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 9:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަބާރަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )އަންގާރަ 2017 އެޕްރީލް 11

 

 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  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުރުކުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/1/12އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. ެއީއ  4އަުށް  2017/18/10އިން  2017/18/7ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަުށް ހުރި ޔައުިމއްޔާަތއް. މި ަޔއުމިްއޔާތަްއ  10ވަނަ ޖަލްާސއިން  7ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2017

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ ގަާވއިދުަގިއާވ 

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން. ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަގއި ަގވާއިދު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30 މަޖެހިފައިވާ ގޮތް.މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަ -4.1

 .1ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، 2:00. މެންދުރުފަހު 3

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  ން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ންމަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގަިއވާ، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު(  2010/7ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވުމަުށްފަހު އެ ބިލުެގ އިބުތިދާޢީ ބަުހސް ފެުށުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުެގ އަުށް ިއޞް

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ވޯޓަުށް ދެންނެވުން. ވޯަޓުށް ދަންނަވައިލާނެ އިބާރާްތ  75ގަާވއިދުެގ 

ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު  ަގއިާވ،6.1އެޖެންޑާ ައިއޓަމް  ދަންނަވައިލާނަން.

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  2010/7ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާޫނނު ނަންބަރު 

އެ ބިުލގެ އިބުތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުމަުށްފަހު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން ކުިރއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިުބތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި  75

އްވުން. މި ގޮތަުްށ ޖަލްސާގައި ކުިރއަުށްގެންދިއުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަަކުށް ވޯޓުދެ

ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނީ. ވޯޓު ަރނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް 

އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ވިުލފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

ރިޔާޟް ރަޝީދުެގ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަުްށ ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުްނެގ 2017ފެބުރުވަރީ  27ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ތަުށް އިޢުލާުނކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އޭދަފުުީށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މަހިބަދޫ 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ލަދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ  107ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އަްނގާފަ.  2017ފެބުރުވަރީ  27ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ުގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަުްށ  107ން، ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އެހެންކަމު

އިޢުލާނުކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ާކުށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްެގ 

ަވޑަިއގެްނ ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ކެްނދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

ވަނަ  107މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕާޓީގެ ޕާލަ ޖުމުހޫރީ

ންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން މެއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތީން މަޖިލީހުގަ

ަވަނ  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  2017ފެބުރުވަރީ  27ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ާލ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން. ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަުތއަދާކުރާ މިންވަރު ބަ 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންވާ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރުގެ އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުްށ 

ވަަޑއިގެން ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން ެއދި

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބިުމން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ޕާލަ

މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ

ވަނަ  107ރަްއޔިތުން މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުެގ ، ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން 2017ފެުބރުވަރީ  27އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެ ގޮތަުށް އިޢުާލނުކުރަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. 

 ލާނަން. ވައިއަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަޅުކޮުށްދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުލަކޮުށްެޗކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަޢުފަދު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 މުގެ ބިުލގެއަުްށ އިޞްލާޙުގެަނއު )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( 2010/7

ގޮުތެގ  ވާދާގެ )ނ(ަގއި ވަނަ މާއް 75ސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ގެ އިބަތިދާޢީ ބަހުއެ ބިލު ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުމަުށްފަހު

މެދު ިއއްޒަތްތެރި  ގެންދިއުމާގެ މި ޖަލްސާަގއި ކުިރއަުށް ސް މިއަދުަޓަކއި އެ ބިުލގެ އިބުތިދާޢީ ބަހުގެންދިއުމަުށްކުރިއަުށްން މަތީ

 ރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.މެންބަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ދާއިާރގެ މެންބަރު  އުނގޫފާރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 25    މަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   25     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 25        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި . ނ25ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން .25ލަ؛ . ޖުމ13ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 25

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  2010/7 ނަންބަރު  ނޫނުގާ  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖަޢުފަރު ދާއޫދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަުށްފަހު، އެ ބިލުގެ ބިލު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ުކރިއަުށްގެންދިޔުމަުށް ަޓކަިއ ެއ  75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 

ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިައދުގެ މި ޖަލްސާގަިއ ކުރިއަުްށެގންދިއުމަުށް ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ދިވެހި  93ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ، 5.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  -{5.2}

ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކަުށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންެގ 

ހުުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަުށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައިވާތީ  މަޖިލީހަުށް

ބޭން އެމެންޑްމެންޓް ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮންވެންޝަނަުށް ިދވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްަސލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެްއ 
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ނިންމެވުމަުށް އެ މަ ްއސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމި ީޓއަުށް ފޮނުވު ުމ ެގ މައްސަލަ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރި ްއޔާ ފޮނު ްއވާފަ ިއވާ ސިޓީފުޅު

މަޖިލީހަުށް އިއްވައި ެދއްވުމަުށް ައމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

އިދާރީ މޭޒުން އި ްއ ެވވުން:

 ރައްޔިތުން ެގ މަޖިލީހުގެ ރައީ ްސ ޢަބްދުهللا މަސީޙު މުޙައްމަދަ ުްށ، ވެދުން ސަލާމުަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އެ ިކއެ ިކ ޤައުމުތަކު ްނ

 ނުރައްކާތެރި  ކު ިނ  އެތެރެކުރު ާމއި،  މިފަދަ  ތަކެތި  ަނއްތާލުމާ  ގު ޭޅގޮތުން  އެކުލަ ަވއިލާފަ ިއ ާވ  ބައިނަލްއަ ުޤވާމީ  މުޢާހަދާ،

ބާޒަލް  ކޮ ްނވެންޝަން  އޮން  ަދ  ކޮންޓްރޯލް  އޮފް  ޓްރާންސް ަބއުންޑްރީ  މޫވްމެންޓް  އޮފް  ހެ ާޒރޑަސްވޭ ްސ  އެ ްނޑް  ދެއާރ

ޑިސްޕޯސަލްއަުށް  ގެނެވި ަފއިވާ  ބޭން އެމެންޑްމެންޓް  ޓު  ދަ  ބާޒަލް  ކޮންވެންޝަ ްނގައި  ިދ ެވހިރާއްޖެއިން  ބައިވެ ިރވުމަުށް

 ނިންމައިފީމެވެ.  ދިވެހި  ދައު ަލތުގެ  ނަމު ަގއި  ވެރިކަން  ހި ްނގާ  ފަރާތުން ބަ ިއވެ ިރވާ  ބަ ިއނަލްއަޤުވާމީ  މުޢާހަދާތަކަުށް

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތު ްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަުށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން

 ކަމަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖުމް ޫހރިއް ާޔގެ  ޤާނޫނުއަސާ ީސގެ 93 ވަނަ  ާމއްދާގެ  )ހ(  ަގއި  ބަޔާންކޮުށް ަފއިވާ ީތ، ބޭން

އެމެންޑްމެންޓް  ޓު  ދަ  ބާޒަ ްލ  ކޮންވެންޝަނަުށް  ދިވެހި ާރ ްއޖެއިން  ޢަމަލުކުރުމުގެ  މައް ަސލަ  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުަށް

ހުުށަހަޅުއްވައި ެދ ްއވައި އެ މަ ްއސަލައާ މެދު ރައްޔިތު ްނގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ެދއް ުވން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ބޭން

އެމެންޑްމެންޓް  ޓު  ދަ  ބާޒަލް ކޮންވެންޝަން ަގއި  ަބއިވެ ިރވު ާމ ގު ޭޅގޮތުން  މިނިސްޓްރީ  އޮ ްފ  އެން ަވޔަރަންމަންޓް  އެން ްޑ

އެނަރޖީން  ތައްޔާ ުރކޮުށްފައި ާވ  ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ  ެއކު ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް  ޤަ ޫބލުކުރެ ްއވުން އެދެމެވެ. 27

ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438، 26 މާރިޗް 2017. ޚާދިމުކުމް، ޢަ ްބދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ ްއ ެކވުން:

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެ ްއވުމަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމަުށް ނިންމަން.

}5.3{- އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 5.3، ހިތަދޫ މެދު ާދއިރާ ެގ ިއ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލިޔުމުން ަޖވާބު ހޯއް ެދވުމަުށް ފޮނު ްއވި

ސުވާލުގެ  ަޖވާބު.  ަރއްޔިތުން ެގ  މަޖިލީހުގެ ގަ ާވއިދުގެ 68 ަވނަ  މާއްދާގެ  )ހ(ގެ  ދަުށުން  ިލޔުމުން  ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަ ުްށ

ރ އޮފް  ހައުސިންގ  އެން ްޑ  ހިތަދޫ  މެދު  ދާއިރާގެ  އިއް ަޒތްތެރި މެންބަރު  އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދުދީދީ ، މިނިސްޓަ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. ުމޙައްމަދު މުޢިއްޒަުށް ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާ ުބ، މަޖިލީހުގެ ގަ ާވއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ

)ހ( ގައިވާ ގޮ ުތގެ މަތީން އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ފޮނުއްވާފަ ިއވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަ ާވއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަ ިއވާ

ގޮތުގެ  މަތީން  އެ  ޖަވާބު ަތއް  މިއަދު  އި ްއޒަތްތެރި  މެންބަރަުށް  ރައްދުކުރުމަުށްފަހު  މިއަދުގެ  ޖަލްސާގެ  ަޔއުމިއް ާޔ ަގއި  ެއ

 ޖަވާބުތައް އު ިނއިތުރެއް ުނގެނެސް ޝާއިޢުކުރާނެ ވާހަކަ ދަ ްނނަވަން.
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 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރަންޖެހޭ ބިލު. މަޖިލީހަުށް ތަޢާރުފު، 6ައއިޓަމް އެޖެންޑާ 

 ގާނޫނު  ،ފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ގެނައުުމގެ ަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ދާއިރާަތއް ލާމަރު ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ) 2010/7ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ) 2010/7ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު.  ގެނައުމުގެނު( އަުށް އިްޞލާޙުހިންގުމުގެ ގާނޫ

ޙިލްމީ هللا ދުއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާ، 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.2}

 ކުރުމުގެ ބިލު. ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. އިމާރާތްކުުރމުގެ އިމާރާތް، ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު  ،މަުށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަިއވާ ބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަުްށގެންދިއުމިއަދުގެ އި -7.1

ވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދި) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުްއާވފައިވާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަޢުދާ

ބިލު  ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްިތދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. މިޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުދާއިރާތައް ލާމަރުކަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފަރު ދާއޫދު. އިއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުެދއްާވނީ އުނގޫފާރު ދާމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން. ތުފުރުޞަ

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

މިއަދު އަުޅގަނުޑ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުަށް މި ހުުށަހަޅާ  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،ޝުކުރި

ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( ލާމަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިޞްލާޙަކީ

ންޓް ވަނަ މާއްާދ؛ އެއީ ލޯކަލް ގަވަރމެ 62ޙަކީ އެ ގާނޫނުގެ އިޞްލާ 3މި  އިޞްލާޙެއް. އާދެ، 3ހަޅާ ުށް ހުުށައަ

ންޓް އޮތޯރިީޓެގ ލޯކަލް ގަވަރމެ؛ ވަނަ މާއްދާ 63ކުރުމަުށް ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކާއި، ޓީގެ ބޯުޑގެ ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުއޮތޯރި

ންޓް ލޯކަލް ަގވަރމެ ،މާއްދާ ކަމުގަިއވާވަނަ  64އަދި  ،ާއއިރާ މާއްދާއި ނައިބު ރައީސް ކަނޑައެޅޭ ގޮތް ބަޔާްނކުރައީސާ
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 .ލާނަންންކުރާ ަބއި. އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިގުޅޭ މާއްާދ ބަޔާ ްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރު ހަވާުލވުމާޗީފް އެ  އޮތޯރިޓީގެ ހިްނގުމާ

ންގެ މައްޗުަށް މެންބަރު 5ންްޓ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ެއކުލެިވގެްނވާނީ ލޯކަލް ަގވަރމެ ،ގައި މާއްދާގެ )ހ(ވަނަ  62ފުރަތަމަ 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން މި  140ކަމަުށް މިހާރު މި ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގައި މި ވަނީ. އެއީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ޢަްއޔަންކުރަްއވާ ަވީޒރެއް ފުރަތަމަ މެންބަރެއްގެ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ޖަވާބުދާރީވުމަުށްޓަކައި ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

ގޮތުަގއި. ތިން ބަަޔކަުށް ބަހާލެވިފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެދވަނަ ބަިއގައި މި ހިމެނެނީ ތިން މެންބަރެއް. އެއީ ޖެންޑަރ 

މުޢިއްޔާގެ މެންބަރެއް. އީުކއަލިޓީ ދާއިރާއިން ތަޖުރިާބ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެއް. އަންހެން ބޭފުޅެއް. ދެވަނައަުށް މަަދނީ ޖަ

ތިންވަނައަުށް ަގވަރނަންސް ުނވަތަ ޕަބްލިކު އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިވަަޑއިގެންފަިއވާ މެންބަރެއް. 

އާދެ! ތިންވަނަ ބޭފުޅެއް؛ މާުފކުރަްއވާ! ފަސްވަނަ ބޭފުޅެްއެގ ގޮތުަގއި، ފަްސވަނަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނު މި 

މެންބަރުންގެ  5ންޓު އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެްގޒެްކޓިވް އޮފިސަރު ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، މި ޅަީނ، ލޯކަލް ގަވަރމެ ކަނޑައަ

 64ންޓު އޮތޯރިޓީ )އެލް.ޖީ.އޭ(ގެ ބޯޑު ކަނޑައެޅޭ ގޮތަުްށ މިދެންނެވި، ގާނޫނުގެ އެކުެލވޭ ގޮތަުށް ލޯކަްލ ގަވަރމެ މައްޗަުށް

. ދެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން، މި މެންބަުރން ޢައްޔަންކުރުުމގައި އިދާރީ މާއްދާއަުށް ހުުށަހަޅާ ިއޞްލާޙު މި އޮންނަނީ

ގޮތުން ކަންަތއް ހިންެގވުމަުށް ާގނޫނުގައި ކަނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްޕރޮސެސެއް ވެސް މި ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ތެޭރގަިއ 

މާއްާދގެ )ުށ(ގައި ިމ ބުނަނީ، ބޯޑު ެއކުލަަވއިލެޭވ ވަނަ  64ހިމެނިފައިވޭ. އެ ަބއިތަކަުށް ަބލާއިރު އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި 

ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޯޑަުށް ޢައްޔަންކުރަްއވަން އެ ފަހަރަުށް ކަނޑައަޅުްއވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަުށް 

ބުނަނީ، މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަންވާނެ ަކމަުށް )ުށ( ަގއި މި ބުނަނީ. )ނ(ަގއި މި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުން ވާންވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން އާއްުމކޮުށް 

އިޢުލާންކުރުމަުށްފަހު، އެކަމަުްށ އިޖާބަދޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާ 

ގައި. މި މާއްދާެގ )ރ(ގައި މި ބުނަނީ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެންބަރުންކަމު

ކަނޑައެޅުުމގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި މިަކމަުށް ބަހުސްކޮުށް، އެކަމާ މެުދގައި މެންބަރުންގެ މެުދގައި 

ރުންކަމަުށް މިގޮތަުށް ކަނޑަެއޅޭނީ. ހަމައެހެންމެ )ބ(ގަިއ މި ބުނަނީ، މި ނެގޭ  ވޯަޓކުން އަޣްލަިބއްޔަުތ ލިބޭ މެންބަ

މާއްދާގަިއ ކަނަޑއަާޅ މެންބަރުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާެގ ާވހަކަ. ެއގޮތަުށް ބަޔާްނކުރާއިުރގަިއ، ބޯޑަުްށ ޢައްޔަްނކުރެޭވ 

އި ޤާބިލުކަން ިލބިފައިވާ މީހުންެގ އިތުރުން، މެންބަރުންނަކީ ބޯޑުގެ މަްސޫއލިއްޔަތާިއ ވާޖިބުަތއް އަދާކުރެޭވ ފަދަ ތަޢުލީމާ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެ ކަމަުށް. އޭގެތެރޭަގއި އެ މީހަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް 

ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު  އަހަރު ފުރިފައިވާ މީަހކަުށް ވާންޖެހޭނެ. ހަމައެއާެއކު ބުއްދި 25ވާންޖެހޭނެ. އެ މީހަކީ، އުމުުރން 

ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ. މީގެއިތުުރން، އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްެދއް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ކުުށެްއ، ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުުށެއް ނުވަތަ 

ޚިޔާނާތުގެ ކުުށެއް ުނވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުުށެއް ނުވަތަ ަމސްތުވާތަކެީތގެ ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެިތ 

މުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުުށެްއ ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަުށް ޓްރެފިކުކުރު
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ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގިއ ވެގެންުނވާނެ ކަމަުށް. ހަމައެއާެއއްކޮުށް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުރާ މުސްތަޤިއްލު ދަުށުން ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ދަުށުން އިންތި

މުއައްސަާސއެްއގެ ނުވަތަ ާގނޫނަކުން އުފައްދާ މުސްތަޤިއްލު އެހެން މުއައްސަސާެއއްެގ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވެްސ 

އާއެކު، މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ވެގެންުނވާނެ ކަމަުށް މި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ކަނޑަައޅުްއވާފައި މި ވަނީ. ދެން ހަމަމި

ންޓު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު މެންބަރުންނަުށް ދެވޭ ރމެމި ބަޔާންކުރަނީ، ޯލކަލް ަގވަ ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ަގއި 62ތެރޭގައި 

އިނާޔަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަނަޑއަުޅްއވަންވާނެ ކަމަުށް. ދެން )ކ(. މި އަކުުރަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ ބޯުޑގެ މުއްދަތު. 

ންޓު އޮޯތރިޓީ )އެލް.ޖީ.ޭއ(ެގ ބޯުޑގެ، ަޢއްޔަންކުެރވޭ ޯބޑުެގ މުއްދަތަކީ ފަސް އަހަރުދުވަްސ ކަމަުށް. ީއ، ލޯކަލް ަގވަރމެއެ

ހަމައެއާެއކު، ބޯުޑގެ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދެއްވަން ބޭނުންފުޅުެވއްޖެ ނަމަ، އިސްތިޢުފާދެވޭނެ ޮގތް ވެސް ބަޔާންކުރަްއވާފަިއ 

ވާ ހިސާބުން ފެުށިގެން އަުށް ފޮނުއްންވާ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުއެބަވޭ. ެއއީ އެ މެންބަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،އިތުުރންއި މި ވަނީ. މީގެ ަވނަ މާއްދާގެ )އ( ަގއި ބަޔާންުކރައްވާފަ  62 އިސްތިޢުފާދެވޭނެ ކަމަުށް

އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ  މާއްޔަންކުރާ މެންބަރުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުޢަ

ޒިރުެވ ންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ހާމަޖިލީހުން ބޯޑަުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ެނތް ކަމަުށް ރައްޔިތު

ސާބުން އެ މެންބަރަކު ވަިކވާނެ ކަމަުށް ނަމަވެސް އެ ހި ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްެވއްޖެ

ވަނަ މާއްދާއަުށް އަޅުގަނުޑ  63އެއާއެކު، ގައި ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެަބއޮތް. ދެން ހަމަ 1 ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(ގެ 62

ިއ ންޓު އޮތޯރިޓީގެ ރައީސާލޯކަލް ގަވަރމެ ،ވަނަ މާއްދާައކީ ކުރިންވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން 63ލާނަން. ބަލައި

ންޓު އޮތޯރިޓީގެ ގޮތުން ޯލަކލް ގަވަރމެކޮުށްަފއިވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ބަޔާން 63ނައިބު ރައީސް ކަނަޑއެޅުމުެގ ބައި. 

ުށް ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮުށްފައިވާ ގޮތުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް  ޖަވާބުދާރީވުމަ 140ނޫުނއަސާީސގެ ޤާބޯޑުގެ ަރއީސަކީ 

ވަނީ. އޭެގ  ގޮތުަގއި ކަނޑައަުޅއްވާަފއި މި ގެއްޔަންކުާރ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް އްޔާ ޢަ ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރި

ޔިތުްނެގ މަޖިލީހަުށް ޖަވާބުދާރީވުމުަށް ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށުން ަރއް 140ނޫނުއަސާީސގެ މާނައަކީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ޤާ

ންޓު އޮތޯރިޓީގެ ރައީްސގެ ގެ މެންބަރު އެއީ ލޯކަލް ަގަވރމެމަޖިލީހު އަުށް މި ކަނޑައަުޅއްވާ ވަޒީރުްނގެޓަކައި އެލް.ޖީ.އޭ

 މި  އި އޮތީ. ދެން )ުށ(ގަ މި އި ބަޔާންކުެރވިފަ ގެ )ހ(ގައި ިމގޮތަުްށ ކަނޑަައޅައި ަވނަ މާއްދާ 63ގޮތުަގއި މި ގާނޫނުގެ 

.އޭގެ ޗީފް ޖީ.އެލް ން ބޯޑުގެެރއިބޯޑަުށް މި ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ތެެއއީ ސަކީ އޮތޯރިީޓގެ ނައިބު ރައީ 0،އޮތީ

ގޮުތގައި  ގެއްޔަްނުކރެވޭ މެންބަރެއްތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޢައޮފިސަރ ިފަޔވައި ދެން  އެްގޒެކެިޓވް

އްމުކޮުށް އެލް.ޖީ.ޭއގެ ޗީފް ެއްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރަކީ ިމއީ އާ، ކަނޑައަުޅްއވާފައި މި ވަނީ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން

ބެެލހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުުފއްލަާވ  ފަާޔއި މަޝްވަރާގެ މަތީން ހިންގައިއިދާރީ ގޮތުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޯބޑުގެ ލަ ޑޭޓުޑޭ،

ގޮތުަގިއ  ގެބޭފުޅާ. އެހެންކަމަުށްވުމާެއކު، ނައިބު ރައީަސކީ އެނޫން އެެހން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޢައްަޔންކުރެވޭ ބޭފުޅެއް 

 އްދާ. ާއދެ! މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅޭ ވަނަ މާ 64ލާނަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި . ދެންގާނޫނުން މިހާރު މި ކަނޑައަަޅނީ
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، އޮފިސަުރގެ ބައި. އޭަގއި މި އޮންނަނީ ޓު އޮތޯރިޓީގެ ީޗފް އެގްެޒކެޓިވްންމެފަހު މާއްދާ. އެއީ ލޯަކލް ގަވަރ އެންމެ

ީޓގެ ންޓު އޮތޯރިަގވަރމެ ުށް ތަން ހިންގާނީ ލޯކަލްދުވަުހން ދުވަހަ (އެލް.ޖީ.އޭ)ންޓު އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ަގވަރމެ އެލް.ޖީ.ޭއގެ؛

ގެ )ުށ( 64އެ އޮތޯިރޓީގެ ޗީފް ެއްގޒެކެިޓވް އޮފިަސރުކަމުގައި. ދެން މަތީން  ގެބޯޑުގެ ލަފަާޔއި އިރުޝާދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތު 

ހާރު މި ރެވިފައި މިަވކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގިއ ބަޔާންކު ،އޮފިަސރު ޢައްޔަންކޮުށް ގައި ޗީފް ެއްގޒެކެިޓވް

މި ގާނޫނުގެ ، . އެއީ އޮވޭތުތައް ބަޔާންކުރަްއވާފައި ެއބައޮފިސަުރގެ ަޝރު ވަނީ. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ޗީްފ އެްގޒެކެިޓވް

ސަރުކާުރގެ ، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ޝަުރތުތަކުގެ އިތުރުން 4އަދި  3، 2، 1ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ  62

ންޓު ނުވަތަ އެހެންމެ ލޯކަލް ަގވަރމެއަދާކުރާ މީހަކުކަުމގައި ެވގެންނުވާނެ. ހަމަ ގެ އިތުރު އެހެން ވަޒީާފއެއްނުވަތަ ދައުލަތު

ބެހޭ ދާއިރާއަކުން ދަުށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ  ޕަބްލިކު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ކަމާ

ގެ ގޮުތަގއި ޗީފް އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް 10އި މަދުެވގެން ހިންގުމުގެ ދާއިާރގަ ،ެއކު ހާސިލުކޮުށްފައިވުމާ

ގޮެތއްަގއި މި ދެންނެވި ތިން މާއްދާއުަށް  ވޭ. އާދެ! މައިގަނޑުވާެނ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި އެބަ އޮފިސަރ ވާން އެްގޒެކެިޓވް

 ،ުށަހެޅުމުގެ މަިއގަނޑު ބޭނުމަކީހު ރާތުންއޮތީ. ދެން އިޞްލާޙުތައް ސަރުކާރުގެ ފަ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާފައި މި

 ،ންޓު އޮތޯރިޓީގެ ބޯަޑކީ މިހާތަނަުށް ގާޫނނުގައި މި އޮންނަ ގޮތުންލޯކަލް ަގވަރމެ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ންޓު އޮތޯރިޓީަގއި މިހާރު މި ލޯކަލް ގަވަރމެ  ،ވަނަ މާއްާދގަިއ މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތަުށް ބަލާއިރު 62ގާނޫނުގެ 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލގެ  ،ންޓު އޮތޯރިޓީައކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންމެރުން. އެއީ ލޯކަލް ގަވަރމެންބަ 9ނެނީ ހިމެ

ކަންތައް  ކޮުށްފައިވާ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެްއގެއިންތިޚާބު ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށްޓަކައި ރައްޔިުތންގާނޫނުގެ ދަުށު

ގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް. ތަކުޒިމުކޮުށްފައި އޮތް އެ ަކއުންިސލުގޮތް ބެލުމަުށް ގާނޫނުން ލާ  ނުހިނގާހިނގާދުވަހުން ދުވަހުން 

ުށް މި ތިއްބަވަނީ، އިިސއްޔަތުން އެލް.ޖީ.ޭއެގ ބޯޑު ތަންފީޒުކުރުމަުށް ޓަަކިއ މިހާތަނައެހެންވީމާ، ބެލެނިވެިރ ފަރާތުގެ ހަ

ޖޭަގއި މިހިރަ އަތޮޅު ކައުންސިލުތަުކގެ ތެރެއިން ާރއް ،ރަކާއިއްޔަންކުރެވޭ މެންބަމާލޭގައި މި އޮންނަ ސިޓީ ކަުއންސިލުން ޢަ

އްޔަންކުެރވޭ ރާތަުކގައި ހުރި ސިޓީ ަކުއންސިލުތަކުން ޢަމާލެ ފިޔަަވއި ރާއްޭޖގެ އެހެން ދާއި ،މެންބަރަކާއި  4އްޔަންކުެރވޭ ޢަ

 9ގޮސް މިހެން، އިން މީހަކާއިޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ ޖަމު، މެންބަރަކާއި

 6މިހާރު ބޯޑުަގއި ތިބޭ  ،ގޮަތކީ  ވާ ގޮތުން  ވާ ިމހާރު މި، އޮތީ. އެހެްނވީމާ މެންބަރުންގެ މައްޗަުށް ެއކުލެިވފައި މި

އިދާރީ ދާއިރާތަކުަގއި ހުރިހާ ތަނަކަުށް ބަލާއިރު ލޯކަލް ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީގެ  ތަކާއި މިމެންބަރުންނަކީ ސިޓީ ކައުންސިލު

ގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެ ބޯޑުން ކަންތައްތައް ނިންމެވުމު، ކުރަްއވާ މެންބަރުން. އެހެންވީމާމަސަްއކަތް  އިތަުކގައުންސިލުކަ

ލެވިަފއި މި ވަނީ. ކަންތައްތަުކގެ ސްޓްަރްކޗަރ ެއކުމާވާ ގޮތަކަުށް މިހާރު ބޯޑުގެ ލަޙަތު ފުުށުއަރާ ގޮތަުށް ދިއަމިއްލަ މަޞް

ލާޙު ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ މި ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮުށް، ވީހާ ބޮޑަކަުށް މި މަސައްކަތްތައް ވުމާެއކު، މި އިޞް އެހެންކަމަުށް

ުށް ބޯޑު ބަދަލުކުރުން. އަދި ލަޙަތު ފުުށުނާރާ ގޮތަކަަގއި ދުވަހުން ދުވަހަުށް ނިންމެވި، އަމިއްަލ މަޞްހަރުދަނާ ގޮތެއް

ގޮތެއްަގއި އަވަހަުށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ގޮތަކަުށް  ވީހާވެސް ފަސޭހަ ،ޚަރަދުބަރަދު ހަމަޖެއްސުމާއި ުށް،އެއާެއއްކޮހަމަ
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ބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަމަސައްކަތް ނިންމުމަުށް ބާރުއެޅުން މި އިޞްލާޙުތައް ހު

ވަަޑއިގެން މި ދު ވިސްނާމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް މި އިޞްލާޙުތައް މިހާރު ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާނެތީވެ ިމަކމާ

ލުކޮުށްދެްއވުމަުށް މި ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަ ގާނޫނު ފަރުމާކޮުށްދެއްަވއި،، އިޞްލާޙުތައް ވީހާ ައވަހަަކުށް ގެނެސް

 އަޅުްއަވއިދެްއވުން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދެން. ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ބާރު

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ،  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 

މިނެޓު  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  3މިނެޓު  44ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީައުށް  41މިެނޓު  40ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްުނާވ  3ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަުށް  35ނެޓު މި 12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  41

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 އަރުވަނީ، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމަުށް.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ވަަރުްށ 

އިދިކޮޅު ޕާީޓެއއްެގ ބަލައިގަެނވޭ ބަެއއް ރަނަގުޅ އިޞްލާޙުތައް ވެސް ހުިރކަން ފާހަގަކޮުށްލަން. ައޅުގަނޑުމެން 

ހައިސިއްޔަތުން  މި ތަުނގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ަރއްޔިތުންަނުށް ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަުށް ަސރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވަިއގެން 

ކަންކަން ކުެރވޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ސަރުކާރުން ވެްސ ރަނގަޅަުްށ ކުރާ ކަންތައްަތކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެއ ކަންކަްނ 

ދާއިުރގައި ޖެންޑަރ ިއގަންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއގޮތުން، މި ބޯޑު އެކުލެިވގެންއެގޮތަުށް ބަލަ

އޮތުމަކީ ައޅުގަނުޑ  އި ހުރުމަުށް ލާިޒމްކޮުށްފައިތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެން މެންބަރަކު މި ބޯޑުގަ އީުކއަލިޓީގެ ދާއިާރއިން

ރިކުރުވާ މިފަދަ ރަުށް ތާއީދުކުރާ ާމއްދާއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަންހެނުން ބާރުވެވެސް ވަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ހަމަގަިއމު

ކަން ވެސް ައޅުގަނުޑ އި ެއއްގަނޑުން މިކަން ކޮުށްގެންނުވާނެތަކުަގއި އަންހެނުން ބައިތިއްބަން ބަލައިލާއިރުގަ ބޯޑު

މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅިން އިންތިޚާބުވާ  އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރައީސް.ފާހަގަކޮުށްލަން. އިއްޒަތްތެރި 

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރަީއަސކީ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގަިއ ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަުށް 

ލާޙު ތަނުގައި ިތއްބެވި ެމންބަރުން ވަނީ އެ އިޞް ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަުށް. އެެހންނަމަވެސް، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން މި

ވަަނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފެނިގެންދިޔަ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ  17ބަލައިނުގަނެފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ޅަކަުށް ޖިންސީ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިަޝންގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވަިއ އަންހެން ބޭފު ،ރައީސަކަުށް ހުންެނވި ބޭފުޅަކު 

މުގައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމުަށް އެ ބޭފުޅާ މަޤާޓީއަުށާއި މި މަޖިލީހަުށް ތަނުގެ ކޮމި ކުރީމާ މިގޮތުން ފުރައްސާރަ
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ތަން. ައދި މިހާރު މި އޮތް ރައީްސ  މު ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ދެިވގެންދިޔައަެނއްާކވެސް އެ ބޭފުޅާއަުށް މަޤާ، ފާސްކުރީމާ

ކަން ދީފައި އެމްބެސެޑަރު ގެ އާ މެލޭޝިޔާމީންގެ ސަރުކާުރގައި ވެްސ އަނެއްާކވެސް ބަނުޑކޮުށްިޓ ފަހުމީ ގެންގޮސް 

ބަހައްޓާފައި ހުރީމާ އަންހެނުން ބާރުވެރިެއއް ނުވޭ. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިެއއް ނުޭވ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި 

ލާ އެކީގަިއ ރައީސް، ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮތުަގއި މި ބޯޑަުށް މިގޮތަުށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ލާކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އުފަ

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކޮުށްދިނުމަުށް ސަރުކާރުަށް  ބޫލުކުރާ ހިނދު، އެހެން ކަންކަމުން ވެސް މިގަ

އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގައި ވެސް އަންެހން ބޭފުޅުން އިތުރުކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ 

އި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި ސްތަުކގަޔާ މައެާއއެީކަގއި މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެނގޭ އޮފީއަދި ހަ ،ކުރަްއވައި 

ކަންކަން ސަރުކާރުްނ  އެބައިވޭ ަބއެއް ވެރިން އަންހެން ބޭފުޅުންނުަށް އެ ތަންތަނުގައި ފުރައްސާރަކުރާ ވާހަކަ. މި ހަމަ އަޑު

ޖެހޭ ފިޔަަވުޅތައް އެޅީމަ ނޫނީ އަންހެނުންެގ ޙައްޤުތަެކއް ރަްއކާތެރިއެއް ަކންކަމުގައި އަޅަން މި ،ހަމަ ރަނގަޅަުށް ބަލައި

ގައި އެަބއޮޭވ  3ގެ  2ވަނަ ާމއްދާގެ  62 ،ވަނީއަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެން 

ެގ މެްނބަރަކު ކަމުަގއި ވުން؛ ބޯޑު  ފައިވާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ދާއިާރއިން ތަޖުރިބާ ލިބި ގަވަރނަންސް ުނވަތަ ޕަބްލިކު

ތްތެރި ރައީސް، އެިޑއުކޭޝަްނ . ެއއަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުުށަހަޅާލަން އިއްޒައިއެއް މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ޝަރުތުގަ

ޅޭ ންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ހަމައެކަނި ތަޖުރިބާއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ެއއާ ގު ލެވަލެއް އޮ

މު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. ަގއި ވުމަކީ ވެސް ހަމަ މުހިއްދާއިރާއަކުން ކިަޔަވއިގެން ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމު

ރަނގަުޅ ފަސްޓް  ،ރިއްޔާ ޢައްޔަންކުަރްއާވއިރުަގއިކެިޓވް އޮފިސަރެްއ ރައީުސލްޖުމްހޫއެާއއެީކގަިއ ދެން ޗީފް ެއްގޒެ

ކަމެއް.  އޮތުމަކީ ބަލަިއގަނެވޭަފއި އޮތް ުޖރިބާ އޮތް ބޭފުޅަކަުށް ވާންޖެޭހ ކަމަުށް މީގައި ލިޔެއަހަރުގެ ތަ 10ޑިގްީރއާއި 

ޕާޓީ  ،ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވެގެން ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް އެހެންނަމަވެސް، ެއއާެއކީަގއި އެއީ ސިޔާސީ ެއކްިޓވިސްޓަކަުށް 

 މީސްމީހުން  އަުށް ިނސްބަތްނުވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަަކުށް އަރައިގަެނ، އެއޭ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކޮުށް، ޕާޓީ.ޖީ.ކުރިއަުރވަން އެލް

އޭނަ އެ ކިޔަވަިއގެން ބަހައްޓާ މީހެއް ކަމުގައި ަވންޏާ، މިގޮތަުށް ޢަމަލުތައް  ؛ކަމުން ވަިކކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލަރު

ރާނެ ފައިދާެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޕާޓީެގ ހުރި ކިޔެވުމަކުން ވެސް ނުވަތަ އެ ތަޖުރިބާއަކުން ވެސް ަރްއޔިތުންނަުށް ކު

 މުތަކަުށް ލުމަކީ އަުޅގަނޑު ބަލަިއގަންނަމިފަދަ މަޤާ އެންމެ އިސް ސަުފގައި އެކްިޓިވސްޓުންގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ބޭފުޅަކު

ަގއި މަަސއްކަތްކުރާ އެހެން ލެވެލްތަކު ،ޭއަގއި މަސަްއކަތްކުރާ.ޖީ.އެލް ،ކަމެއް ނޫން. ދެން ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ

ދެމެހެއްޓުމުަށް ކަން އި ބޭތިއްބުމަކީ ތަނުގެ މިނިވަންސިވިލް ސަރވަންޓުްނގެ ގޮތުގަ  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ބޭފުޅުންނަކީ

 މު ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޓަކައި ވެސް މުހިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރި

 ސިކުންތު. 6މިނެޓު  2މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަުށް، 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ

ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަުށް މި ގެންނެވި ޝުކުރިއް

ކައުްނސިލުތައް ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް  ތަކެއް އެބަހުރި. ކުރިން އެ ބޯޑުގައި ތިއްެބވިބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންބޮުޑވާ ބަދަލު

ަޔއިމަ ައޅުގަނޑު ދިއް މެންބަރުން ބޯޑުން ުއނިވެގެންތަްއ ތަމްސީލުކުރާ ބައެމެންބަރުން. އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލު

 މެންގޮތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ައޑު އެ ބޯޑުތަުކަގއި ިއްއވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ގެއްިލގެންދޭ. ދެން އަުޅގަނޑު ބޫލުކުރާގަ

ނާރާތޯ މި މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަުމގެ މަޞްލަޙަތު ފުުށުއެރުމޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަމޞްލަޙަތު ފުުށުންނަވަނީ މިދަ

ރިޔާސަތުގައި އިންނަަވއިގެން ތި ނިންމެވީ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދިަޔއީ.ގައި މިތަނުަގިއ ވޯޓެއް ނެގިގެން. ިއއްޔެ އިތެރޭގަ

ގުޅުންހުރި  ލަޙަތާދެ ބޭފުޅުން މަޞް. ނަިއބު ރައީސް ވޯޓު ދެްއވި. ނޭނުވާދެން މި މަޖިލީހުގައި ނެިގގެން ވޯޓު ގެތިމަންނާ

މަޤާމުގެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ؟ެދއްވި. ކޮބައިތޯ މަޞްލަޙަތުޔައިރު ދެ ބޭފުޅުން ވޯޓުމައްސަލަެއއް މަޖިލީހުގައި ނިިމގެންދި

ދިފާޢުގައި ވާހަކަދަްއކަން ައުޅގަނޑުމެން އެންމެން އިްއޔެަގއި ފުރުޞަތަުށް އެިދގެން ިތއްބާ ފުރުޞަތެއް ނުެދއްވާ. 

މެންބަރު ޢަބްދުއްަރޙީމަުށް ރައީސް ފުރުޞަތު ދެްއިވ. ކޮބައިތޯ އިންސާފަކީ؟ ފަހަެރއްަގއި މަޤާމު ދިފާޢުކުރުމަުށް  ބައިަގޑިއިރު

ޓަކައި ރަީއސް ބޭނުންފުޅުވެދާނެ ޢަބްދުއްރަޙީމަުށް ފުރުޞަތު ދީގެން ޢަބްދުއްރަޙީމުގެ ބްލެސިންގ ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ކަންކަމަުށް ޓަަކއި ޣާފިލުެވގެންނުވާނެ. ަރއީސަުށް މިއަދު ބާރެއް ލިބިފައި އޮްތކަމުަގއި އާރާއި ބާރާ އަތްމައްޗަުށް އެީރމަ އެ

ވީނަމަވެސް ެއއީ ލިބިފައި އޮތް ނިޢުމަތެއް. އެ ނިޢުމަތަުށް ޝުކުރުވެރިވާންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަމިއްަލއަުށް ހޯއްދެިވ 

ނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ބާރު ލިބުނީމަ އެ ބާރުެގ ބާރެއް ނޯންނާނެ. މަތިން ދެއްވި ބާެރއް އަތްމަތީގަިއ ޮއން

ބޭނުންކޮުށްގެން އަނެކުންގެ ަމއްޗަުށް އަނިާޔވެިރވެގެންުނވާެނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް ގާނޫނުތަކަުށް 

ދާ ލިބެނިވި ގޮތަުށް. ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެެނވެްނ މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޞްލަޙަތާ އެްއގޮތަުށް. ަރއްޔިުތންނަުށް ފައި

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މި ބޯޑުގައި ކައުންސިލުަތއް ަތމްސީލުކުރާ މެންބަރުން ތިއްބަަވން އެބަޖެހޭ. ކައުންސިލުތައް 

ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން ބޯޑުަގއި ނެތް ކަމަުށް ވާނަމަ، ަރއްިޔތުންގެ އަޑު ުނވަތަ ާޚއްޞަކޮުށް ކައުންސިލުތަުކގެ އަޑު މި 

ަގއި އުފުލުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސިސްޓަމު މިގޮތަުށް ފުނަޑއިލެިވގެންނުވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ބޯޑު

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ިސސްޓަމު ފުނޑާލައިފި ކަމަުށް ވާނަމަ، ދެން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެީސެއއް 

ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ  ނޯންނާނެ. އޭގެ ނަތީޖާ މިއަދު މަޖިލީހުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާ ެއކީަގއި ރިޔާސަތުަގއި އިންނަަވިއގެން ކަންކަން ކުރެްއވުން. 

ޢަބްދުއްރަޙީމުގެ ބްލެސިންގ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބެންވާނެ. ޢަބްދުއްރަޙީމަުށް ބައިގަޑިއިރު ދީގެން 
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ހޯދައިގެން މިއަދު ރިޔާސަތުަގިއ އިނދެވޭނެ ކަމަުށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަުށް ވާނަމަ އެއީ ގޯހެއް. 

ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެ މަޤާމު ގެއްލިގެންދާނެ. ެއްއވެްސ ސިޔާސީ ބާރަކީ ެއއީ ތިމާެގ އުމުރަުށް ތިމާގެ އަތްމަތީ 

 ބާރެއް ނޫން. އެއީ ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ބާރެއް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި... އޮންނާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ލާމަުރކަޒީ ިނޒާމު އެީއ ވަރަުށް މަިތވެރި މަޤްަޞދެއްަގއި ަރއްޔިތުންެގ ގާތުން 

ރީ ދައުލަތެއް. ޔުނިޓަރީ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި އުފެއްދުނު ނިޒާމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަނީ ޔުނިޓަ

ދައުލަތެއްެގ ައސާސީ ސިފަަތއް ނުެގއްލޭ ގޮތަުށް، ރަްއޔިުތން އެދޭ ގޮތަުށް، ަރއްޔިތުންާނ ގާތުން ަރއްޔިތުންނަުށް ެދވޭ 

ޚިދުމަތްތަކަކީ އެ ކޮިމއުނިޓީތަުކގައި ޝާމިުލވާ ރަްއޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުެރިވގެން އެ މީހުން ެއދޭ ގޮތަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތެްއގެ 

ަގއި ހެދުމަުށްޓަކައި ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު އުފެދިގެން ައއިްއސަ މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ގޮތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި އުފެދޭ ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުން، ބައެއް ަކއުންސިލުތަުކގައި ެއކަުށީގެްނވާ ގޮތަކަުްށ 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޖާަގއާއި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިނެތްަކން ހިތާމަޔާ އެކު އަޅުގަނޑު  ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މި އޮތް ސިޔާސީ އޮއިވަުރަގއި ސަރުކާރުގެ ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން 

ަކއުންސިުލތަކުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ފަުށަލައަކީ ކައުންސިލުތަުކގެ ފަުށަލަކަްނ ވެސް ބަެއއް

ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ހަނދާންނެތޭ ވާހަކަ ހަމަ ހިތާމަޔާ އެްއޮކުށް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައި 

ކަލް މުގައި، އަދި ލޯއޮތް އިޞްލާޙަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގާނޫނުަގިއވާ ިއޞްލާޙަުށް ވުރެ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދިނު

ންޓު އޮތޯރިީޓގެ ދައުރު އަދާކުރުމުަގއި މާ ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގަވަރމެ

އެހެންކަމުން، މި ގެެނވޭ އިްޞލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ރުން ހުުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އިދިޮކޅު ޕާޓީގެ ތިބޭ މީހުން ދެކޮޅުހަދަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ސަރުކާ

ނުވޭ. ރަނަގޅު ިއޞްލާޙެއް ަސރުކާރުން ހުުށަހަޅުއްވާ ނަމަ، ައޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ސަރުކާަރުށް ކިޔަންޖެހޭނެ. ެއގޮތުްނ، 

އެީކ  ޓަކައި ައޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުގެ އުްއމީދަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވިކަމަުށް 

ގެނެޭވ  ކުރުމަުށް މި ބޯޑަުށް މިަކއި ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު ހަރުދަނާރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިުދމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަ

މިހާރު  ،ވާނަމަ ކަުމގައި އެކީ މަސަްއކަތްކުރާ ޯބޑެއް ޞްތެރިކަމާފަހިވެގެންދާނެ ކަމަުށް. މި ބޯޑަކީ އިޚްލާއިޞްލާޙުން މަގު
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ކުެރޭވނެކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނަޑކަުށް ކަތްއިފެކްިޓވްކޮުށް މަސައް  ،އެފިޝެންޓުކޮުށް ،ވުރެ ރަނގަޅަުށް ގޮތަުށް ބޯޑު އެކުެލވިފަިއވާ

އެ ްޕލޭނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި މި  އި،އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަުއމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ެކއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝައް

ތަކަުްށ ދެވޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކުލެވޭއިުރގައި އެ ކޮމިއުނިޓީކައުންސިލުތަުކގެ ދައުރު ވަަރުށް މުހިއްމު. ބަޖެޓުތައް 

ޚިޔާލު  އޮތް ސަރުކާރުގެ ިވސްނުމާއި، ރަްއޔިތުންގެ ވިސްނުމާ އެބަޖެހޭ ލާމެހި ގުޅެން. އޭރުން އަޅުގަނުޑމެން ތެރޭގައި މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެޝަަނލް ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޕްލޭނާއި،  ބޫލުކުރަން. ަކމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ތަފާތުވުމަުށް ޙައްލެއް އަންނާ

އްމު ިސޔާސަުތ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޯލކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ ދައުރު ފުޅާުކރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ލޯކަލް އާ ސަރުކާރުގެ

ކަމުަގިއ  އްާސއެއް އޮންނަ ަބއެއްހިލް ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޕްލޭނު ތަރައްީޤކުރުމާއި އެކުެލވުމުަގއި ޝަނަނެކައުންސިލުތަަކކީ 

ހަދަން އެބަޖެހޭ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ހިމެނެނީ ޮކންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަުށް ިނސްބަތްވާ ފަރާތްތަެކއް ކަުމގައި 

އެހީތެރިވާންވީ ފަރާތްތަކަުށް  ޤީގެ ޕްލޭނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި މީ ތަރައްބޭފުޅުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ ޤައު އެ ،ވިޔަސް 

ދާކުރުން. ގޮތަުށް އަދާކުަރންޖެހޭ މިންވަރަުށް އަ ބޭފުޅުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންޖެހޭ އެހީތެރިވުން. އަދި އެ ތަންފީުޒކުރުމުގައި އެ

ގަނޑުމެން ކިތަންމެ މަތިވެރި އިގެ ސަބަބުން އަޅު ފަސާދަމިއުފެދޭ ފިތުނަވަުރގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ިސޔާސީ އޮއި 

ގޮތުަގއި  ިވޔަސް ެވސް ދައުލަތުެގ އިދާާރއަކަުްށ އެންމެ ެއކަުށީގެްނވާ ކަމަުށް ޞަދެއްގަިއ ޤާނޫނެއް ާފސްކުރިމަޤް

ްއޒަތްތެރި ހޭ ކަމެއް. އިނެތުމަކީ ހިތާމަކުަރންޖެްއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ޤާއިމުވެފައިކުރެވޭނެ މާޙައުލެ ފަންކްޝަން

ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ އެންމެ ތިރީ  ،ކަތީބުންގެ ނިޒާމު ައޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮުށް ރައީސް.

ޞަދެއްަގއި. އެ ކޮމިއުނިީޓްޒތަކަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަީކ، ކުަލވައިލީ ވަރަުށް މަތިވެރި ަމޤްގޮތަުށް މި އެ ފަުށަލައިގަިއ ހިމެނޭ

ދެވޭ ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރާއި ފިުކރު ވެސް ހިމެނިގެން  އަދި ސަރުކާރުން

ވެސް ގޮތުން ހަމަ އެއްގޮތަކަުށް  އޮތް ހެދުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކަންތައްތައް މި ޚިދުމަތްތަކަކަުށް

އަުޅގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ންނަވަންގޮތެްއަގއި ނުހިނގާ ވާހަކަ ދަ އެކަން އެކަުީށގެންވާ

ސް ނުވާނެ. ޤައުމު ހަނަފަވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ސިާޔސީ ފިކުރުަތކުަގއި މުޅި ަޤއުމު ޣަރަޤުެވެގން

މުޅި ތަރައްޤީއަީކ ހުރިހާ ނުާވނެ. ޤައުމު ތަރައްޤީއަުށް އަުޅަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ. ސަހަރާއަކަުށް ބަދަލުެވގެން

ޝާމިލުވާންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމުގައި ވާންވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ފިކުރުގައި ވެްސ އްޔިތުން އެކަުމގައި ަބއިވެިރވެ، ރަ

 ،ޞަދުން ގެއްލިގެން ތުނައިެގ ތެރޭން މުޅި ޤައުމުގެ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު ޭއެގ މަޤްގޮތަުށް ބައިަބއިވުާމއި ފި މިދެންނެވި

. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަީނ ދާދިއުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެބަޖެހޭނައްޓައިގެން ފާލުން

ކަމަުށް. ދެއްވި  ޙައްެލްއ ލިބިގެންދާނެ ،ނޫނަުށް ގެނެވޭ ބަދަލުން ވެސް މިއަުށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ފަރުވާެއއްމި ގާ

 ރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ ޓަކައިފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް ނަސީމްކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކުެރވިގެން މިއަންަނ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް އެޖެންޑާމިާހރު  ،ނުޑ ދަންނަވައިލަން އޮތީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނެތް ކަމެކޭ. ެއއްެވސް ސައްޙަކަމެއް  ޭއގައިދާ މަސައްކަތްތަަކކީ  މި  މިހާރު ހިނގަމުން އި، އަދި މަޖިލީހުގައިކަންތައްތަކާ 

ތެރި ގިލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްނހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް، ާމމިނެތް މަސައްކަތްތަެކކޭ. އެހެން މިދެންނެވި ސަބަބަކީ، މަޖިލީ

އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، އިޫނނާގެ ގާއިބްރާހީމް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުތަާކއި އިމްިތޔާޒް  މެންބަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް

މި މަޖިލީހުގެ  ކުރެވިފަ. މިއީގޮތަކަުށް ބަންދު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ މުޅިން ޚިާލފަުށް ހައްޔަރުކުރެވިފަ. ވަރަުްށ އަނިާޔވެރި

އަުޅގަނޑުމެން  ގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. މިއީކަމު  ރައީސްެގ ހައިިސއްޔަތުން ަމނިކުފާނު ބައްލަވަންޖެހޭ ކަެމއް

ޙަޤީޤަތުގައި މަނިކުފާނަުށް ހަނދާންކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ފޮތުގައި ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް ބަޔާންކުރެވިފައި އެބަހުރި. 

 ގޮތަކަުށް ވަކި މީހަކާ ދޭތެރޭަގއި ކަންތައްަތއް ނުކުރެވޭނެ  ވަނީ ަވކި ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ވެސް ކަނޑަެއޅިފައި ؛ގޮތަކަުށް ވަކި

. ކަނޑައެިޅގެން އެހެން ފާއި ހަމަހަމަކަން ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަުށް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށްސާކަމަުށް. އިން

މަޖިލީހުގެ ވަރެްއގެ ސަާމލުކަމެއް ނުދެއްަވއި  މަނިކުފާނު ހަމަ އެއްވެސް ކުރެވިފައި އޮްއވާބަާޔންހުރިހާ ކަމެއް  މި އޮްއވާ،

ގެންދިއުމަީކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއްއެވސް ސައްޙަކަެމއް، އަުޅގަނުޑމެން މިކުރާ މަސައްކަތުަގއި ޖަލްސާތައް ކުރިއަުށް 

އްތައް ބައްަލވަިއ، ހުުށަހެޅިފަިއ ހުރި މައްސަލަތަކަުށް ވެސް ކަންތަ  އެްއވެސް ަސއްޙަކަމެއް ނެތޭ. މަނިކުފާނު އެބަޖެހޭ މި

އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޙައްޤު ހޯދައިެދއްަވއި އެ ލިބޭ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކުރަން.  ،ބައްލަަވއި މިކަމަުށް ޙައްލު ހޯދައި

ކަމެއް  ެއއީ އެްއެވސް ތަނެއްަގއި އޮންނަމީހަކު ކުުށެއް ނުކުރަނީސް މީަހކަުށް ބޮޑެތި އަިނޔާތައް ދިނުމަީކ، އަދަބު ދިނުމަކީ 

ކަންތަްއތަކަުށް ރަނގަޅަުށް ބައްަލވަިއ،  ލަން އޮތީ، މަނިކުފާނު މިުޅަގނޑު ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވާނޫން. އާދެ! އެހެންވީމަ އަ

ިއ ގެންެދވޭނެ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވަކި ބަަޔކަުށް ޮއތަސް ރަނގަޅު ކަްނކަމުގަ ހުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްމަޖިލީ

ކުރިއަުށް ގެްނގޮްއސަ  ހަމައަުށް ން ވެސް ބަިއވެރިެވގެން ިމއަދާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން ހުރިހާ އެންމެން، ހުރިހާ މެންބަރު

އުލު ންނަވަން އޮތީ، މަސައްކަުތގެ މާޙަދަ ކަމަުށް ވަންޏާ އޮތް މައްސަލައަުށް އެްއޗެއް ދަންނަވާ ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. އާދެ،

ކަމަުށް ވަންޏާ ދެން އެއާ ދޭތެރޭ ދަންނަވާނެ އެްއޗެއް ނެތޭ.  ގެންދާއެްއޮކުށް މަސައްކަތް ކުިރއަުށް ރަނގަޅުކޮުށް ފަސޭހަކަމާ

ތަން.  ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ބަިއވެރިވުން ކުަޑވެގެންދާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މިގެންނަ ބަދަލުން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ޯކއްެޗއްަކން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެން  އީ އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ިނާޒމެކޭ ކިާޔއިރު އެ

ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަުށް ނުވަތަ ަވކި ބަޔަކު ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަުްށ ކަމެއް ނުނިންމުނީމަ ދެން އެތަނެްއގައި ތިބި އިންތިޚާބީ 

ގޮތަުްށ  މަގޮތުަގއި އަންނާނެހަމަހަ  އްޔިތުންގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން އޭަގއިނުވަތަ ރަ ،މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުން
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ންޓް އޮތޯރިޓީއަުށް ޢައްޔަްނކުރެވިފައި ތިބި ފަރާތްތުަށް ބައެއްގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ަގވަރމެތިބި  އިންތިޚާބުކުރެވިަފއި 

ވަކިކޮުށްަލއި، މާޭލގައި ޖަލްާސތައް ބޭްއވުމަުށް އުނދަޫގވެދާޭނ ކިޔާފައި އެ ކަންތައް ކުރުމަކީ ެއއީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަެމއް 

ން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތީީކ މާލެ އެކަންޏެއް ނޫން. ބޮޑެތި ރީތި ރަުށްތައް ބައިަވރު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ނޫ

ބައްދަލުވުންތަާކއި ުނވަތަ އެޫނން ގޮތްތަކަުށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް ރާއްޭޖގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ކުރެވޭނެ. 

ސް ދަންނަވާލަން އޮީތ، މަނިކުފާނު ވިސްނަވާުށޭ ިމހާރު މިކުރެވޭ ކަންތައްަތއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިންމާލަމުން ވެ

ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަުށް، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ ޚިލާފަުށް، 

ވެސް ވާންޖެހޭނެ. މަޑުމަޑުން ވާަހކަދެއްކީަމ  މިކުރެވޭ ކަންތައްތަކަުްށ ކޮްނމެވެސް ދުވަަހކުން ެއކަމަުށް ޖަވާބުދާރީ

އަުޑއައްަސވަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަނީ މިކަމަުށް ބައްލަވާުށޭ. 

އްލަވަންޖެހޭނީ މަނިކުފާނަުށް އަނިޔާތަކާއި ަޙްއޤު ނޫން އަނިޔާއިން ސަލާމަްތކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާެއއް މިއަދު އުފު 

 މަނިކުފާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މޫސާމަނިކަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުއިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ންޓް އޮތޯރިީޓ ޞްލާުޙގެ ތެެރއިން ލޯކަލް ަގވަރމެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް މި ގެނެޭވ އި

އެކުެލވިގެންދާނެ ގޮތް ބަދަލުވެގެންިދއުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އޮތް ކުިރއެރުމެއް ކަމުަގިއ 

ފެދިގެން ައއި މި ނުެގ ބޭރުން ވިަޔސް، އަދި ގާނޫނު ޮއްއާވ އެހެން ުއސޫލަކުން ވިޔަްސ ފުރަތަމަ އުދަންނަވާލަން. ގާނޫ

.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ންޓް އޮތޯރިީޓެގ މަސައްކަތް ހިނަގއިދިޔަ ގޮްތ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނޭގ. އެއީ އެމް.ޑީލޯކަލް ަގވަރމެ

ލާަމރުކަޒީ ނިޒާުމގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވިގެންިދޔައީ.  ންޓް އޮތޯރިީޓ އުފެދިގެންދިަޔއީ. އަދިމެލޯކަލް ަގވަރ

ފުރަތަމަ ކަތީބުންގެ މަޤާމުތައް ބަދަލުކުރުމަުށްފަހުގައި ޤައްަޔންކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންތަަކކާ އެީކގައި މަސަްއކަތްތަްއ 

އާ ދޭތެރޭގައި އުފެދުނު ޚިޔާުލ ފެުށިގެންދިޔަ. އެ ހިސާބުން އޭރުަގއި އޮތް އިދިކޮޅު ޕާީޓާއއި ސަރުކާުރ ހިންގާ ޕާޓީ 

ތަފާތުވުމެއްެގ ތެރޭަގއި މެޖޯިރޓީ ބޮޑަުށް މި އޮންނަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ ސަރުކާުރ ހިންާގ އޮނިގަނޑު ތެޭރގަިއ ތިބި 

ސިވިލް ސަރވެންޓުްނގެ ތެރޭގައި ކަމަުށް ވުާމއެކު ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ 

ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. އެއަުށްފަހުަގއި އިންތިޚާބުތަކެއް ވި ގޮތަުށް ނުވެދިަޔކަން އެްނމެނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭން ބޭނުން  ހަމައަުށް

ދިޔައީ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަުށްކަން ެވްސ ބިގެންދިޔައިުރަގއި މެޖޯރިޓީ ލިން ަކއުންސިލަރުންތައް ނެިގގެންބޭއްިވގެ
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އި އެްނމެ ރަނގަޅަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ގޮތަުށް ބަލާއިުރގަ ދިޔައި ކަން ހިނަގއިއޭުރގަ، ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސްގަބޫލުކުެރވިގެން

އަންނަނީ ަތފާތު ސިޔާސީ ފިކުުރގައި ަރްއޔިތުންނަުށް ކަންކަން ކޮުށްދޭ  ކަންކަން ނުކުެރވި މިއަދާ ަހމައަުށް ވެސް މި

 ދު ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދާކަން. މިއަލިބިފައި އޮތް ޖާގަިއގެ ބޭނުންކުރަމުން އުސޫލުން ކައުންސިލަރުންނަުށް 

 ންޓް އޮތޯރިޓީ އެކުލަަވއިލުމުން ލް ަގވަރމެދާއިރުަގއި ަކއުންސިލަރުންނާ ނުލާ ލޯކަތަނުގައި ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން

 . އެގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ކަމަުށް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ވެސް އުނިކަން ައތުވެދާނެއި ކައުންސިލަރުންގެ ޙައްޤުަތކަުްށ ފަހަރުގަ

ންޓް އޮތޯރިީޓ ލް ގަވަރމެފުރަތަމަ ލޯކަ ،ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނދައްަކވާ ފަރާތްތަކަުށް ރަނގަޅަުށް އެވާހަކަފުޅު 

ްނ ތިބީ ސިލަރުްނގެ މައްޗަުށް ބާރު ފޯރުވަސް ކައުންޔަވި  ދަންނަާވ ގޮތަުށް ގާނޫނުަގއި އޮްތކަމުަގއިެލވުނުއިރު މިއެކުަލވައި

އެ  ޕްރޮވިންސް މިނިސްޓަރުން ކިޔާ ބައެއް. ެއއީ ޕްރޮވިންްސތަކަުށް ޢައްޔަންކުރެވުުނ،ތިބި އްޔަންކޮުށްފައި ޢަސަރުކާރުން 

މީހުންނަކީ ވެސް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެްއގެ ތެރެއިން އަިއސް ތިބި ބަެއއް  ޕްރޮވިންސްތައް ހިންގުމަުށްޓަަކިއ ތިބި ބައެއް. އެ

ގެ ކުރީަގއި ރާއްޖޭަގއި އޮތީ އެޓޯލްސް ކުރަނީ މިދެންނެިވ ގޮތަުށް. އޭ . ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންނޫން

ޔަީއ. ދިުށް ރާއްޖޭަގއި އެކަން ހިނގަމުންމިކަހަލަ ގޮތްތަކަކަ ން ނުވަތަ ޕްރޮވިންސަލް އެފެާއޒް، ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

ތަްއ ވެިރކަމަކާއި ސަުރކާރުގެ އޮފީސްކަމެއްގެ ހުރިހާ ބާރު ުނާވނެ މާލޭގައި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާއަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެން

 ،ތެރެައުށް ގެންދެވޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާުމ ގެންދެވެންޖެހޭނީ އެ  އަތޮެޅއްަގއި ތިބޭ ކައުންސިލަރުން ތަުކގެއަޮތޅު ،ހުއްޓަސް

ކަމަުށް.  ގޮތަުްށ ކަންތަްއތައް ކުާރ އުސޫލުން ނުވަތަ ެއ ރަުށެްއގަިއ ތިބޭ ަކުއންސިލަރުން ހަމައެކަނި ެއ ަރުށަކަުށް ފައިދާވާ 

ފިކުުރގައި ތިބޭ މީހުންނަުށް ރައްޔިތުންނަުށް  ސީދާ  ކަުށް ބައެްއ ސިޔާސީ ޕާޓީަތުކގެސާލަ މިހާރުވެސް އެބަފެނޭ، މި

 މަ ރައްޔިތުންނަުށް ަސރުކާރުން ކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްލުގައި ޕާީޓގެ ފިކުރަުށް ލެބިެގންދިޔައިފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ބަދަ

 ދާުށްދީ އެ ަކުއންސިލުތައް ހައިޖެކުެވގެންސް ނުކޮކަމެއް ވިޔަ ރުކާރުން ކޮުށްދޭންޖެހޭއަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަަކުށް ސަ ވެސް،

 ،ންޓް އޮތޯރިޓީގައި ތިބޭ ހުންނަކީ ލޯކަލް ގަވަރމެމީ ެލވިފަިއވާ ގޮތަުށް އެއޭގެ ބަދަލުަގއި މިހާރު އެކުލަަވއި ތަން.

އެހެން ބަޔަކަުށް ވުމަީކ  ަގއި ތިބޭ ކައުންސިލަރުން ފިޔަވައިއަމުރުކުރެވެން ތިބޭ މީހުންނަކީ އެ ކައުންސިލުތަުކގެ ތެރޭ

ގޮތުްނ  ނުގައި ބުނާގާނޫ ގޮެތއްިވއަސް މިހިނަގއިގެންދާެނ ކަމެއް. ކޮންމެ ޤީޤަތުގައި އޭގެ ފަސޭހަ ގޮުތގައި އެކަންޙަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް   .ްއޔާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބައިވެިރވުން އެަބއޮވޭގޮތުން ެވއްޖެ ވެސް ހަމަ އޮންނައި ކުރީގަ 

ައދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިޔާީސ  ،ދަނީ  ސް ވާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގިނަ މީހުްނނަުށް ވިސްނިގެން މިވެ ދާރީޖަވާބު

މީހުން ވިސްނާ ގޮތަކަުށޭ އެކަްނ  ވެސް ގާނޫނީ އޮނިަގނޑުގެ ބޭރަުށް ގޮސް އެ ވިސްނެނީ ކޮންމެ ކަމެއް ވެރިނަުށް މި

ކަމެއް ނޫން. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތީކ  ވާނެއެީއ ޮއެވގެން، އުސޫެލއް ،ަގވާއިެދއް ،އޮންނަންޖެހޭނީ. ގާނޫނެއް

ައކީ ވެސް އެްއޗެއް ނޫން. ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް ެއއްެޗއް ެޗްއ ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމީހުންނަުށް ެއއް ވެސް އެ

ުށް ބަދަލުވީމަ އަދި ެއގޮެތއް ކަމަކަ ގޮތް އެީއ ގޮެތއް މީހުން ިވސްނާ ނޫން. ދެން އެ އުސޫލުން ީވމަ ހަމައެކަނި އެ 

ގާނޫނީ  ،އިމެން ގާނޫނީ އޮިނގަނެޑއްގެ ތެރޭގަ އަުޅގަނޑު ،ދައްކަނީ  ނުދާނެ. އަބަދުވެސް ައުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ މިކަމަކު
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ންނާނެ. ވާހަކަ ދަންނަވާފައި އޮ އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ހަމަ މި  ގޮތަުށް. ކުރާތެރޭަގއި ތިބެންގެން މަސައްކަތް އިމުގެ

ތިމަންނަމެންނޭ ޑިމޮކްރެސީ ރާއްޖެއަުްށ  ،ތިބި މީހުންއަންނައިުރގަިއ މީތި ހިންގަން  ފައްާކވެގެން ،ސީެއއް އާލާވެ ޑިމޮކްރެ

 މީހަކަުށް ފެންނަ ގޮތަކަުށް އެ އެ ،ދަމާ ވެސް އޮންނަންވީ ހަމަ އަރައި، ތަޅަިއ، ގެނައީ ބުނާއިުރގައި ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު

 ޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މިމީހުން ދެކެީނ. އެކަމަުކ، ޙަ ުށް އެމީހަކުގެ ދާއިރާ ހިންާގ ގޮަތަކުށް ކަމަކަ

އޮންނަ ަމއި ސަރުކާުރެގ  ތަންތަނުަގއި ވެސް އެއި ރަލް ދައުލަތެއް އޮންނަ ަތންތަނުގަންނަނީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަެތއް. ފެޑެއޮ

އޮތީ މުޅިން ވަކިންނޭ. ދައުލަތަކާ ވެސް ނުއެއް  މި މިހާރު  އަތޮޅު . ެއއްބަޔަކު ބޭނުންވެދާނެ މިސިޔާސަތުތައް އެބަ ހިންގާ

ފެންވަރަުށް ދިޔައިމަ އަުޅަގނޑުމެންގެ އިސްތިޤްލާލު ކަމަުށް  . އެސަތުާކރުގެ މީހަކު ނުވެސް އެރޭނޭތަނަކަުށް  ނުގުޅެއޭ. މި

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް  !ވަްނތޯއެބަދޭ. ދަނަ އަސާސީަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ހުރިހާ ކަމެްއގެ ޙައްޤުތަެކއް ނިކުމެގެންޤާނޫނު

 ،ްއޔާ. ސަުރކާަރުށް ވެސް. އެހެންެވއްޖެދެނީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ަކއުްނސިލުތަކަުށް ެވސް މުސާރަ މި

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮުށްދޭ ކަންަތއްތައް ކުެރވެންޖެހޭނެ. ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކަުށް ތިމަންނަ ުއެޅފައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

 ،ވެފައި  ގޮަތކަުށް ކަންތަްއތައް ކުރީމަ ކަމަުށް އާދެވުނީ ވަކި ޕާޓީއަކުން ަވކި އިުރަގއި ތިމަންނަ މިެދވޭނިޑއަކަުށް އާގޮ

ން އަމިއްަލއަުށް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވަދެފައި ތިމަންނައަުށް އޮތް ބައި ކުޑަވީމަ ދެން ޕާޓީ ބަދަލުކޮުށްގެން އިނދެގެ

ކަންަތއްތައް ހިްނގާނީކީ. އެ ކުދިން  ތިބޭއިރު ކަންކަން ިހންގާ ގޮަތކަުށް ނޫން އެ  ކުރަންޕްެރޒެްނޓު ކަސް ީޓވީހަޅޭއްލެިވޔަ

ގޮތް. ތިމާ އަމިއްލައަުްށ  ވާ ކުެރވޭނެ މި ވީމަ އިހުސާސް ކަހަލަ މެންބަރުންނަުށް ދުވަސްކޮޅެއް ތަނުގައި ތިބި ަބއެއް ނުވަތަ މި

އަނެއް  ،ތަނަުށް ވަދެފައި ން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދައިެގން މި ސަރުކާރު ހިންގުމަުށްޓަކައި ރަްއޔިތުން ކުރިމަތީގައި ވަޢުދުެވގެ 

އަުށް މުޅި ދައުލަްތ ްނޓް އޮތޯރިޓީގަވަރމެ ކަުރގައި ިހފާ އުސޫލަުށް ލޯކަލް ގެދުވަހު ސަރުކާރު ނުވަތަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އުމަުށް ކަމުަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ޤަނޑުމެން ެއއްކޮޅަސް ައޅުގަ ،ކަމެއް ނޫން. އިދިކޮޅަސް ދިއުމަކީ ވެގެްނވާނެ ބަދަލުވެގެން

 އި ެވސް ޑިމޮކްރެީސގެ ޤީޤަތުގަނގުމަކީ ހަމަ ޙަކުރަން އެހުންގެ ޙައްޤުތަކަުށް އިޙްތިރާމުމީ އުމުަގއި ތިބި އެހެންވިްއޔާ ޤަ ވަނީ

ވަރަުށް ައވަހަުށް  ރީތި މިސާލެއް. ތަނެއްަގއި ބަަޔކު ޖަހާހާ ބެރަކަުށް ކުއްލިއަކަުށް ނަުށައިގަތީމަ ުޒވާން ކުދިންގެ ުމސްތަޤްބަލު

ވެސް މިކަން  ވެސް ހޮވޭ ބޭފުޅުންއި ތަނުގަ ހަލާކުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލަރުންނަުށް ކުރިއަުށް އޮތް

ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގަިއ  ވިސްނަންޖެހޭނެނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވަޑަިއގެންނަވާ ބޭފުޅުން

 ޤީޤަތުގައި ވަރަުށް ގޮތް ދޫނުކުރާ ފާޑަުށް ތިބޭނެ ބައެްއކަން ވެސް ދަންނަންޖެހޭނެ. ހުންނަކި ޙަގިނަ ދުވަްސވެފައި ތިބި މީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ވާަހކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ

މާމިނގިީލ ވާންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލިސް ކުރިއަުށްދާއިުރގައި މި މަޖިލީހަުށް ހާޒިރު

. މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާއެއް ހުރިުށުގައި މަޖިލީހުަށް ނުފޮނުވާ އެބަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ

ތަނުަށް  ސިމް އިބްރާހީމް މިުށް ޤާބޭފުޅުންނަ އެ ޖަލްސާ ކުރިއަުށްދާކަން އަންަގަވއި، ފުލުހުންނުަށް މިއަދުގެ

ގެނެސްެދއްވުމަުށް އެދުމަކީ. އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަީކ، މަޖިލީހުގެ ިނޒާމު ގެއްިލގެން އެބަދޭ މަޖިލީހުަށް  ،ވަަޑއިގެންެދއްވުމަުށް

ލް މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާއަދާކުަރއްަވިއފިންތޯ؟ ފުލުހުަށް އޮނަބަރަ ،މަނިކުފާނު .މަމެންބަރަކު މިތަނަުށް ނައި ންޖެހޭއަންނަ

 ތަނަުށް ގެނެސްދެްއވުމަުށް އެދިަވޑަިއެގންފިންތޯ؟ ސިމް އިބްރާހީމް މިޤާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ޫނން. އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ގޮަތކަުށް ނޫން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑު ޖަވާބު ދޭ ސުވާލުތަުކގެ  ރިޔާސަތާ ސުވާުލކުރަްއވަިއ،

 މާނުަށް.  ޘްޖަމީލް ޢު އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކަލް  ކުރެވޭ ބިލަކީނޑުމެންނަުްށ މިއަދު މި ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަ

 އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ކޮުށްޚާއްޞަ ންޓް އޮތޯރިޓީެގ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަުށްޓަކައި އަދި ގަވަރމެ

އްޒަތްތެރި ަރއީްސ އޮތީ. މުޅި ގާނޫނަުށް ބަލާއިރު އި  ލާޙުތަެކއް މިރުމަުށްޓަކަިއ ގެނެވިަފއި ހުރި އިޞްހަރުދަނާކުހިންގުން 

މި ނިޒާމު ގެ . އަުޅގަނޑުމެންންތައްތަކެއް އެކުެލިވގެން އެަބވޭހުރި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ކަމުދާ ކަމީގައި އެބަ

ރި. އެހެންނަމަވެސް، މު ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅިފައި އެބަހުމް ހަރުދަނާކުރުމަުށްޓަކައި މުހިއްމުޅި ިސސްޓައިތުރަުށް ހަރުދަނާކޮުށް، 

ވަނަ  62ކަމަުށް ވަންޏާ  ތަކަުށް ވަިކވަކިްނ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިާލއިރު ިމސާލަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާމި ޕޮއިންޓު

ުކއަލިޓީެގ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ޖެންޑަރ އީ 3ަވންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ކަނޑައަޅާ  ކަމަުށް އަުށް ބަލާ 2މާއްދާގެ 

 ؛ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެން ބޭކަލެއް. މީގެ ބަދަލުގައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު

ގާނޫނުތަުކގެ ތެޭރގަިއ  ން މަޖިލީހުން ހެދިފައި ހުރި ަގވާއިދުތަުކގެ ތެޭރގަިއ،އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަްނ މީގެ ކުރި

އަހަރުތަުކެގ  1960ގެ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގަިއ،  1970ހުރި. އެއީ އަޅުގަނުޑމެން ޖުރިބާ ވާހަކަ އެބަހުރި ހަމައެކަނި ތައެބަ

މީހުން ނެތީމަ އެއީ.  ބިލުތެރޭގައި ތަޢުލީމާިއ ޤާ ނޑުމެންގެތެރޭގައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކުަގއި އެ ދުވަްސވަރު އަުޅގަ 

 ކޮުށް ތަޖުރިބާ ގެންނަ ހަދާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެޭރގައި ާޚއްޞަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ބަމިއަދު އަުޅގަނުޑމެން އެ، އެހެންވީމާ

މަހަކު އެތަްއ  ޖެހޭ. ައޅުގަނުޑމެންގެ ރާއްޭޖގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު، ކޮންމެޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ގެންނަން އެބަތަ ،ހިނދު
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 ންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ރްސ ފެންަވރަުށް ހަދައިގެން އެބަ ނުކުމޭ. އެހެކުދިންނެއް މިއަދު ޑިގްީރ ފެންވަރަުށް، މާސްޓަ

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަުްށ ބަލައިލިަކމުގައި ވިޔަްސ މި ދާއިރާއަުްށ އެކަުީށގެންވާ ތަޢުލީމީ ުޒާވނުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

މު ލަ މުހިއްކޮުށް މިކަހަޚާއްޞަ، ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ، ންވީމާލިބޭނެ. އެހެރާއްޖެއިން 

ބިލު ބަޔަކަުށް ހެދުމަުށްޓަކައި ޤާ ގޮތުން  ބޯޑުތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރާއިުރ އެ ކުދިންނަކީ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ތަޢުލީމީ 

ވުން.  މެންބަރަކަުށް ެއއްގެޢިއްޔާތާއަުށް ބަލާއިރުަގއި، މަދަނީ ޖަމުކުކުރެވޭ މަސައްކަްތކުރުމަުށް. ހަމަ އޭގައި ދެވަނަ ނު

 ވުމުގެ ބަދަލުަގއި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަނީ ހަމަ ހަމައެކަނި މެންބަރަކަުށް

ގުުމގެ ާދއިރާަގއި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިާބ ޢިއްޔާތައް ހިންއް އަދާކޮުށްފައި ތިބި އަދި ޚާއްަޞކޮުށް މިފަދަ ޖަމުއިސް ދައުރެ 

 ދާނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުެރިވގެންއަޅުގަ ުށް ާގނޫނަުށްލިބިފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަުށް ިއސްކަންދެވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަ

ދާއިާރއިން  ގެއެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކު އެާއއެކު ަގަވނަރސް ނުވަތަ. އަދި ހަމަންހިނދު ގެނެވޭނެ އިޞްލާޙުަތއް ގެނައު

ގަނޑަުށް ފެނޭ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު  ބަދަލުގައިއެކަނި ތަޖުރިބާގެ ހަމަވާ މެންބަރެއް. އޮތީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި މި

ގެނެވިދާނެ އެންެމ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ މި ގާނޫނަުށްވެސް ހަމަ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ގެންނަން.  ކޮންމެ ތަނަކަުށް

ބޯޑަކަުށް ކުރިަމތިލާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި  ނަުށް މި ގާނޫނުގައިކަުށް މިހާރު ކީއްވެތޯ ައޅުގަނޑުމެންމިސާލަ ؛ދަުށްވެގެން

ސަބަބެއް ނެތް. އެ ގާނޫނުގައި ޖަހަން  ންވީގެ ކުއްަޖކު ލާން އަުޅގަނޑުމެން ޖެހިލުންވާވެގެން ިޑގްރީ ފެންވަރުއެންމެ ދަުށް

އަުޅގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ހަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރު ޖަހާލިޔަސް އެތައް ޖެހިލުންވާ ސަބަބެއް ނެތް. އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން 

ބައްޓަންކުރެވިގެްނ ުށް ކުރިމަތިލާނެ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނު ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ކުދިންނެއް، އެަތއް ުޒވާނުންނެއް މިފަދަ ބޯޑުތަކަ

ވަަނ 3މީގެ ، ނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން ބޭނުންވޭއިތުރަުށް އަުޅގަނޭ މި ބަދަލުތައް ގެންނަން. އޭގެއަންނައިރުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ފެ

ންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްެގ އޮތީ ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރ. މިއީ މުިޅ އިދާރާގެ ހިންގުމުެގ، އިދާީރ ހި ނުކުތާގައި މި

 ކުަގއި މިިމހާރުވެސް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ެއިކއެކި މުައއްސަސާތަ ، އެހެްނވީމާނަގަިއގެން މަސަްއކަތްުކރާ ބޭފުޅާ މިއީ. ޒިންމާ

ތުގައި އެކަމަުށް ތަޢުލީމީ މަްއސަލަެއއް އުޅޭ ކަަމުށް ވަންޏާ އުޅެފައި އޮންނާނީ ޙަޤީޤަންގުންތެރިކަމުގެ ދާިއރާގައި ހުންނަ ހި

މު މުއައްސަސާެއއްަގިއ މިފަދަ މުހިއްކޮުށް ން ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޯޑުތަކަުށް އަދި ޚާއްޞަބިލު މީހުޤާ

 ޖެހޭ ތަޢުލީމީރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބައަުޅަގނޑު ގަބޫލުކު ،ންމެ އިސް ދައުެރއް އަާދކުރާ ބޭފުޅެްއގެހިންގުމުގެ އެ

ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑަައޅަން. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން ރައްޔިތުްނެގ ން އަުޅގަނޑުމެން އެބަގޮތު

އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ  . އަޅުގަނޑުމެން ހުންނަންޖެހޭނެ ޤާބިލުކަން،ފެންވަރު މުގެމެންބަރުންނަކީ އަސާސީ ތަޢުލީ މަޖިލީހުގެ

ބާރުލައިގެްނ  އަޅުގަނޑުމެން، ިބލުކަން ނުވަތަ އެ ލެވުމުގެ ލިފިކޭޝަން ގެނެވޭނެ ޤާގާނޫނުތަކުަގއި މި ކޮލިޓީ، މި ކޮ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، . އަޅުގަނޑުމެންއޮންނަންޖެހޭނެ ނަުށްގެނެވޭެނ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ނަުށް އެއަޅުގަނޑުމެން

ލެވެލް ޖަހައިގެން ނޫނީ އަސާސީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ޖަހައިގެން މިއަދު  އޯއީ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖީ.ސީ.

ގަނޑުމެންެގ ބަލައެއްުނގަންނާނެ ރަްއޔިތުންނެއް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅު ނޫނުތައް ހެީދމަ އެ އަޅުގަނޑުމެން ގާ
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ތިބި. ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދާފައި ތިބި އެތައް ބޭފުޅުންނެއް އެބަތިބި. ރސް ހަދާފައި ތިބި ބޭފުޅުން ެއބަތިބި މާސްޓަރާއްޖޭަގއި އެބަ

ލިަޔްސ ގްރީ ފެންވަރު ކުދިންނަުށް ހުޅުވައިއަދި ޚުދު ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްކުރުމަުށްޓަަކއި ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ޑި

ގެ ތެޭރގަިއ މިދިޔަ ކުޑަ ުދވަސްކޮޅު  ންކުދިން ނިކުންާނނެ. މި ސަރުކާރު ވިހިތިރީސްުށަކުން ވެްސ މިއަުދ ކޮންމެ ރަ

ރސް ގްީރ ފެންވަރަުށް، މާސްޓަރާއްެޖއިްނ ބޭރަުށް ފޮނުވައިގެން ޑި  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް

ައޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުަގިއ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓ  ތިބި.ތިބި އެތައް ކުދިންނެއް އެބަފެންވަރަުށް ކިޔަވާަފއި 

 ެނއްެތރެއިން އެތައް ޒުވާނުންއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ، ތެެރއިން މިއަދު ގެޤާއިމްކޮުށްފައި އެ އޮތީ. އެ ުޔނިވަރސިޓީ

މި  ޑީ ޕްރޮގްރާމުތައްން. މިއަދު ޕީ.އެޗް.ރސް ފެންވަރަުށް ކިޔަަވިއގެރީ ފެންވަރަުށް ކިޔަިއގެން، މާސްޓައެބަ ނިކުމޭ ޑިގް

ލުންވެގެންުނވާނެ ވަމުން ެއ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ޖެހިސަރުކާރުން ހިންގަ

 މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެއީ ޝަރުުތ ލާން. އަސާސީ ތަޢުލީމަކީ  ްސ، މިފަދަ ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއަުށްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ން އެއީ. މިއަދު ގަބޫލުކުރާ އެއްެޗއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ މުއައްސަސާައކަުށް ގަބޫލުކުރާ ެއއްެޗއް ނޫ

ކެރިގެން މި  ،ތިބިގައި ުޒވާުނން އެބަބަލައިލިޔަސް، ކޮންމެ ރަުށަަކުށް ބަލައިލިޔަސް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭ 

މި ތިބި. ލޯކަލް ކައުންސިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރަުށްފުުށުގެ، ބައެ ކަންތައްތަކަުށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވެފައި ތިބި ޒުވާނުން

މި ، އްކަތްތައް ކުުރމުގެ އެންމެ މުހިއްމު މުައއްސަސާ. އެހެންވީމާގުުޅންހުރި މަސަ ރަުށްތަކުގެ ތަރައްީޤއާ

ފައިވާ ބޭފުޅުން. ލިބި ބޭފުޅުން. ކަންތައްތަުކގެ ތަޖުރިބާ ޢިލްމީ ބޭފުޅުން. އެކަޑެިމކް މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބެންޖެހޭނީ

ނުކުތާތަުކގެ މަަސއްކަތްކުރަމުންާދއިރު މިދެންނެވި  ގައިައޅުގަނޑު އެދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ، އެހެންވީމާ

 ލާޙުކޮުށްދެއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މައްޗަުށް އަިލއަުޅވައި މި އިޞް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ އަލިފުުށީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލިފުުށީ

ނަޑުށް އަނެއްާކވެސް މި ފެނިގެންދަނީ މަނިކުފާނު އިއްޒަތްތެިރ މިއަދު އަުޅގަ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތަން. އިނގޭތޯ. އެންމެ  ރައީސް ރިާޔސަތުަގއި އިންނަަވއިގެން ސިލްސިލާ ޖަރީމާގެ ޭޗނަުށް އިތުރު ބޮެޅއް އިތުރުކުަރއްވާ 

މުޅިން ޚިލާފަުށް އިްއޒަތްތެިރ  ގާނޫނުތަކާ  ،ވަރަުށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި  ،ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް

އޮންނެވުން. ރު މިހާރު ޖަލުގައި އެ އޮންނެވި ޮގތަުށް މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ރައީސްގެ އިހުމާލު އޮންނަ

ތެިރ އެއީ އަުޅގަނޑު ކުުްށވެރިކުރާ ަކމެއް. މިއަދު މަޖިލީހުގައި އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ބަިއވެރިުވމުގެ ފުރުޞަތު ިއއްޒަތް



22 

 

ނުުމގައި މެންބަރުން ުރކުރެްއވުމުގެ ބޭުށް މަޤާުމގެ ޭބނުމުގައި ގޮނޑި ހިސޯެޖހޭނެ. އަމިއްލައަރައީސަުށް ހޯއްަދވައިެދއްވެން

ތި ގޮނިޑ ، މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ަގވާއިަދުށް ބަދަލުގެނެސް ންމު ކޮމިޓީ ޓުތައް އުނިޮކުށް، ނުވީތާކަުްށ ާއއްވޯ ، ޖަލަުށް އަޅައި 

ގަބޫލުކުރާނެ  ެވސް އިންސާފަުށް ލޯބިކުރާ ެއްއވެސް ރަްއޔިތަކު ްއާވ މަސައްކަތަކީ ހަމަަގއިމުރުކުރަްއވަން ތި ކުރަހިސޯ

ކޮުްށ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ ތަމްސީލުކުަރއްާވ ފުަވއްމުލަކުެގ ިއއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުްނ ގަބޫލުކުރާެނ ކަމެއް ނޫން. ާޚއްޞަ

ރައްޔިތުންގެ  ،ނަމަކަމަުށް ވާ ތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާ ގޮ ލާޙާ ބެހޭއިޞްމި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން،  ކަމެއް ނޫން. އާދެ،

ނޫން!  ތަނުަށް ވަނުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެނެއް ލާޙުތައް މިގޮތަުށް ިއޞް ބައިވެިރވުން ގެއްލޭ

މަވެސް، ަކއުންސިލުތަކުެގ ކިޔާ ކަމެއް. އެހެްނނަމެނުން އެއީ އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާހި ބޭފުޅަކު މި ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ އަނެހެން

ގޮތަުށް އެކަްނ  ބޯުޑގަިއ ނުބުނެވޭ ގެަރއްިޔތުންގެ ބަސް އެލް.ޖީ.އޭ  ،ގޮތަުށް ބޯޑުން އުިނވާގެ ކައުންސިލަރުން އެލް.ޖީ.އޭ 

ހުރިހާ ބާރުތަކެްއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ދިނުމަުްށ  ،ކުރަމުންދިއުމަކީ ެއއީ ަރއްިޔތުން ހައްތަހާވެސް އަުޅވެތިޮކުށް

މަސައްކަެތއް އެއީ. މަކުތަުބ، މަދަރުސާެއއް  ުށުމެއްގެ ތެެރއިްނ ކުރަްއވާ އާ ފެ ތްތެރި ރައީސް އަނެްއާކވެސް އާއިްއޒަ

އޮތަސް ވެސް މިހާރު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަުށަުށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ރިާޔސަުތގައި ބާރުަތއް ފައްސާލައިފި. 

ދާއިރާތަުކގައި އެ ތިއްެބިވ  ،އަދު ތި މަސައްކަްތކުރަްއވަނީ ލޯކަލް ަކއުންސިލުބާރުތައް ނަންގަަވއިފި. ހަމަެއއާެއކު މި

ވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާނެ ކަމެްއ  ކައުންސިލަރުންގެ ދާއިރާަތކުެގ ބަސް ބުނުމުގެ ޙައްޤު ނަގާލަން. އެއީ ހަމަގައިމު

ޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދު މި ިއއް  ،ދުރު ދާއޫރި ައޅުގަނުޑގެ ިއއްޒަތްެތރި އަޚް ޖަޢުފަނޫން. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ހިތަުށްއެ

އަތޮޅު  މަތްތެރިއެއް ެއއީ. ރ.އަުޅގަނޑު ދަންނަ އެކުވެރި ރަހު ލާޙު ހުުށަހެޅުއްވީ ކީްއެވބާއޭ. ޒަމާނުއްސުރެއިޞް

މައްސަލަައީކ އުނގޫފާުރގައި ކައުންސިުލގެ ަރއީސެްއގެ ގޮުތގައި އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކުެރއްވި 

ރަުށްތަކާއި ހުރިހާ ސް އަތޮުޅގަިއ ހުރި ހުރިހާ ފަޅުއޭރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަން އޮްތއިރު ެއއީ. ަމއްސަަލއަކީ ވެ ؛ވެސް

އިނގޭތޯ. އަޮތޅު ަކުއންސިލު ދަުށުގައޭ އޮންނަންވާނީ.  ލުގެ ދަުށުންނޭ ބެލެހެއްެޓންވާނީ.ތަންތަނެއްގެ ބާރު އަތޮޅު ަކުއންސި

އަދު އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްމައްޗަުށް ުހރިހާ ކަމެއް ދޫކޮުށްލެްއވުމަުށް އެހެންނަމަވެސް، މި

ލާޙެއް ހުުށަހެޅުއްީވތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަމާ ނުމުގެ ބާރު ދޫކޮުށްލެއްުވމަުށް އިޞްކައުންސިލުތަުކގެ ބާރު، ބަްސ ބު

ެވްސ ކުރީގެ މުްސކުޅި ިނޒާމަުށް، އެެކއްގެ އަތްމަްއޗަުށް ބާރުތައް ދަނީ އަނެްއކާ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑަުށް ެފނިގެން މި

ގެނެސް އެޓޯލްސް މިނިސްޓްީރ އުފައްދަވަން އަނެްއކާވެސް މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުްނެގންދަވާ މަންޒަރު. ކަތީބުންެގ 

އީ މި ސަރުކާރު ވަރަުށް ނަފުރަތުކުާރ ަމކީ މިފްވަމުންދާ މަންޒަރު. މި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާޭޖގައި ތަޢާރުނިޒާމު އަނެްއކާެވސް ރާއް

ބީރައްޓެހި ނިޒާމެއް. އެހެންކަުމން، މި ނިޒާމު ނައްތާލުމަުށްޓަަކއި ތި ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަތޮޅުތަުކަގިއ 

ިއގަންނާނެ ތިބި ރައްޔިތުން، އެ އަތޮޅުަތުކގެ ަރއްޔިތުންެގ ބަސް ނުބުެނވޭ ގޮތަުށް ެއ ނިޒާމު ަބއްޓަްނކުރުން ެއއީ ބަލަ

ކަމެއް ނޫން. ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ލޯކަލް ކައުސިލް އިންތިާޚބުގައި މި ފަހަރު އިންތިޚާބުަގއި ަކއުންސިލަރުންނަުށް ވޯުޓ 

ހޯދުމަުށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ގޮސް ެއ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ލަދު ެއއްޮގތަކަުށްވެސް ނެތީ ާބވަޭއ. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ވޯޓުދޭުށޭ. ެއ 
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ލަން ބޭނުންވަނީ. ވޯޓުދޭން އެކަމަކު އެބަެޖހޭ. އެ މީހުންނަުށް. އެއްގޮތަކަުްށވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ނިޒާމު ވެސް ފުނޑާ

ވެސް ދަންނަވަން، ެއއްވެސް ަކއުންސިލް އިންތިޚާބަކަުށް، ަކުއންސިލަކަުށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެުޓގައި ަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅަކަުށް 

އި، ަރއްޔިތުްނެގ ބަސް ހުއްޓުވާލަން މަސަްއކަތްކުރާތީ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓުނުދެްއވުމަުށް. ެއއީ މި ނިޒާމު ފުނޑާލަ

ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ގަދަކަމުން ތި ގޮނީޑގައި އިންަނވަން މަސަްއކަތްނުކުރަްއވާ! ަރއްޔިތުްނގެ 

ން ިއއްަޒތްތެރި ރައީްސގެ އަރިުހގަިއ ޙައްޤު އިޚްިތޔާރުކުަރއްވާ. ިކތަންމެ ދުވަހަކު ައޅުގަނޑު މިތާނގައި ދެންނެވި

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި ވަކާާލތުކުރުމަުށްޓަކައި އަމިއްލަފުޅު ޮގނޑި މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި އެަބއިނޭ. އެ ގޮނިޑއަުްށ 

އެއީ އެންމެ  ވަަޑއިގެންެދއްވާުށޭ. ކުިރއަުށް ޮއތްތަން ވެސް މާ އުޖާލާވާނެ ިއނގޭތޯ. ރަްއޔިތުންނަުށްޓަކައި ަމސައްކަތްކުރުަމކީ

މާތް ގޮތް. އެންމެ ރީތި ގޮތް. ގަދަކަމުން، ގަދަބާރުން ގޮނޑި ހިސޯރުކޮުށްގެން، ަގާވއިދު ބަދަލުކޮުށްގެން އެކަން ކުރަްނ 

އުޅުމަކީ ވަރަުށް ދެރަ ކަމެއް. ބައްލަވާ އާއްމު ކޮމިީޓއިން އިަހުށްދުވަހު ތި ކަންތައް ކުެރްއވި ގޮތް. މި ތަނަުށް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

ޑަިއގަންނަވާ ހުިރހާ އާއްމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮުށް، ކޮމިީޓއަުށް ގެްނނަުށްޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ނިސްބަތްވެވަ 

އިތުބާރުނުކުރެވޭ މީހަކު ވެއްެޖއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެސް އެ މީހާ ދުރުކޮުށް، ގަބޫލުކޮުށް އިތުާބރުކުރެވޭ މީހަކު ވެއްޖެްއޔާ ެއ 

 ުށްފަހު އާއްމު...ކޮމިޓީއަުށް ލައި މި ތަނަުށް ޖަމާކުރުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް ިމ ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް ައުޅގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ާތީއދުކުރަން. އަދި މި އިޞްލާޙު 

ވެސް ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިަކމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ފޮނުއްވީތީވެ ސަުރކާރަުށާއި ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރަުށް

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނުތަކަުާށއި ގަާވއިދުތަކަުށް ގެނެޭވ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ހަމަ ރާއްޭޖެގ 

ވެސް ބަދަލުތަެކއް އެބައާދޭ.  ތަރައްޤީއަުށް ާރއްޖެ ިޑވެލޮޕްވަުމންދާ ގޮތަުށް ބަލާއިުރ، މިސާލަަކުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމގުތަކަުށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމަުށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އެަބއާދޭ. ދަތުރުކުރާ އުަޅނދުތަކަުށް ވެސް ބަދަލުތައް 

ރު މި އެބައާދޭ. އެއަރޕޯޓުަތކަުށް ެވސް ބަދަލު މި އަންނަނީ. މާލެއާ މި ދޭތެރޭގައި ދަތުރުކުރި އޮޑިަފހަރުގެ ބަދަލުގައި މިހާ

ދޭތެރޭގައި ބްރިޖުތަްއ ވެްސ މި އަޅަނީ. ބަދަލުތައް އެަބ އާދޭ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ގާނޫނުތަކަުށް 

އިޞްލާޙުގެެނވިގެން ރަްއޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ެވސް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ގާނޫނަކީ 
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ފޯރުކޮުށްދޭން ހަދާ ގާނޫނުތައް. އެ ގާނޫނުަތއް ހަދާފައި ހުރީ މީގެ ކުރީގައި ހެދިފަިއ  ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދޭން، ޚިދުމަތް

ހުރި ގާނޫނުތަކުން ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެ، ޚިދުމަތްތައް ތަރައްީޤވެ، ޚިދުމަތްތައް އަވަްސވެ، ރަްއިޔތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

ެގ ތެރެއިން ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްތައް ައވަހަުށް ކޮލިޓީކޮުްށ ވެސް ގިނަާވވަރަކަުްށ ގާނޫނުަތއް ރަނަގޅުކޮުށް، ގާނޫނުތަކު 

ލިބޭ ގޮތަުށް ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަުށް ހީަވނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެ 

ރަނގަޅުކުެރވޭނީ. ިމ  މަސައްކަތް މިއަދު މި ކުރެެވނީ. މި މަސައްކަތުެގ ތެރެިއން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަންތައްތައް

ގާނޫނުަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ އެބަބުނޭ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމަުށްޓަަކއި 

ޑު މި ފަސް މެންބަރުންގެ ބޯ އި ކަމަުށް. އަދި ޭއގެތެރޭގަ  ޖެހޭސް މެންބަރުންގެ ބޯޑެްއ ެއކުލަަވއިލަންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަ

 ދާއިާރއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެން ބޭފުޅަކު މި ބޯޑުަގއި ހިމެނޭގެތެރޭަގއި ޖެންޑަރ އިުކއިލިީޓގެ އެކުެލވޭއިރު މީ 

ކަމަުށް އެބައޮތް. މި ބޭފުޅާގެ ތަޖުރިބާއާއި މި  އެްއކޮުށް ޗީފް އެގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ ހިމެނޭ ކަމަުށް އެބައޮވޭ. އަދި ހަމައެއާ 

ހިމެނޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު   ތެރޭަގއި އެބަމިންގަނޑު ވެސް މީގެ މީ ޤާބިލުކަން ހުންނަންޖެހޭބޭފުޅާގެ ޢިލް

މުން ގެ މަސައްކަތަުށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވަިއ، ނޫނީ ކައުންސިލަރަކު މަޤާގާނޫނަުށް އެއްެވސް ކަހަލަ ކައުންސިލަރެއް  މި ގެނައީ

 މި، ހަކަެއއް މިއަކު ނެތް. އެހެންވީމާވެސް ވާއެއް  މިއިންމީހެއް، ކުރާނެ ަކއުންިސލަރުން ޢައްޔަން، ވަކިކުރާ ވާހަަކއެއް 

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑުަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކަިއ  ،އިދާރީ ގޮތުން ދައުލަތުން އްތަތްމަސައްކަ

ސާފުކޮުށް ވަރަުށް  ހުިރހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް މިކަން ވަރަުށް ގޮުތގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތަްއ މީ. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި  ،. އެހެންނަމަވެސްވާނެ. އަދި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާރަނގަޅަުށް މި ބިލުން ފެނިވަޑައިގަންނަ 

ުްށ މަިޖލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ އިރަުށްޮކންމެ ކަމެއް އަންނަ، ސިާޔސީ ޚިޔާލުތަފާުތވުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ބިލެއްއޮތް 

އިއްޒަތްތެރި  .ކަމެއް. ކޮމިޓީތަުކަގއި ތިއްަބަވނީ މެންބަރުން ވާހަކަ ެދއްކުމަީކ ވަރަުށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމާޒުކޮުށް މި

ހެން މި ކުރައްވަނީ ވެްސ ނީ. އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްމެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިއްބަވަ

ބުކޮުށްފައި ތިއްބަވާ މެންބަރުން ކުރަނީ. ދެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާޑުމެން ބިލުތައް ފާސްައޅުގަނ .އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަުށް

 ންަމނީ. ކޮމިޓީއަކުން ނިންމިޔަްސ،ކަމެއް ނި އެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހުރިހާ .މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބަވަނީ

އެުކ ޑުމެން ަވރަުށް ވިސްނުންތެރިކަމާ ންތައްތަކަކީ އަުޅގަނމި ކަ ، ތަޅުމުން ނިންމިޔަސް. އެހެންވީމާ އަދި މަޖިލީހުގެ

ޒިންމާނަގަން ޖެހިލުންވާންވީ؟  ކީއްެވގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑަނީ. ކަމެއް ވާހަކަދަްއކާއިރު ަވކި މީހެއްގެ ބޮލަުށް ހުރިހާ 

ތަުކގެ ފާސްކޮުށްފައި ހުރި ބިލުމި މަޖިލީހުން  .ޒިންމާ އަުޅގަނޑު މި ނަގަނީ ،ނުންވެސް ައޅުގަނަޑުށް ހަމަ ކެރޭހަމަ ޔަޤީ

ެއބަޖެހޭ ނޫންތޯ. ތިމަންނާމެންގެ  ކެރެންކޮންމެ ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ޒިންމާނަގާނެ ބިލެއް.  ދީފައި ހުރިތެރެއިން އަުޅގަނޑު ޯވޓު

 ،އިބުކޮުށްފަތިމަންނާމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. ކޮންމެހެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާ، ޒިންމާއެއް 

ްއ. އަިދ ިއވާ ރައީެސއް، ނައިބު ަރއީސެބުކޮުށްފަމެންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ އިންތިޚާއަުޅގަނޑު ،މެންޅުގަނޑުމެން އެންއަ

ބޭފުޅުންގެ ހަމަ އެދުމާއި  ކުރަްއވަނީ ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ އިޚުތިޔާރާއި އެމަސައްކަތް އެިކއެކި ކޮމިޓީތަކަުށް މެންބަރުން
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ންާނނެކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކު ކޮމިޓީައކަުށް ވެސް ލަްއވާފައި ނޯން އެްއވެސް މެންބަރައޮވެގެން. ގަދަކަމު ރުހުމާ

ކޯރަމަކީ ކިާހވަރެއްަކން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ހާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް އަދި ކޮމިީޓތަކުަގއި ހުރި

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަތްއ  ،މި އޮންނަނީ އިަކން ވެސް ނިންމާފަންތަްއތައް ނިންމާނީ ކޮން ގޮތަކަކަން އިމަޖިލީހުގަ .ނިންމަނީ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ކަމެއް ނުނިމޭއިރުަށް  ،އެހެންނަމަވެސްވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ހަދަނީ 

ޮއޅޭ ގޮތަުށް ނުވަތަ އޮުޅވާލަން  ރަްއޔިތުންނަުށް ،ކަމަުށް ވަކާލާތުކޮުށް  ކަމެއް ޚިލާފަުށް ކުރެވޭ އެކަމަކީ ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދާ

އަުޅގަނޑުމެން މި  .ހަމަ ފާހަގަކުރަން ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދެްއކުމަކީ ަވރަުށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އިގަސްތުގަ 

މަޖިލީހުގައި ރައީސާއި ަނއިުބ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ، ިއއްޔެ މި ތަނަުށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު 

ވަނަ ުދވަހު އެ މަނިކުފާުނގެ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް މި ތަނަުްށ  27ތްކަމުގެ ޯވޓެއް ަވއްދަން މަސައްކަތްކުިރއިރު ނެ

ވެއްދީމަ އިތުބާރު އޮތް ކަމަުށް ވަރަުށް ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަުތން ނިންމާފައިވަނިކޮުށް، ޭއގެ ފަހުން އެއްވެސް މަަސއްކަެތއް 

ިއ ނުކުރައްވާ. އެްއވެސް ކަެމްއ ނުކުރައްވާ. އަނެއްކާ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެ އެ މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހުގަ

މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު އަނެްއކާ ގެއްިލއްޖެ. ކޮންކަމެއް ުކރެއްވީތޯ؟ ކޮން ގޯހެއްތޯ، ޮކން ކުުށެއްތޯ ކުރެއްވީ؟ މިހާ 

ިއގެން މި މަސަްއކަތް ކޮުށްފައި ދެން އެހެން މީހުން ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތަކަުްށ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢަމަލު ަބހައްޓަ

ބްލޭމްކުރީމަ ވަރަުށް؛ އަޅުގަނުޑމެން ޒިންމާނަގަންޖެހެނީ. އަޅުގަނުޑގެ ހަމަ އެދުމަކީ މި ބިލުަށް ވެސް ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ްއވާުށޭ. ރަްއޔިތުންނަުށް ވޯޓު ދެްއަވއި، ަޤއުމަިއގެން ކުރިއަުށް ވަަޑއިގަންަނވާުށޭ. ަޤއުމު ތަރައްޤީކުރަން މަަސއްަކތްކުރަ

 ލާބަޔާއި މަންފާއަުށް މަސައްކަްތކުރާުށޭ. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓައިދެްއވުމަުށް މަޖިލީހުގެ 

ންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތުއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީްސ، ހުޅުހެ

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނާޡިމަުށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގަިއ، ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙުސައިން މު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

ވަަނ  205އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް ިމ ނަގަނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އެނގިވަޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން؛ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އެނގިަވޑަިއގެންަފިއ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން. 203މާއްދާއާިއ، 
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އޮންނާނެ ކަމަުށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ މި މަހުގެ 

ކޮުށްފަ. އަުޅގަނުޑމެން ސުވާލުއުަފއްދަން، އެ ވަނަ ދުވަުހގެ ޭރ ހައްަޔރުކޮުށްގެން ބަންދަުށް ގެންޮގްސގެން ބަންދު 6

މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމު ވެސް ސުވާލުއުަފއްދާ ހައްޔަރުުކރެވިފަިއވަނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތިންތޯ. ގާނޫނުގެ ހަމަތަކުގެ 

ލާދީ އެ ވާހަަކއެއް ާމއްދާއާ ަހވާ 2މަތިން ނޫން ކަމަުށް ގާނޫނީ ޭބފުޅުން ވިދާުޅވަނީ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މި 

ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ބަންދުކޮުށްފި ނަމަ، އާދެ! ކޯޓެްއގެ ޙުކުމެްއގެ ދަުށުން ނޫން ގޮތަކަުށް ހައްޔަރުކޮުށް 

ބަންދުކޮުށްފި ނަމަ، އެކަން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީަސުށް އަންގަން ޮއވޭ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގައި ވެްސ، އަދި 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނުަގއި ެވސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަުްށ  އަޅުގަނޑު

 ނުވަތަ އަމީންޢާއްމަުށް އަްނގާފައި އޮންނާނެ ކަމަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަން އޮންނަނީ މަޖިލީހުގައި ެއ ަވގުތެްއަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ިނޒާމީ ނުކުާތ ނެގުމާިއ ކަން

ހިނގާ ކަމަކާ ގުިޅގެންކަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ރަނަގަޅުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ތި މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގައި މި 

ީތވެ، ނިޒާީމ ވަގުތު ހިނގަމުންދާ ކަމަކަުށް ނުވާ ހިނދުގައި މި ބަހުސާއި ނުވަތަ ޖަލްސާގެ ކަްނކަމާ ބެހޭ ކަމަކަުށް ނުވާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުކުތާ ދެން އިތުރަުށް ކުރިއަުށްެގންދެވޭކަުށް ނެތް. ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް ކަމަކަުށް ބަލަެއއް ނުގަްނނަން. 

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެްނބަރަުށް ފުރުޞަތުިއގެން ކުިރޔަުށް ަވަޑއިގަތުމަުށް ައޅުގަނޑު ަވއިކަަރދޫ ދާއިރާގެ އި ވާހަކަފުޅަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިދޫ ވަިއކަރަ

 ،މިމަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަަގޮކުށްލަން ބޭނުންވަނީ

ކަނޑައެިޅގެން  މާއްދާގެ )ހ(އާވަނަ  13ޖޭ.ޕީގެ ލީޑަރު ިއމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނުގެ ، ގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުނމާމި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނގިލީޖަލްސާއަުށް މާމި މި ގެ ކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންޚާއްޞަ، ޚިލާފަުށް ވަގަުށް ނަގާފައިވާީތވެ

ރު، ބޫލުކުރާ ޮގތުގަިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަވާހަަކ ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު ގަ ޒިރުނުކޮުށްވާީތވެ، އަުޅގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވާހާ

މިީއ . ސަރުކާރުން ވަގަުށް ަނގައި ހިފައި ހައްޔަރުކޮުށްފަ ވަނީ މި ވަގުތު އެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި ނގިލީމާމި

ނައިުބ  އިމިއަދަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛ބޫލުކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަދަކީއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަ

މިީއކީ  ،ނެިގ ދުވަހެއް. އެހެންވީމާ ކުުރމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ނަގަން އުޭޅ ވޯޓު ަވގަުށްރައީސްެގ ގޮނިޑ ސަލާމަތް

ބޭފުޅުްނ  ތި އަދު އޮތް ޯވޓު ވަގަުށް ަނގައިބޫލުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ަގވާއިދު ބަދަލުކޮުށްގެން މިވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަ

ބޫލެއް ނުކުރަން. ވާނެ ގޮތެއް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ބަދަކު ތިކަންޑި ދިފާޢުކޮުށްގެން އަރާ ތި ތިއްބަވަނީ. ތިއީކީ އަނގޮ

ގާނޫނު  ވާ އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ހުުށަހެޅިފައި މި
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ގެނައި އިޞްލާޙަުށް  ުށް މިގާނޫުނ( އަ ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރު) 2010/7 ނަނަބްރު

ވެސް ލޯކަލް ޔިތުންގެ ބާރުތައް ކަނުޑވާލަުމންގޮސް މިހާރުަރއް  ،ގޮސްސަރުކާރަުށް ބާރުތައް ކުަޑވެގެން  ލާއިުރގައިބަލައި

 އަދި އެވަރުން ނުެވގެން،، ލަކޮުށް ބާރު އޮތީ ވެސް ސަރުކާރަުށް. އެހެންނަމަވެސްުޑަގއި ޖުމުގަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯ

 ،ރަްއޔިުތންގެ ބާރު ކަނޑުވަމުންދާތީވެ  ،މެންބަރަކު އުނިކޮުށް 6ވެަފއިވާ ގެން ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބުހަމަނުޖެހިހިތް

ލާފަިއވާތީވެ ައުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ޑު އެކުލަަވއިރައްޔިތުންގެ ބަސް ނީއްވޭ ގޮަތުށް މި ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯ

ވަަނ  39ކަނޑައެޅިަފއިވާ މެންބަރަާކއި، މި ގާނޫުނގެ  ންމާލޭ ސިޓީ ،ަގކޮުށްލަން ބޭނުންދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ފާހަ

 ންބަރުންނާ މެ 4ތަކުން ހިމެނޭ މެންބަރަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގެ އެެހން ސިޓީ ކައުންސިލުމާއްދާގެ ދަުށުން އަތޮޅު

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބާރުގެ ދަުށަުށް،އީ ރައީެމންބަރުން މި 5މެންބަރަކު ލައިގެން  1އުނިކޮުށްފައި އިތުރަުށް 

ލެްއވީީތ މި ބޯޑު އެކުަލަވއިޓަކައި ަގއި ރަބަރު ސްޓޭމްޕެއް ޖެހުމަުށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަސް އިްއވާ މެންބަރުންގެ ގޮތު 

ތޯ ލޯކަްލ ުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާގަންނަވާނެ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސައަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވަން. މަނިކުފާނަުށް އެނގިވަަޑއި 

 2އްޔާ މަހަކު ގޮތުން ވި މަސް ވެއްޖެ. އެކަަމކު ގާނޫނު ބުނާ 2ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯުޑ ނުބާއްވާތާ މިހާރު 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ އަނަގއިން ބަސްތަެކއް ތް ޙަޤީަޤތުގައި. މިއީ ގެ ބޭނުމެއް ނެގާނޫނު ބައްދަލުވުން ާބއްވަންޖެހޭ. މި

 ބޫެލއް ނުކުރަން. ގާނޫނުގައި އެްއޗެއް ޮއެވގެން ކަމެއް ކުރާނެކަމެއް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ދުއްވަން ކުރާ ކަމެއް ނޫން

ބައްދަުލވުމެްއ  ،ވިްއޔާ. އެހެންނަމަވެސް ގޮތުން ފަހަރު ބާްއވަންޖެހޭ ާގނޫނު ބުނާ 2ބުނާ ބައްދަލުވުން މަހަކު  މި ،ނަމަ

ގޮތަުށް މި ބޯޑުަގއި އެކުލެޭވ މެންބަރުން  ންގެ ބަސް ިއވޭަރއްޔިތު ، މަސް ވެއްޖެ، އެހެްނވީމާ 2މިހާރު ނުބާއްވާތާ 

 ދަނީ ރައްޔިތުންނާ ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ވާހަކަަދްއކަމުން މި، އި ދެން ާބއްވަންތޯ ތި ވިސްނަނީ؟ އެހެްނވީމާއުނިކޮުށްފަ

ދައްކާ ވާހަަކ  މި މެންއަޅުަގނޑު ،އަންނަނީ. ކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ގާތުންނޭ މިކަން ކުރަން މި 

ން ކުރުމަކީ ކަންކަ ތު އޮންނަ ގޮތަުށް މިގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަބޭފުޅުން ތި ،ބޫލުނުކޮުށްގަ ، ނާހާއެްއގޮތަކަުްށވެސް ައޑު

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ، ބޫލުކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ފާހަގަކުެރއްވި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަ

ންކަުމގަިއ ދިޔަ ކަރެވޭނެ ވާހަކަ. އިއްޔެ މަޖިލީހުަގއި ހިނގައިއިން އުނިކުޚާބުވެަފއިާވ ބޭފުޅުން މިއޮންނާތީވެ އިންތި

ދެަވޑަިއގެންފަިއ ނީޑގައި އިުށީނރައީސް ވެސް ގޮ މަޞްލަޙަތު އޮތް ކަމެއްަގއި.ެދއްވީ ަމނިކުފާނަުށް މަނިކުފާނު ވެސް ވޯޓު

ގައި. ވަކި ކަމެްއގައިތޯ މަޞްލަޙަތު ތު އޮންނަ ކަމެއްވީ ހަމަ މަޞްލަޙަމަސައްކަތްކުެރއް ކުރަްއވަން ނޑި ދިފާޢުދެފައި ގޮނއި

ކު އަމިއްލަ އެދުމަުށް ތު އޮތީމަ ފެނޭ. އެކަމަމަޞްލަޙައްޔާ ެވއްޖެ ގުޅުންހުރި ކަމެއް އޮތީމަ މި ފެންނަނީ؟ ރައްޔިުތންނާ

ކަމެއް ނޫން. އަބަދަކު ތި ަކން ެރވޭނެބޫލުކުކަުށް ގަނުފެނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަމަޞްލަޙަތު  އްޔާ އެކަމެއް ޮއވެއްޖެ 

ާގނޫނުއަރާ ހަމަކުރާނެ. ގާނޫނު  ހަމަ ގޮތަކަުށް ތި ބާރުގެ މަތީަގއި ނުތިއްބެވޭނެ. ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ފަހަތުން ވެސް

ްސ ވަސް ައއިދު  އޮތީ އެންމެނަުށް ވެސް ހަމަހަމަކޮުށް. ނުފޫޒާއި ބާރު އޮންާނނީ ވަކި ވަރެްއގައި. ވަކި ިއމެއްަގއި. އެ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދުވަންވީތޯ މަީސޙު ސަލާމަތްކުރާުށޭ، މޫސަ ސަލާމަތްކޮުށްދެއްވާުށޭ. ެއއީީކ ހަމަކުރީމާ އަނެއްކާ
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 ބޭފުޅުން. އިއްޒަތްތެރި އުޅެނީ ތިމި ކުރަން ނޫން. އެ ދުވަހުން؛ އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވާނެ ކަމެއް 

ސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަ ހިމެނޭ މެންބަރެއް. މަނިކުފާނުމެން ހައްޔަރުކޮުށްފި ކީ ވެމެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ ރައީސަ

ދައްކަން.  ގިލީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މި ވާހަކަނވަންޏާ ހަމަ މާމި ކަމަުށް

ންނާނެ ަކމަުށް ހަމަ އެްއގޮތަކަުްށވެްސ ދުަވސް ނާ އެ ؟ ވީތޯުނވަތަ މަޑުން ތިބެން  ްއކަންވީތޯއެދުވަހުން އަުޅގަނޑުމެން ދަ

ެގ އަމިއްލަ ބާރު ކަނޑާލަިއ، އަުޅގަނޑުމެން، ވެސް އޮތް ދުވަހެްއ. އެހެންވީމާ ިމއީ ހަމަ އެންމެނަުށް ހީފުޅުނުކުރައްވާތި!

މަުށް ހީކުރަމުން ގެންދަން ހެޔޮނުވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިކަމަުށް ިވސްނާނެ ކަ އަމިއްލަ އަތުން ނިކަމެތިކަމަުށް 

 .ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ކުރުކޮުްށލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ސައިން މުޙައްމަދަުށް. ޙު

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު  މަތިވެރި

ުރގައި ައޅުގަނޑު އިޞްލާޙަުްށ ވިސްނާއި ވާޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުްށ މި ހުުށަހެޅިފައި އާދެ،

މީހުން ލުމަުށްޓަކައޭ.  ގެންނަނީ ފަންނީބޯޑަުށް މި ބަދަލު ،މި ހުުށަހެޅި މެންބަރު ވިދާޅުވި ކަމަުށް މީޑިޔާއިން ދުުށިން

ޓަކައި ތިވާތީެވ މިކަން ހަލުއިކުރުމަުށްމަސައްކަތަުށް ދަ ބޫލުކުެރވެނީ މިހާރު އޭގެ މާނައަކީ ފަންނީ މީހުން މަދުވެގެން މިގަ

 ކުރިޝަނަުްށ ފަންނީ މީހުން ޢައްޔަންކުރާ ކަމެްއ ކަމަުށް. ދެން ައުޅގަނޑުމެން ދުުށިން މޯލްޑިވްްސ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމި

 އެ  ބޭފުޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ތި އެތާ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަުށް ބަލައިލެްއވީމަ މަޖިލީހުން. މިހާރު ތަން މި

ަވޑަިއގަންނަވާނެ. މީިޑާޔ ެއނގި ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބޭފުޅުންގެ ފަންނީކަން ހުރި ަވރު. އަދި މިހާރު ފަންނީ 

ގެންދާ ަތއް ފަންނީ ގޮތުން އަޅުއްވަމުން މާިއ، މީޑިޔާއަުށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމީޑިާޔއަުށް ހުރަސް، ކުރުމާއިހިސާރު

އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑަކަުށް މިއަުށް ާތއީދުކުރެޭވކަުށް ނެތް. އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ ނެތް. ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ކަންތައްތައް. 

އް ނުފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު ވިދާުޅވީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަނެްއގައި އެ ކަމަުށް ހުރަސްއެޅުން ނޫން ކަމެ

އަޅުގަނޑު ނެގި ނިޒާމީ ނުކުތާެއއްަގއި، މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫނޭ. މިއީ މަޖިލީހުގައި 

މަޙުރޫމުކުރުވުމަކީ މިހާރު  ވަނަ މާއްާދަގއި ބުާނ މީހަކު މި ތަނަުށް ހާޒިރުވުުމން 205އިންނަންޖެހޭ ކަމަުށް ގަާވއިުދެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނޭ ތަޙުޤީޤަުށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ  205ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫންތޯ؟ މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގެ 

 ނަމަ އެ މެންބަރަކު ޖަލްސާތަކަުށް ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނެ ކަމަުށް. ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަދި މީގެ ކުރިން 

އެކަން ހިނގާފައި ވަނީ ވެސް މި ގޮތުގެ މަތީން. މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިވަނީ ވެސް މި ގޮުތގެ މަތީން. ޙުކުމާ ހަމައުަށް 



29 

 

ހުރިހާ މެންބަރުން ވަނީ ހާޒިރުކޮުށްދީފަ. މިހާރު ކުއްލިއަކަުށް މި އުސޫލު މި ބަދަލުވީ ތަރައްޤީގެ ބާރު ސްޕީޑުގެ ތެރެއިން 

ވެނީ. އާެދ، އަުޅގަނޑު ދެން އަދި ނިޒާމީ ނިކުތާ ނަނގަުމން ދެންނެވިން، ހަވާލާދިނިން ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެ 

ވަނަ މާއްދާއަުށް ވެސް ަގވާއިުދގެ. މީގައި މިހާރު ބައެއް ކަންކަމަުށް، ބައެއް މާއްދާތައް ާގނޫނުގައި ވެްސ، ގަާވއިުދގައި  203

ފައި އެހެން ބައެއް މާއްދާަތއް، ޚާއްަޞކޮުށް މިސާލަކަުށް ވެސް ޢަމަލުނުކުރާ ނުވަތަ ނުދަންނަ ނުފެންނަ އެއްެޗއްސަުްށ ވެ

ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރުން. މި ކަހަލަ މާއްދާތައް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާިއ 

އި އޮންނާނެތޯ ގާނޫނީ އަދި ތި ބޭފުޅުން ފަދަ ހުރިހާ ވެރިންނަުށް ފެންނަ ގޮތެއް އަޅުގަނޑު ހައިރާންވޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގަ 

ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުާކރެއް ނޫނިއްޔާ؟ އޮންނާނެތޯ؟ ދޭތެރެއަކުން ހަމަ ކޮންމެވެސް ކަމެއް، ކޮންމެެވސް ޚާއްަޞ 

ކަމެއް ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރޭ. މިއީ އިުހގެ ބޯދާ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކަުށީަގއި 

އިބާރާތްތައް ިމީއ. ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފަިއ ޮއތް ސަރުކާރޭ، އެހެންނޫނިއްާޔ އޮންނާނީ ސިފައިން ނުކުމެ ހިފާފައި ހުރި 

މިލިޓްރީ ގޮތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން އުފައްދާ މިލިޓަރީ ސަރުކާރެއް. ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މިއީ؟ ސަރުކާރު ަވއްޓާލުމަީކ 

ީތ އެހެްނ ބޭފުޅުން ވެްސ ވިދާުޅވެފަިއ ޕޯޑިއަމްތަުކަގއި. ސަުރކާރު ހުއްދަވެގެްނވާ ކަމެއް ިދވެިހރާއްޖޭަގއި. އެ އޮ

ރައްޔިތުންނަުށް ޖަވާބުދާރީކުެރެވންޖެހޭނޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވާޖިބަކީ ެއއީ ެއއްޔޭ. ަރއްޔިުތންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްނުދެންޏާ 

ން ބޫނީކީ. ޤާސިމް އިބްރާހީމެއް ވެސް ރައްޔިތުން އިދިޮކޅަުށް ނުކުމެ ސަރުކާރު ަވއްޓާލަންީވއޭ. އަުޅގަނެޑއް ނޫން އެހެ

ނޫން އެހެން ބުނީކީ. އެހެން ބުނި މީހުން އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ. އަދި އެހެންނޫނަސް އެީއ ހުއްދަ ކަމަކަުށް ނުވަންޏާ 

 ވަނަ މާއްދާ ޖެހޭނީ އުނިކުރަން. ތި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އުނިކުރަްއވާ! އެ  100ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އޮތީ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނުއަސާސީން ހުޅުވާފަ. އެކަމަުށް މަސައްކަްތކުީރމާ ކީއްެވގެން ކުުށްވެިރވާންވީ؟ 

ވަނަ މާއްދާއަުށް އަުޅގަނުޑ  203ބޮޑު ކުުށަކުން ކުުށްވެިރވާންވީ ީކއްެވގެން؟ ނިޒާމުން ގެއްިލގެންދާންވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ އާދެ، 

ަވނަ މާއްދާގަިއ އެބަބުނޭ މަޖިީލހުގެ މެންބަރެއް ހަްއޔަރުކޮުށްިފ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް  203 ހަވާލާދިނީ. ަގވާއިުދގެ

ގަިޑއިރު ތެޭރގައި އިމްތިާޔޒް  24މިނެޓުގެ ތެޭރަގއި އަންގަްނޖެހޭނޭ ނުވަތަ އަމީންޢާއްމަުށް. އަދި މި ގޮތަުށް އެްނގުމުން  15

ގޮތަުށް އެންގެވުމުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަުްށ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ ެއއްެވ،  ކޮމިޓީ އެއްކުރުމަުށް އަްނަގވަންޖެހޭނޭ. އަދި އެ

ހައްޔަރުކުެރވިފައި ވަނީ ކިހިެނއްތޯ، ެއކަން ހިނގާފައި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނޭ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މާމިނގިލީ 

އް ނެިތ، ބިންގަލެއް  ނެތް ތުހުމަތުތަކެްއެގ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުެރވުނުތާ، ައސާސެ

މައްޗަުށް ގާނޫނީ ުއސޫލުތަކުެގ ބޭރުން ހައްޔަރުކޮުށްފަިއ ހުރި ކަމަުށް ގާނޫނީ ވަކީލުން އެ ިވދާޅުވަނީ. އޭގެތެެރއިން ެއއް 

ވީއިރު  ދުވަސް 5ބޭފުޅެއް މިތާނގައި މިހާރުވެްސ މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އެބަ އިންނެވި. އެ ގޮތަުށް ހަްއޔަރުޮކުށް މިހާރު 

ނުވޭ. ނުވަަތ އެ ކަމެއް ނުިހނގާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  އަދި އިމްތިާޔޒް ކޮމިީޓ ެއކެްއ ނުކުރަްއވާ. ުނވަތަ ެއކެއް

އަޅުގަނޑު އެ ފަހަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ެނގީ. ެއއީ މި ޖަލްސާއާ ގުޅުންހުރި ކަެމއް. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން، އަިދ 

ތައް ވާ ބޭފުުޅން. ތި ބޭފުޅުން ރެކޯޑުތިއްެބވި މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަ މިތާނގައި އެބަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން.
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ބައްލަވާ. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ހައްޔަރުކޮުށްގެްނ ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި އިމްިތޔާޒް ކޮމިޓީ އެއްުނވެ މިހާ 

ަފހަރަުށް ހުންނާނީ އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަުށް ނުވަތަ ޖެހިގެން  ދެ ދުވަްސ. ގިނަ ،ވޭތޯ. ެއއް ދުވަސް އިދުވަސް ފާއިުތވެފަ

ހާޒިރުކޮުށްފަ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިްނ  ގޮތް ބަލާފަ. ފުލުހުންގެ އޮފީހުން އޮތް އިއަންނަ ދުވަހު ބައްދަލުވެ އެަކން ހިނގާފަ

ހަދާފަ.  ކަންކަން ބަލައި ކޮުށް އެ އްޔާ ހާޒިރުފަރާތަކުން ހާޒިރުުކރަންޖެހިއްޖެ ބެހޭ މީހުން ހާޒިރުކޮުށްފަ. އެހެން ކަމާ

ނިންމަންވީ ނިންމުންތަކެއް ިނންމާފަ. އަދި ަގވާއިުދގައި އޮްނނަ ގޮތަުށް ތި ބޭފުޅުން ޢަމަލުުކރައްަވއިފިްއޔާ ެއކަމުގެ ރިޕޯޓް 

މެން މި ސްޕީކަރަުށް ލިބިވަަޑިއގަތުމުން މި މަޖިލީހަުށް ވެސް ހުުށަހަޅަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު، މި ކަންކަްނ ނުކޮުށް އަުޅގަނޑު

ނުފެންނަ މާއްދާތައް ނުފެނި މި ދަނީ. ދެން ޤާސިމް އިބްރާހީމަކީ  ިއ،ފެންނަ ާމއްދާތައް ފެނިފަ؛ ކަންކަން .ތިބެނީ

ޖެހީމާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަްނ ހާ ފަރާތްތަކަކުން، އަދި މުއްދަތުމުޖުތަމަޢަުށް ނުރައްކާތެރި މީހެއް ކަމަުށް ބަލަިއގެން ހުރި

ން ދިވެހި ަރއްޔިތުން ވިސްނުންފުޅަުށް. ައޅުގަނަޑުށް ޔަޤީ ޅުގަނޑު ދޫކޮުށްލާނީ މަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމައަ .ގަބޫލުކުރޭތޯ ނޫންތޯ

 އަދި... ވިސްނާވިްސނުމެއް ހުންނާނެ ކަމަުށް. މެދު މި ކަންކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީދާިއރާތައް ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާޝު

ދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަްއޗަުްށ ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ުށް މިއަ ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަ

އެާއއެްއކޮުށް މި ިއޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ގެނެސްެދއްިވ އުނގޫފާރު ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި ހަމަ ތާއީދުކުރާ

ންނަވާލަން. ިއއްޒަތްތެިރ ދަ އެކު ހަމަ ޝުކުރު  ތެރިކަމާއިޚްާލޞްޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް ވަރަުށް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބޫލު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ކުެރޭވ ގަވާ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް  ނިޒާމު ާރވާެލވިފައި މި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ މިައދުގެ

ންޓް އޮތޯރިޓީން. ލޯކަލް މެރކައުންސިލުތަްއ ހިނގަމުން ައންނަ ގޮތް މި ބަލަހައްޓަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލޯކަލް ަގވަ 

ންޓް އޮތޯރިޓީން ަނަގންޖެހޭ މުހިއްމު ޑިސިޝަންތަކެއް ނުވަތަ އަޅަންޖެހޭ ބައެްއ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި ރމެގަވަ

ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިުލތަކުން ބޭނުން ގޮތަކަުށް މިއަދާ ހަމައަުށް ކަންކަން ކުރަމުން އަިއކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ 

އަުޅގަނޑުމެން  .ޙަޤީޤަތެއް. ރާއްޖޭގެ ކައުންސިލުތައް މި އިންތިޚާުބކުރެވެނީ ރަްއޔިތުންގެ ޯވޓަުކން. ރަނގަޅުދަންނަ 

އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ސަރުކާރަުށް ގަބޫލު  މިއަދުން ވެސް ދަންނަ ކަމެއް އެއީ. އެންމެން ވެސް ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެންމެ

ނޫނު ހަރުދަނާކުރުމުަށް ރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ މި ގާއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ކުރެވުނީ މި ލާމަރުކަޒީ؛
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ހަރުދަނާ  ވުރެ  މިހާރަުށް ރމެންޓް އޮތޯިރޓީއަުށް ޢަްއޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންގައިމި ކުރެވޭ މަަސއްކަުތގެ ތެރެިއން ލޯކަލް ަގވަ

ކުެރވެނީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މި ގަބޫލުުށް އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ރަނގަޅު ފަންނީ ބޭފުޅުން ތިެބންޖެހޭނެ ކަމަ

މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި. ވަކިން ޚާއްަޞކޮުށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަވެރި ބަެއްއ 

ލިޓީ ދާއިާރއިން ތަޖުރިބާ ީއކުއަ ގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވިގެންހިނަގއްޖެ. ޖެންޑަރބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކުން ވެްސ އަޅު

ގަކުރެވޭ. ައޅުގަނޑުމެން ލިބިފަ ތިބި އަންހެން ބޭކަނބަލަކަުށް ވެސް މީގެތެރެއިން ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަ އެބަ ފާހަ

އްޖޭަގއި އަންހެން ކަނަބލުންގެ ހިއްސާ ވެސް ަޤއުމުގެ ތަރައްޤީަގއި ވަރަުށް މުހިއްުމ މި ރާ ،ވެސް ވާހަކަ މި ަދއްކަނީއަބަދު

މީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މުޅި މި ބޯޑު އެކުލަަވއިލުމުަގއި ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ ދައުރު މީގައި ހަކަ. އެހެންވީމާ، ވާ

މެންބަރުން މި ޢައްޔަންކުެރވެނީ ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެުކގައި. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ  3ވަރަުށް ބޮޑު. 

ބިގެން މި އަންނަނީ. ރައްޔިތުންގެ ބަސް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ނިކުމެގެން މި ދަނީ. ވަރަުށް މުހިއްމު ބާރުތަކެއް ލި

ރައްޔިތުންެގ ބަސް، ަރއްޔިުތންގެ ރޫހު، ަރއްޔިތުންެގ ިވންދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނެގޭ ވޯޓެްއގެ ތެެރއިްނ 

ދާ ހަމައަުްށ، މިއަދާ ހަމައަުށް މި ފާއިުތވެގެންިދަޔ ނިކުމެގެންދާނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލު މި ުކރެވެނީ މިއަ

ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި މި ކަުއންސިލުތައް ހިނގަމުން އަިއައއުން އޮނިގަނޑަުށް މި ގެނެޭވ 

ން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުްށ ބަދަލާ އެކު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރަނގަުޅވެގެން ައންނާނެ. މީގެ ހެޔޮކަން، ރަނގަޅުކަ

މީގެ ލާބަ ރައްޔިތުންނާ ހަމަައުށް ފޯދިގެންދާނެކަމީ އަޅުގަނުޑމެން ޝައްކުކުރާ ކަެމއް ނޫން. އެއީ ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް 

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރި ފަދައިްނ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ބަހާ އެްއޮކުށް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރުހުމާ އެްއކޮުށް ލޯކަލް ަގވަރމެންޓު 

ހެދިގެން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން، މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އޮެވއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ. އެހެންވީމާ،  އޮތޯރިޓީ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި ނިމިގެން އަންަނއިރު ވެސް މި އޮތް ގޮތަުށް 

މީރުކަން ވަރުަށް ބޮޑަުށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. ފާސްވެގެން ައއިސްފި ކަމަުށް ާވނަމަ، މީގެ ފޮނި

އަޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ދައްާކއިުރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތުން ޮކންމެހެނަކުންވެސް އިްއެޔގައި ިމތާނގައި ނިމި، ެނގިގެންިދޔަ 

ކުރާ ގޮތުން ިމއަދު ައޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ވޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ކޮންމެވެްސ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވާަހކަދައްކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަބަދުމެއަބަދުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ންެވގެން އަިއ ދެކެވެމުން އަންނަނީ، ޑިމޮކްަރސީގެ ގޮތުން އެންމެ ހަރުދަނާ އެއް ޤައުމަކީ އެމެރިކާއޭ. ެއމެރިކާގައި ކަ

ގޮތުގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން މި ޖެހެނީ އެ ސަބަބަުށްޓަކައި. އެމެރިާކގައި ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންެގ 

ބެންޗުން އެއް ބޭފުޅަކު ހުސްީވމާ، މި ޢައްޔަންކުރެވެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ަގވާއިދު ނުވަތަ އެ ޭބފުޅުންގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން 

ލިިބގެން ާފސްކުރެވެނީ. ހަމަ އެ ބޭފުޅުްނ ހަމަ އެކަން އެ ވަގުތު ވާން  60ސެނެޓުގެ %، 60ހުގެ %ވެއްެޖއްޔާ މަޖިލީ

ނެތީމާ، ސަރުކާރަުށް އެވަރުެގ ތާއީދެއް ސެނެޓުގެ ތެރެއިްނ ނެތީމަ ގަވާއިދަުށް ބަދަލުގެެނސްގެން ހަމަ ރުހުންދިނުމުގެ 

ުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ. ހަމަ ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ ވެސް މައްސަލަ؛ އަދި ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަެއއްގެ ވާހަކަ އަ
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ހަމަ އެކަން ެއގޮތަުށް ނިންމައި، މިއަދު ހަމަ ފަނިޑޔާަރކު އެ ރުހުން ހޯއްެދވީ ެސނެޓުން. އެހެންވީމާ، މިއަުދ 

ގެ ކުރިއެރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަުށްޓަކައި، ައޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން 

ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަަތކަުށް ކީްއވެގެންތޯ މިހެން ފުރައްާސރަކުރަންވީ؟ ރަީއސް، ދަންަނވާލަދެްއވާ ައޅުގަނޑަުށް މި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މަސީޙުގެ އިތުާބރު އޮތް ކަމަުށް މި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

ގެން އިތުރު ދުވަހެްއގައި އޮފީސް ޭބއްވުނީކީ ނޫން. އިތުރު ެއއްެވސް މަސައްކަތެއް ކުީރކީ ނޫން. އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮުށް 

އެބޭފުޅާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަުށް ސާބިތުވާ ކަހަލަ އެްއވެްސ ކަމެއް ކުރެވޭނެ ޖާަގެއއް ނެތި އަނެއްާކވެސް އިތުބާުރ 

ކުނޑިން ވިސްނާލީމާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ހަމަނުޖެހޭ ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މި ވައްދަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސި

ކަމެއްކަން ދިވެހި ަރއްޔިތުންަނުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެނގި ހާމަވެގެންދާ ކަެމއް މިއީ. އެންމެ ދުވަހެއްަގއި ވެސް އޮފީހަުށް 

ާކވެސް އިތުބާރު މަސައްކަތަކު ނުކުތުމުގެ ފުުރޞަތު ނުލިބި، މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ އެްއވެސް ޖާަގއެއް ނުލިބި،އަނެއް

ނެތްކަމުގެ މައްސަަލއެއް މި ެވއްދީ. އެހެންވީާމ، އެ ހިސާބުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނޭގ މި އުޅެނީ ފުރައްސާަރކުރުމުެގ 

ކަމެއްކަން ވަރަުށް ބޮޑަުށް. މިީއ ހަމަ ސާބިތުވާ ކަންކަން މިއީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް 

ރަުށް ޮބޑަުށް ކޮން ޒާތެްއގެ ކަންކަމެްއކަން މި ޭބފުޅުން ކުރަން މި ުއޅެނީ. ކޮްނކަމެއްކަން ބޭނުްނވެގެން ިމ އެބަ އެނގޭ ވަ

އުޅެނީ. ބޭނުންވެގެން މިުއޅޭ ަކމަކީ ސަރުކާރު ހުއްޓުވާލުން. ައޅުގަނޑުމެންެގ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ފޯކަސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ދަލުކޮުށްލުން މި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމަކަުށް ެވގެން މި އަންނަނީ. އެހެންވީާމ، ތަރައްޤީގެ އަމާުޒ އެހެން ދިާމލަކަުށް ބަ

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ވިންދު ހުރީ، ރައްޔިތުން އެދެނީ މި މަޖިލިސް ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް މަންފާކުރަނިވި 

ކުރަން ިމ ޖެހެނީ. އެހެންވެގެން. މި  ކަންތައްތަްއ ކުެރވޭނެ މާޙައުެލއް ޤާއިުމވެފައި އޮންނަން. އެެހންވެގެން އެކަްނކަން

ރައްޔިތުން ބޭނުންެވގެން މި ުއޅެނީ. މި ރަުށްރަުށުގެ ތަރައްީޤައުށް ކުރެވެން ހުރި މަަސއްކަތްަތއް ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އްޒަތްތެިރ ފެނިގެން މި ދަނީ މިއިން ކޮްނމެ ކަމަކާ ދެކޮޅަުްށ އިިދކޮޅު ަފރާތްތަކުން ނިކުމެ މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ ތަން އި

ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކުރެވޭ މަސައްަކތަކީ ހަމަ ހެޔޮ، ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި ކުރެޭވ، ރަނގަުޅ 

މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދެކެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ 

ންގެ ކުރިމައްޗަުށް މި ހުުށަހެޅުނު ިއޞްލާޙު ހަމަ މި އޮތް ގޮތަުްށ ފާސްވެގެްނ، މިއަުށް ވެްސ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑުމެ

އިތުރުކޮުށްލާނެ ރަނގަޅު ކަމެްއ އޮތިްއޔާ ހަމަ އިތުރުކޮުށްަލއިެގން ގެނެސް ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ގެނެސް؛ އަުޅގަނުޑ 

އްގޮތަުްށ، ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި ވިންދާ އެއްގޮތަުށް އެދެނީ ހަމަ އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް ރުހުމާ އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަުްށ މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު ހަމަ ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝުކުިރއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށްޓަކައި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ކަޒީ އުސޫލުން ދާިއރާތައް ލާމަރުދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 މީަގއި ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހުރި ކަަމުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން ؛ގެނެޭވ އިޞްލާޙު  ުްށ މިހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަ

 ވިަފއި ހުރިގެ ޕާީޓގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ިވދާޅުވޭ. އަދި ގެނެމެންމިދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑު ،ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން

އެއަުށް ރަނގަޅު އަސަެރއް ކޮުްށފާނެ ކަމަުށް ވެސް ލަފާކުރެވޭ  އޭަގއި އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް ހުރިއްޔާ ލާއިރުއިޞްލާޙުތަކަުށް ބަ

އޮތް ސަރުކާރުން  މިހާރު މި ؛ސަރުކާރުން ،ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ނޑަުށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް،އަޅުގަ

، ގެ ޮކންމެވެސް ނުބައި އެދުމެއްޅާ ރައީސް ޔާމީންހުުށަހަނޫނެއް ނުެއއް އި މި މަޖިލީހަކަުށް ގާރައްޔިތުންނަުށް ޓަކަ 

ކަުށް. މިއީ ވަރަުށް ަތނަކަުށް ނާންނާނެ ގާނޫނެއް ިއޞްލާޙުކުރާ ނޫނީ މި ގެންދެްއ އޭަގއި އޮވެ ކޮންމެވެސް ނުބަިއ މަޤްޞަ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހެދިފައި ހުރި  މި ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިގޮތަުށް ދެއް މީގައި ހިމެނޭނުބައި މަޤްޞަ

ިމ  ،ަނންފުޅުތައް ފޮނުަވއިގެން އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮުށްފައި ވެސް ބޯޑުތަކަުށް ރަީއސް ޔާމީން ގާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން

ގެްނ އެބަހުރި. ނަންތައް ފޮނުވައި އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ފާސްކޮުށްފަ

ލޯކަްލ  ،މިދެންނެވި ބޯޑުތައް މިހާރު ަމސައްކަތްކުާރ ގޮްތ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ ފެނިގެން އެބަދޭ. އެހެްނވާއިރު 

ބޭނުންހާ ގޮތަކަުްށ  ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ރައީްސ ޔާމީން ލެވެނީ ރިޓީގެ މި ބޯޑު އަލުން ެއކުލަަވއިންޓު އޮތޯރމެގަވަ

ކުެރޭވ ޓަަކއި ުޅއަަޅއި، ަކއުންސިލުތަްއ އޮބިއަޅާލުމަުށްދޭތެރޭ ފިޔަވަކައުންސިލުތަކާ  ،ކައުންސިލުތަކަުށް ކަްނކަން ކޮުށް

ާދ ހިނގައި ދެއްަގއި ހުުށަހެޅޭ ބިލެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ބޮޑަުށް ލަފާކުރެވެނީ. ާރއްޖޭެގ ކަންތައްތައް މިނުބައި މަޤްޞަ

ކަމެއް ހުރި އެއްވެސް ސިޔާީސ ތެރިއިޚްލާޞްއް މިހިރީ. ކަންތަްއތަހިތާމަކުރަންޖެހޭ ދަރަޖައިަގއި އަުޅގަނޑުމެން  ،ގޮތަކީ

ދަނީ. މި މަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތަުްށ  ތަން ފެންނަމުން މި  ފަރާތެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ނެތް

ހައިސިޔަތެއް ނެތްކަމީ  ބޭފުޅުންގެ ވެސް ާގނޫނީ އި ނައިބު ރައީސްކަުމގައި މިހާރު ތިއްބެވި ދެމަޖިލީހުގެ ރައީސާ  ،ބަލާއިރު

ރިާޔސަތަުށް މިހާރު ބަސްނުބުނެވޭ.  ނަުށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސޭ ބުނެއަުޅގަނޑުމެންނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ،  ކަމެއް އޮތް އްެކއްޝަ

ވެސް ގާނޫނީ  ބޭފުޅުން ޔާސަތުަގއި މިހާރު ތި ތިއްެބވި ދެމަޖިލީހުގެ ރި ،ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ

ލާފަުށް މި ޚި އި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ގާނޫނުތަކާމަޖިލީހުގަ  ،މަޖިލީހުގައި ހެދިފައި ހުރި ަގވާއިދުަތކާއި، އިސިއްޔަތު ެގއްލިހަ

ޚިލާފަުށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަިއގެން މަޖިލީހުގެ  ެއއާ، ނެގުމުެގ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިަފއިާވއިރުމަޖިލީހުން ނެގޭ ވޯޓު

ރާއްޖޭަގއި  ބޭފުޅުން. އެ ދަރަަޖއަުށް ދިަޔއިމާ މި މުްނ ތިބި ދެލީހުގެ ރިޔާސަުތގައި ގަދަކަގަާވއިދުތައް އޮޅާަލއިގެން މަޖި 

ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ކުެރވޭނެ މަސައްކަތްަތކެއް ނޯންާނނެ. ޙަޤީޤަތަކީ މި މި ،ހެދޭނެ ގާނޫނެއް
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ކެއް ބަދަލުތަ ،ދަުށުން އަންނަ ގާނޫނުތަކަުށް ހެދިދާނެ ،ލުތަކެއްނޫނުއަސާސީއަކީ އެއަުށް ކުދިކުދި ބަދަ ޤާ ހެދިފައި އޮތްމިހާރު 

ގެނެވޭ ކޮންމެ ބަދަލަކީ މީގައި އެަތއް ޝައްކުތަެކްއ  ޓަަކއި. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިގެނެވިދާނެ ރައްޔިތުންނަުށް

ތައްތަކެއް ހިމެނޭ ދޭތެރޭ ބޮޑުކޮުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަން . މިއާދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއާ

މަުށްފަހު ލުގެ ސަބަބުން މި ބޯޑު އެކުލަަވއިލުމި ބަދަ ،ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަނޑު ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރިހެން

ތަން. ޙަޤީޤަތަކީ ސަރުކާރުން  އެިޅގެންދާުށް ފެނިގެންދާނީ ކައުންސިލުތަކާ ދޭތެރޭ ިއރުރުކޮޅުން ފިޔަވަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަ

ނޫން ކައުންސިލަރުންނަކީ.  ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮަތކަުށް ބަސްބުނަން ތިބޭ ބަެއއް  ،ލުކުރަން ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ޢަމަ

މީހުންެގ  މީހުން ބޭނުންވާ ގޮަތކަުށް އެ އެ މީހުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް،  ކައުންސިލަރުންނަކީ ަރއްޔިތުްނ ހޮވާ ަބއެއް. އެ 

 ،މަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީރަުށްރަުށުގައި ކަންތައްަތއް ކުރުުމގެ އުސޫލު އޮންނަންޖެހޭ ކަ

 ރުދޭންޖެހޭ ކަމަުށް. ރައީސް ޔާމީން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް އިތުރަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން ރަުށްރަުށުގެ ކައުންސިލަރުންނަުށް ބާ

. މިީވތަނަުށް ކައުންސިލަރުންނަުށް ބޭފުޅާއަުށް ލިބިވަަޑިއގެންނެވި ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގެންނެިވއިރު މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެ

ޓަަކިއ ރަުށްރަރަުށް ތަރައްޤީ ގެަނއުމަުށް މިދެންނެވި ؛ކުެރްއވީ؟ ކަުއންސިލަރު ކައި ކޮންކަމެއްތޯ ރައީސް ޔާމީންބާރުދިނުމަުށް ޓަ

މެންނުަށް ޓަަކއި ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރެްއވީ؟ ިމވީތަނަުށް ައޅުގަނޑުނުތަުކގެ ތެެރއިން ބާރު ލިބުމަުށްކައުންސިލަރުންނަުށް ގާނޫ

. އެހެންވީމާ، މި ބަދަުލގެ ނިގުަޅިއަގތުމަުށް މަސައްކަތްކުެރއްވި ތަން  ވެސް  އޮތީ ލިބިަފއި ހުރި ބާރުތައް ގެންގޮްއސަފެނި

ކޮރަޕްޝަން -މިދެންނެވިހެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަނާއި، އެންޓި ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެންދާނީ ސަބަބުން

ތަނުަށް  ބޭނުންހާ ބަޔަކު އެ ހޮއްވެވިހެން ރައީސް ޔާީމންމެންބަރުން  ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަުށްނެޝަނަލް އިްނޓެ ކޮމިޝަނާއި،

ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި  މި ،ރަްއޔިުތންނަުށް ޖެއްސުންކުރުމަުށް ،ގެނެސްގެން ަރއްޔިތުންނަުށް ފުރައްސާރަކުރުމަުށް

ޢަމަލުތައް ހިންގާނެ ބަަޔކު ގެނައުމަުށް  ،ންކަން ކޮުށް ރަްއޔިތުން މާޔޫްސކުުރމަުށް ކަ ،ގާނޫނުތަކަުށް އިތުރަުށް ހުރަސްެއޅުމަުށް

އަޅުގަނޑު މި  ކަމެއް ނޫން. ޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްކަތްަތެކއް މިއީ. މިއީ އެްއގޮތަކަުްށެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި

ނަުށް ބާރުޭދން ފާހަގަކުރިހެން ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލަުށް ބަދަލުތައް ގެނެްސެގން ރައްޔިތުން ޮހވާފައި ތިިބ ކައުންސިލަރުން

ޓަކައި ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެންނާނެ. ކައުންސިލަުރންނަުށް ބާރުދިނުމަުށްމިވީތަނަުށް މިދެއްނެވިހެން  ،ނަމަ ވިސްނާ

ޓަަކއި ގެެނވޭ ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މުުށުތެެރއަުށް ބާރު ގެނައުމަުށް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މި

މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރާ  ޓަަކއިވި ބާރުތައް ގެނައުމަުށްދަނީ. އަދި މިދެންނެ ުށް ފެނިގެން މިބަދަލުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ވިސްނާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަކަުްށ ތަރައްޤީ ގެންނަ ޮގތާ ދޭތެރޭ ނު. ތަރައްޤީގެ ވާަހކަ ދެކެޭވއިރު ތަން

ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެްނ  ކަންކަން މި ން މިނޫ ނެއްއެްއގޮތަކަުްށވެސް ތާއީދުކުެރވޭ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން

ެއއަުށް ހުރަސްައޅަިއ،  ގާޫނނުތަކުން ،ދަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ލިބެވޭ އިްމތިޔާޒުތައް ނިުގޅަިއގަނެ މި

ތިބެނީ.  މިާތ މި އިހެވިފަ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަމަ ދާއިރުމިހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ހިނަގއި

މާދަން އަންނަ ވެރިކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ބޭފުޅަކު ކަތިލެވިގެންދާިއރު މިދެންނެވި އިމްތިޔާޒުތައް 
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ރާއްޭޖގެ  މި ،އްޤުތަްއ ހޯދާނީ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކުނަަމ، ކިހިނެއްޯތ އެ ޙަ  ވާމިހާރު ނިގުޅަިއގަނެފައި 

ޚިލާފަުށް ބަންދުކުރެިވފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ. ގާނޫނާ ސީ ޕާީޓގެ ލީޑަރަުކ ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވިފަިއ އެސިޔާ

 ައދި. އެހެންވީމާ، މިދަރަޖައަުށް ދިޔައިމާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގެ ަބއްދަލުވުމެއް މިތާ ނުބޭއްެވއޭކޮބައިތޯ އިމްތިާޔޒު ކޮމިޓީ

ަކިއ ކުރެވޭ ކަންތައްަތކެއް ނެތް މިތާ. މިއީ ހަމަ އޮުޅވާލުމެއް. މިއީ ރަްއޔިތުންނަުށް ދަޅަ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަ

 ޓަކައި އިތުރަުށް އެޭޅ ބޮޅެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން.ން ބާރުތައް މުުށުތެެރއަުށް ލުމަުށްދައްކަިއގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު 

 ުށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ހިންގުމުެގ  ދާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ވާހަކަދެެކވުުމން މި

 އިމިހާރު މި އިޞްލާޙުގަ ،ލާއިރު އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެެވނީއެއްޗެއް ދަންނަަވއި ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން  ގާނޫނަުށް މި

ެލވިގެްނ ބޯޑު އެކުަލވައި ރމެންޓު އޮތޯރިޓީ ހިންުގމުގެމެންބަރުންގެ ބޯޑަކުން ޯލަކލް ގަވަ ތުން ަޢއްޔަންކުރާ ަފސްގޮ އޮތް މި

ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ދައުލަތް ހިްނގުމުގެ ިނޒާމު  އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ިވސްނަންޖެހޭ ދަނީ. މި

ވެސް  ޖެހެނީ ހުރިހާ އެންމެންނުަށް  މި ތަންތަން ޙަޤީޤަތުގައި ހަދަން މި ،އެިކއެކި މުއައްސަސާަތކާއި  ިއ،އެިކއެކި ބާރުތަކާ

ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން ހިންޭގ  ،ވިސްނުންތަަކުށް އިޙްތިރާމުކުރެިވގެން އިފިކުރާ ހުރިހާ ޚިޔާލާއި ،ބާރުތަކެއް ދީގެން

މަުށް ޓަަކއި މި ހިންގަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއާވއިރު ކުރިއަުްށގެންދިއުތަނެއްގެ ގޮުތގައި ކަންތައްަތއް 

ޢާޔަތްކުރެވެނީ ކިހާ މިންވަަރކަުށްތޯ ބެލުން. މިހާރުވެސް މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަުށް ރި ،އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ޮބޑަުށް އެެދން

ބަޔަކަުށް  ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ބާރުތައް އެުކވުން. ހުރިހާ ބާރެއް އެއް އުމަުށް ދިމާވެގެން ުއޅޭ އެންމެޤައަޅުގަނޑުމެންގެ 

އޮންނަ  ައސްލުަގއި މި ؛ުމގެއޮތުން ެއއީ އަސްުލގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސިސްޓަ ފަރާތެއްެގ އަތުަގއި ެއއް .ންލިބިގެންދިއު

އަންނަީނ  އޮންނައިުރ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް މި އިބާުރ ަވކިކޮުށްފަ މެން ތިންވެްސ އަުޅގަނޑު ރިޔާސީ ނިޒާުމގެ ދަުށުން

 ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެުކވާތީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އިޞްލާުޙތައް ގެެނވޭއިރު

ކަުއންސިލުތަކުން ކުރިއެރުާމިއ  އަދި، އެކު ކައުންސިލުތަުކގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވޭނެ  ވެސް މިނިަވންކަމާ ުށްކައުންސިލުތަކަ

އެްއގޮތަުްށ  ބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ ޚިޔާލާ އެ ،ފަދަ ގޮތަކަުށްނެ ތަރައްޤީއަުށް ކުެރވޭނެ ކަންތައްތަކަުށް ވެސް ޖާގަ ލިބޭ

ކަމެއް ގޮތުަގއި ދެކެން. ެއއީ  މުއެކުަލަވއިލުން ެއއީ ވަރަުށް މުހިއްފަަދ އުސޫެލއްގެ ދަުށުން  ކައުންސިލުތަްއ ހިންގޭނެ

ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ  މުވެރި ފަރާތެއް ވީމަ، ަވރަުށް މުހިއްޮބޑު ބާރު ވަރަުށް ޓު އޮތޯރިީޓައކީ ަކއުންސިލުތަކުގެ ންމެރލޯކަލް ަގވަ
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ކުިރއެުރން ލިބޭނެ ތަފާތު ގޮތްތަކަުށް  ރަުށަުށް ވެސް އެ ،ބޭފުޅުންނަުށް އެ ،ަކއުންސިލުތައް ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަނީ

 ން. ޝުކުރިްއޔާ.ޓަންވެގެންިދއުޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެްއގެ މަީތން މި ގާނޫނު ބައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ތަޢާލާ ދެއްވި هللا ޖެހެނީ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް  ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސޭ ދަންނަވަން މި

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމުަށް  ގޮުތގައި ދެްއވާަފއި އޮތް ބުއްީދގެ ބޭނުން އެންމެ ގެނިޢުމަތެއް ،ކަމުގައިވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތް

ގޮުތގަިއ  ގެޓަކައި ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަޫބލުކުރެވެނީ. ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް 

ެވގެްނނުވާނެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން  ަފއި ދޫކޮުށްލެވޭ ރޮބަަޓކަުށްހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ޕްރޮގުރާމުކޮުށް

ދާ ަގވާއިދުތަާކއި ގާނޫނުތަކުގެ އިޞްލާޙުތަކަުށް ުނވަަތ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުެގ ފްލޯއަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅެމުން މި

ފިކުރުކުރަންޖެހިފައި ހުރި  އި މިއީ ތަންކޮޅެއް ފުންކޮުށް ވިސްނަ، ގާނޫނުތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

އޮީތ  މިއަުދ އަުޅގަނުޑމެން ގަާވއިދުތަެކއް ހުުށަހެޅިެގންދިޔައިރުަގއި ވެސް މި ،ކަންތައްތަެކއް ކަުމގަިއ ބެލެވޭ. ޙަޤީޤަތަކީ

ތްތެިރ އިއްޒަ މި . އެހެންނަމަވެސް،ވެސް ގަާވއިދުތަެކއް ހިމަނާފަ ޓަަކއިރެއަުށް އަނެްއކާ އިތުރުކުރުމަުށްގަާވއިދުތަުކގެ ތެ

އޮތީ ޖިނާޢީ  ވެްސ ފާސްކޮުށްފަ. ނަމަެވްސ، މިއަދު މި ުތގެ ގާނޫނެއް ޖުރާއަމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ޖިނާޢީ އި

ޙަޤީޤަތަކީ. ިއއްޒަތްތެިރ . މިއީ މީގެ ްއކާ އިތުުރކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުަރއްވާފަތުގެ ަގވާއިދު ިކޔާ ެއއްެޗއް އަނެއިޖުރާއަ

ން ަވކި . ެއކަމަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ ގަޑި ޖައްސާފަ ތޯ ވާހަކަދަްއކަނީ؟ މިހާރު އެމިވަރުން ކިހިނެއް ރައީސް

ވަންޏާ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ މީހުންނަުށް ޙައްޤުތައް ލިބޭ ކަމަުށް އެންމެ ؛ކަމަކަުށް ދުވަހަކު މިނެޓު. މި އިންނައިރުަގއި ފަސް

ކަެމއް  ޖެހޭ. ވަފާތެރިކަމެއް އޮންނަން އެަބޖެހޭ. މިއިން އެއްވެސްޖެހޭ. ޢަދުލުވެރިކަން އެބަ ލިބެންހަމަހަމަކަން ލިބެން އެބަ

އަޅުގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ. މި  ކަމެއް ކަމަަކުށް ސް ހިންގުމަކީ އެއީ ކުރެވޭނެއި ނެތި މި މަޖިލިތިއިން ބޭފުޅެއްގެ ކިބަިއގަ 

 މީހުން ހިފައި، ޯވޓު ނެގުމާއި  ތަން. އެހެންނަމަވެސް، މިތަނުަގއި ފުރަތަމަ އެކަންކުރަންޖެހޭނެ ސް މިއީ އެންމެމަޖިލި

ވާއިުރަގއި އެއިން ާވއިދާ ޚިލާފަުށް ހައްޔަރުކޮުށްފައި ސިމް އިބްރާހީމް ގާނޫނާއި ގަމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ޤާ ،އި ހައްޔަރުކުރުމާ

 މުކުރުމެއް ައޅާލުމެއް ނެތި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނަކަުށް އިޙްތިރާ ،އެްއވެސް ކަމަކަުށް މި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމެއް

ބޮުޑވުން ފިޔަަވއި އިތުރު އްލައަުށް ބޮޑުވާއޮތީ ތިމާ އަމި ވެސް ނެތް. ދެން ކޯއްޗަކަުށްތޯ އިޙްތިރާމުކުރަްއވާނީ؟ މިތާނގައި މި
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ވުރެ ބޮޑަުްށ ބަޔަުކ މީހުން  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަުށް  ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއީ ކަމެްއ މިތާ ތެރެއަކު އެްއވެސް އެހެން

 ރުތަެކއް ބޭނުންކޮުށްގެން އެ ބާރުތަުކގެ ބޭރުްނ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފާ ތަނެއް. އަމިއްލައަުށް ބާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮންނަީނ  ދެްއެކވުމުގެ އުސޫލުތަްއ ކަނަޑއެޅިފައި މިއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ރަ

ކުން އަންގާ ގޮތެްއގެ މަތީން ރިޔާސަތުން ޕާޓީތަ އެްއގޮތަުްށ. ދެން އެ އުސޫލުތަކާ ން ަވގުތު ދީގެން އެސިޔާސީ ޕާޓީތަކު

ސް ޙަޤީޤަްތ ގޮތަކަުށް ކަންތައް ވިދާުޅވިޔަ އަދި ކޮންމެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމަުށް ގެންދަނީ ޢަމަލުކުރަމުން މި 

 ލާނަން. ން ހުސްވަގުތުކޮޅަުށް ެމދުކަނޑައިބުރަނގަޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. މިހާހިސާ

 

 ] އަުށް  11:01އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 8
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަުށައިގަންނާނަން. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މި ދަނީ އެޖެންޑާ  ` މި ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތަިއގެން ކުިރއަުށްދިއުމަުށް

 އަުށް. ކޮމިޓީަތކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  8އައިޓަމު 

ގަިއވާ ގަާވއިދުތަކަުްށ  2ައދި  1)ާއއްމު ަގާވއިދުތަކާ ެބހޭ ގާނޫނު(ގެ ޖަދުވަުލ  2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -8.1

ސަލަ، ަގވާިއދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މައް

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް ެއއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިަފއެއްުނވޭ.  2017އެޕްރީލް  10ރިޕޯޓު 

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުަށް ހީމްދީދީއިބްރާ މެންބަރު ދާިއރާގެ ފޭދޫމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 2އަދި  1)ާއއްމު ަގވާއިދުަތކާ ބެހޭ ާގނޫނު(ގެ ޖަދުވަލު  2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގަާވއިދު  މިކަން ދިރާސާކުރައްަވއިމުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ަގވާއިދުތަކަުށް ޢަމަލުކުުރމުގެ ގަިއވާ 

ގޮތަުށް މިގޮތަުށް މި މުއްދަތު އިތުރުކޮުށްދިނުމަުށް.  ން މި ބިލު އޮތްކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤު، ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި ވަނީ
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މުއްދަތު އިތުުރކޮުށްދީ، ަގވާއިދުަތކުގެ  ވާ ގޮތަުށް މިއޮފީހުން ެއދިފައި ގެއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ަބންޑާރަ ނައިބު

މިގޮތަުށް އިއްތިފާޤުން، ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން، ހުރިހާ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުްނގެ ވެސް ހަމަ ިއއްތިފާޤުން 

 ފާސްވެފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގަިއވާ  2އަދި  1)ާއއްުމ ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ޖަދުވަލު  2008/6ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގާނޫނު 

ގަާވއިދުތަކަުށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މަްއސަލަ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ 

ގަިޑއިރު.  1ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުުތ ކަނޑަެއޅިފަިއވާގޮތް ދަންަނަވއިލާނަން. ޖުމުލަ ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ރިޕޯޓަުށް 

 13ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  37މިނެޓު  31ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕި.އެމަުށް 

ިސކުންތު. އަދާލަތު  57ިމނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  37މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  50މިނެޓު 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  4މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް  2ޕާޓީއަުށް 

ތަުށް އެދިވަޑަެއއްުނގަންނަވާ. ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގަތުމަުްށ ދަންނަވަން. އެއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަ 

އެހެންވުމުން، މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މިއަދުގެ 

 ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  2010/7އަުށް. ގާނޫނު ނަްނބަރު  7އަޅުގަނޑު އަނެއްާކވެސް މި ދަނީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް، އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

)އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަާލ 

އުމަުށް. ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ނިމިދިޔައިރުގައި އަުޅގަނޑު އަުތަގއި އޮތް ލިސްޓަުްށ އެދިވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބިވ ކުރިއަުްށގެންދި

ތަރުތީބާ އެއްގޮތަުްށ، އަދި މިހާރުވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ތަރުތީބާ އެއްގޮތަުްށ 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުްނދާނަން. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
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ވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަުްށ )ދި 2010/7`. އަުޅގަނޑު ިމއަދު މި ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އެ ގެންނަަވން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙު ކަމަުށް ވިދާޅުވެ، ސަުރކާރުްނ 

 ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ކުރީަގއި މި ގާނޫނު އޮތް ގޮތަުށް ބަަލއިލާއިރު 

ކުރިން އެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ާލމަރުކަޒީކޮުށް މި ރާއްޖެ ހިންގަން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާަފއި 

އޮތް ގޮްތ، ރަްއޔިތުންނާ ގާތުން ރައްޔިތުްނގެ ބަސްބުނެވޭ ގޮަތުށް ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ހިންުގމަުށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުަށް 

މެންބަރުންގެ ތެޭރަގއި  9މެންބަރުންގެ ބޯޑެއް އޮންނައިުރ،  9ުށް. ދަންަނވާލަން މި އުޅެނީ، ކުީރގައި މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމަ

 4އަތޮޅުތަުކގެ ަކއުންސިލަރުންެގ ގޮތުަގއި، އަތޮުޅ ަކއުންސިލަުރންގެ ގޮތުަގއި ހުުށަހަޅާފައި ތިޭބ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

މެންބަރުންނާއި، އަދި ސިޓީ ކަުއންސިލުގެ ތެރެއިން އެ މީހުން  4ތެރޭން  މެންބަރުންނާއި، އިންތިޚާބުވެަފއި ތިބޭ މީހުންގެ

މެންބަރެއް މި ބޯޑުގައި އިތުރަުށް އިންނަ ގޮތަުށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އެއީ ވަރަުށް ަހރުދަނާ އުސޫލެއް. އެއީ މި  1ނިންމާ 

ގޮތް ބުނެގެން ރަުށްރަުށާއި އަތޮޅުތަުކެގ  ދަންނަވާހެން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ތިބޭ ބައެއް އެ ބޯޑުަގއި ތިބެގެން އެކަންކަމަުށް

ވިސްނުން ެއ ބޯޑާ ހިސާބަުށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނަޑުށް ގަބޫލުކުެރވިގެންިދޔަ. މިއަުދ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ 

ން މީހުން އެއްފަރާތަުށް ޖައްސާަލއި، އެ ަބއި އުނިކޮުށް، ަހމައެކަނި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވަިއގެ

މެންބަރުން އިތުރަުށް ލައިގެން މި ހިންގަން ބުނާ ބޯޑަކީ އަޅުގަނޑަުްށ  2މެންބަރުންނާއި، އަދި  3އޭގެތެެރއިން ހުުށަހެޅޭ 

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި ޑިމޮކްެރޓިކް ހަމަތަކުން، ުއސޫލުން ހިންގޭނެ ކަންކަން ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރަންދަތި. 

 1ބޭފުޅަކު ިއންނަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ.  1ފުޅަކު ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ދާއިރާއިން އަޅުގަނޑަުށް ރަނގަޅު އަންހެން ބޭ

މެންބަރަކު އިުތރުކޮުށްލުމަކީ ހަމަ ނެތް ކަމެއް  1އަކީ މިހާރު އޮންނަ ބޯޑަުށް ެވސް ެއގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނައިގެން 

ސިލިތަުކގެ ތެރެއިން ރަުށު ކައުންސިލެްއގެ ރައީަސކަުށް ނޫން. އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަދައްާކއިރު، މި ރާއްޖޭގެ ަކއުން

އިންނެވި ހަމަެއކަނި އަންހެްނ ބޭފުޅާ، ވެލިދޫ ކައުންސިުލެގ ރައީސާ އަސްމާ، އެ ބޭފުާޅ ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލުކުރަން 

ފެނިގެންދިޔަ ކަމެއް. އެއްބަްސެވވަަޑއިނުގަތީމާ އެ ޭބފުޅާ ކައުންސިުލގެ ރައީްސކަުމން ވަކިކުިރކަމީ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ހަމަ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފުޅެއްހެން ެއ ބޭފުޅާ އިންނެވީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަސްމާ ވަިކކުރަން ހުުށަހަޅައި އެ ތަނުން ވަިކކޮުށް، ިމ 

ހުރިހާ ކަމެއް ކޮުށްފަިއ، ދެްނ ޖެންޑަރ ީއކުއަލިީޓއާ ބެޭހ ގޮތުން ހެޔޮ ިނޔަތުަގއި ަކމެއް ކޮުށްފާނެ ކަމަުށް އެއީ 

ުށް ދަތިކަމެއް ގަބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ގާނޫނެއް ހެދިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންނަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ިވޔަސް، ގަާވއިދެއް ވިޔަްސ، މުޅި ހުރިހާ އެްއޗަކަުށް ައޅައިނުލާ، ާގނޫނުތަކާއި، ގަާވއިދުތަާކއި، 

ކުެރވޭ ކަމެްއ. ެއއީ މިހެން މި އޮތީ ،މިހާރު މި ޤާނޫނުއަސާސީ ެވސް ފުނޑަމުންދާކަމީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލު

ގާނޫނު ވެްސ މިގޮތަުށް ހަދަިއެގން ލާމަރުކަޒީ މުޅި މަޤްޞަދު ގެއްލޭ ގޮތަުށް މި ތަނަުށް ހުުަށހަޅާފައި ވާތީ. ަރއްޔިތުްނގެ 

ންނަ މުއްދަތުގަިއ ަވނަ މާއްދާގައި، މެންބަރަކު ކުުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރުކރެވިފައި ހު 205މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ބާއްަވއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަާކއި، އޭނާ ހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަުށް ހާޒިުރވުމުެގ ޙައްޤު އޭާނއަުށް ލިބިގެްނާވ 
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ކަމަުށް އޮވޭ. ެއކަމަކު މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާއިރު މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 13ސިމް އިބްރާހީމް ާގނޫނާ ޚިލާފަުށް، އަދި ާޚއްޞަޮކުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއމްތިޔާޒުތަުކގެ ގާނޫނުގެ މެންބަރު ޤާ

ވަނަ މާއްދާާއ ޚިލާފަުށް ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާކަން ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންަނުށް ވެސް އެނގޭ ކަމެއް. 

ރާގެ ެމންބަރު، ތިޔަ ގޮނޑީަގއި، ަރީއސްގެ ގޮނީޑަގއި، މަޖިލީހުގެ ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މަޤްޞަދަީކ، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި

ރައީސްެގ ގޮނޑީަގއި އިންނެުވމަުށްޓަކައި. އެއް މެންބަރަކު ހައްޔަރުކޮުށްފަިއ ގޮްސ އެ ޮގނޑީަގއި އިންަނއިނުން؛ ެއީއ 

ކަމެއް ބާއޭ އެއީ. އަުޅގަނުޑ  އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ހަމަ ފުވައްމުލަކު ދާއިާރގެ މެންބަރު ހަމަ މަސީހު ލަދުފުޅުނުގަންނަ 

ހަމަގައިމު ެވސް ހިތަުށްއަރާ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ިއއްެޔ ހެޑްަލއިންތަކުން ފެނުނު، ުކޅުދުއްުފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ެގ އިްއޔެ މަޖިލީހަުށް ސަބަބެއް ނާންގަވާ ހާޒިރުުނވާ ކަމަުށް. އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން ސަބަބެއް ނާންގަވާ މާމިނގިލީ ދާއިރާ

މެންބަރު ހާޒިރުނުވިއޭ ވިދާުޅެވގެން މި މަޖިލީހުން ކޮންމެވެސް ވާހަަކއެއް ވިދާުޅވެފައިނެތީމަ. ގައިމު ވެސް އެ މަނިކުފާނަުްށ 

ޙައްޤު އެބައޮތް މި ތަނަުށް ވަަޑއިގަންަނވަން. އެންެގވި ކަމެއް ވެސް، ނޭންެގވި ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. އަދި އެ ފުރުޞަތު 

ކޮމިޓީ ވެސް ނުބާއްަވަވއި، މިދެންނެވިހެން ތިޔަ ގޮނޑީަގއި އިްނނެވުމަުށް ބަގުޑިބައްަދވަިއގެން ނުދެއްަވއި އިމްތިޔާޒު 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މަސައްކަތްކުރަްއަވއި އެއް މެންބަރު ހައްޔަރުކުުރވަިއގެން ެއގޮތަުށް އިންނަކަމީ އެއީ އަުޅގަނޑު 

އްަކތްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގެ ނޯކޮންފިޑެންެސއް ނެގުްނ ހަމަގައިމު ވެްސ ކަންބޮުޑވާ ަކމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މަސަ 

ކަމުގަިއ ިވޔަސް އެ މަނިކުފާުނ ވެސް ެއގޮތަުށް ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ހައްޔަރުކުެރއް ކުރެވިަފއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަުށް 

 އިންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ 

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ުށް މި އެދުނީ، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލީހުގަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަ

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލަުށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ވާހަކަ ވަރަުްށ 

ުށް ނޫނިއްާޔ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މިހާރު މި ގެންނަން އުޅޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނަ ،ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް

 ކައުންސިލުތަުކގެ މަސަްއކަތަުްށ ނުރަނގަޅު ައސަރުކުރާ ކަހަަލ ގޮތަކަުށް ވާހަކަތަްއ ދެކެވޭީތެވ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަުށްއަރާ

ޖެހުނީ ނޫނިއްޔާ މި ގާނޫނު  އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން މި  މި ޤައުމުގައި

މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން ފުރަތަމަ އުފައްދަންޖެހުނު ކައުންސިލުތައް  . ބައްލަވާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އްކޮންޯތއޭއެއީ ސަރުކާރާ އެ 
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ވުޖޫދަުށް އަންނަންވީއިރު ކައުްނސިލަރުން ޢައްޔަންކުރީ. ރަްއިޔތުންނަކަުށް އިންތިޚާބުކުރަން ޯވޓުލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނު. 

 ނޫނުގެ ދަުށުން އިދާރީ ދާއިރާތަކަުށް އަދި ހަމަ މި ގާ ޫނނު އޭރު؟. ކޮަބއިތޯ މި ގާރެްއވީކައުންސިލަރުން ޢައްޔަންކު ރަުށްރަުށަުށް

ދިޔައިރު އަުޅގަނޑަުށް ފެނުީނ ސިަލރުން އެ މަަސއްކަތްކުރަމުން ރި ަކއުންސިލުތަުކގައި ކައުންއިންތިޚާބުކު ރައްޔިތުން

އިކޮުށްގެން ކޮންމެ ތަނަކަުށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ޕްރޮވިންސްތަކެކޭ ިކޔާފައި ެއއްެޗއް ހަދައިގެން އަތޮޅުތަކަުްށ ބައިބަ

ހާ ޢައްޔަންކޮުްށގެން އޭނަ ަރއްިޔތުންގެ އަތޮުޅ ެއކައުންާޓއި ރަުށު އެަކއުންޓުަގއި ހުރި ާލރިކޮޅު ެއއްކޮުށްަލިއގެން ހުރި

ތޯ އޭރު ލާމަރުކަޒީ ކޮބައިޮގތް.  ދިޔަމިއީ ނޫންތޯ ކަންތައް ެވގެންތަން.  ތައް ހުސްކޮުށްލިއެްއޗެއް ަނގައި އެ އެަކއުންޓު 

ތައްތައް ކުރަން ލިބުނު ކޮބައިޯތ ަކއުންސިލަރުންނަުށް ރައްޔިތުންނާ ަކއިިރން އެ މީހުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަން ގާނޫނު؟

މިއީ  އޮޅުވަން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކަ؟ އެހެންވީމާ، މިހުރީ ދެން މީހުން  އަދުތޯ މި ގާނޫނު ވުޖޫދަުށް އައީ؟މި ފުރުޞަތު؟

 . ރަުށްރަުށުަގއި ކުރި ކަމަކީ ޕްރޮވިންސްތައް އިައޅުގަނޑުމެންެގ ރަުށްރަުށުގަ.ހު ވެގެންދިަޔ ކަންތައްތަކޭހަމަ އިހަކަުށްދުވަ

ހަދައިގެން އެްއކަލަ ކައުްނސިލަރުންގެ ބާރު ކަނޑުވާަލއި، އެ މީހުންގެ މައްޗަުްށ މީހުން، ވަޒީރުން، ޑެޕިުއޓީ 

ހުރި ރައްޔިތުންގެ އިންޖީުނގެަތއް ދަމާ ގެނައީ. ަރއްޔިތުންެގ  މިނިސްޓަރުންނޭ ކިޔާފައި މީސްމީހުން ލައިގެން ރަުށްރަުށުގައި

އެަކއުންޓުަގއި ހުރި ލާރިކޮުޅ ނެގީ. މިކަން ކޮުށްަފއި، މި ސަރުކާރުންނޭ އެ  އެަކއުންުޓތަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ ލާރިަތއް 

ންސްތައް ުއްއވައިލާފަިއ ޖަމާކޮުށްދޭން ފެުށީ. މި ސަރުކާރުންނޭ އެކަން ކުރަން ފެުށީ. މި ސަރުކާރުންނޭ އެއްކަލަ ޕްރޮވި

އެްއކަލަ ވަޒީރުްނ، ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުންގެ ބާރު އެ ތަންތަނުން ކަނޑުވައިލާަފއި ހަމަ މިހާރު އެ ތިބީ. ހަމަ  އެއްކަލަ 

ކައުންސިލަރުންނޭ އެކަން އެ ކުރަނީ. އެ މީހުންގެ މައްޗަކަުްށ ބަޔަކު ލާފައެއް ނެތޭ މިހާރަކު މިވީ ތިން އަހަރު ވެސް. 

މާ، މިކަހަލަ ބާރުތަކޭ، ރައްޔިތުންނޭ ބާރޭ އާރޭ ކިޔާފައި ވާހަކަަދއްަކވާއިުރ، މި ބޭފުޅުންނަުށް ވަގުތު ލިބުނު އެހެންވީ

ސިވިލް ސަރިވެސއް ވެސް ނެތް. މުޅި ސިވިލް ސަރވިސް ފުނޑާލީ. އެންމެންގެ މުސާރަތައް ކޮުށައި ކަނޑާލީ. ިމ 

ރިކޮޅު ކަނަޑއިގެން އެ ލާރިކޮުޅ ދޭންޖެހުނީ މި ސަރުކާރު ސަރުކާރުން ދޭންޖެހުނީ. ރުަށްރަުށުގައި ތިބި މުދިމުންގެ ލާ

ވުޖޫދަުށް ައއިސްގެންނޭ. މި ަސރުކާރު ވުޖޫދަުށް ައއިްސގެން. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެ މީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން، ކޮުށްފަިއ 

ަގއި ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗްއ ހުރި މަސައްކަތުން ހޯދި ރުަށްރަުށުގައި ހުރި ކާޑު ގެތަާކއި އިންޖީނުގެތަާކއި މި ހުރިހާ ތަނެއް

އެްއކަލަ ޕްރޮވިންސްަތއް ހަދަިއގެން، ޮބޑު އޮފީްސ ހަދައިގެްނ ޕާޓީ ބާްއވަިއ، ޖަގަހަ ހަަދިއގެން އެާތ ތެރޭަގއި އެްއޗެހި 

ހުސްކޮުށްލީ. މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ހިތާމަކުރަނީ އެ ފުރުޞަތު ލިބިލެއްވި ބޭބޭފުޅުން އެ ުފރުޞަތުގެ ބޭނުންނުހިއްޕަަވއި 

ދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެތރޭގައި ވެސް ހަމަ މިތާނގައި ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ ބޮުޑކަންނެލި ބާނާހެން މަޖިލީހުގެ އަ

ރައީސް މި ތަނުން ބޭރަުށް ނެރެ، މުޅި މަޖިލިސް ހަލާކުކޮުށް، ޚަރާބުކޮުށް، މިތާނގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވީރާނާކޮުށް، 

ސް ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިފައި އޮތީ. އަުޅގަނޑުމެން ލޮލުން ދެކުނީ އެ އެއްޗެހިތައް. ެއ ސުންނާފަތިކޮުށް ހެދި މަންޒަރު ވެ

ކަންތައްތައް. މުޅި ަޤއުމު ހަލަބޮލިކޮުށް، ޤައުމުގެ އެްއވެސް ކަމެއް ކުިރއަުށްނުގޮސް އިޤްތިޞާދު ފުނޑިފައި، އިޖުތިމާޢީ 

ންނަުށް މި ތަނަުށް އާދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަިއ، ުޒވާނުން ގޮތުން މުޅި ޤައުމު ވީރާާނވެ، މި ތަނަުށް އަންނަންޖެހޭ ޓުއަރިސްޓު
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މަގުމަތިވެ، މުްސކުޅިން، އުުމރުން ދުވަސްީވ މީހުންނަުށް ބިރުވެރިކަން އިހުސާސްެވ ގޭބަްނދުވެ، އެ މީހުން، ުކޑަކުދިން 

ބަލައި ސްކޫލަުްށ  މަގަުށް ނުކުންނަން ނުކުރި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކޭ. އަންހެހުންނަުށް ނުދެވެއޭ އެ މީހާގެ ދަރިފުޅު

މަގުމަތިން ދިމާކުރާވަރުން. ޙަްއޤޭ ވިދާޅުާވއިރު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ލަދުގަންނަން އެބަޖެހޭ. ވަޒީާފއަކަުށް ތާކަުށް ދާކަުްށ 

އަންހެން ކުއްޖަކަުށް ނުކުރެއޭ ިބރުން. މިއަދު އެހެންތޯ؟ މިއަދު ނެތް ވަކި ޕާޓީެއއް، ަވކި ފުުކރެއްގެ މީހެއް. އެންމެންނަުށް 

މަހަމަކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ގޮތް މި ވަނީ ހަދައިދީފަ. މަގުތައް އަމާންކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ. އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރަން ހަ

މަސައްކަތްކުރަނީ. ރަްއޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ؛ މި އޮތް ބޮޑު މާލޭގެ ވަުށަިއގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މި ފެންނަނީ ތަރައްޤީ. 

ގެން އަްއޑޫ ސީޓިއާ ހަމައަުށް ތަރައްޤީގެ ދެތިންހަތަރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިނގާ ެއއް ތަނެއް ރާއްޖޭގެ ހއ. ތުރާކުނުން ފެުށި

ވެސް ނެތޭ. ކުރީގައި އަޅަީނ ކަނޑުމަތި. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ވެސް ބުނިން، މިހާރު އަޅަނީ ކަނޑުމަތިން 

އުފުލީަގއި ނޫނިްއޔާ ޮކންމެވެސް ބާޖެްއގަިއ ޖެހެނީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް. ހިފަިއގެން އަްނނަ ބޯޓެްއގައި ަލްއވައިލަނީ. ޫނނިއްޔާ 

ގޮސް އެްއޗެއް. ބިރުވެިރކަމެއް ނެތް މިހާރު ކަނޑުމަީތ ދަތުރުކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަީނ، 

ނުކުރެވޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އުޅެނީ މިއެއްޗެހި ހަޖަމުނުވެގެންނޭ. ޤައުމުގެ ހަތަރުފަސް ރައީސުން ލައިގެން މިކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން ބޭނުންވަންޏާ އެބަޖެހޭ މި ޑިމޮކްރަސީއާ އެްއގޮތަުށް، މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި އޮތް ގޮތަުްށ 

ވެރިކަން ބައްޓަްނވެފައި އޮްތ ގޮތަުށް ވެރިކަްނކުރަން ދަސްކުރަން. ރައީަސކު ހުންނާނީ. އޭނައަުށް ބާރު އޮންނާނީ. 

ރަީއާސއި ނައިބު ރައީސް ަވކިކުިރޔަަކސް މި ޤައުުމގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަތްެކއް ުނކުރެވޭނެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 އެ ިވއްޔާ ތި ކުރަްނއުޅޭ ކަމަީކ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަުށް. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ވާހަކަދަްއކަން ފެުށުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި 

ލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްާރހީމް މަޖިލީހަުށް ހާޒިރުނުކުޮށް މަޖި

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަުށް ހައްޔަރުކޮުށްފައި ހުންނާތީ އެކަން އެންމެ ހަރުކަުިށ  13މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 

ޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދަކީ މިއީ އިއްޒަތްެތިރ އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަން. އަ 

ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯޓުނަގަން ހުުށަހަޅައި މިައދު ވޯޓުނަގަންޖެހޭ ދުވަސް. 

ފުޅުން ތި ގޮނޑީގައި ަބގުޑިަބއްދަިއގެން ތި ތިއްބަވަީނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި ނައިބު ަރއީސާ ދެ ބޭ
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މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީާއ މި ހުރިހާ އެއްޗަކާ ޚިލާފަުށް އެކަން ކުަރއްވާތީ އަުޅގަނުޑ 

ނުން. ގާނޫނު ނަންބަރު އެކަން ވެސް އެންމެ ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލަން ބޭ

ގެ ދަުށުން މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަުށް ައުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާއިުރަގއި ަދންނަވާލަން ބޭނުން. މި ލޯކަލް 7/2010

ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީ ހިމެނިގެންވާ ގޮތް ބަދލުކުރުމަުށްޓަކަިއ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު މި ވަނީ ހުުށަހަޅާފަ. ކުރިން 

ރިޓީ ހިމެނިގެންގޮސްފަިއވާއިުރ، ބަެއއް މެންބަރުން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަަދއްަކވާއިުރގައި އެބަ ވިދާޅުޭވ މި އޮތޯ

މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ރުހުންދޭ ބަޔަކު ތިބޭނޭ. މިހާރުވެސް މި މަޖިލީހުގެ ރުހުންދީފައި ތިބި ތިން 

ރމެންޓު އޮތޯރިޓީގައި. ެއއީ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ހުުށަހެޅޭ މީހަކު ހަމަ މި މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ތިބޭ ލޯކަލް ގަވަ

ރުހުންދީފައިވޭ. އަދި ަރއްިޔތުންގެ ތެރެއިން ހުުށަހެޅޭ މީހަކަުށް މި މަޖިލީހުން ރުހުންދީފައިވޭ. ޭއެގއިތުރުްނ 

ހުންދީފައިވާ މީހެއް. ެއއީ މިހާތަނަުށް އައިއިރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުްއވާ މެންބަރަކީ ވެސް މި މަޖިލީހުން ރު

ހޯމް މިނިސްޓަރު އެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެވީ. ހޯމް މިނިސްޓަރަކީ މިހާރުވެސް ހަމަ ލޯކަލް ަގަވރމެންޓު އޮތޯރިޓީގެ ަރއީސް. 

ކުރިމަތިލަިއގެން އަތޮުޅ އަދި ޭއގެއިތުރުން، އަތޮޅު ތެެރއިން  އަންނަ؛ ހަތަރު އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން 

ކައުންސިލުން ވޯޓުލަިއގެން ހޮވާ ހަތަރު މެންބަރަކާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންާނއި ައއްޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލުންނާ ޮހޭވ 

މެންބަރުންނަުށް އެކުލެވޭ ބޯޑެއް މި ބޯޑަކީ. އަުޅގަނޑު ހަަމ ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވާލަން  9މެންބަރަކު ހޮވިގެން ޖުމުލަ 

މި ގާނޫނު ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މި ކަްނކަން ުކރަމުންދާއިރުގައި މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން، މި ގާނޫނުގެ ދަުށުްނ ބޭނުން. 

ހޮވަންޖެހޭ ލޯކަލް ކައުންސިލު މިއަދާ ހަމައަުށް ނުހޮވި ވާތީ. އިންތިޚާބު ލަސްކުރަމުންލަސްުކރަމުން ގޮސް މި ގާނޫުނގެ 

އަހަރު ހޮވަންޖެހޭ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެ ކައުންސިލަރުން ހޮވިފަިއ  ދަުށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް؛  މި

ެގ ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް އިންތިޚާބު  25ހުންނަންޖެހޭނެ މި ފާއިތުވެދިޔަ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 

ޅުޖގަނޑުމެްނނަުށް މި ފެންނަނީ މި ގާނޫނު ލަސްކޮުށް މިއަދާ ހަމައަުށް ައިއއިރު ވެސް މި އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި މި ވަނީ. އަ 

ތިލާން ކެރިވަަޑއިނުގެން ުކރިމަ އިންތިޚާބަކާ ހަރުދަނާކުރަން ވާހަކަދައްަކވަުމންގެންދާއިރުަގއި ަރއްޔިތުންނަުްށ ކުރިމަތިލާން،

ހީލަތްތެރި  މި ގާޫނނު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މަކަުރވެރިތަން.  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އުޅުްއވާهللا ޢަބްދު

ރޭވުމެްއގެ ތެރެއިން މި ގާޫނނަުށް ބަދަލު މި ގެންނަނީ. މި ގެންނަނީ ކުރީ ޒަމާނުގަިއ މީގެ އެަތއް ދުވަެހއް ކުީރގައި 

ކަތީބުންނަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ގޮތަުށް އެ ނުޫފޒު އަލުން ައނބުރާ މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޯރުވުުމގެ؛ ހަމަ އެ 

ހާރު ލޯކަލް ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީައުށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ލައްވާ ާވހަކަ އެ ވިދާޅުވަނީ. ެއއީ ހަމަ ހީލަތްތެރި ރޭވުމުގައި. މި

ރަނގަޅު ކަމެއް. މިހާރު އޮތް ބޯޑަުށް ވެސް ހަމަ އަންހެން ބޭފުޅަކު ލައްވަންޏާ ހަމަ ލައްަވންވީ. އެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. 

ޖަމުޢިއްޔާަތކުން މީހަކު ލާފައި، އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ާދއިރާއިންނާއި އެކަމަކު އެ ެއގޮތަުށް ނިންމާފައި، އަނެއްކާ މަދަނީ 

ހިންގުމުގެ ދާއިާރއިން މީހަުކ ލާ ކަމަުށް ވަންޏާ ލާފައި، ފަސް މީހުން އެކުލެވޭ ޯބަޑކަުށް ހައްދުވާަފއި، މި ބޯުޑގެ 

އްޔާ ަކމަުށް ހައްދާފައި ވަނީ. މިހާރު އިނާޔަތްތަާކއި މުސާރައާ އެްއޗެހި ކަނޑަައޅުްއވާ ބޭފުޅަކީ ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރި
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މިކަހަލަ ބޯޑުތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއި މި ތަންތަނުގެ އިނާޔަތްަތކާ ެއއްޗެހި ކަނޑައަޅާ ތަނަކީ ަރއްޔިތުްނެގ 

މަޖިލިސް. މިހާރު ނުފޫޒު ފޯރުވުމަުށްޓަކައި އެކަން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުފޫޒު ރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބުކުެރޭވ 

އުންސިލުތަުކގެ މަްއޗަުށް ފޯރުވުމަުށްޓަކައި މި ބޯުޑގެ މެްނބަރުންނަުށް މުސާރަ ދިނުން ވެސް އެ ބޭފުޅާ އަމިއްަލއަުްށ ކަ

ނަންގަވާ ކަހަލަ ގޮތަުށް ފޮނުަވނީ. އަުޅގަނޑު ހިތަުްށއަރާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވޭ. މީެގ ުކރިންވެސް ާރއްޖޭަގއި ވަރަުްށ 

އްޗެިހ ައއިއްަސ ހުރި ާވހަކަ. އޭރު ިދޔައިުރަގއި ސަުރކާރެްއގެ ނުފޫޒު އޭުރގަިއ ތިިބ ފަސޭހަކަމާ އެްއކޮުށް ތަރައްޤީަތކާ އެ 

ކަތީބުންގެ މަްއޗަުށް އޮތީ ކިާހވަރެްއކަން ފެނި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމުެގ ދަުށުންނޭ ރާއްޖެ 

މާއި، ރަްއޔިތުންގެ ފިކުރު ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން ކަމަުށް ހިންގަންވާނީ. ރަްއޔިތުންގެ ަބިއވެރިވުާމއި، ަރއްޔިތުްނގެ ިވްސނު

ވާތީެވ ެއކަން މިގޮތަުށް ގާނޫެނއްެގ ސިފަިއގަިއ ގެނެްސ، ލާަމރުކަޒީ ިނޒާމެްއގެ ދަުށުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ  ހިންގަން ފެުށީމަ، އޭގައި ހުރި ދަތިތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ މާނައަކީ

ބާރެއް ނަންގަަވއި ކުރީަގއި ޮއތް ގޮތަުށް ކަތީބުންނަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވާހެން ހޮވޭ ކައުންސިލަރުންނަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އެ 

ކަންކަން؛ އެ މީހުންެގ، ަރއްޔިތުންެގ ވިސްނުމާއި ފިކުުރ ހުރި ގޮތް ނުބަަލއި، ެއިއރެއްެގ ސިޔާީސ މަޤްޞަދު 

ުށްޓަކައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އަނބުރާ އިންތިޚާބުވުމަުށްޓަަކއި ާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތކުން ނުފޫޒު ހާސިލުކުރުމަ

ފޯރުވަިއގެން، އެ ޯވޓަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް މަސައްކަތްކޮުްށގެން މި ކައުންސިލުތަކަުށް ބާރުފޯރުވޭ ގޮތަކަުްށ 

ނޫން. އަުޅގަނުޑ މިަކން ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްެވރި ވެްސ ކުރަން. އަުޅގަނުޑ އޮތުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ކަމެއް 

 މި ބިލަުށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުްށ ޝުކުރިއްޔާ.

  

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އިްއޒަތްެތރި އުތުރު ދާއިާރގެ  ްނޮގޅީަމއްޗަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

އިތުރަުށް ފާހަަގކޮުށްލަން އާދެ! އަުޅގަނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަުށް ވެސް އެދި  މި ދަންނަވާލީ ބައެއް ކަންތައްަތއް ައުޅގަނޑު 

ބޭނުންވާތީ. ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުަގއި އެބައޮްތ، ރަީއސުލުޖްމްހޫރިއްޔާ ނަންތައް ހުުށަހެޅުމަުށް. މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާ 

ނަންތަކަުށް ވެސް އިޢުލާނުކުރައްަވއި، އެ މަނިކުފާނަުށް އެ ތަނަުށް ފެނިވަދައިގަންނަވާ ަބއެްއގެ  ނަންތަކެއް ކަމަުށް 

ހަުށް ފޮނުއްވާނީ. މިހާހިސާބަުށް ކަން ހިނގާފަިއވާ ޮގތަުށް ބަލައިލާއިރު އެ މަނިކުާފނު ފޮނުއްވަނީ ހަމައެކަނި ެއ މަޖިލީ

މަނިކުފާނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނަން.  ނަމުގެ އިތުރަުށް ީމގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން 

ތަކެއް އަިއއްސަިއ، ޭއެގތެރެއިން ރައީސަުށް ފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ނަންފުޅުތަކެއް ވެްސ ނަންތައް އަންނައިރުަގއި ހުރިހާ ނަން
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ހުންނަ އުސޫލު ނޫން އެހެން ގޮތަުށް މިހާރު ގެނެސްގެން، ހަމައެކަނި އެ މަނިކުފާނުަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން 

ން އަހަރަުށް އިންތިޚާބުވާ ބަަޔކަުށް ވެަފއި، މީގެތެރެއަުށް ލެވެމުންދަނީ. ައދި ލޯކަލް ކައިންސިލަކީ ޤާޫނނުއަސާސީން ތި

މިއިން މި އުފެދޭ ބޯޑު ހަމައެަކނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްެގން ހުުށަހެޅޭ ބޯޑު އެއީ ފަސް 

ނޭ. އަުޅގަނޑަުްށ އަހަރުގެ ދައުެރއް ދީފައި އޮްނނަ ބޯޑަކަުށް ވުަމކީ ެވސް ެއއީ މާ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކަުށް އަޅުަގނޑަކަުށް ނުފެ

ފެންނަނީ، ހަމަ ކުރީގައި ެވސް އޮތް ގޮތަުށް އަތޮޅުތަާކިއ ކައުންސިލުތައް ހިމެނޭ ގޮތަުށް ބޯޑު އަދިވެސް މެންބަރުން 

އިތުރުކުރަްއަވއިގެްނ ހިމަނާލަން. މީގެތެރޭަގއި ިމ ދެންނެވިހެން އަންހެން ބޭފުޅަކު އިންެނވުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު 

ރާނެ ކަމެްއ ނޫން. އެކަމަކު މިހާހިސާބުަށް ސަރުކާރުން ކަންކޮުށްފައިވާ ޮގތަުށް ބަލާއިރު އެމް.ޑީ.އޭއަުްށ ވެސް އިޢުތިރާޟުކު

ސޮއިނުކުރީމައޭ ބުނެ، ވެލިޫދގެ ކައުންސިުލގެ ރައީސަކަުށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން އިންތިޚާބުވި އަންހެން ބޭފުޅާ 

ރަީއސްކަމުން ވެސް ވަިކކޮުށް، ެއގޮތަުށް މަސައްކަތްކޮުށްަފއިވާތީ  ކަމަުށްވާ އަސްމާ މިކަހަލަ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަުށްޓަަކއި

އެކަން ކުުށްވެިރކޮުށް އެ ނޫން ޮގތަުށް ކަންހިނގާނޭ ގޮތަުށް ވިްސނާވަަޑއިގެން ކަންކަން ކުރެްއުވމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުަށް 

ން ބޭނުން. އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ދެކެން. އަދިެވސް ައޅުގަނޑު އެއްފަހަރު ހަމަ އަނެްއާކވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަ

އެއްަބއެްއގެ ގޮތަުށް އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތްކުރާއިރު، މިައދު މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް 

ުށްނުދެްއވަިއ،  ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގާނޫނާ ޚިާލފަުށް ޖަލުގަ ބައިންަދވަިއ، އަދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް މި ތަނަުށް ހާޒިރުކޮ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ގޮނީޑގަިއ ބަގުޑިބަންަދވަިއގެން އިންނަާވކަމީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހަުރކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެިރކުރާ 

ވިޔަސް، ެއ  މަސީޙުهللا ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދާއިާރގެ މެންބަރު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، މަނިކުފާނާއި އަދި 

ހައްޔަެރްއގަިއ ހުންނެވި ކަމަުށް ވަންޏާ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި  ބޭފުޅުން ވެސް

އަުޑއުފުލާ ގޮތަުށް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރެންހެން؛ ތި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ނޯކޮންފިޑެންސް އޮެވގެްނ 

ތަުށް އަޑުއުފުލާެނ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އަޅުގަނޑުމެްނެގ ވަކިކުިރކަމުަގއި ވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެން އެގޮ

މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަދި އެ ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވެްސ އަނިޔާވެިރވުމަކަުށް. ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރަން 

ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު އެނގޭ ކަމަުށް  ގަންދީ ހުވާކޮުްށގެން ތިބޭ މި މަޖިލީހުން، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަުށްهللا 

ނަހަދައި، އަދި ވަކި ގޮނޑިެއްއގައި އިނުމަުށްޓަކައި އެ ކަްނކަމަުށް އަޅައިނުލާ ތިބޭ ކަމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންބޮުޑާވ 

 ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް  އްބެވިތި  ލަުށް ބަހުސަުށް އެދިަވޑަިއގެންިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން މި ބިޝުކުރިއްާޔ 

ދަންނަވަން. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަންނަުށް ފެނޭތޯ  ކަމަުށް ލާ ނިމުނީޙަސްގެ މަރުނިމުނީ. ހަމަ ބަހު އިއަރުވަ ފުރުޞަތު

ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނުަށް ދަންނަވާލަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ވޯުޓގަީޑގައި ވޯޓަުށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ވެސް 
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ކޮުށްފައި ބު ޚާމުތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން އިންތިޤާމަޖިލީހުގެ މި މަ ގެ ރަްއޔިތުން .މި ފުރުޞަތުގައި  މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން

ހުުށަހަޅަނީ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ނެތްކަމަުށް ބައިތިއްބަނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަދި އިުތބާރު

ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ނެތްކަމަުށް ހުުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކަުށް ބަދަލުގެންނަނީ ވެސް ރަްއޔިުތން މެންބަރުން. އަދި އިތުބާރު

ކަމަކަުށް  އިރުގައި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ހުރިހާކުރުމުގައި މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭމު އަދާޤާމި މަ

މެންބަރުން ވެސް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ. ލާނަންއިނަމަވެސް ދަންނަވައެހެން .ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކެއް އެބައޮވޭޖަވާބުދާރީ

ހުރިހާ މީހުން  އިންނަ އެންމެ މީހަކު ކައިިރއަުށް އިރިާޔސަތުގަ ،މި މަޖިލީހުގައި އިންނަ .ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ

ެވސް ތިަޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ގޮތަުށް ކަްނަކން ކުރުމަކީ ެއއީ ހަަކުށް އަނިާޔވެރިވާއެ މީ ،އައިސް ވަުަށއިގަނެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ގޮެތއް ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުންނަުށް އެންމެ ރަނގަޅު

މިއަދުން  އިއެީކގަ. ހަމައެއާުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އި އަކަމެއް ނޫންަކމުގަ މަލުކުރުމުގެ އުސޫުލ އެއީ ރަނގަޅުޢަގޮތަކަުށް 

ހިތަުށް ތި މަސައްކަތްކުރަްއވާ ވަރަުށް ބަލައިގެްނ ރުމަތްތެރިކޮުށްޙުރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަތކަުށް ފެުށިގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ފިޔަވަޅެއް ެވސް އަުޅގަނުޑ ހުނު ކޮންމެ ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކާ  އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގަ

މުގައި މި އިންނަނީ ޤާެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަ އިމުގައި އިނދެގެން އަާޅނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ފަހަރެއްގަ ޤާމި މަ

 އި ވާ ބަހުސްގަ ވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ވާހަަކތަކަުށް ނުވަތަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައް ތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ދައްކައިްއޒަ

 އި އެީކގަ  ލާޞްތެރިކަމާންނަުށް ވަރަުށް އިޚުރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރު، ގޮތަކަުށެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ ބައިވެިރެވވޭ

ކަންކަން ކުރުމަީކ  އިއެކީގަ  ތިރާމާޙްރިޔާސަތަުށް އި އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ވާހަކަދެކެޭވއިރުގަ  .ދަންނަވަން

މަނިކަުށް ނުވަތަ އެހެން ނަން ބޭނުންކޮުށްގެން ރީކޯ މޫސާ ވެސް މި ގޮނީޑގައި އިންނަ އަުޅގަނޑުގެ  އިއެއީ ފަހަރެްއގަ

ހިތުން ރުމަތްތެރިކޮުށްޙުއަދާކުރުމަުށް އޮތް ަގވާއިދަުށް  ންނުައސާސީނޫޤާ އިކަމެއް ނޫން. އެއީ މި މަޖިލީހުގަ  ކުރެވޭ މީހަކަުށް

 .ލާނަންއިހިސާބުން މެދުކަނޑަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މި  ކަމުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަމުން

  ގައި.1:30ދެން ކުރިއަުށް ގެންދާނީ 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:24: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހު 9

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ،9ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  ގެންދަންަމސައްކަތް ކުިރއަުށް  ދަންފަޅީގެ މި .السالم عليكم

މި ފުރުޞަތުގައި )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( ޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯ

ބެހޭ ކޮމިޓީަގިއ  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ލާނަން. މިނިވަންއިއައި ަބއެއް ަބދަލުތައް ދަންނަވަ ކޮމިޓީތަކަުށް

 ފޮނަދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުޙައްމަދު ޠީފްޢަބްދުއްލަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ދިއްދޫހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

މެންޓްީރ ގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލައެިދވަޑައި ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް  هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ން )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން .ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ

 27ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ތަކުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންގްރޫޕު މެންޓްރީއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމަޖިލީހުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ގައި އަންާގފަ. އެހެންކަމުން 2017ރީ ވަރުފެބު

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މުލަކުޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ކުރަން. އިމްތިޔާޒުން އެކަްނ ެއގޮތަުްށ އިޢުލާނުތީގޮތުެގ މަ

هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު

އެ ލިޔުން  .މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ އިގެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާލަޑަ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުމަުށް އެދިވަ ޝާހިދު

ިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަމާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  ،ލިބުމުން

ަގއި އަްނގާފަ.  2017ރީ ވަ ރުފެބު 27 ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ތަކުގެ ލީަޑރުންނަުށް އެކަންމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާލަ

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ ަވނަ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

هللا މެންބަރު ޢަބްދުިއްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާެގ ކުރަން. ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ އިޢުލާނު

އެިދވަަޑއިގެްނ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް  ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މުލަކުގެ ބަދަލުގައި ޝާހިދު

މާއްދާެގ  ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން .މެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަ

 ީލޑަރުންނަުށް އެކަްނ ވާނީ  ަތކުގެމެންޓްރީ ގްރޫޕުއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލަޖިލީހުގަން މަ)ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

ވަނަ  107. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަންގާފަ 2017ރީ ވަފެުބރު 27އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ެކޔޮޫދ އާއްކުރަން. ުށް އިޢުލާނުމަތީން އެކަން އެގޮތަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

މެންޓްރީ ުގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފިއވޭ. ޕާލައިބްރާހީމް ޙަސަން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑއިގެން ުޖމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަޖިލީހުގަމަތީން  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން

. އަންގާފަގައި  2017ރީ ވަފެބުރު 27އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  މެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ

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

ކުރަން. ސުލޫކު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކެޮޔދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީްމެގ އިޢުލާނު

އަުށް ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ
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ވަނަ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންމެޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަ

މެންޓްރީ ުގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން މެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަަމތީން މަޖިލީހުގައި ހި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  .ގައި ައންގާފަ 2017ރީ ވަފެބުރު 27އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން  ވާނީ

ޔާޒު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ އިމްތިމަތީން ެއކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107

ޝާހިދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ސިޓީ މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ެއދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ާޕލަމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން 

އި މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއާވ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

 2017ޗް މާރި 1މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ

މަތީން އެކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ 107އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ އެހެންކަމުން، ރަ .އަްނގާފަ ގައި

އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މުލަކު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ޝާހިދު هللا ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ހެންވޭރު އުތުުރ ދާއިރާގެ 

 ،މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕާލަ ީޕގެ.ޑީމް.އެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން 

މެންޓްރީ ލަމަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ ަގއި އަްނގާފަ 2017ޗް މާރި 1ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ގެ ސަރުކާރު މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް ިއޢުލާންކުރަން. ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަވރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިން

ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން 

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުންމެންޓްރީ ގުަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ޕާލައެދި

ެމންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ 107

ން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ . އެހެންކަމުަގއި އަންގާފަ 2017ޗް މާރި  8އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

މު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ ާއއް މަތީން އެކަން އެޮގތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107

ޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ލަވަަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާމެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން ެއދި

މަތީން މަޖިލީހުގައި  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއާވ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ަގިއ 2017ޗް މާރި 8މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ގެ ޕާލަހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު

މަތީން އެކަން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަންގާފަ

އިގަްނނަވާ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުލޫކު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަ  އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.
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ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން 

ޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލި ަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލައެދި

ެމންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ 107

އިދުެގ . އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާ ަގއި އަންގާފަ 2017ޗް މާރި  8އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107

ކާުށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމުެގ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ެކންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ވަަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން

. ަގއި އަންގާފަ 2017 ޗްާމރި 8ކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން މެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ

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

ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަ ޤައިޢުލާންކުރަން. 

ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން 

ުދގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ،މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުންޓީެގ ޕާލަަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާއެދި

ެމންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ތަކުގެ ޕާލައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީމަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ 107

. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ ަގއި އަންގާފަ 2017ޗް މާރި  8އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

މަތީން ެއކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ  ިއވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 107

ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކާުށިދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ޢަލީ ޙުސައިންގެދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެންދޫ

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަ ފައިޞަލް ނަސީމް

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން

. ަގއި އަްނގާފަ 2017ޗް މާރި 13މެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ލަޕާޓީތަކުގެ ޕާ

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

 ގެ މުޙައްމަދު ނާޡިމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ަވއިކަރަދޫއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އިޢުލާންކުރަން.

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން  هللاބާރީ ޢަބްދުޢަބްދުލްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ުކރެންދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް 

 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕާލަ އެމް.ޑީ.ީޕގެއެދިަވޑަިއގެން 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގަ ތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮ 

. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ަގއި އަންގާފަ 2017ޗް މާރި 13އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

އިްއޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( ޢުލާންކުރަން.މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107
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އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ކަމަުށް.  ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން  ޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.ޗެކު މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހުން. ދުވަހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާހިސާބުަށް ގޮސްފައިވާ ކަްނކަމަުށް ވޯޓަުްށއެ ،9.1

ދުވަުހގެ  ،9.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކްކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ަހނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.

އެހުން. މިއަދު މި އެޖެންޑާ އައިޓަުމގެ  ހިސާބަުށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯުޓން ނިންމާ

ލާ މައްަސލަ މި ދަންނަވާލަނީ. ގާނޫނު އިދަންނަވައޮތް. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ހުން އެބައެ ދަުށުން ދެ މަސައްކަތަކަުށް ވޯޓަުށް

ކުރުމުެގ ަގިއވާ ގަާވއިދުތަކަުށް ޢަމަލު 2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލު (ބެހޭ ގާނޫނު މު ގަާވއިދުތަކާާއއް) 2008/6ނަންބަރު؛ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  މުއްދަތު އިތުރުކުރެްއވުމާ ުގޅޭޮގތުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރްއވުމާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯ

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ 

. 3. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

. ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ 2ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވަކި ގޮތަކަުްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި

 2008/6އެހެންކަމުން، ގާނޫނު ނަންބަރު  .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ވަނަ  2018މުއްދަތު  މަލުުކރުމުގެޢަގަިއވާ ގަާވއިދުތަކަުށް  25އަދި  1ގެ ޖަދުވަލު (މު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާޫނނުއްއާ)

 މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓު.ވަގުުތކޮޅަކަުށްަފހު( ) ޕްރީލް މަހުގެ ނިަޔލަުށް އިތުރުކުރުމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.އަހަރުގެ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ދާއޫދު ޖަޢުފަރު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެނައުުމގެ ބިލު ުށް އިޞްލާޙު ( އަަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއޫދު  ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބ44ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 17

 ާދއިާރގެ  އުނގޫފާރުސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އެހެންކަމުން،  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުްށ ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ . ފާސ61ްއަދަދު؛ 
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ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދާއޫދު ޖަޢުފަރު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

އިަގތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިުލ ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަުށް އިޞްލާޙު( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ ގާނޫނުލާމަރު

 އި ދަންނަވަން.ކަމުގަ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެ ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަ
 

 ނިންމުން 
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕްރީްލ އެ 12 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދަންނަަވން. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 ގައި.9:00 ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު ވާ 2017

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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ގެ ދަށުން ލިޔުމުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 68ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ހޯއްދެވުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޖަވާބު 

 .ރޑއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓަރ ،ދީދީ މުޙައްމަދު 

 ޒަށް ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު އް މުޙައްމަދު މުޢި 










