަސރުކާރުން އެ ތަން ބައްޓަންކުާރނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ގޮތަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.هللا ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވުން:ރިފާޢު ވާހަކަދެއްކެ هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެްއ ކުރަން ކަމަށް ބަލައި ައޅުގަ

މިނިސްޓަރުގެ މުހިއްމު ވަގުުތތަކެއް ހޭދަކުެރއްވުމަށް ޓަކަިއ މި ތަނަށް ގެންނަަވިއގެްނ މި ބޭފުޅުން މި ކުރަްއާވ 

ނޑު ހަމަ ނިހާޔަތަށް ހިތާ މަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ ަވުގތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ޓަކަިއ ޖެއްސުމަށް އަުޅގަ

މިނިސްޓަރު އޮފީހުގަިއ އިުނމުގެ ބަދަލުގަިއ މި ތަނަށް ގެންނަަވއިގެން ެޖއްސުންުކރެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ހަމަ 

ުސވާލަކީ، އެ ތަުނގަިއ ހުންނަ  ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުްނ، އަުޅަގނޑު މިނިސްޓަރު ައރިހުން އަހާލަން ބޭނުންވާ

 މިފަދަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަގުތު ހަމަވިއިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލެއް ކުެރއްވިަފއެއް ނުވޭ. 

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

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ނޭެދން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެތި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަށް. 

 

 މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާދަނގެތި 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަިއސް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ިއްއޒަތްތެރި ވަޒީރު ިވދާޅުވި ގޮތަށް ސަރުކާރުން 

ނޑިަތއް ބޭނުންކުރުމާއި އަިދ ކަންތަކުގައި ބޭނުންކުރުުމގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވޭ.  ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކގައި އެ ގޮ

އަޅުަގނުޑގެ މިއަުދގެ ސުވާަލކީ، ދަނގެީތގެ ދާއިާރގެ މަންދޫގެ ޖެޓީގެ މަސަްއކަތް މަނިކުފާނު ކިހާތާކު ކުރަްއވަްނ 

 ފެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރައްވަްނތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



8 

 

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް

ނޑަށް އެހެން ފުރުޞަތެއްގައި ތި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ  އާދެ! މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ސުވާލަކަށް ނުވާތީ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަ

ނޑު ހަމަ މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ؛ ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ޮގނޑިތަކާ އެކު ކިހާވަެރއްެގ ނެތެއްނު މިކަން ކުރިއަްށގެްނދެވޭކަށް. އަ ުޅގަ

 ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލެއް މީގެ ކުިރން ހިންގާފައިވޭތޯ ތި ބޭފުޅުން ބަލާފައިވޭތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިަތކާ ބެހޭ ގޮތުން... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަޒީރަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން ުސވާލު ައޑުިއވި  ވަަޑއިގެން... ޖަލްާސގެ ައޑު ގޮ

މި ވަގުުތ ހުރި ގޮތުން ަވީޒރަށް ސުވާލު އަުޑިއވިަވޑައިުނގަންނަވާ. އަދި އެްއ ފަހަރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަ

ނޑު  ފުރުޞަުތ ދޫކޮށްލީ.  ރައީސް، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ
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ނޑު ަވޒީރާ ކޮްށލަން  ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މިހާރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އަިއއިރު ކ. ގާފަުރގެ ބަނަދރު ފެއްޓުމުގެ މަަސއްކަްތ ިކހާހިސާބަކަށްތޯ ގޮްއސަ އޮތީ؟ އަދި މި އަހަރު މަސައްކަްތ 

 ފެށިދާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް

ނުުގޅޭީތ  ޢާމިއަދުގެ މައުޟޫ، ބަނދަރަކާ ބެހޭ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ ، ސާފުވިވަރުން ނަމަ އިއަޅުަގނޑަށް ދެންމެގަ 

 ތުދެއްވުން އެދެން. އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ފުރުޞައެހެން ފުރުޞަތެއްަގއި 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އަރުވަން.ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރުގައިވާ ގޮ ޅި ިޑތަކަކީ މި ސުވާލު ހުށަހެނސުވާލަީކ، އަުޅގަ

 ޕާޓީއަށް ދީަފއިވާ އެްއޗެއްތޯ؟ ނުވަތަ އެ ޅު ޕާީޓގެ މެންބަރުގެ މިލްކެއްތޯއިދިކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  އަުޅަގނޑު މިހާރު އަދިެވސް ެއއް )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 އަށްރުަގިއވާ ޮގޑިތަކަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަ ،ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ަވޒީާރ 

 މަލުގެ ތެެރއިން ތަން ހެދިއިރު ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަ އެ ގައިރީ ކު މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ެއއްެޗއްތޯ؟ ސުވާލުކުެރއްިވ ބޭފުޅާއަށް

ތަަކކީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޑިނއަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ ޮކންވެންޝަން ސެންޓަރުގަިއާވ ގޮ މިލްކުކޮށްދީފައިވާ ެއްއޗެއްތޯ؟

ނޑުގެ ުސވާލަކީ  ...މިލްކެއްތޯ؟ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މިލްެކއްތޯ؟ އަުޅގަ
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީގައަޅުަގނޑު  ކުޑަހުވަދޫ  ،ބޫުލކުރަން މިހާރު އަޑުިއވިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަަމށް. އަޅުގަ

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ުވން:މިރު ވާހަކަދެއްކެ ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑު ަހމަ ވަޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ ކޮންވެންޝަން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑިތަަކކީ ެއްއވެސް  ،ޑިަތކަކީ ނސެންޓަރުގަިއ މި ދީފައިާވ ގޮ ދައުލަުތގެ މާިލއްޔަތުން ޚަރަދުކޮްށގެން ދީފައިވާ ގޮ

 ކޮށް މި ސުވާލު ހުށަހެޅި މެންބަރުގެ މިލްކެއްތޯ؟ ޞަ ދި ޚާއްބަޔަކަށް މިލްކުކޮށްދީފަިއވާނެ ެއއްެޗއްތޯ؟ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޑރ. އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އަްއޑޫ ކޮްނވެންޝަން ސެންަޓރަށް ގެނަިއ ޮގނޑިތަަކީކ  .ންދަންނަވަ ގެ ސުާވލުގެ ޖަވާުބގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދައުލަތުގެ  ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނެސްފަިއވާ ދައުލަުތގެ މުދަލެއް. އެއީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންގެ އެްއޗެއް. ިދވެހި 

ތުންނަށް އެންމެ ެއއިރެްއގައި ސަުރކާރުން ދިެވހި ރައްޔި މާ،ރައްޔިތުންނަށް މިލްކުެވގެންާވ އެްއޗެއް. އެހެންވީ

ލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ އެއީ ސަރުކާރަށް ލިިބގެންާވ ޞްެއންމެ މަ ،މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް

ެއ ަވގުތަކަށް އެންމެ ރަނގަުޅ ، ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާގަކަމުަގއި އަޅުަގނޑު  ކަމުަގއި އަދި ަޙއްޤެއް ފުރުޞަތެއް

ނޑު ެދކެނީ. ޝުުކރިއްޔާ.  އީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްދިމާލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ އެ   ކަުމގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާ
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ނޑުގެ ުސވާލަކީ  ަމުގތައް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓަށް ެއްއވެސް  އަހަރު އައްޑޫ ިސޓީގެ މި ،އާދެ އަުޅގަ

 ކުރިން ކުެރވޭނެތޯ؟  އަހަރު ނިމުމުގެ މަސައްކަތެއް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޑރ. ފްރާސްޓްަރކްޗަރ އިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ނޑަށް އެހެން ފުރުޞަތެއްަގއި އެ ުސވާލަށް ަޖވާބުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދެއްވުަމށް  ޢާޟޫއުސުވާލުެގ މަ ުނގުޅޭީތ އަުޅގަ

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢުޘްޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް 

ނޑުމެން މި އައީ އެްއ ޙައިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއީކީ ސުވާލުކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އޮތް މާ އުލެއް  ނޫން. އަޅުގަ

ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި  ނެ،ތަނުގައި ވާހަކަެދްއކޭ ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިމަސްދުވަހުގެ ުޗއްީޓއަށް ފަހުަގއި. ައއިއިުރަގއި 

ނޑުމެންނަްށ  ވަކާލާތުކުރުމަށް ޓަަކއި ތިބޭ ބައެއް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ. އެކަމަކު، ވަޒީރާ އަުޅގަ

ނޑު އިތުރަްށ ، ން. އެެހންވީމާނުކުރަ ބޫލެއްގަތަނުގައި އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު  އުލެއް މިޙަސުވާލުކުެރވޭ މާ އަުޅގަ

ވަންޏާ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭން  ކަމަށް ދަންނަވާ ގައި އުލަކީ ޙަޤީޤަތު ޙަސުވާލެއް ކުރާކަށް ނެތިން. ެއއީ މި މާ

ނ ޑު އެއް މަސްުދވަހުެގ ުޗއްޓީައކަްށ ފަހުގައި ައއިސް ތިބެ އަުޅަގނޑުމެން ޖައްސަންޖެހޭ ަވއްަތރުތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

، ބޫލުކުެރވޭެނ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާގަބޫލެއް ނުކުރަން. ިމއީކީ ރައްޔިތުންނަށް ގަ

ނޑުމެން... ަގއިއުލުޙައަޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ތިބީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި.  މި މާ  ވަޒީަރކާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައިާވ ަވގުތު ހަމަވީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކަުމަގިއ  ހިސާބުން ަވޒީރުންނާ ސުވާުލކުރުމަށް ކަ

ދަްނނަވައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ފަހަރު ިއއްަޒތްތެރި ވަޒީރަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގަިއ އަދިވެްސ ެއއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 
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 ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކުރެްއވުމަށް ގުދީސްވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން ތަ 91ނޫުނއަސާީސގެ ޤާ އިމަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަ -6.1

( މަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު) 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިހަށް ފޮނުވުނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަ

އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ށް ދެވަަނ އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލުއަ

 މީްނޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވުމަށް އަ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުްނ ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑަށް ފޮނުވި ސިޓ2015ީއޮގަްސޓު  18ގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން މެވެ. ރައްޔިތުްނެގ ަހވާލާދީ ދަންނަވަ އާގައި އަުޅގަ

ނޑަގު ދީސްން ފާސްކުރައްވާ ބިލުތައް ތަމަޖިލީހު ކުރަމުން ގުދީސްށް ފޮނުވުމުން އަުޅަގނޑު ބިލު ތަކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޫނީ ިއޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގާކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮށް ޢަމަލުގުދީސްގެންދަނީ އެ ބިލު ތަ

 18 ،ކުރުމުގައި ދިމާވެާދނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތުންޛުުނ ތަންފީއެ ގާނޫ ،މައްސަލަތަކަށާއި 

ވަަނ  25ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ  2015ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ  ވީ އަންގާރަ  2015އޮގަްސޓު 

ށް ދެވަަނ ( އަލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުަމޢާފްދިނުމާއި އަދަބު ) 2010/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިން ފާސްކުރެްއވިޖަލްސާ

އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ތިރީަގއި މި ދަންނަވާ މައްސަލަތައް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ވާހަަކ 

ަގއި މިހާރު އޮްތ (މަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު) 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު  -1ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑަ  ،)ރ( ގައި ހަތަރުވަނަ މާއްދާގެ އެ ކުާށ  ،އަޅާފަިއވާ އަދަބަކީ މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުިޅގެން އޭނާގެ މަްއޗަށް ކަ

ނޑައެޅުމަށް ެވސް ގާނޫނުަގއި ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ކުށެއް ކަުމގައި ވީހިނދު،  ގުިޅގެން އެއަްށވުރެ ލުއި އަަދބުތަކެއް ކަ

އިސްވެ  -2. އެވެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެ  ގެ އަދަުބގެ ބާަވތް ބަދަލުކޮށްދިނުން އޭގެތެެރއިން ލުއި ބާވަތެްއގެ އަދަބަކަށް އޭނާ

މަޢާފްދިނުމާއި އަދަުބ  ،މަށް ބަލާއިރު މި މާއްދާައކީހޫ ހަތަރުަވނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ މަފް ދެންނެވި ގާނޫުނގެ

ރާ ޙުކުމްތައް ވަިކ ލުއިކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ވެރިކަން ހިންގާ ބާރަށް ދީފައިވާ ބާރަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުަތކުން ކު

 ވަކި މިްނަގނޑުތަަކކަށް ފެއްތޭނެހެން ދެއްވާަފއިވާ އިޚްތިޔާީރ ބާރެއް  ،އުސޫލެްއގެ ދަށުން މެނުވީ ަބދަލުނުކުރެވޭނެ

ނިޒާމު ނުެގއްލޭނެހެން  ގެބެލެްނސް ާޤއިމުކުެރވިފަިއވާ ެޗކް އެންޑް ދައުލަުތގެ ަވިކވަކި ާބރުތަކެްއގެ މެދުގައި ،ކަމާއި
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ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  4ނަމަވެސް ގާނޫުނގެ  -3އެްއކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. އަޅުްއވާަފއިވާ މާއްދާ ރުކުރުމަށް ބާޛުތަންފީ

ެދންނެވި ހަމަތައް ގެއްލޭކަން މި އިޞްލާޙުން އިސްވެ ،މިހާރު އިޞްލާޙުކުރައްވާފަިއާވ ގޮތާ މެދު ވިސްނާއިރު

މި  ،ރުދަނާ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެއިމުކުރެވިފަިއވާ ހަޤާކަާމއި، މި އިްޞލާޙަކީ މިހާރު  ފާހަގަކުރެވޭ

ންނެވުނު ކަންކަްނ ދެއްކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. އިސްވެނިޒާމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ފަދަ އިޞްލާޙެ

ނޑަށްގުދީސްތަ އި ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަ އެކު، ަރއްއެހެން ހުރުމާ ފޮނުްއވި ގާނޫނު  ކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލ ( އައަދަބު ލުއިކޮށްދިނުުމގެ ގާނޫނު މަޢާފުދިނުމާއި) 2010/2ނަންބަރު 

ވަނަ  91ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަަޑއިގަތުމަށް ޓަަކއި

 12ން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމު ަޤބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ ަމތީ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ބްދުޢަ، މް. ޚާދިމްކ2015ުޮއގަްސޓު  27. 1436ޛުލްޤައިދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ މި   59 މިނެޓު 28ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،އެއީ ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު.  1މައްސަލައަށް ކަ

 3ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް. 15 މިނެޓު 7ޕާޓީއަށް ޖުމްޫހރީ ސިކުންތު.  29މިނެޓު  14ޑީ.ޕީއަށް ސިކުންތު. އެމް.

 3ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އްއި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މިނެޓު. ވަިކ  3ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. އަދާަލތު  18މިނެޓު 

ނޑު މިނެޓު.  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ވިލުފުށީ ޮކޅަކަށްަފހު( )ވަގުތުފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަ އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

 ުނކޮށް އަނބުރާ މި ފޮނުވާލި ބިލާ ބެހޭ ގުދީސްތަރިއްޔާ ހޫރަީއސުލްޖުމް އާެދ،އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ނޑު ދަންނަަވން ބޭނުންވަނީ ރިއްޔާ ހޫލްޖުމްމި ބިލުގައި ކަންބޮުޑވުންތަކެއް ހުރީީތވެ، ރަީއސު ،ގޮތުން އަުޅގަ

ށް ނގަޅު ގޮތް ކަމަގޮތަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މި ވަގުތަށް ބަލާއިރުަގއި ެއންމެ ރަ ވާފޮނުއްވާފައި 

ނޑު ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު ވެސް ނުދެކެމޭ. ެއހެންކަމުން، މި ބިލު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ފިޔަަވއި އިތުރު  ލީޑަރު ގެރީ ގްރޫޕުނޑުމެން ީޕ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމެންޓްމި ބިލާ މެދުގައި އަުޅގަ، އަދި ހަމައެހެންމެ

ެއއްވެސް ީމހަކު ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުމެއް ނޫން. އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެހެންނަމަވެސް،  ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ެއބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ންޏާ ވާހަކަދެކޮންމެހެން ވާހަކަދައްަކވަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަ

ނޑުމެންނަށް މާ މުހި އަދުގެ އެޖެންާޑގައި ހުރި އެހެން ކަންކަމަށް ދިއުމަށް ޓަމި މު މިއަދު މި ބިލާ މެދުގައި އްކައި އަުޅގަ
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ދެއްވި  ޒަތްތެރި ރަީއސްދާން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްިއގެން ކުރިއަށްމަައއިޓަ އޮތްއް ނިންމާފައި ުކރިއަށް ގޮތެ މިހާރު

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ލޭރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ވިލިމާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ފޮނުއްވާފައި މި އޮތް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  2ށް ( އައަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު ދިނުމާއިފުޢާމަ) 2010/2 ހިމެނޭ  ސިޓީަގއި މި

ނޑު އޮތީ. އެ ސިޓީ އަުޅަގނޑުމެން ބަހު ނުއްވާލަްއވާަފއި މިބިލު އަނބުރާ ފޮ  ބޫުލކުރާގަސްކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ކަމަށް ގޮތްތަެކްއ  ފަހުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާެގ ތެރެއިން މިވުމަށްމާ ގުޅޭ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއް ގޮތުަގއި މި މައްސަލަ ކަ

ެވން މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފަހަށް ޢަމަލުކުރައްވާފަިއވާ ގޮަތކަށް ނިންމެވުމަށް. އަދި މި އުސޫލާ އެްއގޮތަށް ކަންތައް ގެންދެ 

ނޑު ުހށަހަޅަން. އަދި ެއގޮތަށް ބޭފު ޅަކު ހުށަހަޅުްއވައިފި ކަމަްށ މި ސިޓީފުޅާ މެދުގައި ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދު ވެސް ކުރަން. ނަމަ،ވާ  ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއް އަޅުގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހަށް  އިނުކުރަްއވަ ގުދީސްރިއްޔާ އަލުން މި ބިލު ތަހޫއްޒަތްެތރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އި 

ނޑުެމން އެބަފޮނުވީމާ އެއީ ކީްއވެގެން ކުެރވުނު ކަމަކާ  މި ބިލަކީ  .ލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޖެހޭ ބަލަ މެދު އަުޅގަ

 ،ގޮތަށް އެ ކޮމިޓީން ނިންމަަވިއގެން ސަރުާކރުގެ ފާޓީން ހުށަހަޅުްއަވއިގެްނ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުްނވާ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ގޮތަށް  އެ  ބޭފުޅުން ބޭނުްނވާ ފިލިަތއް، އެ ފިލިތަްއ ހުރި ،ން ބޭނުންާވ ައކުރުަތއް އޭަގއި ހިމަނުްއވަިއގެންއެ ބޭފުޅު

ސަރުކާރުްނ  ،އެންމެ ފިއްޔަކަށް ވެސް އިނގޭތޯ، އެްއވެސް ފިްއޔަކަށް ިމ ކަހަލަ އުނިއިތުރުކަެމއް ެގނައުމެއް ނެތި

މުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް މި މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިާވ ސަރުކާރު ހިންގަވާ ޕާޓީ، ޕީ.ޕީ.އެ ،ބޭނުންވާ ގޮތަށް
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ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްކުރެވެނީ އެ ބިލަކަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިަނ  .ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި މަޖިލީހުގެ  ކުެރިވގެން. ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ހޭދަކުރެިވގެން. ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ވެސް މަސައްކަތްތަެކއް

ށް ތަޅުމުގައި ެވސް އެ ބިލަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ެއބަ ކުރެވޭ. ކޮންމެ ބިލަކަ

ނޑު ރަދުކުރާ އެތައްޚަޓަކައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން  ގޮުތގައި މި ބިލަކީ  ޫބލުކުރާގަ ަފއިސާެއްއ އެބަހުރި. އަުޅގަ

ެވްސ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުަތކެްއ އެ ބިލަކަށް ޓަަކއި ހޭދަކުރަްއވަިއގެން މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ނަމަވެސް،  ވީށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފައި ގޮތަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބިލު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ

މި މަޖިލީހަށް އަލުން އަނބުރާ  ނުކުރަްއވަވާގުދީސްރިއްޔާ މި ބިލު ތަހޫނަމަވެސް ަރއީސުލްޖުމް ވީފާސްކޮށްފައި

މަޖިލީހަށް  އެ ިހންގާ ޕާޓީ، ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން މި ؛އޭެގ މާނައަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ  ،ފޮނުއްެވވީމާ

ގަިއ ބޮުޑ ގުޅުމެއް ނެތޭ. ަބއެްއ ބިލުތައް ހުށަހެޅުއްވުމު  މާ ރިއްޔާއަކާހޫރައީުސލްޖުމް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި

އަށް އެނގިަވޑަިއގަތުމެއްނެތި ބިލުަތއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމުން އެބަ ދޭ. މިއީ ސީިރއަސް ރިއްޔާހޫރައީސުލްޖުމް

ބިެލއް ކަުމގަިއ ވާނަމަ، އެ ބިލެއް ހުށަހެޭޅ  ުރކާރުގެ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅުއްވާިއރެއްަގއި ސަ މައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ. އެ

އިރެްއގައި ސަުރކާރު  ބިލަކުން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ މަޤްޞަދު އެއެ އަދި  ،ޖެހޭ ބޭނުމާއިއެ ބިެލއް ހުށަހަޅަން ،ސަބަބާއި

ންވީާމ، އަށް އެނގެންޖެހޭނެ. އެހެއަށް ުނވަތަ ދައުަލތުގެ އެންމެ އިްސ ވެިރޔާރިއްޔާހޫހުންނެިވ ރައީސުްލޖުމް ހިންގަވަން

ކާރުގެ ފަރާތުން ފާޑުފާުޑގެ ގެ ތަޅުމަށް ަސރުނެތި މި މަޖިލީހަށް، މަޖިލީހު އަށް އެނގުމެއް ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިޔާ 

ނެތި  ައށް އެނިގވަަޑއިގަތުެމއްރިއްޔާ ހޫދި ބިލުަތއް އައިސް ަރއީސުލްޖުމްއަ ،ނަމުގައި ބިލުތައް އަންނަމުންދިއުމަކީނަން

ރަވަރު ގޮތުގައި ދައުލަެތއްގެ ިނސްބަތުން ބަލާއިރު ދެ ބޫލުުކރާގަ ވެގެންިދއުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުއެ ބިލުތައް ފާސް

ނޑު ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ނުދާނެ ކަމަށް. އަދި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ިމގޮތަށް މިކަްނ ތަކުރާރުެވގެން ބޫލުކުރަނީގަ އަުޅގަ

ަފއި ންއަށް އެނިގވަަޑއިގެރިއްޔާ ހޫރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ، އެ ބިލެއްގެ ފު

ނޑު ސަރުކާރު އްހެން މުހިއޮތުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންަކމުން، އަޅުގަ މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޮގވާލަން، ސަރުކާރުގެ ނަުމގައި ބިެލްއ އަދި  ،ހިންގަވާ ޕާީޓއަށް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕަށް ެވސް އަުޅގަ

ގެ ފުރިަހމަ އެންޑޯޒްމަންޓެއް ނެތި މި މަޖިލީހަށް އެއްވެސް ބިލެްއ ރިއްޔާހޫކަުމގައި ވާނަމަ، ރައީސުލްޖުމް ހުށަހަޅުއްވާ

 .عليكم مالس الوހުށަނޭޅުއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އުނގޫފާރު ދާ ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފަރު ދާއޫދަށް.ޢުމެންބަރު ޖަ
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 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުނގޫފާ

ދައުރަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ، މިއަދު މި  ރައީސް. އާދެ، މި އަހަރުގެ އާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި

މެންބަރަކު ދެްއކެވި ވާހަކަފުުޅގައި މި ބިލުެގ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި  ،ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަަލިއގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ެލއްަގއި ގާނޫުނ ހާ ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ަދއްަކވައިފި. އެްއވެސް ޙަޤީޤަތާ މެދުގައި ަރއްޔިތުންަނށް އޮޅޭ 

އްޔިތުންެގ ވަނަ މާއްދާއަްށ ހުށަހަޅައިގެން ރަ 4ގެ (ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުފުޢާމަ) 2010/2ނަންބަރު 

ރިއްޔާ ހުށަހެޅި މާއްދާެއްއ ހޫީކ، މިއީ ސަރުކާރުން ަރއީސުލްޖުމްވާ މާއްާދއަ މިދިޔަ ދައުރުގައި ފާސްވެފައި މި ންމަޖިލީހު

މިީއ ޕީ.ޕީ.އެމުްނ ހުށަހެޅި މާއްދާެއއް ވެްސ  !ނޫން. އަދި ސަރުކާރުްނ ހުށަހެޅި މާއްދާެއއް ވެސް ނޫން. އަދި ީކއްތޯ

މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު، އެ ބޭފުޅެްއގެ އަމިއްލަ ، ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ެއހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާ ދެްއކެިވ  ހައިސިއްޔަތުން  ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނުޑ  މިއާއެކުމި ފާހަަގކޮށްލީ. ާއދެ، ހަމަވާހަކަ އަޅުަގނޑު ވާހަކައިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަަކށް އޮޅުންއަރާނެތީ އެ  އަުޅގަ

ށް އަަވނަ މާއްދާގެ )ރ(  4ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިޮކށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ފުޢާމަ ،ވަނީދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ،ގޮތަކީ މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ފާސްވީމަ މި ވާ ،ނަަމވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ފާސްވެގެންދިޔަ

ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރަށް އެހެން  ލުއިންޞާފުބާުރގެ ތެރެއިން ޢަދު 3ަދއުލަތް ހިންގުމުގައި މި އޮންނަ ޙަޤީޤަތުގައި 

އަށް މި ރިއްޔާހޫފޫޒު ފޯރުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްބާރެއްގެ ތެެރއިން ނުފޫޒެއް ޯފރުވުމުގެ މާނަ މީގައި އެބަ ޭދހަވޭ. މި ނު

 ،ރިއްޔާ ދެކެަވޑަިއގެންނެވި ގޮުތަގއި އެ މަނިުކފާނު އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށްހޫަރއީސުލްޖުމް ،ކީދޫކޮށްލެވުނު އިޚްތިޔާރަ 

ާވނެ ކޮންމެ ރައީސަކު އެންމެ ނަމަވެސް ރާއްޭޖެގ ރިޔާސަތަށް ވަަޑިއގަންނަ މެ ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރެްއވިންކިތަ

ތުގެ މަތީން ަބއްލަވާފައި އެ މަނިކުފާނު މި ލުއިންޞާފުގެ މަގުން ަކންތައް ނުކުރަްއވަފާނެ. އެެހންވީމާ، ެއގޮޢަދު

ކުރެއްވުަމކީ ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަށް ގުދީސްސްވެގެން އެ މަނިކުފާނު ތަމި މާއްދާ މިގޮތަށް ފާ ،ވިސްނާަވޑަިއގަތީ

ކަމެއް ނޫނޭ.  ލުއިންޞާފުން ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް ރަނގަޅުނޭ. ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުކަމެއް ނޫ ރަނގަޅު

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ންވީމާ، މިއިންއެހެ އަދި  އެބަދޭ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް ައޅުގަ

ޔާމީން هللا ރިއްޔާ ޢަބްދުހޫގޮތަކަށް ރައީސުލްުޖމް ނުވާރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ސް ޔަކޮންމެ އެއްެޗއް ފާސްކުރި

ަގނޑު ބޭނުންީވ މި މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްަލން. އެހެންވީމާ، މިގޮތުްނ ކަންތައްތަެކއް ނުކުރަްއވާނެކަްނ. މިކަން އަޅު

ގޮތަށް ާގނޫނަކަށް ގެންނަވާ އިޞްލާެޙްއ  ބަލާއިރުަގއި އެްއވެސް ބާރަުކން އަނެއް ބާރެއްގެ ަމއްޗަްށ ނުފޫޒެއް ފޯރުވޭ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުޮކށް އެ މަނިކުފާނު ތަސްދީގުނުކުރަްއވާނެކަން  ސަރުކާރަކުން  .ފާޅުވެގެން މި ދިޔައީައުޅގަ

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އެ  އެހެންވީމާ، މިއާެއއްކޮްށ  އާދެ، .ގެ މި ނިންެމވުމަށްމަނިކުފާނުއަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، .ތެއް އެބައޮތް ހުށަހަޅުއްވާފަމެންބަރަކު ދެ ގޮ 2އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑު ތާއީުދކުރަން   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން  އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕީ.ީޖ ލީޑަރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެމީގެތެރެއިން އަުޅގަ
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 .މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށްއަލުން ވިސްުނމަށް ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ  ީއ،އެ .ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ރަށް ވަ .ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން ހެންވީމާ،އެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ގަިއ ބަހުސް ނިމުނީމި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.މިހިސާބުން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ 

  .އަރުަވއި ނިންމުމަށްފަހުހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މިއަދު މެންދުރުފަހު މަސައްކަތް ޮއންނާނީ މި  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް އެހުން.، 7ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

ައޅުަގނުޑ  ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފުރުޞަުތެއރުވުމުގެ ގޮތުންކޮމިޓީތަކުަގއި  ނަށްންިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ަގއި.1:30

ނޑުމެންމި  ދަންނަވާލަން. އަށް ގެންގޮސް މިދިޔަ ގެ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަްށ ކުރިދައުރުގަިއ އަޅުގަ

 ކޮމިޓީތަކުން. ކުުރމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަުޅއްަވއިދެްއވާނީކޭ ެއްއގޮތަށް އުފެއްުދންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ދައުރެ

ބޮޑަްށ ވަރަްށ  ކުަރއްާވ ބުރަ މަސަްއކަތްތަުކގެ އަުގ ަވޒަންކުރާ ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވަން.ކޮމިޓީތަކުން  ހެންވީމާ،އެ

   އްާޔ.ޝުކުރި

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  09:33ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް އެއީ  ،އާދެގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށްެގންދަން ކަމަށް. 7އަިއަޓމު  އެޖެންޑާ. عليكمالس الم 

ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުެނގުމުެގ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  ،7އައިޓަމު  އެޖެންޑާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

މި ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގެ ތެރެއިން ކުތްތަ ދުވަހުގެ މަސައްކަ -7.1

މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވިއ  ެއއީ،އެހުން މި އޮތީ. ެއއް މައްސަަލއަާކ ުގޅިގެން ޯވޓަށް އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު 

ާޔގެ އަރިހަށް ފޮުނވުނު، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްެރއްވުމަށް ސްީދގުކު)ހ(ގެ ދަށުން ތަވަނަ ާމއްދާގެ  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ެދވަަނ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު )މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް  2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ މައްސަލައިގެ ބަހުްސގެ ވަގުުތަގއި މި ިއވާ މައްސަލަ. އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދަންނަވާލުމުގެ ކުރީަގިއ ހުށަހެުޅން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. ޖަޢުފަރު ދާއޫދު 

 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވައިލާނަން. ހުށަހެޅުން . ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަށްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން 

އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ، ެދވަނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިޮކށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން އިމެދު  ވުމާހުށަހެޅުއްމިދެންނެވި  ފޮނުވުމަށް.

 އެދެން. 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލޭ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

   އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު މެންބަރު:ކުރެްއވި ތާއީދު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރު

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަ

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ކު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަ. ނުފެންނަ ކަމަށް 51އްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދ55ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި  .1؛ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދުނެތް

ގާނޫނު ނަންބަރު  އެހެންކަމުން، ހ .51ލަ؛ . ޖުމ26ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަނބުރާ ކޮމިީޓއަްށ ، ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު)މަޢާފުދިނުމާއި އަަދބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( ައށް  2010/2

މި ބިލު ޤައުމީ  އެެހންކަމުން،ފާސްެވއްޖެ.  ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފޮނުވުމަށް

 . ފޮނުިވްއޖެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަންސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާވ  2015އޮކްޓޫބަރު  6 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީދެން ށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

  ގަިއ. 9:00އަންގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


