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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ނުވަހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ބުދަ 2017 މާރިޗު 1

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް . وعلى هلو وبح و و ن واه الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  34ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންކުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 ންޑާ ައއިޓަމުއެޖެ

 .2017/1/9އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާއަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. މިއަދުގެ މި ަޖލް. އެންގުން އަންގާ ިރޔާސަުތން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްެގ ގާނޫނު( ައުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަުށް ބޭްއިވ  79/31

 ޖަލްސާއެއް.
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، މުޅި  79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  79/31ނާޑ. އެހެންކަމުން، ބިސްމީގެ ބަަރކާތުން ފަުށަމުން، ގާނޫނު ނަންބަރު ހަވާލުވެފައި މި ވަނީ އަުޅގަ

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްެގ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ިބލު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ިމ 

ެއހެންކަމާއެކު އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ ބަހުސްގެ ރިޕޯޓް؛ މި ބިލަުށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލބިފައެއްުނވޭ. 

މިނެުޓ  31ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ލަ ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުމަރުޙަލާއަުށް. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަުށް 

 3ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް ސި 37މިނެޓު  4ރީ ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 50މިނެޓު  13ުށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަ 37

މިނެޓު.  4މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް  2ދާލަތު ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު. އަ 57މިނެޓު 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ވިިލމާލޭ އަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް.ބަރު މެން

 

  :ވާހަކަދެްއކެވުން ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލޭ 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ުކރިމަތީގައި މި ވާ ކޮމިޓީ ރިޯޕޓަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، 

ލަން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ފަރާތުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާޕޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަމުން ކަމުގަިއ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާ 

އަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ިނންމެވި ގޮތަުށް އަދި މިއަދު މި  79/31ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ، 

އެގޮތަުށް ާތއީދުލިބިްއޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ، ެއގޮތަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަުށް ފާސްުކރުމަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. އަދި 

 ކުރިއަުށްދިއުމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރަުށް ތިބި ކަމަުށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު... )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަ

 އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް.
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 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަޖިލިސް ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ަގާވިއދާއި ގާނޫނުތަާކ ޚިލާފަކަުށް

ކުރިއަކަުށްުނގެންދެވޭނެ. ެއއީކީ ވާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ރައީސް ކަނޑައެިޅގެން މި މަޖިލިސް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް 

ހިންގަވަމުން ތި ގެންދަވަނީ މި ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި އޮތް ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަުށް. އެހެންކަމުން، މިކަހަލަ 

ައޅުަގނޑުމެންނަކަުށް މި މަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަުްށގެންދެޭވކަުށް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްާޔ  ކަންތައްތަކާ އިިދކޮޅަކަުށް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އުސޫލުތަެކއް އެބަޮއވޭ ހަމަޖެހިފަ. ގޮތްތަކެއް އެބަޮއވޭ. ަގވާއިެދއް އެބަޮއވޭ. 

ްއވަމުން ތި ގެންދަވަނީ އެ އުސޫލުތަާކިއ އެ ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަުށް. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުން ކަންތައް ކުރަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުގަިއވާ ފައްޔާްޟ އިސްމާޢީލް ހުުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަުށް 

ޤަުތގަިއ މި ޖަލްސާ ބޭްއވުމަކީ މި ތަނަުށް ހުުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތުނުދީ ޙަޤީ ފުރަތަމައިނުން ނުގެނެސް، ިމ އިޞްލާޙު

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ކުެރވެމުންދާ ކަންތައްތަެކއް މީ. 

ކީ؛ އޭެގއިތުރަުށް ެވސް ައޅުގަނޑުެމން އަބަދުވެސް ވަކާލާުތކުރަމުންދާނަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ނެގޭ ޓެކްސް ަފއިސާތަކަ 

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން، ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ވާންޖެހޭނެ. ރާއްޖެ ކުރިއަރަްނޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ފައިސާތަކަކީ ދެމަފިރިން ވަގަުްށ ނަގައި ނޫނީ އެ ފައިސާަތކުަގއި ދެމަފިރިން ވަގަުށް ދަމައި، ވަްއކަންކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ 

ޫނން. އެ ކަންތައްތަްއ ކުރާކަުްށ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ފުުރޞަތެއް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ދޭނެ ކަންތައްތަްއ ތަކެްއ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އެްއވެސް އުސޫެލއް، ހަމައެއް ނެތި ޖެހޭ ކޮންމެ 

ފައިސާ ނަގަްނެވއްޔާމުން ޖަލްސާތައް ބާްއވަންވީ. ޖަލްސާތަްއ  ވަގުެތްއގަިއ، ޖެހޭ ކޮންމެ ަގިޑއެްއގައި ރަްއޔިތުންގެ އަތުން

ކުރިއަުްށގެންދަންވީ. ެއއަުށް ަވިކ ގަިޑއެްއ، ަވކި ގޮެތއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ަގޑިެއްއަގއި، ހިތަުށްއެރި ވަގުެތއްަގއި 

 ފުުރޞަތުދީގެންނެއް ނުތިބޭނަން.ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާކަުށް މިތާ ކަންތައްަތކެއް ކުރާކަުށް ައޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ވަާކލާތުކުރަމުންދާނެ ރައްޔިތުން ުބނާ ބަސް އަޑުނާހާ ކަންތައްަތއް ކުރަމުންދާ ނަމަ. އެހެންވީމާ، 

ެކްއ މި ޤައުމުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދެ ކަނބަލުން ަވއްކަްނކުރަމުންދާ ގަިޑއެްއަގއި ަރއްިޔތުންގެ އަތުްނ ފައިސާތަ

ނަގާކަން އަުޅގަނޑުމެން ތާއީެދއް ނުކުރާނަން. އަުޅގަނޑުމެން މަޑުމަޑަކުން މިތާކު ނުތިބޭނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން  

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މި ކަންތައްތަކާ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަާސސީއާ ޚިލާފަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގަވަމުން ތި ގެންދާގެންދިއުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރައީްސ ގާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނު

މީގެ ފަހުން؛ މުސްތަޤުބަލުގައި، ކުރިއަުށް މި އޮތް ތަނުގައި މިކަމާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުާރ 

 ވަންދެން އި، ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރައީސެްއގެ ގޮުތގައި ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެންނުވާެނ މަޑުންނެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ެމންބަރުން އެބަޖެހޭ ރައީސް ިމ ތަނުން ބޭރުކުރަން. ރައީާސ 

ފުޅަުށް މި ތަނުން އިސްތިޢުފާދީފައި ދޭތެރޭ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ޯވޓެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ަނގަންޖެހޭ. ނޫނީ ރައީސް އަމިއްލަ
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ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ. ރައީސްގެ ބާރެއް ނެތި، ރައީސަކަުށް ނޯވޭ މިތާނގެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ 

ންތައްތަްއ ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ ެއއްވެްސ އިޚުތިޔާރެއް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްނގަވާ ގޮތަކަުށް ެއަކނި މިތާތެރޭގައި ކަ

ދިފާޢުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން  ،ރައްޔިުތންގެ ކަންތައްަތއް ހިމާޔަތްކޮުށް  .ސްމިއީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލި، ޙަޤީޤަތަކީ  ކުރެވެނީ.

މިތާ މި ތިބެނީ. ސަރުކާރު ހިންގުމަުށް ކަނޑައެިޅގެން ދެކޮުޅހަދާކަުށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ގެންނަ ކޮންމެ 

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ބުނި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާކަުށް  ،އިޞްލާޙުކޮުށް އްކޮންމެ ގާނޫނެ ،މެ ބިލަކަުށްކޮން ،އެްއޗަކަުށް

 ސާސްަތކާ އެްއގޮތަުށް ޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ އިހުނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެނީކީ. އެހެންވީމާ، އެބަޖެޭހ އަ

. ޔާމީން ވިދާޅުާވ ޅުވާ ގޮތަކަުށް ނޫން ހިނގޭނީކީޔާމީން ވިދާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގަން. ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން

ކުެރވޭ ގޮަތކަުށް ނޫން އްސަ ވަްއކަންކަުށް އިޞްލާޙުގެނެ އެ ާގނޫނުތަ ،ސައްހަމައެކަނި އެައުށް އިޞްލާޙުގެނެ  ،ކަންތައްތަކަުށް

ބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން ގަ ހެނީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ަބްއޓަންވެފައި މި އޮންނަންޖެ

ޓަްނވާން. ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ގޮތްގޮތަުށް އެބަޖެހޭ ރައީްސގެ ކަންތައްަތއް ބައް ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަުށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއ ފުރުޞަތު ދީގެންނެއް މިތާ  ،އް ބައްޓަްނވާން. އެހެންޫނންނަމަގެ ކަންަތއްތަހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އަީކ ންވީމާ، މިއަދު މި ބާއްވާ ޖަލްސާކޮުށްނެއް ނުތިބޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މަޑުން ތިބޭކުަށް ވެސް ނެތީމު. އެހެ ޑެއްމަ

 !ޖަލްސާއެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ނިކަން ބައްލަވާވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް ބާއްަވމުންދާ 

އޮްތ ން އެބަހުއިރުގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީމި ދައުރަުށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފެުށި ،އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަރަުށް

ހިސާބަުްށ  ތެރޭ. މިއަދާ ދުަވސްއަހަރު 1އިދު ފާސްކޮުށް ނެރެން. ދުވަހެްއގެ ތެރޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަގވާ ވަކި  ،ފާސްކޮުށްފައި

 ޖިލިސް ކޮންމެ ދައުރަަކުށް ނިމޭއިރުގައި ަރއީސް މިތާއެހެންނަމަވެސް، މަ؟ ެވގެންދިަޔއީ. ކޮަބިއތޯ އެ ަގވާއިދު އަހަރު 3

ކުިރއަކަުށް މަަސއްކަްތ . ކިހާއޭ. ަމސައްކަތްަތއް މިހާ ކުރިއަުށްދިޔަ ލިބިއްޖޭ 90ޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް %ަރއް ،އިނދެ ވިދާުޅވާނެ

ންބަރުން ތާތެރޭ މަޖިލިސް މެ ދުވަހު މި އިނުން މަޖިލިސް ފެުށިުދގަނޑު، އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަހަމަެއކަނި ަގވާއި ؟ގޮއްސިތޯ

. ގެންނަން ނިންމީ ހިސާބަުށް  އި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފްލޯއާ މަރޭ އެންމެ ގިނަވެގެން އެ ިނންދުަވސް ތެއަހަރު 1ވޯޓުލަިއގެން 

ކަެމްއ  ވީ ެއްއވެސް .ެވގެން މިދިޔައީ އަހަރު 2ަކމެއް ނެތް.  ދިޔައީ. ވީ ެއއްވެސް  ވެެގން މި އަހަރު 2އެހެންނަމަވެސް، 

ގެންަދވަނީ. ނުންފުޅު ގޮަތކަުށް ހިންގަވަމުންގެ ަގވާއިެދއް ނެތި ރައީސް ބޭހުގަނޑުމެންނަުށް ގަާވއިދު، މަޖިލީ. އަޅުނެތް

ންބަރުންނެއް ފުރުޞަތެއް ޔަޤީނުންވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެ ަހމަ ،އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްަތއް ުކރާކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނެއް

. ންތިޖާޖުކުރަމުންދާނަހު. ައޅުގަނޑުމެން އިންެނއް މަެޑއްކޮުެށއް ނުތިބޭނެގެ. މެންބަރުން ފުރުޞަތެއް ދީނުދޭނެ

އްތައް މި މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާތީވެ ނުވާ ކަންތަން ބޭނުންޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތު  ،ތިޖާޖަކީހުއަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ އި

ނެ. އަުޅގަނޑުެމން މަޑުމަޑުކޮުށެްއ ނުތިބޭނެ. ތިޖާޖުތައް ކުުރމެއް ނުހުއްޓޭހުޖުތަކެއް. ައޅުގަނޑުމެން މި އިތިޖާހުކުރާ އި

މުންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ީވވަރަކުން، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ީވވަރަކުން އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭ ދެކޮޅުހަދަ

ނޑުމެންެންއ ކުރާކަުށް ފުރުޞަތު ދީގެންނެއް އަުޅގައްޔިތުންގެ ފައިާސއިން ވަްއކަންރިއްާޔ ރަހޫރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމް
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 ން.ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނެއް ނުތިބޭނަ . އަދި އެކަމަުށް ގާނޫނުތައް ހަދައި ބައްޓަންކުރާކަުށް ފުރުޞަތެއް ދީގެނެއްންނުތިބޭނަ

 އޮތް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުން މި  ވަގުތު މި ރާއްޖޭަގއި މި ،ދަންނަވާލަނީ މި އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގެ ގަާވއިދެއް ނެތި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ ހުރައްޔިުތންގެ މަޖިލީ .ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް .ޚިލާފަުށް ދަނީ ގާނޫނުތަކާ

މިައދުން ފެުށިގެންނެއް ނޫން. މި  ،މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ،ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން

ަވގުުތ  ގެ ރަީއސެއްގެ ގޮތުން މިހުޤީޤަުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޙަދައުރު އެްއކޮުށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ 

 އިންނަަވއިގެން ކުަރްއވަިއގެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ރަުށް.މިޢާއަޙްމަދު 

 

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ިދގު  ނަ ވާހަކަަތކެްއ ަދއްކާކަުްށ ނެތިން. ބިލުގެ ިދގުިމނަުށް ބަލައިލާއިުރގައި މާގި އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މާ

ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ވިލިމާލޭ ،އަުޅގަނޑު ނުދެކެްނ. އެހެންވީމާ ވާހަކަެއއް ަދއްކަންޖެހޭ ބިލެްއ ކަމުަގއި

 ން. ޝުކުރިްއޔާ.ލަަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަމަުށް.އާިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތު މި

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ޒަރޮގެ މެންބަރު ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާއަ

.ޑީ.ޕީން މި ތަނުަށް ކިޔަންވީ ކާކާ ދިމާއަުށް ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެމް މިއަދު އަޅުގަނަޑކަުށް ނޭނގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސޭ

ުސވާލަކީ. ތި ބޭފުޅުްނ ލާޙެއް ބަލަިއގަުތމުގެ ކުޅަދާނަކަން ވެސް މިހާރު މަނިކުފާނުގެ ނެތީތޯއޭ އަޅުަގނޑުގެ ޞްއި ހުުށަހަޅާ

ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް މަޖިލީހުގައި ވޯޓުތައް ލަމުން ތިޔަ ގެންދަަވނީ، ތި ބޭފުޅުން ބޭނުން އެއްޗެއް މި ތަނުން ފާސްކުރަމުން، 

ބޭނުން ވަގުެތއްަގއި މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތައް ބާްއވަމުން. އެަވރުން ނުފުދިގެން އަުޅގަނޑުމެްނ މި ތަނަުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ފާރުން އެ އެތެރެކޮުށްލާނެހާ ހިތްވަރު ވެސް  4ލާޙެއް ހުުށަހެޅީމާ މަޖިލީހުގެ ޞް.ޕީއަކު މައްސަަލއެއް ުނަވތަ އިއެމް

މަނިކުފާނުގެ މިހާރު ނެތީތޯއޭ އަޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކީ. މިގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުަރްއވާަކުށް އަބަދަކު މަނިކުފާނަކަުށް 

ނިކުފާނު ތި ގޮނޑީަގއި އިންނަަވއިގެން މަޖިލިސް ހިންގަން ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި މަ
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ޖެހިވަޑަިއގެންނެވީމަ މަނިކުފާނު ލަދުގަންނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ވެސް ފަސޭހަެވެގން ކުރާ ކަންތައްތަެކއް ނޫން 

ނުޑމެން މިކަންކަން ކުރަން މި މިއީ. އެކަމަކު މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް އިންތިހާޔާ ހަމަައުށް ގޮސްފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

ޖެހެނީ. ގޭގައި މަޑުކުރާކަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުޖެހޭނެ. ތި ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްވަރަުށް ހަމަ ވޯޓު ހޯދައިގެން މި ތަނުަށް 

އައިސް ތިބި މީހުން އަުޅގަނޑުމެންނަކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް މިތާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރުމުެގ 

ލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ހުުށަހެޅީމާ ތި ޞް.ޕީ ފަޔާއަުށް ވެސް މި ތަނަުށް އިރުޞަތު އޮންނާނެ. އެމްފު

ބޭފުޅުން ބަލައިގަނެފައި، ތި ޭބފުޅުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ޤައުމު ވިއްކަން ބޭނުންވީމަ އެ ޭބނުންވާ ގޮތަކަުށް ތި ބޭފުޅުން 

ލާޙު ބަލައިުނގަންނަ ޞްރުން އަޅުގަނޑުމެން ހުުށަހަޅާ އިފާ 4ކު މި މަޖިލީހުގެ މި ތަނުގައި ވޯޓުދިނީމަ ނިމުނީ. އެކަމަ

ޖަހަންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވިފައި  2ހިސާބަުށް ދިޔައިމަ މިއީ ދެން ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވަރު. މިއަދު ވެސް 

ރަީއސަުށް މަނިކުފާނު އިްނނަވަިއގެން ަވޑަިއގަންަނވަން މި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ފޯމު ބަަލއިގަންނަ ޖަލްސާތަކަުށް މަޖިލީހުގެ 

ޖެހިވަޑަިއގެންނެވީމަ. މިއީޯތއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން މަނިކުފާނުމެންނަުށް ވޯޓުދީފައި މި ތަނަުށް 

އެ މީހުންނުަށް  ،ގެންރުކޮުށްކީ. ަވޒީރުންނާއި އެމް.ޕީންނާ މަުގމައްޗަުށް ނުކުމެ މީހުން ހިސޯފޮނުވާފައި މިތިބި ކަމަ

މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން ފޯމު ފުރުވަިއގެން ދެން ޖަލްސާ ބާއްވަިއގެން އެ ފޯމުތައް ބަލަިއގަތުމަުށްޓަކައި ަރއްޔިތުންނަުްށ 

 ،ލަތުގައި ތިބެގެން ވެސްފުޅުން ތި ތިއްބަވަނީ. އަދި ެއ ހާބޭ ކޮުށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްނުކޮުްށ މަޑުޖައްސާލަިއގެން ތި

ެވސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް ނުވޭ.  އެ ތާވަލުކޮުށްލަދެވޭވަރު ހުުށަހެޅީމާ  ލާޙެއްޞްައޅުގަނޑުމެން މިތަނަުށް އި އެވަރުން ވެސް

ގެ އެމް.ޕީ ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ޖެހޭއިރުގައި؟ އަުޅގަނޑުެމންޞްލާޙަުށް ވޯޓުދޭންތޯ ވީ؟ ލަދުގަންނަނީތޯ އިބޭފުޅުން ކިހިނެއް ތި

މުތަކުަގއި ވެސް އުގޮތެްއަގއި އެހެން ޤަ މުގަވަން ުއޅޭ ޑިއުޓީ އާއްނަން ބޭފުޅުން ިސނގިރޭޓުން ތި ތި ،ލާޙަކީޞްއި

އުމަުށް ފައިސާ ހޯދަން ކުރާ ގެ އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން. ޤަޓީ މަތިކުަރނީ އެ ބޭނުންކުރާ މީހުންސިނގިރޭޓުގެ ޑިއު

ކަމުަގއި ކަން  ަރއްޔިތުންނަުށް މި 5އެ އާމްދަނީން ލިބޭ %، 5އެއިން އެންމެ %، 5، %ންީވމާކަމެއްގެ ގޮަތކު ނޫން. އެހެ

ލާޙު މި މަޖިލީހުަށް ޞްއެ އި ވެރިކުރުމަުށްޓަކައި ހޭދަކޮުށްދެހެރޭ ބުނީމާ ކަންކަމަުށް އަހުލު ހި ބުނެދީ، މިހުރި ގެއްލުމާއި އެްއޗެ

ދައްކަްނ  ތަނުގައި ކިތަންމެ އަޑުގަދަކުެރްއވިކަމުަގއި ވިޔަސް އަުޅގަނޑު ބަލައި ވެސް ނުގަތީ. ދެން އެްމ.ޕީ މުޙައްމަދު މި

ހުރި ވާހަކައެއް އަުޅގަނޑު ދަްއކާނަން. އަޅުގަނޑަުށް ދިން ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑަުށް ވާހަަކދެއްކުމުގެ ަޙއްޤު އޮންނާނެ. 

. މޭޒު ކީ ެއއްެވސް އިރެްއަގއި މި މަޖިލިސް ކޮންޓްރޯލްކުރެއްވޭ ބޭފުޅެއް ނޫންންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސައެހެ

ތާ މޭޒެްއގެ ތަންދޮުށަުށް ވަެދ ޮއވެެގން ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަުށް ިމ ގެންދަވަނީ ަރއީސް ޔާމީްނ މި ކައިީރގައި ނީެދވުނީމާ

ވީމަ. ޙަޤީޤަތުގައި މިކަހަލަ ކަންތައް ދިމާވީމަ  ގޮތަކަުށް ކަންކަން ިނންމުން އެހެން ކަމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެއް ނޫން ވިދާޅުވާ

 ޕާޓީތަކާ ، ވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެންގޮސްފައި މީގެ ކުރީަގއި

 އިގެން މި މަޖިލިސް ކުރިއަުށްގެންދަވާ ވަލަޙަތު ހަމަޖައްސަމަޞް، ކަންކަން އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވަިއގެން ،ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން

ުށް ތި ދިމާވާ ކަންތައްތައް ީމގެ ކުީރގެ ުއޅުއްވާީތވެ މަނިކުފާނަވަން ކަންކަން ކުަރއް ތަން. އެކަމަކު މިހާރު ގަދަބާރުގައި މި
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އަުޅގަނޑުމެންގެ  އަނެްއާކ ޮގއްސަ ުނވަީނ. މަނިކުފާނު ހަމަ އެތާ ިއންނަވަިއގެން ޮގސް،ރައީސުންނަުށް ދިމާވެފައި

ެއވަރުން ވެްސ ، ސާ ބާއްަވވައި ތަންދޮުުށގައި އިންނަަވިއގެން ޖަލްއިންނަަވިއގެން ޖަލްސާ ބާއްަވަވއި، މޭޒު މޭޒުދޮުށުގައި

އުޅޭ ޚިދުމަތުގައި މަނިކުފާނު ވެސް ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަިއގެން  މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްދޭން މި

 އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ނުވަނީތޯ؟މިހާވަރު ންެދވުން ކީއްތޯ ވާނީ؟ކަންކަމުގައި ރަނގަޅު ގޮެތއް ހޯއްދަވަިއގެން ކުރިއަުށްގެ މި

ބޭފުޅުން އެއަކަުށް ޯވޓެއް  ބޭފުޅުން ރަތްކަން ޖައްސަވާނީ ެވސް. ތި ުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ތިއަ އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅީމާ

ކަމުަށް ވަންޏާ މިއީ  ލާޙު ކިޔާލުމުގެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނުދެއްވާެނކަން. އެކަމަުކ އެ އިޞް ވެސް

ނަުްށ އަތޮޅު އަރަބިން މިއަދު ދިވެހިންގެ ފ. ،ަނުށޭ ބުނި މީހުންނޫންތޯ. އެްއކަލަ ދިވެހިންގެ ެއއަރޕޯޓު ދިވެހިން ބޮޑުވަެރއް

މަ އިއްޒަތްތެރި ގެ ފުރުޞަތު ނުދޭހިސާބަުށް ދިމައިތަނުގައި އަނަގިއން ބުނުމު ތިޭބއިރުަގއި މިވިްއކަން ފޫގަޅާފައި ނުކުމެ

ރި ކަމެއް ވެސް ކުރާނެ. ތިޖާޖު ވެސް ކުރާނެ. ދެން ކުރަން ހުން އެ ވާހަކަތައް ދަްއކާނެ. އިހުރައީސް، ައޅުގަނޑުމެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:ފަހުމީ  ބަރު އިމްތިޔާޒްނގު ދާއިރާގެ މެންމާފަންނު ހުޅަ

 ބޭފުާޅއަުށް، ައއި ބަދަލަުށް ތި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ފައްޔާްޟ ިއސްމާޢީލް. ާއދެ! ރިޔާސަތަުށް މިއަުދ މި

 ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ވެސް ިރޔާސަތަުށް ުސވާލެއް  އެުކ ުޝކުރު ތެރިކަމާއަޅުގަނޑު ވަރަުްށ އިޚްލާޞް މަނިކުފާނަުށް

ބޭފުޅެއްތޯ އަޅުގަނަޑުށް ސާފުކޮުށްލަދެއްަވއިފިއްާޔ އްފަޅިެއްއގައި އެ އިްނނެވީ ކޮންދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މާލަމުގެ އެ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ކަންބޮޑުވޭ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ތަނުގެ؛  އަޅުގަނޑަުށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ މި

ޖަހާއިރު، ާއއްމު  2އްޓުމަުށްފަހުގައި މަސައްކަތްތަކަުށްޓަަކއި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލިސް ހުމެންބަރުން ޕާޓީއަުށް ވެއްދުމުގެ 

ގަނޑުމެން ވާީތވެ ައޅުގޮތަުށް ހަމަޖަްއސަވާފައި  ގޮަތކަުށް މި ޖަލްސާ ބާއްވާ ޖަހާއިރުގައި ކުއްލި  2ޚިލާފަުށް  ހުރިހާ އުސޫލުތަކާ

ަތއް ހަމަޖައްސަަވިއގެން ގޮތަުށް ގަޑި އް ނެތުމުން މަޖިލިސް ބާއްވަވާއެާއއެުކަގއި ދެން ކުރަްއވާނެ ކަމެ ކަންބޮޑުވޭ. އަދި ހަމަ

މަސައްކަތްކުަރއްވާތީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކަމާ ކަންބޮުޑވާތީ އަުޅގަނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާ އެކުަގއި 

ްއވާ އިހުތިޖާޖު، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފަްއޔާްޟ ތިބިކަން އަުޅގަނޑުމެން ހާމަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު ތި ކުރަ
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އިސްމާޢީލް، ރައީސް ަފއްާޔޟް އިސްމާޢީލް ތި ކުރަްއާވ އިހުތިޖާޖަުށް އަޅުގަނޑުމެންގރ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން 

ޖިލީހުން، އެުކގައި ތިބި ވާހަކަ ދަންަނަވން. މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހުަށް މިއަދު ހުުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާެޙއް ރަްއޔިތުންގެ މަ

މަސީޙު؛ އެ މަނިކުފާނު ބައްލަވަިއގަނެފައިނުވަީނ، هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އެ ބަލަިއގަނެފައިނުވަނީ މަޖިީލހުގެ ާއއްމު އުސޫލާ ޚިލާފަުށް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަނީ. އެްއވެސް ސަބަެބއް، 

ނިކުފާނު ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ބަަލއިގަނެަފއިނުވަނީ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ތިޔަ ކުަރއްވާ އިހުތިޖާޖަީކ އެންގުމެއް ނެތި މަ

ހަމަ ޙައްޤު އިހުތިޖާޖެއް. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މަނިކުފާނު އިޞްލާޙެްއ 

. ެއކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް މިހާރު ހާމަވެފައިވަނީ. ހުުށަހަޅުއްވަން މަސައްކަތްޕުުޅކުރަްއވައިފިކަން

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ، މަޖިލީހުގައި ެއއްެވސް ގޮތެްއފޮތެއް ނެތް ގޮތަުށް، އާއްމު ުއސޫލާ ކަނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަުށް 

އްޔިތުން ެއކަމާ ނުރުހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ކަންތައް ކުަރއްވާ ތަން. އެހެްނވީމާ، މަނިކުފާނު ތިޔަ ކުަރްއވާ ކަމަކީ ެވސް މާ ރަ

މަނިކުފާނު ވެސް މި މަޖިލީހުަގއި އެ ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ވިާޔނުދާކަމާއި، ހުތުރުކަމަުށް ޓަަކިއ، ެއކަމަުށް އިހުތިޖާޖުކުރުމަުށް 

ލުކުރަން. ކުރާ ކަމަކަުށް ވާީތވެ މަނިކުާފނު ތިޔަ ކުރަްއވަނީ ވެސް ަރނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައުޅގަނޑު އެބަ ގަބޫ

އިހުތިޖާޖުކުރަން އެބަޖެހޭ ހަމައިން ނެއްޓީމާ އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑިއވިގެްނ 

މި ދިޔައީ އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ؛ ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތަުށް، ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި މަަސއްަކތްކުރާ ބޭފުޅުންެގ ވޯޓުލުުމެގ 

ކާރުން ނިގުަޅއިގަންނަން ުއޅޭކަން. މަޖިލީހަުށް މާދަން އެބަ ވައްދާ އެ ބިލު. ވައްަދއިގެން އެގޮތަުްށ ޙައްޤު މި ސަރު

ފާސްކުރާނެ. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ކަނަޑއެިޅގެން ދީފަިއވާ އެ އަާސސީ ޙައްުޤ، ޯވޓުލުމުގެ ޙައްުޤ، ެއއީ ިސޔާސީ 

ންމެ ފަރުދަކަުށް ވާތީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ޞަރީޙަ ބަހުން ކަންކަމުަގއި ބަިއވެރިވުމެއް ޫނން. އެއީ ވޯޓުލުުމގެ ޙައްޤު، ކޮ

ދީފައިވާ ޙައްެޤއް ިނގުޅަިއގަތުުމގެ ވާަހކަ ިއއްޔެ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އަޑުިއިވގެން މި ދިޔައީ. އެކަން ކުރަން އޮތް މާލަމަކީ 

ހުތިޖާޖުކުރަން އެބަޖެހޭ ވެސް މި ތަން. އެހެންވީމާ، މި ތަން މި ދަރަޖައަުށް ދާ ހިސާބަުށް ދިޔައިމާ އަުޅގަނޑުެމން އި

މަނިކުފާނު ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކތްޕުޅަުށް ައއްސަރިބަހާއި ާސބަސް އެބަ ދަންނަވަން. މަނިކުފާނު މި ބިލަުށް ހުުށަހެޅުއްިވ 

އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑުގެ ތާީއދު އެބައޮތް. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެކިެއކި ާޒތްޒާތުގެ، އެިކއެކި ނަންނަން 

ިއގެން، ެޓކްސްނަަގިއގެން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ހާލުގައި ޖައްސަމުންދާ ސަރުކާރެއް މި ސަރުކާރަކީ. އަދި އެކަުމެގ ކިޔަ

ބައިވެިރއެއް މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ މުޝްތަޝާރު ފެކްޝަނުަށް 

ންނަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އިހުތިޖާޖު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ގިަނ މެންބަރު

ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ދިރިުއޅުމުގެ ހާލަތަކަުށް މި އޮތް ގިނަ އަދަދު، ބޮޑު އަދަދުތަކުން ެޓކްސްނަާގއިރު ހެޔޮ ބަދަލެްއ 

ރަންުޓގެ ައުގ އިންތިހާއަުށް ބޮޑު. ފެނުގެ އަންނަނީއެއް ނޫން. އަތްފޯރާަފުށަުށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ގެެނުވނީއެއް ނޫން. ކަ

 ،އަގު އިންތިހާއަުށް ބޮޑު. ހުރިހާ އެްއޗެއް ައގު ބޮޑު. ކާބޯތަކެތި އިންތިހާއަުށް ބޮޑު. އެތައް ގުަނއަކުން ބޮޑުކޮުށްފި. ހަމަގައިމު

ންނަުށް ލިބޭ މަންފާއެއް ރަްއޔިތު ،ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ހިންގުމަުށް ޓަކައި ދޭފައިާސގެ އަދަދު އިުތރުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް 
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 ވެރިްނގެ، ވެސް ސަުރކާރުގެ ބޮޑުްނގެ ންވަނީ ހަމަގައިމުނަުށް ޔަޤީނެތީމާ އަޅުގަނޑުމެންއެްއގޮތަކަުްށވެސް ލިބެންމިއިން 

ކުރުމަކީ މަނިކުފާނެކޭ މިކަމަުށް ިއހުތިޖާޖު، ޖީބަުށް އެބަ ދާކަން ރައްޔިުތންގެ ފައިސާ ނުޙައްޤު ގޮުތަގއި. އެހެންވީމާ 

މަކުަށް ޭކ އެއްފަދައިން އަުޅގނޑުމެން އެންމެން ކުރަންޖެހޭ ކަތްތެރި ރައީސް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލެއިްއޒަ ،ން އެއްފަދައި

ން، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޔަޤީތިޖާޖުގައި އަުޅގަނޑު ަބިއވެރިވާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ައޅުގަނޑަުށް ވާތީ، މަނިކުފާުނގެ ތި އިހު

 ކަން. ުޝކުރިްއޔާ.ރައްޔިތުން މިކަުމގައި ަބއިވެިރވާގިނަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ިސކުންތު. ައޅުގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި 23 ؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބކީ ަވގުތު

 އަުށް.އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރުމައްޗަންޮގޅީ 

ކުެރވޭނެ ކަމަުށް ޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބުނޫނުއަާސސީގައި ަރއްމި ރާއްޖޭގެ ޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުމެން ބޭނުންވީ، ރައްޔިތުްނ ބުނެ، ހުވަެއއް ކޮުށްގެން އަުޅަގނޑުމެން ނިކުތީ މިތާނގައި ރައްޔިތުންގެ އަުޑއިްއވަން. ައޅުގަ 

ކަންކަްނ އެކީ  ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުަތއް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅޭނެ ގޮތަކަުށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ހަމަހަމަކަމާ

 ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން...ގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ފެނިގެންދިޔުން. ައޅުހިނގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންނަވަން. ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީހިސާބުން ބަހު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ހަމަވީ. މި

 ،މަތީން އެ މާއްދާގެ )ުށ( ގައިވާ ގޮުތގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުގެ  ،އެހެންކަމުން

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ަވދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުޑަހު

 އިްއވަން. ވަނަ ކިޔުން 3ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ގެ ެއކްްސޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭ  79/31

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.6

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވޯޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ޯވޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ްއވުމަުށް ރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލަދެިއއްޒަްތތެރި މެންބަމޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 
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ްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. އިްއޒަތްތެރި ރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްލަދެއިްއަޒތްތެރި މެންބަހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. 

 ްނ ކަމަުށް. ުށްއަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވާލައްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކުށްލަދެމެންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަުހަވދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ގެ ބިުލ، ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައިގެނައުމު ޙުއަުށް ިއޞްލާ (ގާނޫނުެއްކސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ) 79/31

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުާމ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓު

 04    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 4ންގެ އަދަދު؛ ުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރު. ނުފެންނަ ކަމ52ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި . 3ރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  އެހެްނކަމުން، .56ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ިދވެހިރާއްޖޭެގ ) 79/31ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުިއއްޒަތްެތރި ހުވަދޫ ާދއިރާެގ ކުޑަ

 ސްވެއްޖެ.ގެނައުމުގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ފާއަުށް އިޞްލާޙު  (ގާނޫނު އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުުމގަިއ، އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލު ފާސްކުރެއްުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަ 

ެވސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަން. އަދި ކަންކަުމގަިއ  ންެއއްބާރުލެއްވު ގައި ދެްއެވވިމި ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް ދަތުރުކުރެއްވުމު 

 ރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.ގެންގުުޅްއވާ ރިވެތި އުސޫލުތަަކުށް ވެސް ފާހަގަކޮުށް ވަ

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




