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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސާދަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުަވސް( )ބުދަ 2017 އެޕްރީލް 12

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله الم على رسولالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  30ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 ޖެންޑާ ައއިޓަމުއެ

 .2017/1/14އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ގަިއވާ ަމއްސަލަ ނިމުމުން ވޯޓަުށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 5.1އިޓަމް އަ ެއޖެންޑާމި ރޭގެ މި ޖަލްސާގެ  -4.1
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އެޕްރީލް  12ންެމވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ނި ވައިަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރައް  އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު -5.1

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް  ަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއްނުވޭ.2017

ންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު. ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ބާރަުށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލަކީ ނިމިދިޔަ ދައުރު ވެސް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަށް 

ހެންނަމަވެސް ަވރަުށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންަތާކ ހެދި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރެވިފައިވާ ބިލެްއކަން އަުޅގަނުޑ ހުުށަހެޅި، އެ

ފާހަގަކޮުށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލު މި ދައުރުަގއި ހުުށަހެޅުނުއިރު، މިދިޔަ ދައުރުަގއި ބިލު ހުުށަހެޅިފައިވާ ގޮތާ 

ގިނަ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކަުށް ޙަްއލު ލިބިގެންގޮސްފަިއވާކަން  ޚިލާފަުށް އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަުށް

އެޕްރީލް؛ އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަުށް  12އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެުވނު. މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަުށް ޓަކައި 

ޙުތަކަކާ ެއކު މި ވަނީ ފާސްކުރެވިފަ. ހުުށަހެޅި ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަޝްވަާރކުރުމަުށްފަހު ކުދިކުދި އިޞްލާ

އެހެންކަމުން، މި ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޅްލާޞްތެރިކަމާ އެީކ 

ޝުކުރު ދަންނަވާހާލު، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ އިާދރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތަުށް ވެސް ޝުކުުރ 

ދަންނަވަމުން، އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހަުށް ހުުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު ަވރަުށް ބޮޑަުށް އެދެން ހުރިހާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެއްވާނެ ކަމަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއޒަތްތެިރ 

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

ިސކުންތު.  37މިނެޓު  31ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުުތ. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ޖުމުލަ  ރިޕޯޓަުށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ

 57މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  37މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުްށ  50މިނެޓު  13އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  4ތެރި މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތް 2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 
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ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލަީކ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއަޗުށް މީގެ ކުރިންވެސް ަޤއުމީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. 

ރޭަގއި ަކންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި. ާޚއްަޞކޮުށް، މި އިންޑަސްޓްީރއަކީ އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ޭއރު އަުޅގަނޑުމެން ތެ

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތަުށް ބަލާއިރު، ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން ކުރިއަަރމުން އަންނަ ސިނާޢަތަކުަށް 

އެްނމެ މުހިއްމު ސިނާޢަތް ކަމުަށް  ވެފައި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ނިސްަބތުން މިއަދު މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާުދގެ ދެވަނަ

ވާތީ އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލަްނ ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، މި ިސނާޢަތް ކުރިއެރުމަުށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް 

ންމެން ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގާނޫެނއް ުވޖޫދުވެގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭން މިއަދު އެ

ވެސް އުފާކުރާނެ ކަމެއް. މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް ކުރެވުނުއިުރގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގިއ 

އަޅުގަނޑަުށް ވެސް އޭރު މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު. އޭރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވުން 

ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ހުންނަ އާދަިއގެ ގޭބިސީަތއް ނުވަތަ ދިރިުއުޅމަުށްޓަކައި އެންމެ ބޭނުންވާ  ހުރީ،އަތޮޅުތެރޭަގއި

ބޭސިކު ހައުސިންގ އިމާރާތްުކރުމަުށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުއްދަަތކާއި، މި ހުއްދަތައް ެނގޭނެ ގޮތާިއ، މި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

އެހެންނަމަވެސް މި ގާނޫނު މިހާރު ބަދަލުވެގެން އައިސްަފއިވާ ގޮތުން، ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭ ކަންބޮޑުވުން ހުރީ. 

ވަނަ މާއްދާައުށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙާ ެއއްކޮުށް އެއް ފަންގިފިލާ ނުވަތަ ެއއް ބުރިއަުށް ކުރެވޭ އިމާރާތްތަކަުްށ  97މި ގާނޫނުގެ 

ނުން ފާހަގަެވ، އޭރު ައޅުގަނޑުމެްނެގ ޚާއްޞަ ހުއްދަެއއް ނެތި އިމާރާތްކުރެވޭނެކަން މިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ގާނޫ

ކަންބޮޑުވުެމއް. އަދި ެއާއއެްއޮކުށް މި ގާނޫނުގެ ހުރި ގިނަ ައދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާތަކަކީ އޭރު ބޮޑެތި އަދަދުތަކަުށް ިވޔަސް، 

ނަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވަނީ ކުރީގެ ކޮންސްޓްރަކްަޝން އިންޑަސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންާނ އެއްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން

ކުރެވުނު މަޝްވަާރއާ ެއއްކޮުްށ އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުާޅ އެްއގޮތަުށް މިދެންނެވި އަދަދުތަކަުށް ބަދަލުގެނެވިފަ. އަދި 

މީގެތެރޭން ޖުމުލަ ނިސްބަތް، ޕަސެންޓޭޖަުށް ދެން އިތުރުވާ ޖޫރިމަނާތައް ވެސް ހިމެނިފަ. އަޅުަގނޑު މި ގާނޫނަުށް ބަލާއިރު، 

މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ ެއކު ައޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ މި ގާނޫނަކީ ހަމަ މުހިއްމު ގާނޫނަކަުްށ  ހަމަ މިދެންނެވި ފަދައިން

ވެގެންދާނެކަން. އެންމެ މުހިްއމު ކަމަކީ މިއަުދ ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިްނޑަސްޓްީރގައި ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ކުދި، ިމ 

ނިންމުމަުށްފަހު ކޮުށް ޖެހުމަކީ އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްގޮން ބޮޑު އެއް ދާއިރާގެ ތިބި ކުދި ވިޔަފާރިެވރިންނަުށް ލިބޭ އެންމެ

ފައިސާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ. ސަބްލީޒްކުރާ ފަރާތްތަކަުށް މިައދު ވެސް އެ މަސައްކަތް ކުެރުވމުގެ ފުރުޞަތު މި ގާނޫނުން 

ހަމަޖެހިފަ. އެކަން ކަުށަވަުރ  ފަހިކުރާއިރު، މިދެންނެވި ފަާރތްތަކަުށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ގާނޫނީ ގޮތުން ނޯވޭ 
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މި ކޮުށްދެނީ މި ގާނޫނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ މިދެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާިއ ބަދަލުތަކާ އެއްކޮުށް، މުިޅ 

އިޏްޑަސްޓްީރގެ ވިސްނުމާ ެއްއކޮުށޭ މި ބިލު މިއަދު ފަރުމާކުރެވިފައި  މި ވަނީ. ެއ ސަބަބަުްށޓަކައި އަުޅގަނޑު ވެސް މި 

ތާއީދުކޮުށް، މި ބިލު ަހމަ ފާސްކުރުމަުށް ހުރިހާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަުށް އަދަުބވެރިކަމާ އެކު  ބިލަުށް

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ވެްސ މި ިބލު ދިރާސާކުރެވުނު ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނޭ މެންބަރަކަުށް ވާތީ، 

ކޭގޮތް ާހމަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމަުށް ވިސްނޭތީ އަުޅގަނޑު ެއްއޗެއް ބުނެލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާުތން އަޅުގަނޑުމެން ދެ

ކަމަުށް. އާދެ، މި ބިލަކީ މިީއ ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފުޅާވަމުްނ އަންނަ ެއއް އިންޑަސްޓްީރައުށް ބަލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ 

ާގނޫނެއް ވެސް ބޭނުން އެބަވޭ.  އިންޑަސްޓްީރއާ ގުޅުންހުރި ބިލެއް. ދެން މި ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން އަންނައިރު މިއަުށް

މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ައުޅގަނޑު ދެކެްނ، ާރއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސްޓްީރައުށް ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ 

ްއގެ ކަމަުށް. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މާލެ ފަދަ ތޮއްޖެހިގެން ތަރައްީޤވަުމން އަންނަ ތަނެްއގައި މި އެޅޭ އިމާރާތްތައް މިއީ ގާނޫނެ

ތެރޭން މޮނިޓަރކުރެވޭ އުސޫުލން އެޅޭ އިމާރާތްތައް ކަމަުށް ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި ގާނޫނު ފުރަތަމަ މަޖިލީހަުށް އައިއިރު 

މިހާރު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކޮމިޓީއަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި މީގައި ހުރި ވަރަުށް ގިނަ ކަްނބޮޑުވާ ކަންަތއްތަެކއް. 

އްސަލަތަުކގެ ތެރޭން ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްުލވެގެންިދޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ނިންމަން ހިފާލިއިރު ހުރި މަ 

ވަަރކަުށް ބާބު އެބައޮތް.  16މާއްދާ އެަބއޮތް މީގަިއ.  98ސަފުހާގެ މި ގާނޫނު ގާތްގަނަޑކަުށް  65ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ، 

މިނެޓުތެރޭ. އަުޅގަނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ އެީއ.  15 މި ކޮމިޓީން މި ބިލު، މި އޮތް ބޮޑު ގާނޫނު ނިންމާލީ ގާތްަގނޑަކަުށް

މިވަރުގެ ގާނޫނެއް އަންަނއިުރ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ެވއްޖެްއޔާ ދިރާސާކޮުށްލަން، މިއަުށް ވިސްނާލަން ަވގުތު 

ވެންޖެހޭ. ދެން މީގައި ދޭންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގައި ވެސް މިއަުށް ވާހަކަދެކެވެންޖެހޭ. އަދި ކޮމިޓީގައި ވެސް މިއަުށް ާވހަކަދެކެ

ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، މި ރާއްޖޭގެ މި އިންޑަްސޓްރީަގއި ތިބި ކުދިކުދި ކުންފުނިތަކަުށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް މިއިން 

ކުރިމަތިވެދާނެކަމުެގ ބިރު އެަބއޮތް. މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން މިއީ އާމުދަނީ ލިބޭނެ ވަސީަލތެއްެގ ގޮުތގަިއ މި ގާނޫނު 

ކޮުށްފި ނަމަ، މީގެ ނާޖާިއޒު ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮުށްފި ނަމަ، މީގެ ވަރަުށް ނޭދެވޭ ައސަރުޮކުށްފާނެ ކުދި ކުންފުނިތަކަުށް. ބޭނުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުން އޭަގއި އެބައޮތް. ފަސް ސަޭތކަ ރުފިޔާ އެންމެ މިނިމަމް ފައިންކުރެވޭ އަދަދު ކަމަުށް؛ ފަސް 
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ކުރެވޭ އަދަދު ކަމަުށް ހިމެނިފައި، ފަސް ަލއްކަ ރުިފޔާ އެަބޮއވޭ. ފަސް ަލއްކަ ރުފިާޔއާިއ ހާސް ރުފިޔާ މިނިމަމްކޮުށް ފައިން

ފަސް ހާސް ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގައި ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ހުންނައިރު، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އޮތް ބިރަކީ މިހާރު 

ބޮޑަުށް މަސައްކަތްކުރާ؛ މިެދންނެވީ އާމުދަނީ ލިބިގަތުމަުށް ސަރުކާރުގެ އުސޫލުތައް މި ހުންނަ ގޮތުން އާމުދަނީ ހޯދުމަުށް މިހާ 

ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ނަަމވެސް އާމުދަނީ ލިބިގަތުމަުށް މަސައްަކތްކުރާ ސަރުކާރެްއަގއި މިދެންނެވި އުސޫލުން ފަސް ހާސް 

ގޮުތަގއި ފަސް ަލއްަކ  ރުފިޔާއާިއ ފަސް ލަްއކަ ރުފިާޔއާ ދޭތެރޭ އޮންަނއިރު މިދެންނެވި ކުދި ކުންފުނިތަކުެގ ޖޫރިމަނާގެ

މިދެންނެވި ކުންފުންޏެއް ދެން ނިުކމެ އިތުރަުށް ކުރާނެ ވިޔަފާިރއެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ނަަގއިފި ނަމަ،ރުފިޔާ 

މިހާރުވެސް ޓެކްްސގެ އުސޫުލތައް؛ މި ބޭނުންކުާރ އާމުދަީނގެ އުސޫލެްއގެ ގޮތުަގއި، ައުޅގަނޑުމެން މުހިއްމު ކަެމއްގެ 

އަުށް ތަޢާރަފުކުެރވިފައި ހުރި ުއސޫލަުށް ާވއިރު، މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ރާއްޖެ 

އުސޫލުތައް ނާޖާިއޒު ގޮުތަގއި ވިޔަފާިރވެރިންގެ މަްއޗަުށް އަްނނަ ތަން. އެހެންވީމާ، މިހެން ހެދޭ ގާނޫނެއް، މިހެން ތެޅިގެން 

މީެގ ކޮންމެވެްސ އެހެން ސިއްެރއް މި ކަމުަގިއ އޮންނާނެ. ައޅުގަނޑުމެން މިހާ ފަސޭހަކަމާ އެކު ނިންާމލުން މިއީ 

އަބަދުވެސް ަޝއްުކކުރާ ކަމަީކ މިހެން މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިހެން ނިންމޭ ގާނޫނުތައް މިހެން ނިމިގެންދާއިރު، 

ންބޮޑުވުެމއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑަުށް، މީގައި ކޮންމެވެސް ނާޖާިއޒު ބޭނުމެއް އެބައޮޭވ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަ

ޚުދު އަޅުގަނޑަުށް ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ގޮުތގައި އޮީތ، މިދެންނެވިހެން މި ބޮޑު ގާނޫނު، މި ބޮޑު ގާނޫނު މިހާ އަވަހަުށް މިގޮތުަށް 

މިއަކުން ފާހެއް ނިންމާލުން މިއީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެްއގެ ގޮުތގައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހެޅިހުުށަހެޅުމެއް 

ވެސް ނުވި. މިކަމާ އަޅުގަނުޑމެން ކޮމިޓީން މިއަދު ވޯލްކްައއުޓު ކުރިން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ނެތި މި 

ނިންމާފައި މި އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑަުށް އުނަދގޫ މި ގާނޫނު މުހިއްމު ވިޔަްސ، މި އިންޑަސްޓްީރއަުށް ގާނޫނެްއ 

ނޑަުްށ ވަރަުށް އުނަދގޫވޭ ިމއަުށް ވޯޓުދީގެން މި ފާސްކުރަން. މީގައި މިދެންނެވިހެން ފަހުން މުހިއްމު ވިޔަސް އަުޅގަ

ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަުށް، ފަހުން ނުކުންނާނެ، ނަތީޖާއަުށް، ަފހުން ނުކުންނާނެ ކަންކަމަުށް ިޒންމާވާންޖެހޭ. ގާނޫނެއް ހެދި 

ންތޯ ބަލަންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ކޮންސްޓަރަްކޝަން ދާއިރު، މި ގާނޫނުން ރަްއިޔތުންނަުށް ކުރާނީ ފައިދާތޯ ގެއްލު

އިންޑަސްޓްީރގައި ބޮޑެތި ކުންުފނިތަކެއްގެ ގޮތުަގއި މަދު ކުންފުނިތަކެއް މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ކުދި ކުންފުނިތައް 

ުށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްެގ އެބައުޅޭ މި ކަމަުށް މަސަްއކަތްޮކުށް، މި އިންޑަސްޓްރީ ތެރެއަުށް ވަންނަން އުޅޭ. މި ކުންފުނިތަކަ 

ގޮތުަގއި ގާނޫނެއް ައއިްސގެްނ ރާއްޖޭގައި ާއއްމު ރައްޔިުތންނަުށް މީގެ އުނދަގުލެއް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ 

 ވިސްނަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު 

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް. 
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 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދޫކޮުށްލީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަުށް.  އަޅުގަނޑު މިހާރު

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދޭތެރޭގައި އެަބއޮތް. ސަބަބަކީ، މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުގެ ވަރަުށް ބޮުޑ ކަންބޮޑުވުމެއް މި ބިލާ

ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓަރަްކޝން އިންޑާސްޓްރީ ހަމަ އެއްކޮުށް ފުޑުފުުޑވެގެންދާ ވަުރެގ ބޮޑު ބިލެއް މި އޮތީ، ވަރަުށް 

ރާތަުށް ބޮޑެތި ޖޫރީމަނާތަކެއް އޭގެތެޭރގައި ހިމެނިފަ. މި ބިލު ހަމައެކަނި އަމާޒުެވގެން ދަނީކީ ހަމައެކަނި އިމާރާތްކުރާ ފަ

އެކަޏެއް ނޫން. ޭއގެ ބަދަުލގައި އިމާރާތުގެ މަަސއްކަތާ ަހވާލުވާ ފަރާތާއި، އަދިވެސް އެހެނިހެން ވަރަުށް ބަިއވަރު  ފަރާތްތައް 

މީގައި އެކުެލވިގެންދޭ. މަަސްއކަތް ހަވާލުކުާރއިރު އެނގިހުެރ ނާންގާ ފަރާތްތައް ވެސް މީަގއި ހިމެނިގެންދޭ. ޖޫރިމަނާގެ 

ލައްކަ ރުފިާޔއަުށް ކުޑަކުރުމަކީ ެއއީކީ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މީގެ ދަލުގައި  5މިލިއަން ރުފިޔާއިން  1އަދަދު މިއަދު 

ވަރަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ޖެހޭނެކަން މިއީ ަޝއްެކއް އޮތް ކަމެއް ނހޫން. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ވަރަުށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެްއ، 

ކަތު ގްރޫޕުަތއް މީގެތެރެއަުްށ، މި ބިއުރޮކްރޮީސެގ ތެރެއަުށް ނުވަތަ މި އިދާީރ ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ މަސައް 

ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަުށް ވަދެެގން މިކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ މި ކަމަކީ ހަމަ 

ޔަތުަގއި ފަރުމާކުރެިވފައި އޮތް ބިލެްއގެ ގޮތުަގިއ ސީދާ ކޮރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިުކރުމަުށްޓަކައިފައިސާ ޖީބަުށް ވެްއދުމުގެ ނި

އަޅުގަނޑު ސިފަކުރަން. ެއީއ ބައެއް ކުންފުނިތަކަުށް ގްރޭޑުކުރާއިރު ަބއެއް ކުންފުނިތަކަުށް މާކްސްދެްއވަިއ، ނުރުހޭ 

ތްކުރުުމގެ ސިނާޢަތު ފަރާތްތަކަުށް އެްއވެސް ވަރަކަުށް މީގެތެރެއަުށް ވަންނަން ފުރުޞަތުނުދިނުން. ޚާއްޞަކޮުށް މާލޭަގއި އިމާރާ

ކުރިއަރަމުންދާއިުރގައި މާެލއަުްށ އަމާުޒކޮުށްގެން ހަދާ ގާނޫަނކީ މުޅި ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ެވސް ެއއަުށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ގާނޫނަކަުށް ވާހިނދު، މީަގއި އެބަހުރި ވަރަުްށ ބޮޑެތި ަމއްަސލަތައް. މިއަުދގެ ކޮމިީޓގެ ަބްއދަލުވުމުގަިއ ެވސް އެހާ ުކޑަ 

ަގއި ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތެއްަގއި އޮންނާނެ ކަމަކަުްށ ގެ ތެޭރގައި މިހާ ބޮޑު ބިލެއް ފާސްެވގެންދާއިރުއިރުކޮެޅއް

މު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމަުށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ުމހިއްގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުގައަޅު

 ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް މަތިން ޯއޑަރެއް އައުމުން ހަމަ ރަބަރު ،ނުދީެގ ފުރުޞަތުރާަތކުެގ މީހުން ގެނައުމުސަރުކާރުގެ ވުޒާ

އުޅުުނ ގޮތުްނ ުއޅުނު ބޭފުޅުން ކޮމިޓީ ތެޭރގަިއ  ީޤޤަތުގަިއ އެއޮތް ބޮުޑ ބިލު ނިންމިގެންދާއިރު، ޙަ މި ސްޓޭމްޕު ޖަހައި،

ކަ ރުިފޔާާއ ަލއް 5ޤަތުގައި ޤީހެޅިގެންދިޔައިުރ، ޙަިއޞްލާޙު ހުުށަ އަުށްތަރީސްވި. އެއް މާއްދާއަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާްނވެ އަން 
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މިހެން މާއްދާއެއް  ބޮނޑިކޮުށް އަހަނީ. މިހެން ހުރި ހުރިހާ ، ކުރެވޭ އެތަްއ މާއްދާތަކެއް ހުރި. ގަނޑުކޮުށް ހަމައަުށް ޖޫރިމާނާ

 ފެންވަރަުށް މިއަދު ކޮމިޓީގައިިތވާ ނޑު ވަރަުށް ލަދުވެގައަޅު، ގޮތަުށް ނުޖެހޭއެހެންވީމާ، އެްއވެސް ތާކުންތާކުބަދަލުކޮުށްލާުށޭ. 

މިއީ ހަމަ ސީދާ މި  ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން.ގަވަނީ. ެއކަމަުށްޓަކަިއ އަޅަ ގެންޮގސްފައިކަތް ކުރިއަުށް މި މަސައަ

 ނޑު ފާހަގަުކރަން. ޝުކުރިއޔާ. ގަކަމެއްކަން ައޅު ވަރަުށް ބޮޑު އަސަެރއް ކުރާނެ  ،ލިބިގެންދާނެ އިންޑާސްޓްީރއަުށް

 

 ދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނޑުގައްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުޝުކުރި

 ިސކުންތު.  40 .ުށްމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ބިލަކީ މިީއ  ލާނީ މިަކމެއް ނޭނގެ. އަުޅގަނޑު ަދންނަވައި ނުވާސިކުންތު ހަމަ 40ރައީްސ، މިހާރު  އިްއޒަތްތެރި

އްޔަންކޮުްށ ބޯޑަުށް މެންބަރުން ޢަ، ކަހަލަ ކަމެކޭ. ސަބަބަކީކު ކެމްޕޭނު އޮފީހެއް ހުޅުވުން ހަޤިޤަތުގައި އަނެްއކާވެސް ވަކި މީހަ

ބަރުންނަުށް ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނަޑއަޅަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެން އަދި ޯބޑުގެ ވަކިކުރަީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ. 

ދައުލަތުގެ  ެއހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ދެއްވާަފއި މި އޮތްަމތިން ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ. ގެ ލަފާ އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ

ދިޔައީ ކެމްޕޭން  ޔަތަކުން މިއް ދިަޔއީ ައނެއްކާެވސް ރަސްމީ ހައިސި  މައްޗަުށް ބަލާއިުރގަިއ މީަގއި ކަނޑައެިޅގެން މި

 ލާއިުރގައި މި ބަލައި ޗަުށްއްމި ބިލުގެ މަ، ޤީޤަތަކީބެލެވެނީ. ޙަ ނޑަުށް މިގަކަމަުށް އަޅު ދިޔައޮފީހެއް އިތުރަުށް ހުޅުިވގެން

 ... ރަުށް ފައިސާ ވަންނާނެ ގޮތްތަކެއްކާއޮތީ އަނެްއކާެވސް ޖޫރިމަނާތަކަކުން ސަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝު

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބަޔަކަުށް މި  ލުކުރާކަމަުށް ގަބޫ ން އޮންނަންޖެހޭނެރައްޤީވާން ބޭނުންނަމަ ކޮރަޕްޝަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތަ ރިއްޔާ ޝުކު

ުށް މި ބިލުން ކުރާނެ ޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންނަމަވެސް، ިދވެހި ރަްއިޔތުންނަވެދާނެ ިއއް މު ބިލަކަުށްބިލު ވަރަުށް މުހިއް

ްއގެ މީހަކު ގެން ނޫނިއްާޔ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަުށެވަދެ  އެްއވެސް ފައިާދއެއް ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލަީކ ޕާޓީއަުށް

ނާތަކަކީ ދިވެހި ރައީސް. މި ބިލުގައި މިހިރަ ޖޫރިމަ އް ިއއްޒަްތތެރިވެސް ނޭޅޭ ގޮތަުށް ފަރުމާކޮުށްފައިވާ ބިލެ ގެެއއް
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ކުރަން ހެޔޮުނވާނެ  ހަލަ ކަންތައްިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމކަ، ލީފެއް ނޫންޔިތުންނަުށް ޭއގެ ސަބަބުން އުފުލޭނެވަރުގެ ތަކުރައް

އާއި ލާަބ ކަކީ ރައްޔިުތންނަުށް އޭގެ މަންފާތަނުން ހެދޭ ގާނޫނުތަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ މި

ދާނެ. ކުިދ ނިމި ން ހަލާކުވެބިުލގެ ސަބަބު  ިއންޑަސްޓްރީ މި މުޅި ކޮންޓްރަކްޝަން .ހެދޭ ގާނޫނުތަކަުށް ވާން ގޮތަުށް ލިބޭ

ދަން އިްއޒަތްތެިރ ހަބިލަުށް ދެކޮޅު މި ނުޑކޮުށްގަނެ ެއއްެވސް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. ެއމް.ޑީ.ޕީ ވާލާނޭ ުށްކުންފުނިތަކަ

ޅުވަިއގެން ތަން ހު ކުރަން. ަދންވަރު މިމިތާ ފައިާދާވނެ ކަންތައް  ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަުށްގަރައީސް. ައޅު

އިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ނގިލީ ދާތައްަތއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާމިކުރަްއވާ ކަން ނޭގ ަރއީސް ތިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ

ހަމަ ޒިންމާ ކުެގ ފުރިމަނިކުފާނަުށް ނުޙައްޤުން ދިން އަދަބުތަ ޓަިއގެން އެމް ހައްޔަރުކޮުްށ ބަހައްމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީ

ކޯޓުން  . މިއަދު ދެން ކީކޭތޯ ބުނާނީ؟ނީނޑުމެން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުރަބޭފުޅާކަން އަޅުގަ ފުޅަކީ ތިއުފުއްލަންޖެހޭނެ ބޭ

ބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފުަށޭ ހައްޔަރުކޮުށްފަިއ  . މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާކޮުށްފައި ހުރީއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށޭ ހައްޔަރުބުބަނީ ގާނޫނާ އެ

މަނިކުފާނުެގ ؟ ތޯއިކޮބަ ހަޔާތްނުގަނޭތޯ ތިތާ އަރާ އިންނާކަުށް؟ ކޮބައިޯތ ލަދުހަޔާތް؟ މަނިކުފާނުގެ ލަދު ހުރީ. ލަދެއް

 ... ލިބުންމާލުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް އިހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 މަނިކަުށް. މޫސާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސާމަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ަގާވއިދެއް، ގާނޫެނއް، އުސޫލެްއ، ހަމައެއް އޮންނާެނ ކަމެއް ނެތް. ކަެމއްަގއި 

ގޯްސވެއްޖެްއޔާ ފަންޑެއް ހުުޅވަިއގެން އެކަްނކަން ކުރުމަުށް ބާރުދިނީމަ ނިމުނީ. އަބުރާ ބެހޭ މީހުންނަުށް އަބުރާބެހެން 

އި، ފަންޑެއް ހުުޅވަިއގެން ެއއަުށް ލާރި އަޅާފައި އަުބރާ ބެހޭުށޭ ބުނީމަ ނިމުނީ. ޖޫރިމަނާކޮުށްގެން ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް ހުއްދަދީފަ

ކަންކަން ކުރާ މީހުންނަުށް ޖޫރިމަނާވާ ލާރިދޭން ވެސް ނިކުންނަންވީ. ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅޭ މާލޭގައި ބުރިބުރިއަުްށ 

ޕެއް ހަމައެއް ނެތި އަިއސް އެކި ތަންތަނުަގއި މަސައްކަްތޮކުށްލާ ކިތަންމެ ބަޔަކު ވެއްޖެ މި ހަދާ ތަންތަން އެއްވެސް ުގރޫ

ފިލައިގެންޮގސްފަ. އެ މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއެޅޭެނ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން ގެެއއް ބަހާލައިގެން 

ތްތަކާ ހެދި މަގުމަތިެވގެްނ އެ މީހުން އެ ދުވަނީ. އެ ތިންހަތަރު ޢާއިލާއަުށް ލިބޭ ތަންތަނުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަ

މީހުންނަުށް ވެސް ޖެހޭނެ މި ރޭ ފަންޑެއް ހުޅުވޭނެ ގޮެތއް ވޭތޯ ބަލަން. އެހެންނޫނިއްޔާ، ޖޫރިމަނާކޮުށްގެން ގަާވއިދެްއެގ 

އަހަރުުދވަސް  1ގައި ދަުށުން ކަންކަން ކުރާ އުސޫލަުށް ތަބާވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި ބިލު މި ތަނު

ވެގެންދިަޔއިުރގައި ކޮމިޓީތަކަުްށ ގެންގޮްސގެން ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރި ބޭފުޅުންނަުށް މި އެއްޗެހި ނޭނގި، ދުވާަލުކ 

ދެ ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަުށް ލަމުން ދުވިޔަކަސް، މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހިނގާ 
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ނގަޅަުށް ބަލައިލީމަ ކަންނޭނގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަން އެނގެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަުށް ހީވާ ގޮުތަގިއ ކަންކަން ރަ

ވެއްެޖއްޔާ ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ގެދޮރު ހަދަން އަންނަ މީހާ ގެދޮރު ހަދަން އަންނައިރުގައި އޭނަ އެއީ ދިވެހި 

އިލެވޭނެ ފަދަ ރަޖިްސޓްރީއެއް ކުރެިވގެން އޮތް ުއސޫލެއް މި ބިލުަގއި އެބައޮްތ ގުރޫޕެއްތޯ، ބޭރު ގުރޫެޕއްތޯ ެވސް ބަލަ

ޤާއިމުކުރެވިފަ. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މި ގާނޫނުން ފެންނަނީ މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމާ އެކީަގއި ރާއްޭޖގައި 

ތަާކއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވަކި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންސްޓްަރްކޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ގިަނ ބައެއްގެ ކުދި ކުންފުނި

މިންގަނޑެްއގެ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކުރެވޭނެ ތަން. ެއއީ ުއސޫެލއް ކަމަުށް ކަނޑަނޭޅޭ ކަމަުށް ަވނީ ވިއްޔާ ދެން ައޅުގަނޑަކަުށް 

ކަމެއް  ނޭނގެ މި މަޖިލީހުން ކުރަންވީ ކޮންކަމެއް ކަމެއް. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ކަމަުކދާކަުށް ނެތް. އަވަހަުށް

ކޮުށްގެން ވާކަުެށއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، އެ ހުރިހާ ގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަމުަގިއ ވިސްނާލަން. ިއްއޒަތްތެރި 

ރައީސް. ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމެްއ ގޯސްެވގެން ބަލައިާލއިރުަގިއ އެ ކަމެއް ރަނގަޅަުށް ނުވެ 

ޙަޤީޤަތަކީ ގާނޫނެއް ހަާދއިރު އެ ގާނޫނެްއގައި ޖޫިރމަނާކުރެވޭނެ އުސޫލުތަާކއި، ، ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ އަދަދުތަކާިއ، ގަާވއިދާ ޚިލާފުވީމަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަާކއި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ހުންނަންޖެހޭ. އެކަންކަން 

ުށް ރަނގަޅުވާްނވެގެން ތިމަންނަމެން މި އުޅެނީ ޖޫރިމަނާ ދޫކޮުށްލުމަުށްފަހުގައި ރައްޔިތުްނ ކުރިމަތީގައި ތިމަންނަމެން ވަރަ

އުަވއިލާުށޭ ބުނެފައި ފަންޑެއް ުހޅުވަިއގެން އެ ފަންޑުގެ ތެެރއިން އަޅަިއގެން ރަްއޔިތުންނަުށް ަގާވއިދަުށް؛ ަވޅިއަޅާ މީހުންނަުށް 

ަކތްކުރާ މީހުންނަުށް ފަންޑެއް ފަންޑެއް. އަބުާރ ބެހޭ މީހުންނަުށް ފަންޑެއް. ޖޫރިމަނާވެފަިއ ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް މަަސއް

ހަދައިގެން އެކަންކަން ކުރީމަ މި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ނިޒާާމއި، ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންުގޅޭ ޑިޮމކްރަސީޭއ މި 

ކިޔާ ސިސްޓަމު މުޅިން ފުނޑުފުނޑުެވގެން މި ދަނީ. އަޅުގަނަޑުށް ހީވަނީ ބަޔަކު މީހުންނަުށް ޑިމޮކްރަސީ އަލަުށް ދަސްެވގެން 

އުޅެނީ ކޮން އުސޫަލކުންބާއޭ. އެއީ އިންސާނުން ކަންކަން ުކރަނީ ކޮންމެވެސް ހަމައަާކއި ުއސޫލުން ކަމަުށް ބުނާއިރުަގިއ  މި

ކޮންމެ މީހަކު އަޑަުށް ބާރުލާފައި ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ފައިން ައރައިގެން ހުރެފައި ޤާނޫނުއަާސސީއޭ ބުނާއިުރަގއި އެ ކަެމއް 

. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ތިބެގެން ައުޑގަދަކޮުށް މިތާ ޙަޤީޤަތުގައި ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ 

ވާހަކަދަްއކަންޏާ ވާހަކަެދއްކޭީނ ވަކި ަބޔަކަުށް ނޫން. ހަމަަގިއމު ވެސް އަުޅގަނޑުެގ ދާއިާރައކީ މިއަދު ާރއްޖޭގަިއ އެންމެ 

ރާ. އެހެންވީމާ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާަގއި ކުެރވޭ މަސައްކަްތ ބޮޑަުށް ތަރައްޤީވަމުންދާ ދާއިާރ. އެއީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ރައްޔިތުންނާ ވީހާެވސް ގާތުން މަސައްކަތްކުެރވި، އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ތަނުގައި އިމާރާތްކުެރވޭ މީހަކު 

އްކަތް ނުބައިކޮުށް ކޮުށްފަިއ އިމާރާތްކޮުށްފައި ތިންހަތަރު މީހުންވެގެން މަސައްކަތްކޮުށްަފއި ލާރިނުދީ ނުވަތަ މަސަ 

ފިލައިގެންދިަޔއިމަ އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ގޮެތއް އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގާނޫނަކަުށް ހަދައިެގްނ 

މާ، އެ ގާނޫނަކަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށީމައޭ އެކަމުަގއި ވާުނވާ އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ، ުކޑަކޮުށް ެކތްތެރިވެލަްއވާުށޭ. އެހެންވީ

މިރެއިން މިރެއަުށް ފަންުޑ ހުޅުވަިއގެން ޖޫރިމަނާ ފަންޑަުށް ާލރި ދޭންވާ މީހުން ފަންޑު ަތއްޔާރުކޮުށްަލއްާވ. ައޅުގަނުޑ 

 އެދެނީ މި ގާނޫނު އަވަހަުށް ިނންމާ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮުްށލުން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤާސިމް އިބްރާހީމް  މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ްތ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ވަގުުތ ދެްއވީމަ ވަރަުްށ ބޮޑަުްށ އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އަޅުގަނޑުެގ ާކޑެއް ނެ

ޝުކުރިއްާޔ. `. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާރު އަޅުގަނުޑ ޖަލުަގއި 

ގަނޑު އެކަން ވަރަުްށ ބަންދުވެފައި ހުރިއިރު އަުޅގަނޑަުށް މި މަޖިލީހަުށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު ނުދެއްީވތީ އަޅު

ބޮޑަުށް ކުުށްވެިރކުރަން އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، އަދި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ ފުރުޞަތު ލިޭބނެކަން މަނިކުފާނަުށް ރަނގަޅަުށް  13އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނުގެ 

ަޑއިގެން ހުންނަަވއި، އަުޅގަނޑަުށް އެ ފުރުޞަުތ ނުދެއްވީތީ. އެ ބާވަުތގެ މައްސަލަތައް އެހެން އަންނާީތ އެނިގވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރެއް ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މި ތަނަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކަ ދެން 

ނަމަވެސް، ވަރަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަުށްޓަކައި މަނިކުފާނު އެ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނަން. އެހެން

ކޮުށްދެއްވަންޖެހޭ މަސަްއކަތް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ކޮުށްދެޭވަކން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުފެންނަކަން. އެއީ މިދެންނެވިހެން، 

ުށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ އަޅުގަނުޑ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނުަގއި އެކަން ެއގޮތަުށް އޮްއވާ މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑަ

ޖަލުގައި އިނދެގެން އެަތއް ޖަލްސާއެއް މި ތަނަުށް އެދިޔައީ. އަޅުގަނަޑކީ ގަދަވެ ސަލާމަުތން ހުރެއްޖެއްޔާ ޖަލްސާތަކުަށް 

ޑު ހާޒިރުވާ މީހެއް. އަދި މިތާނގައި ވަރަުށް ގިނަ މަސައްކަްތތަކެއް ކުެރވިފަިއވާ މީހެއް. އެހެންކަމާއެީކގައި އަުޅގަނ

ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިއީ އަުޅގަނުޑގެ ވަރަުށް ބޮޑު ަމއްަސލައެކޭ، މަނިކުފާނު ކަންކަން އެގޮތަުށް ގެންދެިވކަން އެީއ. 

ކުރެްއވިކަން އެއީ. ދެން ހަމަެއއާެއކީަގއި އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ދެއްވި ާތއީދާއި ެއއްބާރުލުމަުށް 

ރާތްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަުްށ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. އަދި އެނޫންވެސް އެހެން ފަ

އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން މާ ދިގު ވާަހކަތަެކއް ދެންނެވުމެްއ ނޫން ބޭނުންވަނީ. މި ބާަވތުގެ ކަންަތއްތައް އެހެންވެްސ 

ވުަމކީ އަުޅގަނުޑގެ ނިހާޔަތުގެ އެދުމެއް. ކޮންެމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މެދުގައި މަނިކުފާނު ނުކުރެއް

ސިފައެްއގައި ނަމަވެސް ގާޫނނާއި ގާނޫނުތަކުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން މަނިކުފާނު ވެސް ތި ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންަފއި 

ކަްނ ވަނީ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާއި އަމާން ވަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެވސް މި ފުރުޞަތު ލިބިފައި މި

ގެންާދނީ އެ ތަނެްއަގއި އޮންނަ ަރއްޔިތުްނގެ ެމދުގައި އޮންނަންވީ އެުކވެިރަކމާއި ެއއްބާރުލުން ލިބި ދަމަހައްޓައި،

މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ހަވާުލކުރެވިަފއިާވ ، . އެހެންވީމާކުރެިވގެންދާ މިންވަރަކަުށްޢަދުލުއިންޞާފު އެކަމުގެ މައްޗަުށް ނިޔާ



11 

 

އެކު މަސަްއކަތްކުރުމަކީ ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެްއގެ ވާޖިބެއް  މާތެރިކަފަރާތްތަކުން އިޚްލާޞް

އެ ވާަހކަ މަނިކުފާނުަށް ގަިއކަން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރތީ، ވަފާތެރިކަމާެއކީ  އިއެ މީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭނީ ތެދުވެރިކަމާ

އޭ ދަންނަވާލަމުން ކުރީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ  ރޭ މި ދަންނަވާލުމަުށްޓަކައި ައޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި

 .  އިުށީނދެލާނަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ހުރިހާ 

ލާފައި އޮންނާނީ މަޖިލީހުަށް ތުން އަބަދުވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުަވއި ހުގެ ރިޔާސައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް މަޖިލީ

ވަަޑއިގަތުމަުާށއި، މަޖިލީހަުށް ވަަޑއިގެން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުަމުށާއި، މަޖިލީހަުށް ވަޑަިއގެން ވޯޓުދެްއވުމަުށް. އެ ފުރުޞަުތ 

ތި ަރއްޔިތުންނަުށް ިދވެހި ލޮބުވެ ،ންބަރުންނަުށާއިއަބަދުވެސް މުޅިްނ ހުޅުވާެލވިަފއި އޮންނަ ވާހަކަ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެ

އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އެކު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތެރިކަމާވަރަުށް އިޚްލާޞް

 ސިކުންތު.  40 .މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަުށް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

މަނިކުަށް ރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި ،ިސކުންތު އަުޅގަނޑަުށް ލިބިފައި  40 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

ްސ. ތިކަން އީކޮބައިތޯ؟ އިންސާުފން ތިކަން ކުރައްވަންޖެހޭނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ީވ ސަބަބަކީބޭނުންހާއިރަކު ވަގުތު ލިބެން

ވަގުތު އަުޅގަނޑަުށް  ޅުންނަުށް ލިބޭއަުޅަގނޑަކީ މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެމންބަރެއް. އެހެން ބޭފު އިންސާފުން ކުރަްއވާ!

އިންަނވަނީ  އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ަރީއސްކަމުަގއި ތި ޖެހޭނެ. ކީއްވެގެންތޯ ުނލިބެންވީ؟ލިބެން

އަުޅގަނޑަުްށ  ންސިކުންތު 40. ރައްާވކަުށް ނޫން ތި އިންނަވަނީއެރިހާ ގޮތަކަުށް ކަންކު. ހިތަުށްއިންސާފު ޤާއިމުކޮުށްދެްއވަން

އްކަންޖެހޭ ބަިއވަުރ ިސކުންތުގެ ެތރޭގައި. ދަ  40އޮތް ބޮޑު ބިލާ ުގޅޭގޮތުްނ ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ އަުޅގަނުޑ ދައްކާނީ  މި

ޮގތަކަުށް ަވގުތު ތި ބައްަސވަނީ.  ޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންމަ ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ަވގުތު ތި ބައްަސވަނީވާހަކަ އެބަ

ލުކުރަްއވަންޖެހޭ އުސޫލެއް އެބައޮތް. ަގވާއިެދއް ެއބައޮތް. ގާނޫނުތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަމަ

 ..އެ ގާނޫނުތައް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ ގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުުށީ

. ޓަުށް ލާރި ދޭނީ ވެސްފަންުޑފޮުށް ސް.ފޮުށި އުޅުވާނީ ވެައޅުގަނޑުމެން ފަންޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ކޯޓެއް ނުހަދާނަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެީއ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުާރ  ޕްރީމްއަޅުގަނޑުމެން މަގުމަތީގައި ސު

 މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް ،އުސޫލުތަކަކީ. ހުުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަކީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ހުރި ބިލެކޭ. މި ބިލަކީ ފާސްކުރަން ހެޔޮވާނެ ބިލެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން މި ބިލަކަުށް ވޯޓެއް 

ނުވޭ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ފާސްކުރުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަށް  އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ދޭކަުށް ޭބނުމެއް

ކުރުމަުށްފަހު ނޫނިއްޔާ މި ބިލު މި  ވަރަުށް ބޮޑު ދިރާސާއެއް ،ލަފާ ހޯދުމަުށްފަހު އަންނައިރުަގއި މިކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންގެ

ގަނުޑގެ ބިލެްއ  60މިނެޓު ތެރޭގައި  10ނުވާެނ، ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. މަުށް ފާސްކުރަން ހުުށަހަޅައިގެންމަޖިލީހުގެ ތަޅު

އެކަން އެއް ނެތް. ަސރުކާރުން ބޭނުންވީމާ ފަ ގޮތުން އެްއވެސް ދިާރސާއެއް ކުރެވި އިުރގައި މި ިބލާ ބެހޭތަނަުށް އައި މި

ކޮުށްލާ އުސޫލުން މިކަން ކުރަމުންދަނީ. ދެން ރާއްޖެތެރޭ ރަުށެއްގައި ގެެއއް ވެސް އެޅޭނީ ޕާޓީައުށް ވަދެގެން. އެނޫން އެހެްނ 

ަރއްޔިތުންނަުށް އި، . މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ދުއްތުާރުކރުމަުށްޓަކަގޮތެްއގަިއ އެކަން ވާނެ ގޮތެްއ ނެތް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނ އުނދަގޫކުރުމަުށްޓަަކއި ހިންާގ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަުުށން ފާސްކުރެވޭ ބިެލއް، އި

އޮތީ.  ރިމަނާކުރުމާއި، ރަްއޔިތުން އަޅުވެިތކުރުމާިއ، ރަްއޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރިވުާމއި، އެކަްނަކން މި ބިލުގައި މިޖޫ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަށް  ކިާބވެ އަނިާޔވެރިކަމަުށްޓަަކއި މިއީ އިންސާފުން ެއއް ،ގަނޑު މިދަްނނަވަނީއަޅު ، އެހެންވީމާ

ގޮތުން ފާސްކުރާ ބިލެކޭ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީްސގެ އަނިޔާވެިރކަަމކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަުދ  ތަރުހީބުދިނުމުގެ

ުޅގަނުޑމެންނަުށް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެްއ ނޫން. ޤާސިމް އިބްރާހީމް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ

ދިޔަ ކަމެްއ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއީއ އީސްގެ އަނިޔާެގ ތެރެއިން ހިނގައިރަ ،ދުވަހު ޖަލުގައި އިންނަންޖެހުނީ 5މިއަދު 

ނެގިން. ކަނޑައެިޅގެން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ކަނޑައެިޅގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ނިޒާމީ ނުކުތާ 

މި ހުރިހާ އަނިޔާއެއް ، ތަނަުށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހެޅިން. އެއިން އެއްވެސް ކަެމއް ގަބޫލުުނކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން މި

މީހަކީ ރައްޔިތުންެގ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ތި ގޮނޑީަގއި އިންނަ  ލިބުނީމާ މިއަދު ރައްޔިތުން ކިބައިން މާފަުށް އެދެންޖެހޭނެ 

ފެންނަނީ  މާޔަތްކުރުމަުށްޓަކަިއ ރައްޔިތުން ލާފައި އިންނަ މީހެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންނަމަވެސް، މިއް ހިޙައްޤުތަ

 ރު. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީސިޔާސީ ފިކުރުަގއި ސިޔާސީ ބޭނުމަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް އަނިޔާވެިރވަމުންދާ މަންޒަ

މިލިޔަން  17އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަދި އެ ފަޅަުށް ދައްކަން އޮތް  ވާހަަކއެއް ނޫން އޮތް ފަޅެއްގެ މާފުުށީ ކައިރިން ނަގާފައި

ވާހަަކއެއް ވެްސ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުުރވާފައި ުނދައްކާ އޮތް ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލައްވާ 

ިސއްޔަުތން ލިބެންޖެހޭ އިންސާފު އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހެއްެގ މެންބަރެއްގެ ހައި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބެންޖެހޭނޭ. އެހެންނޫންނަމަ، އަުޅގަނޑުެމން މި ވާހަކަ ދަްއކާނަމޭ. މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުެގ ގާނޫާނ 
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އިންނެީވ  ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް މެންަބރަކު ހައްޔަުރކޮުށްފައި ހުިރއިރުަގއި ެއކަމާ  ދޭތެރޭަގއި ބީުރކަންފަތެއް ދީގެން ތިތާ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ލަދުގަންަނުށްޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑަކަުށް ެއއްގޮަތކަުށްވެސް ނުފެނޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ތި މަނިކުފާނުަށް 

ކިޔަންޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަެބްއ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން  އެހެން ނުކިޔައިފި ނަމަ، 

މިައދުގެ ހާލަތަކީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ދައުލަުތގެ އެއްބާުރގެ ޮގތުގަިއ ޮއވެ، ކަންފަތާއި ޯލ؛  ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. ެއއީ

ކަންފަތް ބީރުވެ، ލޯމެރިފައި ިއން މީހަކު ބައިންދަިއގެން ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ މި ޖެހެނީ މިކަމުގައި ިމ ތަނުަގއި 

ންޖެހޭ މިއަދު މަނިކުފާނު ތި ކުރަްއވާ ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލުތަކުގެ އަރާ ވާހަކަަދއްކަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ލަދުގަންނަ

ސަބަބުން. އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ތި ދިމާލަން ބަލައިގެން ދެލޯ ހުޅުވަިއގެން ހަތަރުކަޅިެއއް މިައދު މަނިކުފާނާ ހަމަކުރެވޭކަުށް 

ކާރަުށް އެއްބާރުލުންދިނުމުަގއި ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަނިކުފާނަކީ މި ހިނގާ އަނިާޔވެރިކަމުަގއި މި ސަރު 

ހައްދުފަހަނަޅާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ެއއީކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. އެއީކީ ކުެރިވގެންވާެނ 

އް ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން މިއަދު ތިބީ ބިރުވެރިކަމެްއގައި. ކޯޓަުށް ާދންނުޖެހޭ އެންމެ މެންބަރެ

ވެސް އިދިޮކޅުަގއި މިއަދު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޙައްޤުތަެކއް ހިމާޔަތްކުެރޭވނެ އެއްެވސް ގޮެތއް މިއަދު 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި ހުންނެވީ މި އަނިޔާވެިރކަުމގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން 

ުހރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ތައްޔާުރވެގެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަިނޔާގެ ތެޭރގަިއ ފަނާކޮުށްލުމަުށްޓަކައި ކުރެވެން

އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭ ދުވަހެއް. މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަޔާތުަގއި ލަދުވެތި ދުވަހެއް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެިހ 

ާބއްަވއިެގން ރައީސްގެ އިހުމާލުން އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެންދިަޔއިަމ ރައްޔިތަކަުށް ޖަލުަގއި ބާއްަވިއގެން، ކުަޑގޮީޅގައި 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާަހކަ ދައްކަންޖެހުނީ. މިކަމުަގއި މަނިކުފާނު އިހުމާލުވާންނުޖެހޭ ެއއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ. 

ދާ ޚިލާފަުށް ކަމަުށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ލޯމައްޗަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނަުށް އޮތް ކަމެއް. ހައިކޯޓުން އެ ިނންމީ ގާނޫނާއި ަގާވއި

ހައްޔަރުކޮުށްފައި ބެހެއްޓީ. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާަނން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ އަނިޔާއަކީ. ދެން ކޮބައިތޯ 

 އަނިޔާައކީ؟ އެހެންވީާމ، މީކީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ަކމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 މުޙައްމަދު  ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަުށް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި هللاޢަބްދު

 މަުށް.އިބްރާހީ ދުވަޙީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޕްރޮގްރާމްކޮުށްފައި އިންނަ ރޮބެޓެއްހެން މި ތަނުގައި ގާނޫާނއި ަގވާއިާދ 

 ބަރުންގެ ކާުޑކޮޅުަތއް އަެނއްކާ ގެ މެންއި މަޖިލީހުމިތާނގައަމުުދން ންދަވާއިުރަގއި އަދި ޚިލާފަުށް ކަންތައްތައް ކުރަްއވަމުންގެ

ހަލަ ޒާތުގެ ސް ތެރޭގައި ެވސް މިކަޖެހޭ ނޫންތޯ ހޯދަން. މިވެސް މި މަޖިލިމީތި ގެއްލިއްޖެ. ަވގަުށް ނަގަިއފި. މިކަން އެބަ

  ކަންތައްތޯ ހިނގަނީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއރުވީ. ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް މީ މައްސަލަެއްއ ފާހަގަކުރަްއވަން ފުރުޞަތުނިޒާ .ރިއްާޔ ިއއްޒަ ތްތެރި ެމންބަރުޝުކު

 ުށް.މުޙައްމަދަ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރިފާހަގަނުކުރަްއވާތީ އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދުމުޙައްމަ ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

މި ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަުށް ގަބޫލުކުރަން އަުޅގަނުޑ  ،. އާދެޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ގާނޫނެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިތާނގައި ބައެއް ބޭފުޅުން  ތްކުރުުމގެ ބިލެއް އޮންނަންޖެހޭ.މާރާއިއިނގޭތޯ. 

ދެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ ވެންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޅުކުރެްއވި ކަންބޮުޑވުންަތކަުށް އެޑްރެްސކުރެއެ ފާ

އެހެންނަމަވެސް، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހައްޔަރުކުރުމާ ުގޅިގެން އަޅުަގނޑު ނެގި ނިޒާމީ ނުކުތާަގިއ 

މިކަހަލަ  . އެހެންނަމަވެސް، ބަްއލަވާ! މި ދެންނެވީ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރްއވައިފީމޭތިމަންނަ  ،މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި 

 ،ގާނޫނީ ނިޒާމު ހިނގާ ގޮތުގެ މަްއޗަުށް. އެހެންނަަމވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނުތަކާ މެދު ވިސްނަވަްނޖެހޭނީ

މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަުށް ގެންނަން މަޖިލީހުން  ގޮުތގައި އެ .ޖީއަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ

އެހެން ދަންނަވައިލާކަުެށއް  ،ހަދާނީ ނީ އަންގަން. އާދޭސްކުާރަކުށް ނޫން. ކިހިނެއްތޯއޭއަންގާފަެއއް ނެތް. މަޖިލީހުން ޖެހޭ

ތަނުން އެދިފައިވާ ކަމަކަުްށ  މި ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަުށް މަނިކުފާނު ނުވަތަ މަނިކުފާނު އަންގަވަިއގެން

އި އުވާލި ހުރިހާ މާއްދާތަކާއި ުހރިހާ އެއްަޗކަުށް ބަލާއިުރގަ ތެއް ނުލިބޭ. ތި ވިދާޅުވާ ހުރިހާ؛އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޢުލޫމާ

ޙްޤީޤީ ލޫފް ތައިރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޚްލޫފް ވެސް ތަޙްޤީޤު ބަންދެއްގައި ހުންނެވި ވެސް މިހާރު އެންމެ ފަހުން މަޚް

ވަނަ އަހަުރ  2015 ދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްތަނަުށް ހާޒިރުކޮުށްފައިވޭ. އަ  ބަންދެއްގައި ހުންެނވިއިުރގައި މި

ންމާފައި އޮންނަނީ؛ ކޮމިޓީން ބަލާފައި ނި މަުށްފަހު އެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒުމުޒާހަރާއެްއގައި ހުންނަވަނިކޮުްށ ހައްޔަރުކުރު

އެ މަނިކުފާނު ބަންދުަގއި ހުރި ދުވަސްތަުކަގއި މަޖިލީހުަށް  ،ޗޭ. ބަާލފައި ނިންމަވާފައި މި އޮންނަނީނުކުަރއްަވއްގަޑި ައވަސް

. ެއ ހައްަޔރެއް ކަމަކަުށް ނުފެނެއޭ. ގަބޫެލއް ނުކުރެެވއޭ ކޮމިޓީއަުށް ެއއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮުށްފަިއވާ ،ހާޒިރުކޮުށްފަިއވާތީވެ 

އޮތީ ހައި ކޯޓުން  އެ ؛ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އަމުދުން ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް، . އެހެންވީމާތީ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަުށް އަރާފައޮ

ންގެވީ މި މަޖިލީހަުށް ހާޒިރުކުރަން ނޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ހައްޔަރުކޮުށްފައި ހުރިއިރު ީކއްެވގެންތޯއޭ މަނިކުފާނަުށް ކަނޑައަޅާފަ.
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 އަދި އިމްތިޔާޒު ، އަދި މަނިކުފާނުގެ ޓީމު ވެސް އަދި ައޅުގަނޑު ކުުްށވެރިކުރަން މަނިުކފާނު ވެސް ނުވަތަ ހާޒިރުނުކުރީ؟

ކޮމިޓީ އެްއވެ އެކަން  ތަނުން ިއމްތިޔާޒު ެއއްވެސް ވަަރކަުށް މި .ކޮމިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ެއކި އެހެން ބޭބޭފުޅުން ވެސް

ދުގަންނަންޖެހޭނެ. ސް ވެްސ ލައި އޮްތ ގޮްތ ބަލަން މަސައްކަތްކޮުށްަފއިނުވާތީ. ޙަީޤޤަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލި ހިނގާފަ

އެކަމާ ، އުޭޅއިރު އެކަްނ ހިނގި ގޮތް ބަަލއިަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް ހައްޔަރުކޮުްށގެން އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް

 އިން އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރައްަވިއ،. އެަގއި ތަފްޞީލުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފަގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެހެރީ ގަާވއިދުގުޅޭ 

އޮތީ ހުޅުވިފައޭ. އެހެން ވިދާުޅވިަޔްސ  ހެން ތިއްބަވާފައި ތިމަންނަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރަމޭ. މަޖިލިސް މިމި

 އިމްތިޔާޒު ، މަޖިލީހަުށް ހާޒިރުކުރާުށޭ. މަނިކުފާނު ޖެހޭނެ އަންގަވަން ،އެވަަރކުން ނުފުދޭ. މަނިކުފާނު ޖެހޭނެ އަންގަވަން

ޢަމަލުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮަތކީ. އަދި  ީމގެ ކުރިން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސުންބަލާުށޭ. އެއީ  ކޮމިޓީއަުށް މިކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތް

ގެ މިތަނުން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ވެސް ެއއީ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދި މަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިފް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

. ކަމަުށްވާނަމަ އެކަން ހިމާޔަތްކުަރން މަސައްކަތްކުރަްއވަންޖެހޭންއެހެ، ަތަކުށް އަރަިއގަނޭތޯ ބަޔަކުހިމާޔަތުގައި އަދި އިމްތިޔާޒު

ޅުގަނޑުގެ ކަންބޮުޑވުްނ ނޫނިއްޔާ އެކަން ކުރަންެޖހޭނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަނީ މި ބިލާ މެދުގައި އަ އެހެން

 . މި ހިންގުމުަގއި...އެބަ ހުއްޓޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ،މިއަދު ފުލުފުލުގައި މަޖިލިސް ބާއްވާފައި  ،ފައި ސް ނުބާއްވާސް. މާރިޗު މަސް އެއްކޮުށް މަޖިލިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ގެންދަވާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު މި ހިތަުށްއަރަނީ އިއްޔެ ވެސް މިތާނގައި ކަންތައް ކުރަްއވަުމންމަނިކުފާނު ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް 

އި އިންނެވި ހައްޔަުރގަތަނަުށް ވަޑައިގަންަނވަްނޖެހޭ މަޖިލިސް މެންބަރެއް ފުލުހުންގެ  އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ދެންެނިވން މި

 ކީްއެވގެންތޯ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުަށް  ،އަުޅގަނުޑ ސުވާލުކުރިން ވާހަކަ. މަނިކުފާނާ

ލޫފާިއ ޚްމަ ،ުސވާލުކުރިން. އަމީްނޢާއްމު ވިދާުޅވީ ގެންނަވަން މަނިކުފާނު އެދިނުެލއްވީ؟ އަުޅގަނޑު އަމީންޢާއްމާ ވެސް މި

 ،އީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ސުވާުލކުރިންތަނަުށް ގެނަ ބޭފުޅުން ފުލުހުން އަމިއްލައަުށޭ މި ތިން ޟާްއޔާފަ އި،މާޡިއާ

ބޭފުޅުން ސިޓީ ފޮނުވަންޖެހޭނެ  ވަންޏާ މިހާރު ފުލުހުން ނުގެނައިމާ ތި ބޭފުުޅން ގެންނެވި ކަމަުށް ފުލުހުން އަމިއްލައަުށް އެ

މަނިކުފާނު ވިްއޔާ ސިޓީ ފޮނުވަން އިންނަވަނީ.  އެްއ، ކޯްއޗެއްތޯ؟ން އިތުރު ވާހަކަނޫންތޯއޭ. އަމީންޢާއްމު ވިދާޅުވީ އާދޭހޭ. ދެ

 .ފާނެތީވެ ބިރުންއިނީ މަނިކުފާނުގެ ވޯޓެއް މިތާ ނަގަނީ. މަނިކުފާނު ތި އިންނަވަފާނު ސިޓީގައި ސޮިއކުަރއްވަންޖެހެމަނިކު
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ކޯާލ ބޯލް، އި ކޯލާވެސް އެ ވޯޓު ހުްއޓުވޭތޯ. ރޯލު ޔަސްވި ބަރުން ގެންގޮސް ޖަލަުށްލަިއެގންސް މެންމިތަނުގައި ތިބިހާ މަޖިލި

ުށް ނޭނގޭ އަނެްއާކ ކަހުރިހާ އެއްޗެއް މިތާ ހަދަިއގެން މަނިކުފާނު ހަމަ ވަރަުށް ހިނިފުޅުވަުޑވަން ތި އިންނަވަނީ. އަުޅގަނޑަ

 ،ޚިލާފަުށް ނިކުފާނު ގަވާއިދާކަމެއް. މަ ވަނީ ވެސް ކޮންކަމަކާ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކާ ަގޑީަގއި މަނިކުފާނު ތިހާ އުފާ ތި 

 މިހާރު ތި  ،މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ބަދަލުކުރައްވާަފއި ،ޚިލާފަުށް ަކންކަންކުރަްއވާފައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ

 ން ރާއްޖޭގައި ގެއްލިފަިއވާކަ މުޅި މި އި މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ ތާއީދުގެންަދވާ ޮގތުން މަނިކުފާނާޢަމަލުކުރައްވަމުން

 އި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަނިކުފާނާ ،ދަނީ މަނިކުފާނަުށް ޔަޤީން އެބަވޭ. ަކއުންސިލު އިންތިޚާބު ވެސް ފުުލފުލުން ފަސްކުރަމުން މި

 ން ތި ގޮނީޑގައި މަނިކުފާނު ތިހެ މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީއަުށް ތާއީދު ނެތީމަކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ އެބަ އެނގޭ. ެއކަމަކު

ވަން އަާދކުރަްއަވންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރައް  ިއ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަްއވަކުޑަމިނުން  މެ ވަންޏާ އެން ުށްކަމަ އިންނަވާ

ބޭފުޅުން  ސް މެންބަރުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީމަ މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާެއއް އެއެބަޖެހޭ. މިތަނުން ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް މަޖިލި

ސް މެންބަރުންގެ ގެ ޒިންާމެއއް މުޒާހަރާކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ޮގސް މަޖިލިނިކުފާނުތަނަުށް ވަޑަިއގަންނަވާތޯ ބެްއލެވުމަކީ. މަ މި

 އްސަ.އިންނަވަނީ ވަރަުށް ހިނިއައި  ޙައްޤުަގއި ފުލުސް އޮފީސް ކުިރމަތީ ހުންނެވުމަކީ ވެސް. އޭގެ ބަދަލުގައި މަނިކުފާނު ތި

ކޮންފިޑެންްސ ރުުރކޮޅާ މަނިކުފާނުގެ ނޯމެން އިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއެއް ބަލައެއް ނުގަެނވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު

 ޖެހެނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ވެސް މިތަނަުށް ލާން މިމޯޝަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  މިހާރު ފުުރޞަތު މިއަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ނަޢީމަުށް. އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ޚިލާފަުށް  ހިތާމަކުރަން ގާނޫނާ ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް  ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އެންމެ

ކުުރން އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އްޔަރުކުރިހަ ޤާސިމް އިބްރާހީމް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މެންބަރުގިލީ ދާއިރާގެ ނމާމި

ގޮތުަގއި އިމްތިޔާޒުަތއް  ކުުށްވެރިކުރަން. އަދި މަޖިލީހުގެ އެހެނިހެން މެންބަރުންނުަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރާ

 ،ތުންބޭނުން. ެއގޮއަޅުގަނޑު ެވސް ކޮންެމވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން  ދެކެވޭ ބިލަުށްވާހަކަ ލިބިގެންދާންޖެހޭ. މިއަދު މި

ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް އެބަހުރި. ޭއގެތެޭރގަިއ  ދިރާާސކުރަންޖެހޭ ވަރަުށް ،ގިނަ ތުން ވަރަުށްގޮ މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ

 ،ކަމެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކޮުށްލަން. އެގޮތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ގޮތަުށް އޮތްއޮތުްނ މިއީ ކަންބޮޑުވާ ވަރަުށް

 ޚިލާފަުށް ކަމެއް ކޮުށްފި  އޮންނަނީ ގަވާއިދާ ގޮތަުށް މި ވާލައްކައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަުށް ޖޫރިމަނާ އެއްހާއި ހާ ފަންސާސް

ގޮތަުށް  ގިނަ ފަރާތްތަކަުްށ ގެއްލުންތަެކއް ލިބޭ އަދި ެއގޮތުން މި އިންޑަސްްޓރީގެ ވަރަުށް .ނަމަ އިމާރާތްކުރާ ފަރާތުން
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 އިމާރާތްކުރުމުގެ އިންޑަސްޓްީރއަުށް މި ބިލު މިގޮތަުށް ފާސްވެއްޖެ އެގޮތަުށްގަކުަރން. އަދި ހަމަ އޮތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަ

ވެސް އަުޅގަނޑު  ރަްއިޔތުންނަުށް އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަުށް މި ބިލު އޮތްކަން ،ނަމަ އަގުތައް އުފުލި

ގޮތަުށް ވޯޓު ދެެވްނ  އޮތް ރަން. އެހެންވީމާ، މިފާހަގަކޮުށްލަން. މިއަުށްވުރެ ބޮަޑުށް މި ބިލު ދިރާސާކުރެވެންޖެހޭކަން ފާހަގަކު

 ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފަލާޙަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނ

އަުޅގަނުޑ މިއަދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާކަމީ 

ަކއި. ިމތާނގައި އިދިކޮޅު އެމް.ީޑ.ޕީެގ ތަަރއްޤީއަުށް ޓަ އުމުގެޤަ މިއަދު މި  މު ބިލެއްއްއި ިމއީ ވަރަުށް މުހިގޮތުގަ  ގަބޫލުކުރާ

ގިނަ މެންބަރުން  ބައެއް މެންބަރުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން މި ބިލު ކަމުނުދާ ވާހަކަ ވަރަުށް

ފުކޮުްށ ކަމެއް ސާ ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އެހެންނަމަެވސް، އެއިން ެއްއވެސް ބޭފުޅަަކުށް މި ބިލުގައި ކަމުނުދަނީ ކޮން މާއްދާއެއް

ދެއްކުމަކީ އަުޅގަނުޑ ފަދަ މަޖިލީހެއްގައި ާވހަކަފުޅުފަސާދަ އުފެދޭ ގޮތަުށް މި. ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަވިދާޅެއް ނުެވވުނު

އަޅާ ކުދިކުދި ގެތައް  ރާއްޖެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކަމެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބަުކންނެއް ގޮުތަގއި ވަރަުށް ެދރަ ގަބޫލުކުރާ

ބޭފުޅުން  ެވސް އެ ކަސް ހަމަ ކުރީގައިޔަ މޫސަ ،ކާސިމަކަސް ،އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނާންނާނެ. އަހައްމަދަކަސް މީހުންނަކަުށް

ކުރަމުންދިޔަ ގޮތަުށް ހަމަ އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ައޅުގަނުޑ ރޭ ރަުށްރަުށުގައި ރާނާ މަސައްކަތް ހަމަ ރާއްޖެތެ

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި  ،އް މެންބަުރން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ދަންނަވާލަން. ދެން މިތާނގަިއ އިްއޒަތްތެރި ަބއެ

ގެންިދޔަ ވާހަކަ. ކުރެވި ޚިލާފަުށް އެކަން ނޫނާއި ަގވާއިދާމެންބަރަކު މިދޭތެރޭގައި ޖަލުގައި ބަންދުވެގެންދިޔަ ވާހަަކ. ގާ

މުގެ ރަްއޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އުޤަމީނަކީ މި ަސރުކާރަކީ ރައީސް ޔާ މިއަދުގެ ،އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ އެހެންނަމަވެސް

އްޙަ ސަރުކާެރްއ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނާއި ސަފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. ސަރުކާރަކީ ކަމަުށް ވަަޑއިގަންަނވާއުމުގެ ރައީސްޤަމި 

ޒާއި އެނޫންެވސް ކުނޫޒާއި ބުނޫ ،ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ސަރުާކރު ވައްޓާލުމަުށް ަޓކައި ަބެއއް ތަންތަނުގެ ދޮރު ހުޅުަވއިގެން 

ކަމެއް. އަޅުގަނުޑ  ނަންނަންކިޔާ ފާޑުފާޑު ތަންތަން ހުޅުވަިއގެން ވެރިކަން ވައްޓާަލން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި

ރައީްސ  ،ތާ ކުރިން ވިދާޅުވިމީގެ ދެތިން ހަފު ،ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަނގައިން މީގެހަމަ ސިމް އިބްރާހީމްގެ ޤާ އަުޑއެހިން

އުމު ދެކޭނެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ޤަނާންނާނޭ. ރައީސް ޔާީމނަކީ މި  ުށްުއމަކަޤަ ވަުރގެ ވެިރޔަކު މި  ޔާމީން

ތާ ފަހުން ކުނޫޒުގައި މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ އަނގައިން ވިދާުޅވީ. ޭއެގ ދެ ހަފުސިމް އިބްރާހީމްގެ ޤާރައީސޭ. 
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މި ސަރުކާރު  ންޖެހޭ އެއްޗެއް ދީެގން ނަމަވެސްމެންބަރުންނަުށް ދޭ ،މަވެސްމެންބަރުންނަުށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ދީގެން ނަ

ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ.  ކަމެއް ކުރާނަމޭ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެްއ ކުރާނަމޭ. ެއވެނި ބަދަލުކުރާނަމޭ. މިވެނި

ކަްސ ޔަ ެއއްެޗއް ވިދާުޅވިއަާރފައި އަމަުށް ޕޯޑި ދި ދެތިން މެންބަރަކު ކުޫނޒުގެ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ނޫިނއްޔާ އިދިޮކޅުގަިއ ތިބި އަ

އެއްޗެހި ބައްލަވާފަިއ  އަހަރުތަކުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު. މި މި ،2012، 2011ނުވާނެ. ރައީސް ބައްލަވާ  މި ސަރުކާރު ބަދަލެއް

ރޭ ކިޔަިއގެން ސަރުކާ ނުގަނޭތޯ މި ލަދެއް ؟ކޮންކަހަލަ ވައްކަންތަެކއްޯތ އެހެރީ ކޮުށްފަ !ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކާ ގެއެމް.ޑީ.ޕީ

 ؟ޯތ ވައްކަުމގެ ވާހަކަަދއްާކކަުށްނުގަނޭ ލަދެއް !އަހަރުތަުކގެ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު ބައްލަވާ މި ،2012، 2011ވާހަކަދަްއކާކަުށް. 

 އުޅެނީ. ކުރާނެ އިނގޭތޯ ޝަރީޢަތް. ޝަރީޢަތް ހިނގާނެ ބަރާބަރަުށް. މި  އެ ޝަރީޢަތްތައް ކޮުށްފާނެތީ ބިރުން މި 

 އަތްބާނަނީޭއ. ބައްލަވާ... ގޮވަނީ ކޯޓުތަަކުށް ރައީސް ޔާމީން ނުުކރާނެ. ދެން މިސަރުކާރަކުން ަވއްކަެމއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  ،ނިމުނީ. އެހެންކަމުން މި އިޕާޓީތަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ 

އެ މާއްދާގެ )ުށ(ގަިއވާ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދުަށުންތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ   75 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ަގވާއިުދގެނިމުނީ

ިއވާ ހުުށަހަޅުްއވާފަ ޙިލްމީهللا ސަޢުދު ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މަތީން ގޮތުގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީއްަގއި ަވނަ ކިޔުން އިްއވަން. ނިޒާމީ މައްސަލައެ ތިން  އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލުގެ

 އަރުވަން. އަުށް ފުރުޞަތުމުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީ

 ގަނޑު މިއިރާގެ ރަްއޔިތުން އަޅު ދާ ނެގީ ތިމަރަފުުށީ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް މި

ނުދޭ މައްސަލަ އެއީ އެއް ފުރުޞަތު ުށްމްސީލުކުރަން. އަޅުގަނޑައަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ތަ ތަނަުށް ހުުށަހަޅާފައި ހުރީ 

އަޅުގަނުޑ  ،ޖާގަެއއް ނުދީ ންމަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ކޮމިީޓއަކުމި  ުށްއަުޅގަނޑަ ،މައްސަލަ. ދެ ވަނަ މައްސަލައަކީ

ކުން ބޭރުކޮުށްފައި ހުރުން. އަޅުގަނޑު ކުރިމަތީގައި ކިތަންމެ ދުވަހަކު މަނިކުފާނު އެބަހުރި ކޮމިޓީއަުށް ނާންނަ ކޮމިޓީތަ

 ންނާނީ އޮ ގައި ކޮމިޓީ ރިޟާ މަްއސަލަ  އެ. އަުޅގަނޑު ފަމީހުން ނާންނަ ކަމަުށް ަހދާ އައި ،މީހުން އައި ކަމަުށް ހަދާފައި

 . ރަްއޔިތުން ގަބޫެލއްއްހަމަނުވޭ ތިތާ އިންނާކަުށެފޫތަކަކީ މިއީ. މަނިުކފާނު ކު. މަނިކުފާނު ކޮުށްފައި ހުރި ވަްއކަންނަގާފަ

ުޅވާެނ ރަނގަ ވެސް މާ މަކުނެއް ގޮވަްނވީއޭ.ހައިވާނަުށް ިއނީ.  ތި އް ަވގަުށް ނަަގއިގެނޭނޭ ތިތާ އިންނާކަުށެއް. ގޮނިޑއެނޫ

 ިއ އިންނަން. ކޮބާ ކަލޭގެ ލަދު؟ތަނަުށް އަރަ ތި ތިއަުށްވުރެން
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޫނން.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް

 

 ން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހު 6

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ްއވުމަުށް އިދާރީދެއިގަބީުލ ޖައްސަވަ ހުރި ކަންކަމަުށް ޯވޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނ ވޯޓަުްށ އެހުމަުށް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޤައުީމ މި ފުރުޞަތުގައި ޮކމިޓީތަކަުށް އައި ަބއެއް ބަދަލުަތއް ދަންނަވައިލާނަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

ގެ ބަދަލުަގއި ަސޢުދު ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ސަލާމަތުގެ

ެދއްވުމަުށް އެިދވަަޑއިގެްނ ހަމަޖައްސަވައި ންޖަމީލް ޢުޘްމާ މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފުުށީގެމަނަޓީއަުށް އެ ކޮމި

ވަނަ މާއްާދެގ  107ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ .ޕީ.އެމްޕީ

ެގ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ ޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ަމޖިލީހުގަ

ވަަނ  107 މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ރައްޔިތުންގެ، ެއހެންކަމުންަގއި އަްނގާފަ.  2017 އެްޕރީލް 10އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ދޫ ފެލިކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ތިޔާޒު އިމްމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުާލނުކުރަން. 

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް އަޙްމަދު މަރުޒޫގު  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. އެ ލިޔުން ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުމަުށް އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސި ޢަލީ ނިޒާރު

ޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާ 107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ގައި  2017އެޕްރީލް  10ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެދޫ ެއ ކޮމިޓީއަުްށ މަރަބަދަލުަގއި  ގެރަޝީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ރީ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނެގ ގައި  2017އެޕްރީލް  10ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން ގެ ގްރޫޕު

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޢުާލނުކުރަން. ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އި 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޙަސަން  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމްތޮއްޑޫ ާވ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަ

 ގެ ޓީޖުމްހޫރީ ޕާހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން  މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެޔޮދޫ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

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

ވަަނ  107އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގއި  2017އެްޕރީލް  11އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ފޭދޫކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އިޤްތިޞާދީމާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލނުކުރަން. 

އަޙްމަދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އޭދަފުުށީއަުށް ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއިބްރާހީމްދީދީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ .ޕީ.އެމްޕީހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިވަަޑއިގެން  ސަލީމް

ނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެ 107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ގައި  2017އެޕްރީލް  11ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހަނިމާދޫކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭމިނިވަން މު

 ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބަދަުލގަިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް ޙުސައިން ޝަހުދީ

ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، .ޕީ.އެމްޕީ ެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެންހަމަޖައްސަވައި

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނެގ ގައި  2017ރީލް އެޕް 11ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ކޮމިޓީަގިއ ގަާވއިދު ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުުށީޮކމިޓީއަުށް  ގެ ބަދަލުގައި އެިއބްރާހީމްދީދީދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫފޭހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

މެންޓްރީ ޕާލަގެ .ޕީ.އެމްޕީދެްއވުން އެިދވަަޑިއެގން ހަމަޖައްސަަވއިނަޝީދު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 107ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 11މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގއި  2017އެޕްރީލް 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަހިބަކޮމިޓީ މާލިއްޔަތުްނކުރަން. މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާ

 ރިޔާޟް ރަޝީދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލުފުުށީ ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެއަޙްމަދު ޠާރިޤް

 ،އެ ލިޔުން ލިބުމުންރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. މެންޓްރީ ގުގެ ޕާލަަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި 

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ . އެހެންގައި އަންގާފ2017ައެޕްރީލް  11ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މިނިވަން  ކުރަން.މަތީން އެކަން ެއގޮަތުށް އިޢުލާނު ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫތ. ގުރައިކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ
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މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަނޑިތީމްބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް  ގެމަނިކުޙުސައިންމަނިކު ދޮން

 ،އެ ލިޔުން ލިބުމުންމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ގެ ޕާލަަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި 

މެންޓްރީ ގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު  ވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ގަާވއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ

. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ އަންގާފަގައި 2017އެޕްރީލް  11ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 މާލިއްޔަތުގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން. އެ  މަތީން ެއކަން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 އޭދަފުުށީބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެނާޡިމް ރަޝާދުދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ތުޅާކޮމިޓީ

 މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ގެ ޕާލަަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.ެއމްހަމަޖައްސަވަިއދެއްވުން އެދި އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އި މަތީން މަޖިލީހުގަ ަގިއވާ ގޮުތގެާދގެ )ހ(ވަނަ މާއް 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން،

ގަިއ 2017އެޕްރީލް  11މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ 

މަތީން އެކަން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ފައަންގާ

 ދޫ ައއްޑޫ މީކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  މިިނވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭއެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިތަދޫ ދެކުނުބަދަުލގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެއާދަމްރޮޒައިނާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. އެ ލިޔުން ގެ ޕާލަަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިޢަލީ ނިޒާރު 

ިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ ގޮތުގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  ،ލިބުމުން

. އެހެންކަމުން، އަްނގާފަގައި 2017އެޕްރީލް  11މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލަ

 ުށް އިޢުލާންކުރަން.މަތީން އެަކން އެގޮތަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. )ަވގުތުކޮަޅކަުްށފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

ތެރި ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އިްއޒަތް)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  ކޮުށްލަދެްއވުމަުްށ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާަފިއވާ އިމާރާތްކުރުމުެގ ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްهللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރްއވުމާ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނި

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   44     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 23      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ވަިކ ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް 44. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 45އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެެހންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ  .44ޖުމުލަ؛  .23. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންާވ ައދަދު؛ 44

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު 

 ފާސްވެއްޖެ.ހުން މަޖިލީ ގޮތަުށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިާފޤުން
 

 ނިންމުން 
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ިއތުރަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާއްމު ކޮމިީޓއާިއ، ސުލޫުކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީއާިއ، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއާިއ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާިއ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއާއި، މި

މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުެގ  ކަުށްމި ކޮމިޓީތަކަުށް އަދި ބަދަލުތަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާިއ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއާ،

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން ޢަމަލުކޮުްށފަ. މި ބަދަލުތައް މިއަުދގެ ަޔއުމިއްާޔަގއި ހިމަނާނެ ވާހަަކ  107
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މި ފުރުޞަުތގަިއ ދަންނަވަން. އަިދ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ކުރަްއވާ ބުރަ މަަސއްކަތް ވެސް ވަރަުށް ޮބޑަުްށ  ވެސް

ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން 

ގައި އޮންނާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހީވާ އެްއޗެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގއި ނެްތ އޮންނަ ގަާވއިދު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

ކަމަުށް ވާނަމަ، އޮންނާނެ ަކމަުށް ހީވާ އެްއޗަކަުށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަުށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ 

މެންނަކަުށް ޢަމަލެއް ނުކުެރވޭނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ޢަމަލުކުރެވޭނީ އޮންނަ ެއްއަޗކަުށް. އޮންނަންވާނެ އެްއޗަކަުްށ އަުޅގަނޑު

 .މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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 ބަދަލުތައް އައި ކޮމިޓީތަކުަށް 
 
 
 
 2017 އެޕްރީލް 12

 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ
 

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާބެހޭ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ

އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެދި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ މެންަބރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުން  ކޮމިޓީައުށް އެ ނިޒާރުގެ ބަދަުލގައި 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ 107މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ  ިލޔުން ލިބުުމން، އެ .ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ ންގްރޫޕު ރީޕާލިމަންޓަ

އެސް.އެމް.އެްސ އެކަން ވާނީ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިަމންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި ގޮތުގެމަތިން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ އެހެންކަމުން، ަގއި އަންގާަފއި.  2017އެޕްރީލް  12އަކުން 

 .ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން

 
 
 2017 އެޕްރީލް 12

 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ
 

 ކޮމިީޓއުަށް  އެ ނާޡިމްގެ  ބަދަލުގައި ަވއިކަރަދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާސުލޫކު 

 ން ރީ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓައެމް.ޑީ.ޕީގެ އެދި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން 

 ންމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ިލުޔން ލިބުމުން، އެ .ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ

 12ައކުން އެސް.އެމް.ެއސްއެކަން ވާީނ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

 ގައިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އަންގާފަިއ. އެހެންކަމުން، ަގއި 2017އެޕްރީލް 

 .ކުރަންން، އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލންމަތީ
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 2017 އެޕްރީލް 12
 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 
 އެ  ަވއިކަރަޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ  ބަދަލުގައި ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 

ީރ ޕާލިމަންޓައެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއދި ވުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  ހަމަޖައްސަވައިެދއް ކޮމިޓީއަުށް

 ން މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ލިޔުން ލިބުމުން، އެ .ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ  ންގްރޫޕު

 12 އެސް.އެމް.ެއސްައކުންއެކަން ވާީނ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

ގަިއވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  107ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަްނގާަފއި. އެހެންކަމުން، ގައި  2017އެޕްރީލް 

 .ން، އެކަން ެއގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަންތީމަ ގޮތުގެ

 

 

 

 2017 އެޕްރީލް 12
 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 

 
 ކޮމިޓީއަުށް  އެ ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައސްމާ ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި މާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާއިޤްތިޞާދީ 

ސިޓީ  ންރީ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓަޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެދި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން 

 މަޖިލީހުގައި  ންމަތީ މާއްާދގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެވަނަ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ލިޔުން ލިބުމުން، އެ .ފޮނުއްވާފަިއވޭ

އެޕްރީލް  12އެސް.އެމް.އެސް އަކުން އެކަން ވާނީ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ

ން، މަތީ ަގއިވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  107ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަންގާަފއި. އެހެންަކމުން، ަގއި 2017

 .އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން
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 2017 އެޕްރީލް 12
 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 
 ކޮމިޓީއަުށް  އެ މުލަުކ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުެގ  ބަދަލުަގއި  ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާއިޖްތިމާޢީ 

ސިޓީ  ންރީ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓައެމް.ޑީ.ީޕގެ އެދި އްސަވައިދެްއވުން ހަމަޖަ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުފެލިދޫ ދާއިރާ

 މަޖިލީހުގައި ންމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއާވ ގޮތުގ107ެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ލިޔުން ލިުބމުން، އެ .ފޮނުއްވާފަިއވޭ

 ަގއި 2017އެޕްރީލް  12ައކުން .އެސް އެސް.އެމްއެކަން ވާނީ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ

ން، ެއކަްނ މަތީ ަގއިވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 107ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އަންގާފަިއ. އެހެންކަމުން، 

 .އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން

 

 

 

 2017 އެޕްރީލް 12
 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 
ހަނިމާދޫ  ކޮމިޓީއަުށް އެ ބަދަލުގައި   ރާގެ ެމންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެބިލެތްދޫ ދާއި ވާކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަމު އާއް

 .ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ ންރީ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓަޕީ.ޕީ.އެްމގެ އެދި ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން  އިރާގެ މެންބަރު ޙުަސއިން ޝަހުދީދާ

 ސިޔާސީ  ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި ންމަތީ ާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާއް 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ލިޔުން ލިބުމުން، އެ

އަްނގާފައި.  ަގއ2017ިއެްޕރީލް  12 އެސް.އެމް.އެްސއަކުންެއކަން ވާނީ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫްޕގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ

ން، އެކަން އެގޮތަުްށ ތީމަ ގަިއވާ ގޮުތގެވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެހެންކަމުން، 

 .އިޢުލާންކުރަން
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 2017 އެޕްރީލް 12
 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 
 ކޮމިޓީއަުށް  އެ މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ެމންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި  ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާމު އާއް

 ންރީ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓަޕީ.ީޕ.އެމްގެ އެދި ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން  ނާންސިهللا އިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާ

 މަޖިލީހުގައި  ންމަތީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގ107ެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ިލޔުން ލިބުމުން، އެ .ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ

 ަގއި 2017އެޕްރީލް  12ައކުން .އެސް އެސް.އެމް އެކަން ވާނީ ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ

ން، ެއކަްނ މަތީ ަގއިވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 107ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އަންގާފަިއ. އެހެންކަމުން، 

 .އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން

 

 

 

 2017 އެޕްރީލް 12
 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 
 ކޮމިޓީއަުށް  އެ ުފވައްމުލަކު މެދު ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުެގ ބަދަލުގައި  ަވޑަިއގަންނަވާކޮމިީޓގައި ހިމެނިމު އާއް

 ން ރީ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓަޕީ.ޕީ.ެއމްގެ އެދި ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން  ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެން

 މަޖިލީހުގައި  ންމަތީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގ107ެގަާވއިުދގެ  މަޖިލީހުގެ ިލޔުން ލިބުމުން، އެ .ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ

 ަގއި 2017އެޕްރީލް  12ައކުން އެސް.އެމް.އެސް އެކަން ވާނީ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ

ން، ެއކަްނ މަތީ ަގއިވާ ގޮުތގެއްާދގެ )ހ( ވަނަ މ107ާަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އަންގާފަިއ. އެހެންކަމުން، 

 .އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން
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 2017 އެޕްރީލް 12
 ަޖލްސާ ވަނަ 14 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 
 އެ ތ. ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުގެ ބަދަލުގައި  ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާމު އާއް

 ންރީ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓަޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެދި ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން  އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާ ކޮމިޓީއަުށް

 މަޖިލީހުގައި  ންމަތީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގ107ެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ިލޔުން ލިބުމުން، އެ .ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ

 ަގއި 2017އެޕްރީލް  12ައކުން އެސް.އެމް.އެސް އެކަން ވާނީ  ލީޑަރުންނަުށް ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ

ން، ެއކަްނ މަތީ ަގއިވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 107ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އަންގާފަިއ. އެހެންކަމުން، 

 .އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




