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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ތޭރައަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( )އަންގާރަ  2016ބަރު ނޮެވން 22

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .ى رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/13އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން އަންގާ ރިޔާސަުތން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަގއި އިްމތިޔާޒު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  10:00ދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައް  -4.1

 .3ަގއި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި 12:00. މެންދުރުފަހު 3
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން ، 5ޑާ ައއިޓަމް އެޖެން

( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ގާނޫނު ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ަގއި އިްއޒަތްތެިރ  2016ނޮވެންބަރު  21ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ވުނު. މި ބިލަުށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މެންބަރުންނަުށް ފޮނު

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް ރިޟާދާއިާރގެ މެންބަރު  ގުރައިދޫ

)ލޯކަލް ަކއުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު(  2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. `. 

ސާކުރުމަުށްފަހުގަިއ އަުށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއަުށް އައުމާ ގުިޅގެން ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބިލު ދިރާ

ކޮމިޓީން ވަނީ މި ބިލު ފާްސކުރަްއވާފަ. އެހެންކަމުން، މި ބިލާ މެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯްޓ 

 މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިިއރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ  ޖުމުލަ އެއް ކަނޑައެިޅފައި ވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓުަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 43މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  10މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  23މިނެޓު  32ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

ުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަ  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  3މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް 

)ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު( ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  2މެންބަރަުށް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75ނިންމާލީ އެއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންަފިއނުވާތީ. އެހެންކަމުން، ގަާވއިުދގެ 

ޒަތްތެިރ އިއް ންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާއްާދގެ )ުށ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ތި

)ލޯކަލް ަކއުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު(  2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ 

 ންވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން.ެގ ތިއަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު 
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)ކަނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުަތއް ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ  78/69ގާނޫނު ނަންބަރު ، 5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

ނޮވެންބަުރ  21އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެިވ ގޮުތގެ ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯޓް 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފަެއއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް ަގއި އިއް  2016

ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ދަނގެތީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް 

 ޞަތުއަރުވަން.އަޙްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއލްހާމް އަޙްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު ދަނގެތީ 

)ކަނުޑަގއި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާ ބެހޭ  78/69ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކަމާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ގާނޫނު(އަުށް ...ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަުށް ވަނީ ލިބިފަ. މި

މަޝްވަރާތަކެްއ ކޮުށްފަ. ެއ މަޝްވަރާތަުކގެ އަީލގައި ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްަބސްެވވަަޑއިގެންެނވީ ުކޑަކުަޑ 

އިޞްލާޙަކަުށް ވާީތއާ ެއއްކޮުްށ ވީ އެންމެ އަވަހަކަުށް ނިްނމަން. އެގޮތުގެ މަތީން މި ބިލު ވަނީ ނިންމަވައިދެްއވާފަ. 

ވީމާ، އަުޅގަނޑު އުއްމީުދކުރަން، މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލު ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެން

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ފެހި ުކލައިގެ ބަޓަނަުށް ފިއްަތވައިެދްއވާނެ ކަމަުށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓުަށް ކަނޑައެިޅފައި ވަނީ ޖުމުލަ އެއް ގަޑިިއރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޝުކުރިއް

 43މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  10މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  23މިނެޓު  32ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ  2ލަތު ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު. އަދާ 3މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު( ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި  2މެންބަރަުށް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިުދގެ ، ނިންމާލީ އެއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންަފިއނުވާތީ. އެހެންކަމުން

ތިންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާއްާދގެ )ުށ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާވަުށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ދުްއވުމާ )ކަނޑުަގއި ދުއްވާ ުއޅަނދުތައް  78/69 ގާނޫނު ނަންބަރު، މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ބެހޭ ގާނޫނު(އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލުގެ ތިްނވަނަ ކިޔުްނ އިްއވަން.

)ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  78/66ގާނޫނު ނަންބަރު ، 5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.3}

ނޮވެންބަުރ  21ުތގެ ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯޓް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެިވ ގޮ

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފަެއއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް  2016
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ރު އިލްހާމް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ދަނގެތީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އަޙްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު

)ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު(  78/66ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކޮމިޓީގަިއ ފަ. ން ދިރާސާކޮުށް ނިންމި ރިޕޯޓް މިހާރު މި ވަނީ ނިމިަނއުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަުށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެ

 ބޭނުންފުޅުވަނީ ބިލު ފާސްކުރައްވަން. އަދި ވަރަުށް ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެއް ގެނެވިަފއި ވަނީ.ން ވެސް ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅު

ދެއްވާނެ ކަމަުށް. ޝުކުރިްއޔާ ބިލުަށް ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓުމި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްީމދުކުރަން، މިއަދު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، ިއއްޒަތްތެރި 

ރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއަޒތްތެ

ިސކުންތު.  23މިނެޓު  32ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ އެއް ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

 3މިނެޓު  4ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް ސި 43މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް  10މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  2މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ިނސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 

ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ިތންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން،  75ންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިުނވާތީ. އެހެންކަމުން، ގަާވއިދުެގ މެ

އެ މާއްާދގެ )ުށ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާވަުށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާްނ 

)ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ  78/66ނަންބަރު  ާގނޫނުފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ިތންވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން.

)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް  2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު ، 5.4އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  -{5.4}

ނޮވެންބަުރ  21ތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯޓް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަ

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފަެއއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް  2016

މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި

 އިބްރާހީމް ރިޟާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް ރިޟާދާއިާރގެ މެންބަރު  ގުރައިދޫ

އްމު ގާނޫނު( އަުށް )އިންތިޚާބުަތކާ ބެހޭ އާ  2008/11`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ގެންނަ އިޞްލާޙު ކޮމިީޓއަުްށ ލިބުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި 

ބަހުސްކުރުމަުށްފަހުގައި ނިންމާފައި ވަނީ މި ބިލު ފާސްކުުރމަުށްޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ެއގޮުތން އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓް މި 

ފާސްކުރުމަުށްޓަކައި ހުުށަހަޅާލަން. މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިީޓގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑަުށް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަުށް އެ ހުިރހާ މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަދި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއޒަތްތެރި 

ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި 

ިސކުންތު.  23މިނެޓު  32ޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ އެއް ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެ

 3މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  43މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް  10މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  2ތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ިނސްބަ 2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް.

 

 ވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްކެ 

ކޮިމޓީން ފޮނުއްެވވި ރިޕޯޓު ކަމުަށް  ްއަގއި ބަހުސްކުރުމަުށްފަހުގައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަުށް ފުާޅ ދާއިރާއެ 

ވިދާޅުާވއިުރގައި ޙަޤީޤަުތގައި ރިޕޯޓު އޮންނަނީ ހަމަ އެކޮޅުޮކޅުން، އިދިކީލަކޮުްށ، ބަޅުކޮުށް އިނގޭތޯ. ހަމަ ބޯކޮޅު ވަތަުށް. 

ްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަުށް އަރަިއގަންނަ ގޮތަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ތަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ

މި ފެންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު. އިންތިޚާބުތަުކގައި ވާދަކުރުަމުށް ބޭނުންވާ ކެންިޑޑޭޓުންނަުްށ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފުަށް 

ދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮުްށ މިދަންނަވާ ފަދައިން އެކަްނ ކަނޑައެިޅގެން މި ވަނީ ޙަްއޤުތައް ފޭރެމުން

ހިނގަމުން އެ ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިއއްޔެ ެވސް 

އެިޅގެން ބަޔާންކޮުށްަފއި އަޅުގަނޑު މި ބިލަުށް ވާަހކަދައްކަމުން ދެންނެވި ފަދައިން، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ އޮތީ ަކނޑަ

މިސާލަކަުށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަުށް ވާދަކުރާއިރުަގއި އެ މީހެއްގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުަށް 

ވާދަކުރާއިުރަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް. ެއ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފަުށް އަމިއްލައަުށް އިތުރު ޝަރުތެއް ނުލެވޭެނކަން ެއީއ 
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މަ ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ ާއއްމު ވިސްނުމުން ވިސްނައިފި ކަމަުށް ވާނަމަ، ކޮންމެ ރައްޔިަތކަުށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމެއް. ހަ

އެކަމަކު އެއާ ޚިލާފަުށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އަމިއްލައަުށް ޝަރުތުތައް، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޔާީމން ފެކްޝަނުން ބޭނުންފުޅުވާ 

ގަސްތުކުަރއްަވިއގެން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ ެބއްެލވުމުގެ ަދުށުން މަޖިލިސް ހިންގަވަނީ.  ގޮތަުށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަުށް 

ވަރަުށް ހިތާމަކުރަން. މިގޮތަުށް ގާނޫނެއް، ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަކަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ފާހެއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި 

 ގެެނއް ނުވާނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަުށް...ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤަުށް އަރަިއަގނެވޭނެ ގޮތަކަުށް ފާސްކުރެވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2008/11އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހަމަ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވަން. މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލު މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި ވަނީ. ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއއްމު ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު 

 ޕްރައިމަރީއާ ބެހޭ ބިލު އަދި މިއަދު އެޖެންާޑގައި ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން މިކަހަލަ ބިލުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ މިދެންނެވިހެން ފުލުފުލު

ވާނުާވއެއް ނޭނގޭހާ ބޮޑަުށް ކަންތައްތައް ކުރަްއވާތީެވ، ިމއަދު ބިލެއް ހުުށަހަޅުްއވައިފި ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ މިއަދު 

ލުތައް ތަކުރާރުކޮުްށ މެންދުރުފަހުން އަންނާނެ އެ ބިލުގެ ރިޕޯޓު ތަްއޔާރުުކރެވިގެން. އެހެންވީމާ، މިަކހަލަ ބި

ހުުށަހަޅަމުންދާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވަނީ، ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ބިލެއް މިހާރުވެސް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީގަިއ 

ކުރިއަުށްދާތީވެ މިކަން ސަމާުލކަމަުށް ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މިކަން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ 

ރީގަިއ ވާަދކުރުމަުށްފަހުގައި އެ ޕްަރއިމަރީން ބަލިވާ ކެްނޑިޑޭޓަުކ އަިމއްލަައުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްުޤ، ޕްރައިމަ

އިންތިޚާބުތަކަުށް ވާަދކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވޭ. ސިާޔސީ ޕާީޓތަކުން ފިޔަވަުޅއަޅާނީ އެ ޕާީޓއެްއގެ ކެްނޑިޑޭަޓކާ މެދުަގއި 

 އެ ޕާޓީން...

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ހަމަ މިއަދުގެ ބިުލ އޮިޅވަަޑއިގެން ކަމަުށް. އެއީ އަދި މިހާތަނަުށް މި ބިލަުށް؛ 

ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ ބެހޭ ގޮުތން އެްއވެސް ވާހަަކއެއް ވިދާުޅނުވާތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައި މި ލަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ހުސްކުރަމުން މި ދަނީ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަުށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު. ޭއގައި އޮންނާނީ، މިހާރު މިއަދު ބަ

ގޮޅީަގއި ފާހަަގޖަހާފައިވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ  4ގޮިޑެއއްަގއި ފާހަގަޖަހަންޖެހޭއިރު  3ފާހަގަޖަހަންޖެހޭ ވަރަުށް ވުރެ އިތުރު؛ 

އިަތއް އޮންނާނީ. ެއހެންވީމާ، ހަމަ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީލ. ވޯޓުކަރުދާސް ބާތިުލވާ ވާހަކަާއއި، އެ ބަ
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މި ހިސާބުން ފުރުޞަތު ދޫކުޮށްލައްަވއިފި. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިމއަދު ޤައުމީ ސަާލމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި ހުުށަހެޅުއްވި ބިލާ މެުދގަިއ ެއއްެޗއް 

ދަންނަވާ ނަމަ، މިއީ މި ކޮމިޓީން ކުރައްވާަފއި އޮތް ވަރަުްށ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. އަދި މި ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ މިއީ، 

ނޫނަުށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާަޙކީ މިއީ ވޯޓު ަކރުދާސްކޮޅުަގއި ހެޔޮ ފާަހގަ ފިޔަަވއި އިތުރު ެއއްވެސް ކަހަލަ އިންތިޚާބުތަކާ ގާ

ނިޝާނެއް، ނޫންނަމަ ވަކި ކަހަލަ މަންޒަރެއް ދޭހަވާ އެއްެޗއް ކުރަހައިފި ކަމަުށް ވާނަމަ އެ ވޯޓެއް ބާތިލުކުރެވޭ ވާހަކަ. 

ޞްލާޙީ ބަދަލުަތކަުށް ބަލާއިުރގައި މި ކަމަކީ ެދކޮޅަުށް ވެސް ވާހަކަދެްއކުމުގެ އާދެ! އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެންނަ އި

ފުރުޞަތާއި ޖާގަ އޮތް ކަެމއް. އެހެންކަމުން، މިގޮތަުށް މިކަން ފާސްކުރާނީތޯ ނޫންތޯ، މިއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ގަލަމުން ފާހަގަެއއް ޖެހިފައި އޮވެދާނެ.  ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ވެސް ދެއްެކވި ވާހަކަަތއް. އެހެންވީމާ، މީގައި އޮިޅގެން

ނޫންނަމަ، އަދި އެނޫން ގޮތަަކުށް ވެސް ަވކި ކަމެއް ެއއިން ދޭހަކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވެސް ާފހަގަެއއް ޖެހިދާނެ. މިހާތަނުަށް 

ފައި ހުރި ގޮތުަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޢަމަލުކޮުށްފައި އޮތް ގޮތުން، ނޫނީ އިންތިޚާބުތަކުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ކަންތައް ކޮުށް

ބަލާއިރުަގއި ވޯޓުކަރުދާުހގައި ެއ މީހާ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ވަކި މާކެއް ޖަހައިގެން މިވެނި މީހަކު ވޯޓުލީ ގޮތް ކަުަށވަރުކުރަްނ 

މިކަން އިންތިޚާބުތަުކގައި ކުަރމުންދާކަން މިއީ އެނގެން އޮްތ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، މިަކން މިހެން ކުރާ ކަމަުށް ވަންާޏ 

ޓުގެ ސައްަޙކަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލެއް ނޫން އުފެދޭނީއެއް. ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ ވޯަޓުށް ނުފޫޒުކަން މި ފޯރުވެނީ. މި ވޯ

އެހެންވީމާ، ެއކަން އެގޮތަުށް ުކރާކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ފެއަރ ެއންޑް ފްރީ އިލެކްޝަނެއް ބޭްއވުމަުށް ޓަކައި ކުރަން މުހިއްމު 

ޑުމެން ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު، ނޫންނަމަ އަުޅގަނޑުެމން އިތުރަުށް މިފަދަ ކަންކަން ކަމެއް މީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ

ނުކުރެވޭ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމު ޤާއިމުކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއީ ކަނޑަެއޅިގެން ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ 

ގައި ވަކި ޕާީޓއަކުން، ނޫނީ ވަކި ބަަޔކު ބޭނުންވާ ގޮތަުށް އެނގިތިބެ ައޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހިފައި އޮތް ނިންމުމެއް. މީ

ކަންތައް ކުރަނީ ކަމަުށް ބަލައި، މިކަން މިގޮތަުށް ފާޑުކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މީގެ ޒިންމާދާރު ގޮެތއްަގއި މި ވާހަކަ ދެއްިކއްޔާ 

ިބލު ބަލައިގަންނާނީތޯ ނޫންތޯ މީގެން ނުކުންނަ ނަތީޖާ މާ ަރނގަޅުވާނެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭނީ، މި 

ަގއި މިއޮންނަ ވޯޓުަގއި. ެއހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން، ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންެގ  1:30އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭނީ 

ނެ. ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މަޝްވަރާކުރުމަުްށފަހުގައި މި ބިލު ބަލައިގަންނާީނތޯ ނޫންތޯ އެ ކަނޑައަޅާ

އަދި ޭއެގއިތުރުން ޖޭ.ޕީއަުށް ެބލިކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް ޖޭ.ޕީްނ މިކަންތައް ކުރާެނ ގޮަތކީ، ެއ ބޭފުޅުންގެ ޕީ.ޖީ މީޓިންަގއި 

އެ ބޭފުޅުން ނިންމަވާނީ މި ބަލައިގަންނާނީތޯ ނޫންތޯ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ނިންމާނެ. އެހެންވީމާ، މި ތަނުގައި 

ަކުށް އަމިއްލައަުށް އެކަުމގެ ދެޭކޮގތް ފިޔަވައި މުޅި ޕާޓީން މިކަުމގައި ެދކޭގޮތް އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް މީހަ
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އެްއވެސް މީހަކަުށް ހާމައެއް ނުކުރެވޭނެ މިކަމާ ބެހޭ ގޮުތން މިދެންނެވި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުަގއި ޑިްސކަސްނުކޮުެށއް. 

ލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އަމިްއލަ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނުޑ އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާަޙކީ މި ވަގުތަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞް

ގަބޫލުކުރަން. ެއއީ ވޯުޓގެ ސައްޙަކަން ކަުަށވަރުކުރުމަުށް ޓަކައި މި ގާނޫނަުށް މި ިއޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ. އަދި މި 

ނޫންނަމަ އަމިއްަލ އިޞްލާޙެއް ނޫން، އަދި ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް އެބަހުރި އަންނަން. މިސާލަކަުށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން، 

 ގޮތުން ވެސް ކުރިމަތިލާ ބޭބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އުސޫލުަތކެއް އެބަ ކަނަޑއަޅަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ؛ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް.މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑު 

ތަފްސީލު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ިއތުރު ތަފްސީލު ަގވާއިުދގަިއ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި އިޞްލާޙުގެ އިތުރު 

ހިމެނުން ވަރަުށް މުހިއްމުކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެމޭ. އެއީ މި އިޞްލާޙު މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން މި އޮތީ، ރަނގަޅު 

ގެން ޖެހިފައި އޮތް ފާހަގަެއއް ނޭނގި  ؛އެއީ ކޮންމެ އިތުރު ރު އެހެން ފާހަގައެއް ޖަހާފައިާވ،ފާހަގަޖެހުމުގެ އިތުރުން އިތު

ަގާވއިދު ހައްަދވާއިުރ ، ސް ތަފާތުވުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާަގއި ެޖހިފައި އޮތް ފާހަަގއެއް ވިޔަ ނޫނީ ަގސްތު، ވިޔަސް 

އަުޅގަނޑުމެން ލޯކަލް  ؛މު މިކަން އިތުރަުށް ތަފްސީލުކުރެއްވުން. ދެން އިންިތޚާބުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަުްށ މުހިއްއަޅު

ރައްޔިތުްނ  ،ންސިލު އިންތިޚާބު ވަރަުށް ކައިިރވެގެން މި ދަނީ އަުޅގަނޑުމެންނާ. ދާއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަންކައު

 މިނިވަން އިްނސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ޭބއްޭވނެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް ތަނަަވސްެވގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަުށް ،އިތުބާރުކުރާ

 ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ މަޝްވަާރގެ ،ހުރިހާ ޕާޓީތަކަުށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކާއިިދއުން. އިންތިޚާބުތައް ބައްޓަްނވެގެން

ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ވަކި ވެްސ ހިތް ގޮތެްއ ެއއީ އެންމެން މަތީން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްަތއް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ދާނެ

ވާލުތަކެްއ އުފެދޭނެކަމީ ޝައްެކއް އޮތް ތުަގއި ސު ރަްއޔިުތންގެ ހި ުްށ ހުރިހާ ކަމެއް ގެންދަންޏާގޮތަ ޕާޓީއެއް ބޭނުްނވާ

ތާރީޚުތައް ވެްސ  ވެސް މަްޝވަރާކުެރވިގެން ޯލކަލް ަކއުންސިލު އިްނތިޚާބުތަކުގެ ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ހުިރހާ ޕާޓީތަކާ

 ދިއުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ގޮތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ. ކަނޑައެިޅގެން

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 މިނެޓު.  1މޫސާމަނިކަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު

އިންތިޚާބުތަކުގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ، 2008/11ީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ރަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އްލެއް ހޯދުމަުށް އޮތް ބިލެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެެކން. އެއީ ވަރަުށް ގިނަ ފަހަރު ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަަތކަކަުށް ޙަ ދިމާވާ

ން ކޮުށްފައި ހުރެގެން ވަރަުށް ިގނަ މައްސަލަތައް އެބަ ދިމާވޭ. އެކަންކަ  ގޮތަުށް މާކުޖަހައި، ކުރަހަިއ، ވޯޓު ކަރުދާުހގައި އެކި 

އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރާ ދެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ތިބޭ އޮބްޒާވަރުްނގެ ތެރޭަގއި ވޯޓު ގުނުުމގަިއ  ،ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލަ ދިމާވަނީ 

އްލު ންފިްއާޔ މި މައްސަލަިއގައި ޙަ ދިމާވާ މައްސަލަތަެކއް. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަނގަޅަުށް ވިސްނާަވޑަިއގެ

، ލާޙު ބަލައިގަނެަފއިގެ ކޮމިޓީން ެވސް މިގޮތަުށް މި އިޞްއުމީ ސަލާމަތުއަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ފެންނާތީވެ ޤަ ހޯދިދާނެ ކަމަުށް

ިއ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގަ ތެރި މެންބަރުން ދާއިރާތަކަުށް ލާޙު ފާސްކޮުށްފައި މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްއަދި އިޞް

ކޮމިޝަނާއި ިސާޔސީ ޕާޓީތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަުށް ވާތީވެ އެ  ސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ އިެލކްޝަން

ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބު ކިތަްނމެ ކައިިރވެފައި އޮތަސް އެކަްނކަން ކުރެވޭނެ ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ. އަުޅގަނޑުމެން 

 ލާޙެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ހަމަ ރަނގަޅު ިއޞް ލާޙަކީގޮތުަގއި މި ިއޞް ގަބޫލުކުރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟަުށް. هللا ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކި

މި ގާނޫނަުށް  ،2010/10 ގަނޑު ދަންނަވާނީ ގާނޫނު ނަންބަރ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅު 

ތު ކަމުގައި ދެކެން. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޢުލޫމާ  ލާޙެއްރަނގަޅު އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ވާ އިޞް  ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި

ނުފޫޒުފޯރުަވއިގެން ވޯުޓ  ؛ލިބިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ވަަރުށް ގިނަ އިންތިޚާބުތަކުގައި ެއކިއެކި ފާހަގަޖަހަިއގެން ވޯޓުަތއް

އުމުގައި ހިނަގމުންދާ ކަންކަންކަމުގައި ވާތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް މި ޤަހޯދުމަކީ އަދި ފައިސާގެ ނުފޫޒުން ވޯޓު ހޯދުމަކީ 

ެއކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ، ޅުން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ. އެހެންވީމާއަްނނާނެ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެ އެ ކަންކަމަުށް ުހއްޓުމެއް

ގައި މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު މި ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ހަމަ އެއާެއއްކޮުށް އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތު 

ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަުށް  ގެތުދޭން ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންއުމުގެ ކަންތައްަތއް ހުންނަ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަުށް ފުރުޞަޤަ



10 

 

ކަމަުށް ވަންޏާ އެއަުށްެވސް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ެއީއ  އެްއވެސް ކެނިޑޑޭެޓއް ކަމުނުދާ

ބަ އޮޭވ ން ނިންމަވާފައި އެކޯޓު ޕްރީމްިޑާއގެ ސުދާދި ފަހުން އެންމެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޑިމޮކްރަސީކަުމގަިއވާ އިން

ކެނިޑޑޭޓެއް ނޫންކަުމގަިއ ވާނަމަ، ދޭން ކުރިމަތިލާފައިާވ ެއއްެވސް ފަރާތަކުން އެީއ ކަމުދާ ރައްޔިތުންނަުށް ފުރުޞަތު

އެއަުށް ނޫެނކޭ ބުނުމުގެ ފުުރޞަތު ވެްސ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. ވާހަަކއަކީ ނަން އޮފް ދަ އެބަވް. މިއީ މިހާރު ފުރުޞަުތ 

ޖެހޭ މިކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަިއގެްނ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތަްއ ންޖެހޭ އެއްެޗއް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަލިބިގެންދާ

 ،އަދި މަޖިލީހަުށް ވެސް ،ދޭން. އެ ބައެއް ަރުށްރަުށުގެ ރަުށު ކައުްނސިލަުށް ެވސް ހަދާއިރުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު

އަންނަ ފަރާތްތަކަކަުށް ރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ރައްޔިތުްނގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމޤާމަުށް ވެސް ކު

ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ޙައްޤު ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު  ޑިޭޑޓަކު ކަމުނުދާޖެހޭ. އޭގެތެރޭަގއި ރައްޔިތުންނަުށް އެްއވެސް ކެންވާން އެބަ

ކަމުަށް  ބުނާ 1ޕްލަސް  50 ،ރައްޔިތަކު މަުށް އެކަ އެްއވެސް ކެނޑިޭޑޓަކު ކަުމނުދާ ،އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އޭގެ މާނައަކީ

ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ވެސް މި  ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ކުރާ ލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުމިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞް  ލަ ގޮތެްއަގއިގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ޖުމުފުރުޞަތު

 ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެވސް ވާހަކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.  

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ވަަނ ފަހަރަުށް ކައުންސިލު ިއންތިޚާބު 3ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ގާނޫނުތައް ހެދުމަކީ ވަރުަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  ދާއިުރގައި ަކއުްނސިލުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަުށްބޯމަތިވެގެން

ލާެޙްއ )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާްއމު ގާނޫނު( އަުށް އިޞް 2008/11 ކަމެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. މިއަދު މުމުހިއް

ވަނަ މަޖިލީހުން  17 ،ހިނދު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ކޮިމޓީ ރިޕޯޓު ނިމިގެންދާ ގެލާޙު އެ އިޞް، ހުުށަހެޅި

ހަކަ. ލާޙުތަކެއް ވާނެ ވާންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަުށް އިޞްމުންދާ އިފެުށިގެން އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަ

ވެްސ  ނެތްކަމީ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުއެކަމަކު މިއަދު ނިމިގެންދިޔަިއރުގައި ެވސް އެ އިޞްލާޙެއް މިހާހިސާބަުށް ފެނިފައި

ގަިއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމީ ންކުރުމުމަކީ ޝަރުތުތައް ބަޔާހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެ އިޞްާލޙުތަކުގެ މަިއގަނޑު މަފްހޫ

ިއ އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަމުންދާ އެހެން ހުރިހާ ޝަރުތުތައް އެއް ޝަުރތެއްގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަުށްޓަކަ ޤާބިލުކަން ފިޔަވައި

އަިދ  ،އިރުަގއި ެވސް މި ދެންނެވި ބިލުެއއްަގއި ެވއްޖެ. އެކަމަުކ މި ައއި މިހާރުވެސް ަމޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އިޞްލާޙުތަކެއް 
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ކޮުށްވެސް މި މަޖިލީހަުށް އެއް  ކޮމިޓީއަުށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކަކާ، ފައިވާ ކަްނކަމަކީ ަކމުނުދާ ކަންކަމަުށް ވާނަމަުށަހެޅިއެ ހު

ހުރި ކަމަކަުށް ވާީތވެ އަުޅގަނުޑ ޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާީތވެ މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން، މި ބިލާ ުގޅުންޖެހޭނެ ކަމަުށް އައަންނަން

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  އެބަޖެހޭ، މިއަދު ވާލީ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަ

މަނިކުފާނަކަުށް ކައުންސިލަކަުްށ ކުރިމައްޗެއް ނުެލވޭ. މިއީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ކުރިމަތިލެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ

ރޭގައި މިއަދު ަކއުންސިުލތަކަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެ، ންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ؟ ެއހެންވީމާއެ

ޝައުޤުވެިރކަން ދުވަހެއް ދުަވހަުށް ދަނީ ދަުށްވަމުން. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެކިއެކި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކަމަުށް ެއކަުށީގެްނވާ 

އެކު ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޔާ ކުރިމަތިނުލެވޭކަން މިއީ ހިތާމަހެދި  ޤާބިލު މީހުންނަުށް ތަފާތު އެކިެއކި ކުދިކުދި ސަބަބުތަކާ

މަުށްޓަކައި ވަކި ިސޔާސީ ހޯދައިދިނު އްލުން ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޙަމިކަންކަ، ގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާފާހަ

 ބީދައިން ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ މިދެންނެވި ނެތި ކަންތައްތަކެއް ކޮުށްދޭން ބެލުމެއް ފިކުރަކަުށް

މު ނޑު ހުުަށހަޅާފައިވާނެ. އަދި ހަމަެއާއއެުކ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްލާޙު އަުޅގަގާޫނނަުށް އިޞް މުއިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއް

ަގއި ަމސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަުށާިއ ފައި އޮތުމަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާގާނޫނުގެ ެއއް ގާނޫަނކުން އެއް ގޮތަކަުށް ޝަރުތު ބަޔާންކޮުށް

ބެހޭ  ންނަުށް ހަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާކަތްކުރާ ޭބފުޅުންނަުށް އެކަމުގައި ފަސޭހަުވމަުށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެއަދި އިދާރީ މަސައް

ކަންކަްނ  މި ،ވަނަ މާއްދާއަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޝަރުތު ހަމަ ރިފަރކޮުށްފައިވާ ފަދައިން 109ގާނޫނުަގއި 

ލާޙުތަކެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އިވާ ިއޞްއި އަުޅގަނޑު ހުުށަހަާޅފަކުރުމަުށްޓަކައި އެ ިނޔަތުގަ ފަސޭހަ

ެވސް އެ ބިލު ނިމިގެން ކޮމިީޓ  އަެނއްކާ ަމޖިލިސް ޗުއްީޓއަުށް ދާއިރު  ،ވެސް އިރުހެންނަމަވެސް، ިމއަދާ ހިސާބަުށް އައި އެ

ވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރެގ ރިޕޯޓު ނިމިގެން މަޖިލީހުގެ ތަުޅމާ ހަމައަުށް ައއިސް ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ނައީތީވެ އަޅުގަނޑު ުކޑަހު

 އްޔަތުން ހިތާމަކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.     އިސިހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަ

 ،ލާޙަުށް ތާއީދުކުރަންވީތޯ ަރީއސް. އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއްއމު ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ިއޞް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

އްސަކީ ގިަނ ނަ އެއްޗެ ހެން ތިބެލާފައި މި ގެންވެްސ އަޅުގަނޑަުށް ނޭނގޭ ކަެމއް. ސަބަބަކީ މި މިއީ ؛ތާއީދުނުކުރަންވީތޯ

ތިޚާބުތަކަުށް ވެސް ުމ ގޮތެއްަގއި އެއިން ައޅުގަނުޑމެން އިންނޫނިއްޔާ އާއް، ހުރި ގޮތަކަުށްއްޔިތުންނަުށް ފައިދާފަހަރު ރަ

ވަގު މަޝްވަރާތަެކއްަގއި ތިބެލާފައި މޮޅު  ،ހިތަެކއް ނޫން. މިހެން ތިބެލާފައިއެއިން ފައިދާކުރާނެ ގޮަތކަުށް ހުުށަހެޅޭ އެއްޗެ
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އޮތްހެނެްއ ެއއް ތަނަުށް ވައްދަނީ. މިައކުން ރަްއޔިތުންނަުށް އަސްލު ކުރާނެ ާމ ބޮޑު ފައިދާ ޗެއްހެން ހީެވގެން މިއެއް 

ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ސިޔާސީ ތާރީޚެއްަގއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބުނު  ،ހިއެއްނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

އުއްމީދު. ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގެ އިންތިޚާބުތަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް  އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއަކީ ދެފުުށް ފެންނަ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބުނު އެއްކަން އެއީ. ެދވަނަ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް؛  ކަމެއްގެ

ނަުށް ލިބިގެންދިޔަ ވާދަެވރި ސިޔާސީ މާޙައުލު. މީގަިއ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެން ގެނޫނުއަސާސީައޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤާ، ކަމަކީ

ދެމިގެންދާ  ގެންދިޔަ އުާފވެރިކަން މިހާރުއަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލިބި މިދެންނެވި ދެ ކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހެނީ

ނޑަުށް ފެިނގެން މި ދަނީ ފަހުން ައޅުގަ އޮތް ސަރުކާރު ައއި ގޮތެްއގައި ޮއވެދާނެތޯ. މީަގއި އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ މިހާރު މި

ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ މި ތަން. އަދި  އިންތިޚާބުތަކަުށް ނުފޫޒު ފޯުރުވމަުށްޓަކައި އެިކއެކި ގޮތްގޮތުްނ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ޓަަކއި  ިދަޔއީ ވެސް މިދެންނެވި ނުފޫޒުަތކުގެ ތެެރއިން. އަދި އެ ނޫުފޒުތައް ދެމެހެއްޓުމަުށްސަރުކާރު ޤާއިމުކުެރވިގެން

ޓަކައި ވެސް ކުެރވެން އޮތް  އުލު ނެތިކޮުށްލުމަުށްކުރެވެމުންދަނީ. އަދި ސިާޔސީ މާޙަހަމައަުށް ވެސް މަސައްކަތް މިއަދާ

، ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިންާނއި އަދި އެެހނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ކުަރމުންދަނީ. ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

ގަނޑުމެން ބޯމަތީގައި މިއިން އިންތިޚާބު، ލޯަކލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބު އަޅު ؛އަންނަ ކުރިމަތިވަމުން މިމިހާރު 

ޓަަކިއ ކޯޓު މެދުވެރިކޮުށްގެން ަކންތައްތައް ކުެރވެމުންދަނީ.  ލަސްކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ނޫނިއްޔާ މަޑުކޮުށްލުމަުށް

މިޔާުބކުރެވޭނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮުށް. އިންތިޚާބެއް ކާ ރައީސް ޔާމީންގެ ަސރުކާރަުށް؛ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އިްނތިޚާބެއް

ސިޔާސަތެްއެގ ތެރެއިން ވެރިކަންކުަރއްާވ  އެނޫން ގޮތަކަުށް ކާމިޔާެބއް ުނކުރެވޭނެ. ރަްއޔިތުން ރުހޭ، ރައްޔިތުން ރުހޭ

ނުވީތީ މިދެންނެވި އުސޫލުން ނޫން ގޮތަކަުށް މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ  ބޭފުޅަކަުށް

ނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އިލެކްަޝން ބޭއްވުމުގެ، އިންތިޚާބުަތްއ ބޭއްވުމުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮުތަގއި މިއޮންނަ

ގެންދެވި ފަހު ކުރައްވަމުން އޮތް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ހޮވިވަޑަިއގަތުމަުށް  މިހާރު މި ؛އެ ބޭފުޅުންއިލެކްޝަން ކޮމިޝަން. 

ވަނަ އަހަރު ގެނެވޭނީ ކޮްނގޮތަކަުށްތޯ. ކޮން ވަްއކަމެއް ކޮުްށގެންތޯ މިކަން  2018 ރުއޮތް ސަރުކާ މަސައްކަތަކީ މިހާރު މި

ކުރެވޭނީ. ނިކަން ބައްލަވާ! ދެ އަހަރު ވެގެންދިަޔއިރު އެ ބޭފުޅުން ކުރި މަސައްކަތަކީ އިލެކްްޓރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމެްއ 

ސިސްޓަެމއް ލިބޭތޯ ަމސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ. މުޅި މި ދުނިޔެއިން ބަލަިއގެން، ވަްއކަމުގެ އިލެކްޓްރޯިނކް ވޯިޓންގ 

ދުނިޔެއިން ވެސް އެެއއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުިވ. އެކި ތަންތަނަުށް ގުޅަިއގެން، ނޯތު ކޮެރއާ ވެސް ބަލައިފިއޭ. އެ ކުންފުނިތަުކެގ 

ވަްއކަންކުެރވޭނެ  މީހުން ގެނެސްގެން، ކޮންސަްލޓެންޓުން ގެނެސްގެން މި ރާްއޖޭގެ ސިޔާސީ މާޙައުލު ބަލައި، މިތާނގައި

ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުެރވޭތޯ ާލރި ދީގެން ވެސް މަަސއްކަތްޮކުށްފިއޭ. އެކަެމއް ނުކުެރވުނު. އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްީވ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިްނގ ސިްސޓަމެއް މިތާނގަިއ ނުބޭްއވޭނެ ކަމަުށް. ެއއްވެްސ ގޮެތއް އޮްތ ނަމަ، މި ފަހަރު ލޯކަލް 

ުބގައި ަވއްކަންކުރުމަުށް ޓަަކއި މި ދެްނނެވި ސިސްޓަމު ބޭނުންކުރާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ރައްޔިތުން ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާ

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ދެންނެވިހެން މިހެން ގެނެވޭ ގާނޫނުތަކަުށް މިހެން 
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ޞްާލޙެކޭ. ދެ ލަފުުޒގެ އިޞްލާޙެޭކ ބުނާއިރު، މި ެވގެންދާ ގޮްތ ގެނެވޭ ކުދިކުދި އިޞްލާޙު ިމއީ ހަމަ ވަރަުްށ ކުަޑ އި

ބޮޑޭ. މިހެން ގާނޫނަކަުށް ގެނެޭވ ބަދަލަކީ، ދެ ލަފުޒުން ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން ގެެނޭވ 

ޅުގަނޑުމެން މިތިބީކީ. މިއުަށް ބަދަލުތަކަުށް ތާއީދުކުރަން ެވސް، ތާއީދުނުކުރަން ވެސް ެއނގޭ ހާލަތެއްަގއެއް ނޫން އަ 

އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނީ ގޮތުްނ މަޝްވަރާ ވެސް ލިބެން ެއބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ލިބިގެން ނޫނީ ހެޔޮނުވާނެ މި 

އެްއޗެއްސަުށް ވޯޓު ދޭން. ކޮްނމެ ކަމަކީ، މަކަރުވެިރ، ކޮންމެވެސް ނުބައި އެދުެމއް ޮއވެެގން ނޫނީ ސަރުކާރުން މިފަދަ 

ޅާފައެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަކަުށް ިމައުށް ތާއީދު؛ އަުޅގަނޑު ދެން ެޖހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ކަމެއް ހުުށަހަ

އިސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުުރމަުށްފަހު ގާނޫނީ ލަފާ ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަާވކަުށް ނޭނގޭނެ. 

ނޑުމެންނަުށް ލިބިފައި ހުރި، އަުޅގަނޑުމެންެގ ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދިަޔ މި އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންެނިވހެން އަޅުގަ

ހިތްހަމަޖެހުން، މި ދެންނެވި ަކންތައްތަކަީކ، މި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ތެރެއިން ލިިބގެންދިޔަ ުހރިހާ ކަމެއް ނެތި، ހަލާކުކޮުށްލާ 

ތީަގއި ހުރި އިންިތޚާބުތަކަކީ އިންސާުފވެރިކޮުްށ، ހިސާބަުށް މިހާރު މި ދަނީ. އެއްވެްސ ގޮަތކަުށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ ދެ ފުުށް ފެންނަ އުސޫލުން ޯވޓުލެވޭނެ އިންތިޚާެބއް ކުިރއަަކުށް ނެތް. ރައީސް ޔާމީްނގެ 

 ތްތެރި ރައީސް. ވެރިކަމުގެ ޒަޢާމަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ މިފަދަ އިންތިޚާބެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ ) 2008/11ަރީއސް. މިއަދު މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ މިއީ ވަރަުށް ފުރިހަމަ އިޞްލާެޙއް ަކމަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ. ސަބަބަކީ، މިއީ މީގެ ކުީރގަިއ 

އްުޓވިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި އިޞްލާޙުން ވޯޓުތަކަުށް ނުފޫޒުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެވުނު އެތައް ކަމެއް ހު

އެބަފެނޭ. މިނިވަން އިންސާުފެވރި އިންތިޚާބެްއގައި ަރއްޔިތުން ވޯޓުލާ ގޮތް ސިއްުރވެފައި އޮތުަމކީ ެއއީ މި އިންތިޚާބުތަުކަގއި 

ރު ގޮތުަގއި އެ މީހާއަުށް މިނިވަންކަމާ އެުކ އެންމެ ބޮޑަުށް ބާރުއެޅިފަިއވާ ަކމެއް. ހާމަކަން ކުޑަ ގޮތަކަުށް، ވީހާވެސް ިސއް

ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ވޯޓިންގ ބޫތުތައް ބެހެއްިޓ، ައދި އެ މީހާ ވޯޓުލާއިރު އެހެން މީހުންނަުށް ނުފެންނަ ގޮތުަށް 

އޭނަ  ވެސް މި ހަދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވޯޓު ިސއްރުވެަފިއ ކޮބައިތޯ އެހެން މީހެއްގެ ނުފޫޒުގައި ވޯޓުލާ މީހާ

ވޯޓުލީކަން އިނގޭ ގޮތަުށް ވޯުޓކަރުދާހުގައި ތަފާތު ސައިންތަްއ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް މާކުކުރެޭވ ގޮތަުށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެ 

ފުރުޞަތު އޮތިއްޔާ ެއއީ ޯވޓަކީ ސިއްރު ވޯެޓއް ކަމަުށް ކިހިނެއްތޯ ބެލެވޭނީ؟ މިއަުދެގ ސަރުކާރުން ވަރަުށް މާތް 
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ުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ މި އިޞްލާޙުތަަކކީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ެވްސ މަޤްޞަދެއްގަިއ، އަދި އަޅުަގނޑަ

ބޭނުންވެގެން ސަރުކާރުން ލާ އިޞްލާޙުތައް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ސަބަބަކީ، ިމކަހަލަ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކުން 

ބިގެން މި ދަނީ. އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެ މީހުންނަުށް ލިބޭ މިނިވަންކަން އިތުރަުށް ލި

އިތުރަުށް ފުޅާެވގެންދަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކެްނޑިޑޭޓުްނގެ ޙައްޤުތަކަުށް ވެސް އުނިކަން އަންނާނެ، އެހެން މީހުންނުަށް 

ޔޭެގ ވޯޓަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުެރިވގެންދަންޏާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަބަދުވެސް ދުނި

ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް ިއންތިޚާބުތަކުން ބަލިވާ ފަރާތްތަކަުށް އިންތިޚާބުގެ މިިނވަންަކން ނުފެންނާނެ. އިންތިޚާބަކީ 

އިންސާފުވެރި އިންތިޚާެބއް ކަމަކަުށް ނުދެކޭނެ. އަދި ދާދި ފަހުން އަހަރުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ދުނިޔޭަގއި އެންމެ ބޮުޑ 

އުމު ކަމަުށްވާ އެމެރިކާަގއި ބޭްއވުނު ިއންތިޚާބު ވެސް، ފުރަތަމަ؛ މިހާރު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްިވ ޑިމޮކްރަސީ އޮތް ެއއް ޤަ

ބޭފުޅާ ފުރަތަމަ ވިދާޅުވަމުންދިޔައީ އިންތިޚާުބގެ ނަތީޖާ ތިމަންނަ ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކާމިޔާބުވީާމ 

ނަމޭ ވިދާޅުިވ ބޭފުޅުންނަުށް މިހާރު އެ ނަތީޖާ ކަމަކުނުދިޔަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ނަތީޖާ ގަބޫލު. އޭރު ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރާ

ވެސް މިކަހަަލ  އިމިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް އޮންނަ ގޮތް. ހަމަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެތެޭރގަ

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  އި،ބެްއގަރުދުވަހަުށް އިންތިޚާފަސް އަހަ ކަންތައްތައް ކުެރވެމުންދަނީ. އެ ބޭފުޅުން ވެސް އަލްހާން ފަހުމީ

 .ކޮުށްލީއިންތިޚާބެްއގައި ަބިއެވރިނުވާ ގޮތަުށް ނިންމި. ެއއީ ާޤނޫނުއަސާސީން ެއގޮތަުށް އޮންަނނީތޯ؟ އޭނަ އެ މަޙްރޫމުއެތެރޭގެ 

އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި. އިކުޮށްފަ އެގޮތަުށް އެ މީހުން ކަންތައްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ކުރީގެ ެޗައރޕާސަނަުށް ވެސް ހަމަ އަދި 

ކޮންމެހެން އެގޮތަުްށ  ދޭތެރޭގައި ނިންމިނިންމުމެކޭ. މިއާނިޔަތެްއަގިއ ރަނގަޅު ވަރަުށް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ

ުށް ކަމެއް ކުރިޔަސް އޮޕޮޒިޝަނަ ކިތަންމެ ރަނގަޅު .ކަންތައް އޮންނާނީ އެޮގތަުށްހަމަ އަބަދުވެސް  ފާޑުވިދާޅުނުވާުޭށ.

ނީ ެއގޮަތުށް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަ ވެްސ މި މިއަދު، މާފެންނާނީ އެގޮތަުށް. އެހެންވީ

 ދަންނަވަން.  ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 ުށް.ރީފައިބްރާހީމް ޝަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 އުމުގެއި ޤަކަމަުށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގަ  ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްގެ އިންތިޚާބު ރިގް އުމެއްކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤަޝު

ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގިއ ، ކަމަުށް ވާނަމަ ރާކުތިއްަބވާ ފަރާތްތަުކން ތުހުމަތު މުތަކުަގއިމަސްއޫލު، ޒިންމާދާރު މަޤާ

ަގއިދާނެ. ނހިނުރަްއކާތެރި ހާލަތަުށް ޤައުމު ވެއްިޓގެން، ބުތަކުގެ މަްއޗަުށް އޮްތ އިތުބާރު ގެއްިލ، އެއީ ބިުރވެރިއިންތިޚާ
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 އި މާވުރުއުމުތަކުަގއި އޮތީ ލޭ އޮހޮތެރޭގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާ ޤަތު ގެއްލޭނެ. ރައްޔިތުންގެ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަ

 .ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމަުށް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ސަމާލުާވންހަމަނުޖެހުން. އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަ

އި ނުކުތް މައްސަލަ ރިގް ސިސްޓަމެކޭ ވިދާުޅވުމުން އެމެރިކާގަ  ،އެމެރިކާގެ އެ ވިދާޅުވާ މިހާރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓް އިލެކްޓް 

އެ ރިގް ިސސްޓަމުެގ  އި،ކަމަުށް ވިދާުޅވެފަ ުނވެެގން. އެ މަނިކުފާނު ރިގް ސިސްޓަމަކުން އައިއްލުއަދިވެސް އުޅެނީ ޙަ

ބު ޕިއުލަރ ވޯޓު ލިބުނު މީހާ އަތުން އިންތިޚާނައިން ޕޮގި  ވުރެ ލައްކަ ވޯޓަުށްއެއް މިލިއަން ފަސް ތެރެއިން 

އި އޮތް ސިްސޓަމަީކ ެއމެރިކާގަ ،އެހެންނަމަވެސް  .ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތައް މިއީ. އެ ހުންނެވީ ކާމިޔާބުކުރަްއަވއިގެން

ުނވިޔަސް އެކަން އޮތީ ެއގޮތަުށް.  ،. ެއއީ އިންސާފުވެރި ސިސްޓަމެއް ިވޔަސްއެމެރިކާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގައި އޮތް ސިސްޓަމު

ވޯޓަުށް ވުރެ  ލަްއކަ ފަސް ެއއް މިލިއަން  ވިދާޅުިވ ގޮަތަކުށް ނޫން އޮތީކީ. ދީދީއިބްރާހީމް ޚް ުޑގެ އައަުޅގަނ؛ އެމެރިކާގެ 

ކަމަުށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން  ނިމޭއިރު ާދނެ ވޯޓާ ަހމައަުށް ވޯޓު ގުނައި ލައްކަ  ފަސްމިލިއަން  ދެމިހާރު ދައްކަނީ  ގިނަ ވޯުޓ.

ރާއްޖޭގައި ބޭްއވޭ ކޮންމެ އިންތިޚާބަކީ ދެފުުށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. . ކުރަްއވާފައެކަން އޮތީ އިޢުލާންގަބޫލުކޮުށް  ބަލި

ތުން އިތުބާރުކުރާ އިންތިޚާބަކަުށް ވާންޖެހޭ. ެއއްެވސް އިންތިޚާބެްއގެ މައްޗަުށް ަރއްޔިތުން އިތުބާރު ގެއްިލއްެޖ ރައްޔި ،ފެންނަ

ަލޙަތު ގެއްލޭނެ. ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭގައި އޮންނާނީ ތަޅާފޮޅުން. މިފަދަ ބައެއް ޤައުމުތަުކގަިއ އެ ތަނެްއގައި މަޞްނަމަ، 

ގޮސްފަިއވާކަން ވެސް ައޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ. މި މިލިޔަން މީހުން މަރުވެގެން  ތައްދާޚިލީ ހަނގުރާމަތައް ފެުށިގެން އެ

ލުކުރަން ތިބި ބައެއްެގ ރަްއޔިތުން ތަމްސީ ރާއްޖެ ވެސް މިހާރު މި ދަތުރުކުރަކީ އެ މަގަުށް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ކޮނޑުަގއި

ރައްޔިތުްނގެ ުށާއި، ގެ ރައްޔިތުްނެގ އަޚްލާޤަ. ޤައުމުހައިސިއްޔަތުން އެޅިަފއި އޮްތ ވަރަުށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް އެބައޮތް

ފަސާދަވެ ހިނގައިާދނެ މަގަކަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފިތުނަ، އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމު ބައިބައިވެ ވިސްނުމަުށާ

ކަންތައް  މަޖިލީހުން ގެބިރުހުރި ކަމެއް ަކމުގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑމެން ،ވާހަކަ ަބއްޓަންކުރުމަކީ ނުަރއްކާތެރި

މުޅި ޤައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަުށް  ،ފިތުނަވެިރވެ  އަދި ޤައުމު ޖެހޭނެ.ތުްނގެ ަޙއްޤުަގއިކަން ކަުށަވަުރކުރަންކުރަްއވަންވާނީ ަރއްޔި

ެއ ބިލަކަުށް ދެޮކޅުހަދަން ، ނުވާނެ. އަުޅގަނަޑކީ، ސަުރކާރުން ހުުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކަުށް ިޓގެންދާ ފަދަ ކަމަކަުްށ ެވެގންވެއް

ބަުދވެްސ އަ އިކުރީގަ  ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނަން. މީގެ ަވއިފިއްޔާމީހެއް ނޫން. ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅުއް  ދާދެކޮޅުހަ

ަމޖިލީހުގައި ނެގޭ ޯވޓުތަުކގަިއ  ،ޖަހަން ފެުށި ދުވަސްވަރުން ފެުށިގެން ބަލާފައި ވޯޓުކަރުދާސްލާ ވާހަަކާއއި ބޮޑުކާފުގެ ުކޑަކާފު

ތް ދެން ބަލަން ޖަހައިގެން ެއއްކަލަ ވޯޓުލީ މީހާ ވޯޓުލީ ގޮ އި ވެސް އެކި ފާުޑގެ މާކުޓުތަުކގައަދި އެ ނޫން ވޯ  ،ވެސް

ވެ ވެރިކަން ޤާއިމު  ގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ންއްމު ާވހަކައެއް. އެއީ މައުމޫތިބޭ ބަޔަކަުށް އެނގޭ ގޮތަުށް ޮއންނަ ވާހަކައަކީ މިއީ އާ 

މި އަުށް  2008/11ޓުމެއް އަންނަންޖެހޭ. ގާނޫނު ނަންބަރު ދެކެވޭ ވާހަަކެއއް އިނގޭތޯ. މި ކަމަުށް ހުއް ފެުށުނީއްސުރެ

މަތުތަކުން ބަރީޢަވުމަުށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ންނެވި ތުހުގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ މިދެ

 ސިއްރު ވޯޓުލާން މި  .ތްަސލާމަ ރައްޔިތުންގެ ކަުަށަވރުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ،ފަހު ދިމާވެދާނެ ޕްރެޝަރުތަކާއި ިނކުތުމަުށް ފައިއަުްށ ވޯޓުލާއޭނަ .އޮންނަނީ ވެސް ަރއްޔިތުްނެގ ސަލާމަތަުށް ޓަކައި
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ެވސް ޮބޑަުށް ޓްރާންސްޕޭރަންޓު އަދި ވީހާ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާަތކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަުށް ޓަކައި.

ވަދެ ވޯުޓލުމުގެ ޙައްޤަކީ ަރއްޔިތުންނަުްށ ލިބޭ ވަރަުށް ބޮޑު ޙައްޤެްއ. ވޯޓިންބޫތަުށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް އެ މީހަކު 

. އެ ނިުގޅިފަިއ އޮތީ ނިގުޅިފަ ިވއްޔަ އެ ރަްއޔިތު މީހާގެ ކިަބިއން ވޯޓުލުމުގެ މިނިވަްނކަން އެ އެ ޙައްޤު ނެތް ކަމަުށް ވަނީ

ޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަުށް ސް، އަކާރުން ހުުށަހެޅި ކަމުަށް ވިޔައިޞްލާޙު ސަރު . މިވޯެޓއް ނުލެވޭނެ  އޮެވގެންނެއް

ނެތި  އަުށް އެ މީހާގެ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާުރގައި އެްއވެސް ފަރާތެއްގެ ޕްރެޝަރެއްމަރުޙަބާކިޔަން. ސަބަބަކީ ރަްއޔިތު މީހާ

ދަނީ. މި ދޭތެރެއަކުން ދެކެވެމުން  ގެން މިހުރެ ވޯޓުލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެމުން މިންޖުވެއެކަ

 ،ގިނަ ަބޔަކު ގަބޫލުކުރާ ވާހަަކއެއް  ގެ ަރއްޔިތުން ،ާވހަކައެއް  ދާދާއިރާެއްއގައި ެދކެވެމުން ވަރަުށް ފުޅާ  ،އަންނަ ވާހަަކެއއް

ނިޝާންތައް ޖަހާފައި ލާއިރު ވޯޓުލީ ގޮތް ބެލޭ ކޮންމެެވސް ގޮަތކަުށް ވޯޓުކަރުދާސްަތކުަގއި އެކިެއކި ކަހަލަ  ރާއްޖޭަގއި ވޯޓު 

ން ެއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ ގާނޫނު ،ބަދަލުގެނެސް ުށްން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތަކަުްށ މި ާގނޫނަހުންނަ ވާހަކަައކީ. ެއ ކަންކަ 

އުފެދޭ ފަހުން ސުވާލު ،ލުކޮުށްގެންތިއަދި އެ ވޯޓުފޮުށި ބާ .ން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަފުރުޞަތު ބަންދުވެފައިވާ

ަކމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކުން ވެސް  ގެޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް  ،ވާމީ ދާއިާރއަކުން ެވސްޤްދި ބައިަނލްއައަ ،ބަލަިއގެން ބަޔަކު

އައިްސގެން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުަރން. ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުންނަުްށ 

ިދއުމަުށް ގާނޫނުަގއި ވިގެންޯވޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއެކު  އަިދ ޚާއްޞަކޮުށް މިނިވަންކަމާ ،ލިބޭ ކޮންމެ ޙައްޤަކީ

 އީއެއެއްގޮތަުށް ަޢމަލުކުރުމާއި ނުކުރުން  ގާނޫނާ މިޔާ ކަެމއް. ދެން ކިމަރުޙަބާ ،ލިޔުމަކީ އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރާލިޔެވޭ

ކަމުގަިއ  ން ކޮމިޝަންޢަމަލުކުރެވުނީ. އެއީ އިލެްކޝައެ ޚިލާފަުށް އޭރުން  ކަެއއް. ނުކޮުށްފިއްާޔ އެ ގާނޫނާއެހެން ވާހަ

ޖުމްހޫރިއްޔާކަން އަިދ ރައީސުލް ،ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް އީވިޔަްސ، އެ

 ...އި ހުންނެވި ިމއަދު ފަނޑިޔާރުގެ އަހަރު ވެިރކަމުގަ 30ޖައްސަަވިއގެން  ކާފުބޮޑު ، ކާފުކުރެްއވި ކުޑަ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ބަރު ޒަތްތެރި މެންއްއި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  ންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިްއޒަތްތެރި މެއި ޝުކުރިއްޔާ 

 މަުށް.ޡިމުޙައްމަދު ނާ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

އަުށް ކީ ައޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް ފުރިހަމަނަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަބެހޭ ގާނޫ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންތިޚާބުތަކާއިޝުކުރިއްޔާ 

ކުރިން  ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން މީގެއިމި މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ،ތާއީދުކުރެވޭ ގާނޫނެއް. އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން

ކުރާނެ އިޞްލާޙެްއ އެމް.ޑީ.ީޕ ތާއީދު ،މި ސަރުކާުރން ހުުށަހަޅާ އެއްވެސް އިޞްާލޙަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ،ފާހަގަކޮުށްފަިއވޭ

ދަނީ މިކަހަލަ ރަނގަޅު ުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އެނިގގެންނޫނޭ. ނުވަތަ ތާއީދުކުރާެނއް ަކންކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަ
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 ފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޕްލައިން ނެރެ ްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން ވެސް އެ ކަމަުށް ތާއީދުކުރާކަން. ިއއްޔެއްޖެއިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅި

ުޓ ވެސް ދޭނަން. އަުޅގަނޑު ިއޞްލާޙު ބަލަިއގަުތމަުށް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ިއޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑުމެން ވޯވާނީ މި 

ނގޭ ެއއްަޗކީ އެ އިންއިމު ވެްސ، ޕާޓީގެ ވިޕާ އެްއގޮތަުށް ގްރީން ޖަހާ ގޮތަުްށ މިހިރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް މިގަހަމަ

ްސ އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަކަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެ ،ފައިދާހުރިއެންމެ ރައްޔިތުންނަުށް 

އަުޅގަނޑުމެން  .ކުރިން އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގެ މާ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ވެސް ވާނެ. ފާސް ވެސް  ކޮންމެެހން ފާސްކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެްއ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމކަން ާވން .ބޭނުންވާ އިޞްލާެޙއް

މިއާ ވިދިގެން އަންނަ އެކި އިޞްލާޙުތަްއ  .ހަމައެކަނި ިމ ކަމެއް ނޫން އޮތީ، ގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ަކމަކަުށް މިވާނެ. އަޅު 

ތައް އެބަހުރި. ެއ ޙުއިޞްލާ އައިސް ހުރީ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ބައެއް އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ގެއްލޭ ގޮތަުށް ހުުށަހެޅި ބަެއއް 

އިެލކްޝަން  ،ންނަނީއޮ ޅުގަނޑުމެންނަުށް ތާއީދުކުެރވޭކަުށް ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވުމަކަުްށ މިކަމަކަުށް އަ ކަން

މާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯޓުތަކުން ވަގުތު ވެްސ ކުރިއަުށް އޮތް ލޯކަލް ކަުއންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަ  ކޮމިޝަނަުށް މި

ކަންކަމެއް ނޫން. ގާނޫނަުކން ލާޒިމްކުރޭ އިންތިޚާބުތަްއ  . މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރޭވނެކަންކަން ބާނަމުންދާއަތް

މި ހުރިހާ  ބާރެއް ދީފައި ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަުށް. އިލެކްޝަންްސ  .ބާއްވަންޖެހޭނެ މުއްދަތުތަކާއި ިމހުރިހާ ކަމެއް

މަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުުށްވެިރކުރާ ފޯރުުށް ބާެރއް ނުފޯރުވޭނެ. މި ފޯރުވާކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާަފއިވާ ަކންކަމަުށް އިތުރު ބަޔަކަ

ެގ 11ބަރު ންނޮވެ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބަުށް ބެލިޔަސް ގޮތުންކަމެއް ވެސް ނޫން. މި  އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރާނެ .ކަމެއް

 ަކމުގައި ވިަޔސް މި މުއްދަތުންތިޚާބަުށް ބަލައިލި ަވނީ. މި އި ގައި ކޮުށްފައި މި 17ބަރު ން ޖެހޭ ހުވާ ޮނވެކުރަންކުރިން 

މިކަހަލަ  މެންޚިލާފު ކަމެއް. ދެން އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. މި ޮގތުން އަުޅގަނޑު ގާނޫނާ .ުށްދާނެ ކަމަފައިތުެވގެން

މި އިޞްލާޙަކީ ވަރަުްށ  ރެވޭކަުށް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް،ކަންކަމަުށް އަތްބާނާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތާއީދުކު

ހަަކ މިހެން ވާ މި ުށް. އަުޅގަނޑަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަންެޙއްކަން އައަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ އިޞްލާފުރިހަމަ

. އޮތް މަޖިލީހުން  މި ފާސްވާނެ ބާއޭ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ މި، މި މަޖިލީހުން ،ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ  ުށްދެއްކޭތީވެ އަުޅގަނޑަ

 އުފެދޭތީވެ މިހެން މި ޝައްކު ން މީތި ފާސްކުރުމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑަުށް ޕީ.ޕީ.އެމު އަޅުގަނޑު ފާސްކުރިން ހިފީމާ 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިާދރީ ދާއިރާތައް ހިްނގާ ގާނޫނަުށް އެިކ ގޮްތގޮތުން ެލވިފަިއވާ  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި ދަންނަވާލީ. 

ކަމުގައި ިވޔަސް، ސިީޓ ގަިއ ވިޔަސް، އަތޮޅު ަކއުންިސލުމު ކަރަުށު ކައުންސިލު ،އިޞްލާޙުތަކަުށް ބަލައިލާއިުރަގއި

 ،ގާނޫނުން ލިބިފަިއވާ އެްނމެ ފުރިހަމަ ބާރެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. ހަމަ މަންޒަރު ދައްކަން ،ތައް ކަމުަގއި ިވަޔސްކައުންސިލު

ދާ ަމޤާމުތައް މިހާރު ހިނގަމުން ވަޒީާފއެއް އަދާކުރުުމގެ ގޮތަުށް ދީފައިވާ މަޤާމުތަެކއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި

 ،ަރއްޔިތުްނގެ ގާތުން ބާރުވެިރކަން ލިބި .މިއީކީ ނޫން އަުޅގަނުޑމެން އެދޭ ގޮތަކީ، ގޮތުން ނަމަ މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

ދިއުން. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ގާނޫނުތަކަުށް ގެނެވިަފއިާވ ރައްޔިތުންނަުށް ފުރިހަމަވެގެން  ރައްޔިތުންގެ އެދޭ ގޮްތގޮތް
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ޑުާވ މައްސަަލއަކީ. މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ކަންބޮ ައކަުށް ނުވޭ.މި ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ުށް ބަލައިާލއިރުަގއިއިޞްލާޙަ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސިކުންތު 17.ޑީ.ީޕގެ ަވގުތު ބާކީ އެމް ،އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ އުތުރު  ކުޅުުދއްފުުށީފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ެގއިތުރަުށް ންނާއި އަދި އޭްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާުރގެ މުަވއްަޒފުއިޝުކުރިއްޔާ 

 ން އިޞްލާޙަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަްއސައިގެން ވޯޓުލާފައި އެބަހުރި. މިހިމެނޭ ބޭފުޅުން ލައްވާ ފާހަގަ ތަކުަގއިނިސަރުކާރުގެ ކުންފު

ތްތެރި ރޭވުމެްއ މި ސަރުކާރުެގ ފަހަތުގަިއ ލަހީ ،ނުލަފާ މޯހިރުަގއި  އީދުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް،މީގެއަުށް ތާފުރިހަމަ

 މި އިޞްލާަޙކަުށް މި ސަރުކާރުން ވޯޓު  .އޮިޅގެން ލާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއްހެން އީ. އަުޅގަނޑަުށް ހީވަީނ މިއޮންނާނެ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ނަޑކަުށް ނުބުނެވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ ކޭ އަުޅގައެދޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ  75ގަާވއިދުގެ . އެހެންކަމުން، މަރުޙަލާ ނިމުނީ ގެހިސާބުން ބަހުސް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއިޝުކުރިއްޔާ 

ާކރުން ފަރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ސަރު  ،އްދާގެ )ުށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީންއެ މާ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ގެ )ހ(

( ނޫނުއްމު ގާއާ ބެހޭ  އިްނތިޚާބުތަކާ) 2008/11ގާޫނނު ނަންބަރު  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއި

 ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން.  3ގެނައުމުގެ ބިުލެގ ުށް އިޞްލާޙު އަ

 

 މުަށް ވޯޓުަށް އެހުން ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަ . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނީ ކުިރއަުށް ގެ ދަުށުން މަސައްކަތްމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަވޯ ،6ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

 .عليكموالّسالم ަގއި.  1:30ފަހު މެންދުރު

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  09:45ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަންކަމަުށް  ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ، 6. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު الم عليكمالس  

ުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ ރަނގަބީވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު

ދުވަުހގެ ، 6.1އެޖެންާޑ އައިޓަމް ިމއަދު މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗުކކޮުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުޮކުށްއަރުވަން. 

 4ވޯޓަުށް އެހުން؛ މި ައއިޓަމްެގ ދަުށުން  ގޮްސފައިވާ ކަންކަމަުށްމަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް 

ާކުޑކޮޅުތައް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުްށ  ގެިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއެއްފަހަރު އަދިވެސް ޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އެބަޮއތް. ވޯ

 ދަންނަވައިލާނަން.ޓަުްށ ވޯ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްވާފަިއވާުށަހަޅުހީމްދީދީ ހުފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާސަރުކާރުގެ 

ތަުްށ ނިންމެވި ގޮއިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ތަުކގެ އިްނތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަުށް )ލޯކަލް ކައުންސިލު

  ންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުފާސްކުރެްއވުމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދީދީ އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ފޭދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ންގެ އަދަދު؛ ވި މެންބަރު. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއ47ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި  .2ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު .19

 ފޭދޫ ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ .66ލަ؛ . ޖުމ34ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަތކުެގ ލޯކަލް ކައުންސިލު) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދީދީއިބްރާހީމްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ 

މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެިވ ގޮތަުށް  އިވަ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ( އަނޫނުގާ ގެބުޚާއިންތި

 .ލާނަންއިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވަ  2މިއަުދގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ން ފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާހާމަދު އަޒްޙްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަމާވަުުށ ދާއިރާގެ ިއއް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ގެނައުމުުށް އިޞްލާޙު( އަބެހޭ ގާނޫނު ިއ ދުއްވާ ުއޅަނދުތައް ދުްއވުމާކަނޑުގަ ) 78/69ނަންބަރު 

 މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް  މާނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރްއވު އި ދިރާސާކުރަްއވަ

  ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ން ފަހުމީ ހާމަދު އަޒްޙް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަމާވަުށު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ  . ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

 . 5ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރ59ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި  .4ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރު

 ވަުށުމާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެހެންކަމުން،  .64ލަ؛ . ޖުމ33ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64ދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

އި ދުްއވާ ކަނޑުގަ ) 78/69ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ން ފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހާމަދު އަޒްޙްއައްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ 

މަޖިލީހުން  ނިންމެވި ގޮތަުށް އި ގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ގެަނއުމުުށް ިއޞްލާޙު( އަބެހޭ ގާޫނނު އުޅަނދުތައް ުދއްވުމާ

 މިއަދުގެ ތިންވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން.  ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ން ފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާހާމަދު އަޒްޙްމެްނބަރު އަ ޒަތްތެރިމާވަުުށ ދާއިރާގެ ިއއް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުމު ުށް އިޞްލާޙު ( އަބެހޭ ގާނޫނު ވެހިރާއްޭޖގައި ބަނދަރުކުލިދި) 78/66ނަންބަރު 

  ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް މާ ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ން ފަހުމީ ހާމަދު އަޒްޙް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަމާވަުށު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 50    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ  . ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ50ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި  .4ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު .13

މާވަުށު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހެންކަމުން، .63ލަ؛ . ޖުމ32ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63ދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

ވެހިރާއްޭޖގަިއ ދި) 78/66ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ން ފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހާމަދު އަޒްޙްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދާއިރާގެ އިއް 

މަޖިލީހުން  ނިންމެވި ގޮތަުށް އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުމު ުށް އިޞްލާޙު ( އަބެހޭ ގާނޫނު ބަނދަރުކުލި

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން.ޯވޓު، އަދި އެންމެ ފަހު ވަނަ ހަތަރުމިއަދުގެ  ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްވާފައިވާ ުށަހަޅުހީމްދީދީ ހުފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާސަރުކާރުގެ 

ތަުށް ނިންމެވި ގޮއިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ގާނޫނު( އަުށް  ތަކާ ބެހޭ އާއްމުއިންތިޚާބު)

 ންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުފާސްކުރެްއވުމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ބްރާހީމްދީދީ އިދާއިރާގެ މެންބަރު  ދޫފޭ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ  . ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ24ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި  .2ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު .43

ފޭދޫ  ފަރާތުންސަރުކާރުގެ  އެހެންކަމުން، .67ލަ؛ . ޖުމ34ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67ދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

 ތަކާ ބެހޭ ާއއްމުއިންތިޚާބު) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްވާފަިއވާ ުށަހަޅުހީމްދީދީ ހުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

މި  ބިލުމި މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި.  ތަުށްނިންމެވި ގޮއިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ގާނޫނު( އަުށް 

 ދަްނނަވަން. ގައިކަމުހިސާބުން ބާތިލުވީ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޮނވެ 23ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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