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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ތޭރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )ުބދަ 2018 ގަސްޓްއޯ 1

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3ައއިޓަމް އެޖެންޑާ 

 .2018/2/13އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަބާ ދަންނަވައި މަރު ވަރަށް ބޮޑަށްއިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަގަިއވާ، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުްނ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އ6.1ިއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

ުޙގެނައުުމގެ (އަށް އިޞްލާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ. هللا ޢަބްދު

ށްޓަކައި، ތު ދިނުމައެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދިއުުމެގ ފުރުޞަ ،ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވމަށްފަހުބިލު

ރަނގަބީުލ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ޯވޓަށް އެހުން. ވޯޓ75ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ތަކަށް އައި ގެ ކޮމިޓީޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހު

ގޮުތގެ މަތީން،  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވ107ާތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ބައެއް ބަދަލު ދަންނަވައިލާަނން. ރައްޔި

ން މުން، ެއކަމަޖިލީހުގެ ތިރީގަިއ މިދަންނަވާ ކޮމިޓީަތކަށް ބަދަލުގެންަނން  ބޭނުންެވގެން ައޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅު

 -1ފަ. ކުން އަންގާއެސް.ެއމް.އެސްއަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ 

ޓީ. އާއްމު ކޮމި -3ބަދަލު.  1މަތުގެ ކޮމިޓީ؛ އެމް.ޑީ.ީޕ؛ ަޤއުމީ ސަލާ  -2ބަދަލު.  1ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ. ޕީ.ޕީ.އެްމ؛ 

ހ(ގެ ދަށުްނ )ވަަނ މާއްދާެގ 107އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަްށ ައއި ަބދަލުތައް ަގާވއިދުގެ  ބަދަލު. 1ޕީ.ޕީ.އެމް؛ 

ންނަވަން. ދަކަމުގައި ކުރަން. އަދި ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް މިއަުދެގ މި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްާޔގައި ހިމަނާނެއިޢުލާން

 31އިން  2018ޖުލައި  25ގެ ނިޔަލަށް ބޭްއވުނު ކޮމިޓީތަުކގެ މަޢުލޫމާތު. 2018ޖުލައި  31އިން  2018ޖުލައި  25

ބައްދަލުވުން.  1ލުވުްނ ބާއްވާފަިއވޭ. ެއއީ، ޕެޓިަޝން ކޮމިޓީގެ ގެ ނިޔަލަށް ތިން ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދ2018ަޖުލައި 

އް ބޭްއވުނު ތާރީޚުތައް ަބްއދަލުވުން. އިްސވެދެންނެވުނު ޮކމިޓީތަ 1ަބއްދަލުވުްނ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  1އާއްމު ކޮމިޓީގެ 

ފަހު( ތުކޮަޅކަށްންނަވަން. )ަވގުބަޔާންކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާަގއި ހިމަނާނެކަމުގައި ދަ

 މަށް.ކަނަވާލަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯޓަށް ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުގަިއާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ) 2014/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 

 ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި  75 އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ، ކިޔުން އިްއވުމަށްފަހުފުރަތަމަ
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 ގެންިދއުމާ މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުިރއަށްން ކުރިއަށްގެންިދުއމަށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ގޮތުގެ މަތީ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

   24     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 24        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ24ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 25މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ 

ޅުން ވޯޓުގަިއ އެހެންކަމުްނ، މި ހުށަހެ .24. ޖުމުލަ؛ 13. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 24މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ، މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

، ގާނޫުނ ށަހަޅުްއވާފަިއވާހުهللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު -6.1

ން ިއްއވުން.  ފުރަތަމަ ކިޔުދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ) 2014/9ނަންބަރު 

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު.) 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

، ގާނޫުނ ށަހަޅުްއވާފަިއވާހުهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ -7.1

ހަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީ) 2014/9ނަންބަރު 

ރަްށ ރި މެންބަތެއިްއޒަތްهللا. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ، ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ  2014/9ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް މިހާރު އަޅުގަނޑު ުހށަހަޅާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންަބރު `. 

ބޭނުމަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިނގާ ގޮތް ޒަމާނީ ޢާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

ވެގެންާދއިރު، މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ގާނޫނީ އޮިނގަނޑުގެ ެތރެއިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުުށެގ ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ޓަކައި ކަމާ ކުށްކުށް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ނުފެތޭތީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް

ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮރަޕްޝަުނގެ ުކށްކުށް ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތަްށ 

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް  )ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޢާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް 2014/9ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހެޅި އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާުޙަގއި ެއކިެއކި؛ މަިއގަނުޑ ގޮެތއްަގއި މި އިޞްލާުޙަގއި މި ހުރި ކަމަށް ފެންނާތީ ހުށަ

ވަނަ ބާުބ؛ ބިލުަގއި ހިމެނޭ 550ބާެބއްގެ ަމއްޗަށް މި އިޞްލާޙުަތއް ބަހާލެވިފައި މި އޮތީ.  3ބާެބއް. ެއއީ  3އޮތީ 

ދިނުމުގެ ކުށް އަދި ހިފުމުގެ ކުށް. މި ބާބުގައި ެއއީ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފަކަށް ރިޝްވަތު 555ބައިތަކަށް ބަލާއިރު، 

އިން ފެށޭ  565ހުންނާނެ ތަފްސީލުތައް. އަުޅަގނޑު ދެން އެހާ ތަފްސީލުކޮްށ ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ދެްނ އޮންނާނީ 

 އިން ފެށޭ ބާބު. އެއިން ކޮންމެ ބާބެްއގައި އެ ބާެބއްަގއި ހިމެނޭ ުކށްތައް ވަރަށް ސާުފކޮށް މި 570ބާބު. ދެން 
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ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންާނނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. މިހާރު ބިލު ތިޔަ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. މި ބިލަީކ؛ އަޅުގަނޑު އެކަމަުކ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ަބއެްއ ވާަޙކަ 

 މިއަދު ހުށަހެޅުނު ބިލެއް ނޫން. މި ބިލު ވަނީ މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅިފަ. އާއްމުންނާ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެއީ ިމ ބިލަކީ

ހަމައަށް ތިލަނުވެ އޮތް ނަމަެވސް، ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަަސއްކަްތ މި ބިލަށް ބައްލަވައިެލްއވީަމ 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޭޅ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިނޭގތޯ. މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ 

ގޮތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ދަނޑިވަެޅއްަގއި އަުޅގަނޑަށް މި ބިލު ހުށަހަޅަން ިލބުނީމަ ހިތަށްއެރީ މިއާ ބެހޭ 

ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ގޮތުން ކުޑަ އެްއޗެއް ދަންނަވައިލާފައޭ ައޅުގަނޑުގެ ވާަހަކކޮޅު ނިންމައިލާނީ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ރިޝްވަތުދިނުމުގެ ކުށް ަނަގިއފި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ދައްކަމުންދާ ވާހަަކއާ ގުޭޅގޮުތން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ، 

ގައި އޮތް 510ޙަޤީޤަތުގައި ެވގެން މިދިޔަ ގޮތަކީ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ބައިވަރު އިޞްލާޙުތަކެއް އައީ. ކުރީގައި 

އަށް. އެހެންވީމާ، ކަންަކމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް  550މުގެ ކުށް މިހާުރ ބަދަލުވެގެން މި ދިޔައީ ރިޝްވަތުދިނު

ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ވާހަަކދެއްކުމުެގ ބަދަލުގަިއ ޙަޤީަޤތް ހާމަކޮށްދީގެން ރަްއޔިތުްނގެ ރުހުމާއި ލޯިބ ހޯދަން 

 ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަަމށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. މަސައްކަތްކުރުން ެއއީ ޒިްނމާދާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން 

ޙަޤީޤަތަކީ، މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވަން މަސަްއކަތްކުރާ އެްއވެސް ސަރުކާެރްއ 

ތަުކގައި އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިމހާތަނަށް އައިސްފައެއް ނެތް. އެކަން އެނގޭ ގޮތަކީ، ީމގެ ކުރީގެ ސަުރކާރު

ހިނގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންތައް ހުއްޓުވުމަށް އެ ސަުރކާރުތަކުން އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅު އަުޅްއވާފަެއއް ނެތް. 

އެމް.ޑީ.ޕީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ އަސްލު ިރޝްވަުތގެ ކުްށ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ނަގަން. ެއއީ، ެއ މީހުން 

ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަމެްއ ނޫން. އެީއ، އެ މީހުން  ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަެމއް. ަޙޤީޤަތުގައި

ބޭނުންވާނެކަން އެނގޭ ސަބަަބކީ، އެ މީހުންގެ ސަރުކާުރަގިއ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބޭބޭފުޅުން ރިޝްވަތުނަގަިއ، 

ޅެއް ނާޅާ އަނެްއކާ ވެިރކަމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، ކަންތައްަތއް ކޮށްފައި ހުރިއިރު، ެއއާ ދޭެތރޭގައި ެއއްވެްސ ފިޔަވަ 

ފުޅުން ބޭ ނާދެވޭނެ. އެ، أنشاأهللއަންނަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ހުވަފެނަކުން ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަ؛ 

ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަށް މަސައްަކތްކުރަން ބޭނުންވާތީ، މި ކުށް ނަގަން ބޭނުންވެގެން އެ ބޭފުޅުން ފަތުރަމުންގެންދާ 

އް. އެހެންވީމާ، ދިވެިހ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާށޭ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވެގެްނ އަޑުތަކެ 

މި އުޅެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ޤާއިމުވެފައި މި އޮތް ސަރުކާރަކުންނެއް ރިޝްވަުތދިނުމުގެ ކުށެއް ނުނަގާނެ 

ކަމެއް  ޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުަމށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކުންނެއް. ރިޝްވަތާިއ، ކޮރަޕް

ބިލު ހުށަހަޅަމުން ދިވެހި  ނޑު މިގަޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުهللا ދުރައީސް ޢަބް

ށް ޝުކުރިއްާޔ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަދަންނަވާލީ.  ވާހަކަކޮޅު މި  ކުރުމި ރައްޔިތުންނަށް އަުރވަން ބޭނުންވާތީ، 
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މި ބިލާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ބިލު ދިާރސާކުރަްއވައިެހއްދެވުމަށްފަހު، ވީހާ ައވަހަކަށް މި ގާނޫނަކަްށ 

 ހެއްދޭވެނެ ގޮތް ހެއްެދވުން ެއއީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދޭ ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ެއއީ، ގުތު. ސްގެ ވަ ގަިޑއިުރގެ ބަހު 3 ލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ 

 17އަށް ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 47މިނެޓު  51ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  14މިނެޓު  31ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ތު. ަވކި ސިކުން 28މިނެޓު  2ިސުކންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  12 ސިކުންތު. އެމްޑީ.އޭއަށް 16މިނެޓު 

. އަޅުގަނޑު ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 56މިނެޓު  4ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މަނިކަށް. ން ޙުސައިންމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވަރަށް މުހިންމު މަފްހޫމެއްގެ  2014/9`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، 

ިއ ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީީތވެ، މައްޗަށް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް އިޞްލާޙުތަެކއްގެ ގޮުތގަ 

އަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ތްތަކާއި އަދި ބަެއއް ޚާއްޞަކޮށް މި މައްސަލަިއަގިއ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ފަދަ ޮގތަކަށް ރާއްޖޭގެ ަބއެއް ިސާޔސީ ފަރާ

ކަހަލަ ފަރާތްތައް މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްގެން ވަރަްށ ޚުޠޫރާތްތެރި ދަނޑިވަޅެއްަގއި، ނުބައި މަޢުލޫމާތުތަކެްއ 

ފަތުރަމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްަގިއ މި މައްސަލަ މިއަދު އެޖެންޑާކޮށްދެއްަވއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް؛ 

ަވއިދެްއވީތީެވ، ިއއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ައޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ޖަލްސާ ބާއް

އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ޕީ.ޕީ.އެްމ، އެމް.ީޑ.އޭ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކު މިކަން އޮޅުންފިލާަވޑައިުނގެން 

ލާެޙއް ނޫން، ދެތިން އިޞްލާޙު ވޭުތވެދިޔަ ހަތަރު، ފަްސވަރަކަށް ނޯންނާނެ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅުންހުރި އެންމެ އިޞް

މަސް ވަންދެން އަުޅގަނުޑ ެގންގުޅެމުންދިޔަކަން އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށާިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮޖއިންޓް 

ަގިއ ހުރި ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއި، ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނވާނެ. ފަހަރުގައި އެ ނުކުތާތަކު

އެ ނުކުތާތަކާ ގުޅުންހުރި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚަކާިއ ޑޭޓަާކއި، އަދި ެއކަން 

ސްޕޮންސަރކުރަްއވާނީ ކޮން ެމންބަރެއްކަން ފަހަރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިނުގެންފާނެ. 

ްއސަލައަށް މުހިންމު ޙައްލެއް ގެަނއުމަށް މި ފިޔަވަޅުމަތީަގއި ދަންނަވާަލންޖެހޭ ނުކުތާއެއް؛ ަދއުލަުތެގ ނަމަވެސް، މި މަ

ފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްާވ، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ފޮނުއްވާ ލެޖިސްލޭިޓވް އެޖެންޑާެގ ގޮުތގަިއ ހިމެނޭ 

ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް، އަދި ޓެކްސްގެ ގާނޫނުތަްއ ގާނޫނުތައް، ޓެކްްސއާ ގުޅުްނހުރި ގާނޫނުތައް 
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ވެސް ހިމެނޭހެން މި ސަރުކާރާ އެުކގައި މަަސއްކަތްކުރާ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުިރއަށްގެންަދވަނީ. 

 ެވސް ކަންެވގެންދިޔައީ މިހެން. އަހަރު ވެސް ަކންވެގެންދިަޔއީ މިހެން. އަދި މީގެ ކުރީ ޒަމާންތަުކގައި 4ވޭތުވެިދޔަ 

ޚާއްޞަކޮށް، މި ޒަމާނުަގއި ަކންވެގެން މި ދަނީ މިހެން. އެހެންވީމާ، މި މުހިންމު މަފްހޫމްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަްއޗަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުރުަތއް ފެށުމުެގ ކުރިން، ޖެނުއަރީ މަހުގެ 2018ރިޢާޔަތްކޮށް، އަލަށް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

ވެސް ތާރީޚެްއގަިއ، ައޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގިއ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު އަނިލް، ކޮންމެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕަބްލިކު ަސރވިސް މީޑިާއަގއި މި އަހަރުގެ ތެރެއަށް ހުށަހަޅުްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވަރަށް މުހިންމު 

ތެޭރގަިއ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތަށާއި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށާއި، މަދަނީ ނުކުތާތަކެްއގެ މަްއޗަށް ވާަހކަފުޅުދެއްެކވި. އޭގެ

އިޖުރާއަތްތަކަާށއި އަދި ކުަޑުކދީންގެ އިޖުރާއަތްަތކުގެ ަމއްަޗށް ދައުލަތުގެ ގާނޫނުތައް ހަަދން އެިކއެކި މަފްހޫމުތަކުގެ 

ިއ އެ ވާހަކަ ދެއްކެިވކަމުެގ މައްޗަށް މި މަސައްކަތް ނިންމެވުމުގެ ތަރުތީބުގެ މައްަޗށް ވިސްނުންފުޅުގެންގުުޅްއވަ

. ބަްނޑާރަ ނައިބު އަށް މި ވާހަކަ އެރި ފަލަ ސުރުޚީތަުކގެހުންނާނެ. ބައެއް މުހިންމު ނޫސް، މީިޑއާ ރެކޯޑިންގ ފެންނަން

 ލާޙުތަކުގެ ދިޔަ ިއޞްވިިދގެން ެއ މޯހިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ކަަތކެއް ެދްއކެވި ވާހަކަ. އެއާމިވެނި ވާހަމިވެނި

ބްރާހީމްދީދީ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވައި ކޮިމޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ނިމި، ތެރޭގައި ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

އޮތް. އަިދ ަގއި މި ފެންނަ ރިޕޯޓު ވެސް އެބަ އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާޤަ

ލާޙެއް އޮނަރަބަލް ނޑުމެން އަތަށް ލިބިގެންދިަޔ އިޞްކުަގއި އަޅުގަ އެ ޓްރެ  ،އެާއއެުކގައި ހަމަ އެ މޯހިުރގައި 

ލާޙު އެްއ  މި ވަނީ ވެސް. ނަމަވެސް، ދެ އިޞްފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ،ޢަބްދުލްރަޙީމް

ގެނައުުމގެ ފައި ެއއްކޮށް ނު ނުިދއުމުެގ ސަބަބުން ނުވަތަ ެއއް ަވގުތެްއގަިއ ކޮމިޓީން ނިންމާދެގެންވަގުެތްއގައި ވަ

ހަމައަށް  ޔާނު ގޮތަަކށް ރައްޔިތުންނާދިޔައީ ަބއެއް ފަރާތްތަކަށް މި ވާަހަކ ވަރަށް ނުކަސިނަތީޖާއަކަށް ެވގެން

ލާނަން. ުޅގަނުޑ ހަމަ މިހާރުވެސް ދަންނަަވއި. އެއަްށ އަކަމެއްފެށި ވަރަށް ނުަރއްކާތެރި  ދޭން މަަސއްކަްތކުރަންއިވިސްނަ

ހަމަ ގަސްތުަގިއ  ވިހެން ހަމަ ފޮތްތެރި ކާފަރުންނަށް ވާ މީހުން އުޅޭ. އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮށްލާނަން.ކިޔެ ެޔވިކި

ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުަމކީ ހަމަ ަކނޑައެިޅގެން މަގުފުަރއްދަން  ލައިގެން ަރއްޔިތުންަނށް ދޮގު މަޢުލޫމާތުނުނިޔަތް

 ބާތުގައި އޮތް ޤޫިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ޤާނޫނުލްޢުސަމާލުވެަވޑަދައްކާ ވާހަަކެއއް. ވާހަކަަދއްކާ ފަރާތްތައް ވަރަށް 

ނުވަތަ މި ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް  ،ކަމަށް ގުޅުންހުރި މާއްދާ ނައްތާލި އްދާއެްއގެ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަނާމާ

ޑަިއގެންނެވި ކޮންމެ ލާޙު ފެނިވަހަމަ ރަސްމީ ރައްދުދިނިން. މި އިޞްވިދާޅުވެ ފެްއޓި ވާހަަކއަށް އަުޅގަނޑުމެން އިްއޔެ 

ވެސް ގަބޫލުކުަރއްވަްނ  ބޭފުޅުން މިއަދު  ބޭފުޅަކަށް ސާފުކޮށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، އަިދ އެ

 ގެ އެމް.ޑީ.އޭ ، ޙަޤީޤަތަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް،ނަމަވެސް ، ެއއްބަސްެވަވޑަިއގެންނެވި ނަމަވެސް ނެވިއެއްބަްސެވވަަޑއިނުގެން

ންެގ ސަރުކާރު ގުޅިލާމެހިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ަމއްސަލަތަކަްށ އީސް ޔާމީޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕަކުން އަިދ މިއަދުގެ ރަ 

ބާތަކުން އުނިކޮށްފައެއްުނވޭ. އަދި ޤޫގެ ޤާނޫނުލްޢުވާނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖޭދަޢު
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ހިތަށްއަރުވާަފއި ެވސް  ،ކުން ީކއްުކރަންެއއްެވސް ތާކު އެ ވާހަކަދެއް  ،އެްއެވސް ހިސާބެއްަގއި ،އެްއވެސް އިރެްއަގއި

ރަްޕޝަންގެ ެއއްެވސް ޢަމަލެއް މަކު އަުޅގަނޑުެމން ހިތަށްއަރުވަިއ، ވިސްަނިއ ފިކުރުކުރަމުންދިޔައީ ކޮނުވޭ. ެއކަ

 ލާރި ފޮއްެޗްއގައި ޖެހިލިޔަސް އެ މީހަކު ، މަތިންތިރިއަށް އެއްވެސް މީހަކު އެވަރުގެ ލޯދައުލަތުގެ ެއއްވެސް ވެރިޔަކު 

، ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ފަސޭހަތަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ  އަދަުބ އެ މީހުންނަށް ކަނޑައަަޅއިސަލާމަތްނުވެޭވވަރުގެ

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އެކަން ކޮށްދިނުމަށް. އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ދިޔަީއ ވިސްނަމުން. އެންމެ ބޮޑެތި 

ށް. ހަމަ ޚިޔާލަށް އަންނަ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑުމެންެގ އަދިމާ ންނާކޮށްަފއި ހުރީ އަުޅގަނޑުމެއިނގިލިތަްއ ދިއް

ނެތި އަޅުގަނޑުމެން މި މުހިންމު  ބޮލުގައި އަުޅަވއިގެން ދައްާކ. ނަމަވެސް، އެއިން ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް ފަސްޖެހުމެއް

ނަށްޓަކައި ގެނެސްެދވޭޯތ ގޮތަށް ަރއްިޔތުން ގަްނދީ ހުވާކުރިهللا ތަނުގައި މާތް މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން މި

މެދުގައި މި ވާހަކަ ފެތުރި މީހުންނަށް  ހެން ދަނިކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނާއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރމުން މި ދަނީ. އެ

މިހެންވެގެން. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް،އެމް.ީޑ.ޭއގެ  ކަށް އަުޅަގނޑު މި އެދިލީށް ޢިޒުނަޔަމިއަދު މި މަރުޙަލާގައި ވާހަަކދެއްކުމަ

ގެންދިަޔއީ އަުޅގަނޑު. ރިއަށްފަިއވާ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް މި ހުންނަނީ އަޅުގަނޑު. މިކަން ކު ގުޅި

މިކަމުގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ހުރީ އަުޅގަނޑުެގ އަުތގައި. ައޅުގަނޑުމެންެގ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ކެތްތެރި، ވަރަްށ 

ވާ މެންބަރުންތަކެއް. އެމް.ޑީ.އޭ ޕާލިމެންޓްރީ އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ އިްއޒަތްތެރި، ވަރަށް ރައްޔިުތން ދެކެ ލޯބި

މެންބަރުންނަކީ. މި ދިވެހި ސަރުކާރު ކުރިއަްށގެންދިއުމުގެ އެހީތެރިވެދިނުމަށް ެއ ބޭފުޅުން އެ ތިއްބެވީ އެ  ގެގުރޫޕު

ކޮްށލާފައި ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ބާރަކާިއ، އާރަާކއި، ިއއްޒަަތކާިއ، ކަރާމާތެއް ވެްސ ދޫ

ެދއްވަން. އެީއ ރައްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީއަށް. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއީ. ިއގެންނެވި ކޮންމެ ޯވޓަކަށް ވޯޓުއެދިަވޑަ

އާިއ، އަމިއްަލ ބޭފުޅުްނގެ އަމިއްލަ ީއގޯ  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ތަޅުމަށް ފޮނުއްެވވީ. އެ ،ރައްޔިތުން

ޔަ އެންމެ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި މިހާތަނަށް ފެނިގެންދި ގައިމުވުރެ ބޮޑަށް ހަމަ ރާމާތާއި، އަމިއްލަ ޖާހަތަށްކަ

ވަނަ  18ރަކާތްތެރި، އެންމެ ވަުރގަދަ ޕާލިެމންޓްރީ ގުރޫޕަކީ، ޖޮއިންޓް ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕަކީ ޚިދުމަތްތެރި، އެންމެ ހަ

މި ބުރަ މަސައްކަތްަތކުެގ؛ މި ފަޅި އެކަންޏަކު ނޫން. ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ޫނން.  މަޖިލީހުގެ މި ހިނގާ ގުރޫުޕަކމީ

، އެހެން ކެވެިލ ހަމަކުރަން ނޫްނ. އެނޫން ގާނޫނުތަކުެގ ެވސް  ބާތުގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއްޢުޤޫބާތުގެ ނުވަތަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ 

ޮބޑު ބަިއވަރު ަމސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ރާ ހަމަކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަފުހޫތަކުގެ ަމއްޗަށް ބުރައަ ގާނޫނުތަކާ

ނެގުމަށްޓަކަިއ މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަްއ ެގ ތެރެއިން ހަމަ އެންެމ އަކުަރކުން މާނަކޮށްފައިވޭ. ނަމަވެސް، ކުރާ ކަމެއް

. އެ ބައެްއގެ ކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންީމ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަދި ާޚއްޞަމިކަހަލަ ވާހަކަދައްކަމުންދާކަ

ރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަާކއި ތުހުމަތު ހިނގިއިރުގައި ، ބޮޑެިތ ކޮއަހަާރއި ދުވަސްޮކޅެއް ހިނގިއިރު  3ސަރުކާރުަގއި، 

ވެސް ނުލެވި ދިޔަ ޒަމާނެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާަރކީ. ބޮޑެިތ  ކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ގޮވައިއެއިން މީހަ

ތިެބގެން ކުީރގެ ބޭފުުޅން އިސްވެ ރީަގއި ހުރި ތުހުމަތުތަްއ ވެސް ަބއިވަރު. އެތުހުމަތުތައް ހުރި. އަދި ޭއެގ ކު
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ވުރެ ޮބޑެތި ތުހުމަތުތައް  ސަރުކާރެްއގެ ވެރިންެގ ބޮލުަގއި ެއޅުިވ ތުހުމަތުތައް މަދެްއ ނޫން. ބޮޑެތި ފަރުބަދަތަކަށް 

ެގ 2000/2 ،މި މަފްހޫމުތަކުގެ އަލީަގއި ާއއިކަްށ ވެރިކަން ލިބި، ހަމަ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއެޅުިވ. ނަމަވެްސ، އެ ަބޔަ

ރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ގާޫނނު ހަމަ ވުޖޫދުގައި އޮވެ، ިދރިދިރި އޮއްވާމެ މިއިން ެއއްެވސް ކަމަކަށް ދަޢުވާގަނެޑއް ކޮ

ހަކަ ، މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަން ކެރޭ، މި ބަޔަކު މި ވާކުރެުވނު ބައެއް އެއީ. އެހެންވީމާކޮށްލާނެހާ ވަރު ވެސް ނު

ގުޅުންހުރި ކަންތައްަތްއ ވަރަށް ފޯރީަގއި ކުިރއަްށގެންދަން އެ ބަޔަކު ބޭނުްނވާތީެވ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޮރަްޕޝަނާ މި ދެއްކީ

ނޫނުައސާސީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ހެދި، ނޭ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާމާއްދާ އުވާލުުމގެ ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން

 ބޭނުންވެގެން މި ންބައި ނޯންނަ ޤޫބާތުގެ ެއްއވެސް މިންވަަރކަށް މިޢުނޫނުލްއްޖޭގެ ޤާލުކުރަމުން މިދާ ދިވެހިރާ ޢަމަ

ޮއޅުވާލީ އެ މީހުން.  ދެްއކީ ެއ މީހުން. ދޮގުހަދައި އޮތީ ފެންނަން. ެއ ވާހަކަ އުޅެނީ މި ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނޭ. އެކަން މި

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނާގނެ ގޮތް ހުއްުޓވުމަށްޓަަކިއ މަކަރުހެދީ އެ މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެވަރުެގ ޢަމަލެއް

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ނީކީ. އެންމެ ދުވަހަކު، ދެ ދުވަހަކު ނޫން އެކަން ހިނގަ ވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންކުރެ

މެއް. ހުއްަދ ރަްޕޝަނަކީ މަނާ ކަ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހުރިހާ ޒަމާނެްއގަިއ ވެްސ ކޮޤޫބާތުަގއި ެވސްނޫނުލްޢުކުރީގެ ޤާ

ވަނަ އަހަރު. ެއހެންވީމާ، ޭއގެ ފަހުން ެއއާ  2000 އެއަްށ ގާނޫެނއް ހެދިފައި ިދޔައީ ލިބިގެންވާ ކަމެއް ނޫން. އަދި 

، ެއއަށް ޖެްއސުންކޮށް އަދި އެ މީހުންގެ ފާޑުކިޔައި  ގުޅުންހުރި އެްއވެސް ކަމެްއަގއި ބަިއވެރިނުވެ ތިބެ، އެައށް

ހެން  އެަތއް ޢަމަލެްއ ހިންުގމުގެ ތުހުމަތުތައް، މާސިްނާގ ބޮޑެތި ވިލާގަނޑުަތކެއްރަޕްަޝނުގެވެރިކަމުަގއި ވެްސ ކޮ

ުހރި ން ޝަރީޢަތްކޮށްލަން ނުވަތަ ކުޑަމިނުން ކަމާ ގުޅުންބޯމަތިވެފައި ޮއއްވާ ވެސް އެއިން މީހަކަށް ުކޑަމިނު

ދިން ސަރުކާރެއް އެމް.ޑީ.ީޕ ށް އެއިން މީހަކު ހާޒިރުކޮށްލަިއގެން ބަލައިލާނެ ފުރުޞަތު ވެސް ނުމުއައްސަާސއަ

 ދާއިރުަގއި މިއިން ކަމަކަށް ބައިވެރިނޑުމެން މި ތަޅުމުގައި ކުރަމުންސަރުކާރަކީ. މިއަދު މި ބުރަ މަސައްކަތްތައް އޅުގަ

އާއި، މަުހ އިމޭޒުދޮށުަގއި ތިްއބަވަިއ، ފޮތުގައި ޮސއިކުަރއްަވއި، މަހު މުސާރަވަަޑއިނުގެން ހަމަ ބޭރުގައި ސަ ވާން ވެސް 

ބައްލަަވއިގެން އެ ތިއްަބވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި  މިތަނުން ލަާވޒާ ކޮފީއާއި، ކޮާޅއި، ކޮމިޓީ އެަލވަންސާ ތިއެ

ތިރާމެއް، ކުލުނެއް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ނެތްވަރު މިއީ. މީސްމީހުންގެ ހުރި އަގަލެއް، އިހުދައްކާ  ވާހަކަ

ވަނަ ބާރު. އެއަްށ  4ައކީ ވެށްޓެގެ ތެޭރގައި މީިޑއާ  ހުިޅިވފައިވާއެނގޭ ިޑމޮކްރަސީގެ ެވއްޓިފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނޫން.  ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނޭ ިކޔަިއގެން ލިޔުްއވާނެ. އެއީ ެއއްވެސް މަްއސަލަެއއް އެ .ތިރާމާއެކީއިހުފުރިހަމަ 

ޔުއްާވށޭ. އެ ވާހަކަ އިްއޔެ ވެސް އެ މިންވަރުަގއި ހުރި ހަމަޖެހޭ މިންވަރަކަށް ލި ،އެކަމަކު އަުޅގަނޑު އާދޭހާއެކު އެދެނީ

ތަކަކީ ތިމާމެން އެދޭ ގޮތް ްށލަން ބޭނުން. އަދި ބައެއް މީޑީއާއަޅުގަނޑު ދެންނެވިން. މިއަުދ ވެސް އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮ

އޮތް. ފުޅުންނަށް ވެސް އެ ަޙއްޤު އެބަބޭ އެ ގޮަތަކށް ނުލިޔަން ބޭނުންވާ މީިޑއާ ކަމަށް ވަންޏާނޫން އެހެން ެއއްވެްސ 

 ،ހެން އުުޅއްާވ. ައޅުގަނުޑމެންގެ ެއއްވެްސ މައްސަަލއެއް ނެތް. ަތކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީއެ

 އަޅުގަނޑުމެން ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ދުވަހަކު ެވސް އެްއވެސް ތާކު އިށީނދެ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން 
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ާލަކށް. އެްއވެސް ވަރަކަށް. ފޭދޫ ންަނމޭ މި އޮތް މާއްދާ ުއވައިގެތިބެ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ޚިޔާލަކަށް ނު  ތިބެ، އޮޯށވެ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހެޅުއްީވ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެެރއިން ހަމަ ފުރޭނިގެން ައއި 

އްޔެ ހުށަހެޅިން. އަދި މިއަދު މަސައްކަތެއް. ތަރުތީބުން ައުޅގަނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ައޅުގަނޑު އި 

މި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާަގިއ ވެސް އިތުރަށް ވަގުތު ޮއތްކަމުގައި ވާނަމަ ހަމަ އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރާ މި ވާހަކަ 

މި މައްސަލަ  ފާޅުގައި ަރއްޔިތުންަނށް ދޮގުހަދައި،އަުޑއައްަސވާނެ ރަްއޔިތުން ުއޅުއްވާނެ. އަދިވެސް ހަމަ އެނގިތިބެމެ 

 އިދިކޮޅުަގއި އުޅޭނެ. ކޮށްސް، ޫނސްވެިރގެ ތެރޭގަާއއި ޚާއްޞަ ކަމެއް ނެތޭ ވިދާޅުވާނެ ބަޔަކު ވެނެތޭ، މި 

ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ  ،، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގައި މި ލިބޭ ވަގުުތގައި ތަރުކާރުކުރާނެ. އެހެންވީމާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ މި ހުށަހެޅުއްވި  ؛ގުތު އަޅުގަނޑުމެންބަރުންނަށް ލިބޭ ވަގުތެއްަކމުގައި ބަލަިއގެން މި ވަ

ތަކަކީ ހުރިހާ އެހެންޏާވެސް މިތާ ހުށަހެލޭ ބިލު ،ނުވޭ. އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު އެަކއްޗަކަށް މާއްދާތަެކއް ވިދާޅެއްއެކީ 

 ކުށް ހިމަނައިގެން ުދވަހަކު ނަމުަގއި ރިްޝވަުތގެ  ވަނަ ބާބުގެ 550ން. ނަމަވެސް، ިކޔާ ބިލުތަެކްއ ނޫ މާއްދާތައް މިތާ

ގޮތުން މިހާ ސާފުކަން ބޮޑު މިންވަރެއްަގިއ  ބެހޭ ވެސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤިާޔދަތުގެ ހިޔަލުގެ ދަށުގައި ކޮަރޕްޝަނާ

ޮއތީ ގެނެވިަފއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަްށޓަކައި ގާނޫނެްއގަިއ ލިެޔވިގެްނ ނުގެނެވޭ މިްނވަރަށް މި

 ކުްށ ޓިގެން. ދައުލަުތގެ ުމވަްއޒަފަކަށް ރިޝްވަތުދިނުމުގެ އިން ެފށް 550ޓަރު އިތުރުކުރުމަށް ޤޫބާތަށް މި ޗެޕްޢުލްނޫނުޤާ

ހިގެން ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފަކާ ބީލަމާ ުގޅޭގޮތުްނ ހަމަ ޖެ ،ްނ ކުށް ކަނަޑއަޅާފަިއާވއިރުަގއިބަޔާންކޮށް އަރިމަތީ ސުރުޚީ

އެ  އް. ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަދަްއކަިއ،އް ލިބޭ ކަމެ އީ ވަރަށް ގިަނއިން ަޝކުވާތަ ދިނުމުގެ ކުްށ ހިމެނޭ. މިރިޝްވަތު

އޭނަގެ ނުފޫޒުގައި ޭއނަގެ ބޭބެއާިއ، ދައްތަާއއި،  ބީލަމެއް، މި ބީލަމެއްގެ ތެރެައށް ވެރިން ވަނީއޭ. ވެރިން ިތބި މީހާ

އްޯތ. ދިނިއްޔޭ. އެ ުކންފުނިން ކަންވީ ކިހިނެ ޏަށްންގެ ނަމުގައި ކުންފުނި ހަދައިގެން ކުންފުންޅިޔަންފަހަރީ ،އިއާ ކޮއްކޮ 

އޮތީ ސާފުކޮށް  އިން ދެވޭނެ މިންވަރު މިއޮތީ ދީފަ. މިނިމިންޏަށް ދާންދެން މީގެ ސަފުހާ  ފަރުވާ މިއެއަށް ޚާއްޞަ

ތުްނ ރާ ގުޭޅގޮއޮތް. ކޮންޓްރެކްޓަނުމުގެ ކުށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަދިބަޔާންކޮށްދީފަ. ބީލަމާ ގުޅުންހުރި ރިޝްވަތު

ކޮންޓްރެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން ރިްޝވަތު ހިފުމުގެ ކުށް އެބައޮތް.  ގޮތުން،ރިޝްވަތުދިނުމުގެ ކުށް އެބަޮއތް. ކޮންޓްރެކްޓާ ގުޅޭ 

ޮއވޭ. ނުފޫޒު ށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށް އެބަބޭނުންކޮށްގެން ިވޔަފާރިކުރުމަ ގެއިނގޭތޯ. އަދި ނުފޫޒު ދިނުމާއި، ހިފުމާ

ްށ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށް އެބައޮތް. ދިނުމާއި ހިފުމާ. އަދިވެސް ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން. ރުމަބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކު

އަެނއްކާ އިތުރު ބާބެްއ. ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ދަުއލަތުގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް  ޮގތުގައިވަނަ ބާބުގެ 560އަނެއްކާ 

ވުމުގެ ކުށް ަފއި އެަބވޭ. ަދއުލަތުގެ މުދަަލށް ޚިޔާނަތްތެރިޚިޔާނާތްތެރިވުން މާސިންގާ ބާބެއްގެ ގޮުތގައި ަބޔާންކޮށް

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަިއގެން ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ ކުށް. ކުރުމާއި  ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮްތ. މަޤާމާއި

އޮތް. ރަނގަޅު އެބަވެސް  ނުކުރުމުގެ ކުށް. އެ މީހަކު އެހެން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށްޓަަކއި އެ ވާަހކަ

ނުބައި އިންސާފުން އެކަން ނިންމީތީވެ އެކަން  ،ގޮތެއް ވާން ޮއްއވާ އެ ރަނަގޅު ގޮތެއް ރައްޔިތުނަށްަޓކައި ނުހަދައި
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 ވަނަ ނުކުާތަގއި މި 562ންމި މީހާގެ މައްޗަށް ގާޫނނު އަރައި ހަމަކުރާނެ ވާހަކަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ލިެޔވިފަިއ ނި

ކާުރެގ ނަށް ދެންމެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް މި ހުށަހެޅުއްިވ ސަރުއަުޅގަނޑުމެން އޮތީ،

މިހާރުވެސް އެބަ ދައްކާ ިރޝްވަުތ  ،ާލޙުގެ ތެރޭަގއި. މި ހުރިހާ ވަަރކަށް މި ވާހަކަ އޮވެމެ ފަރާތުން ގެނެސްދެއްިވ އިޞް

 ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް؛ހިފުމުގެ ކުށް އުވާލަންވެގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.އޭ 

ަދއްކަުމންދާއިރު ވެސް އެ ވާހަކަ އެަބ ދައްކާ. އެހެްނވެގެން މި ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮށް، ރިޕީުޓކޮށް  އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ

ވާހަކަ އެބައޮތް. ދައުލަތުެގ  ބާރަށް ދައްކަން މި ޖެހެނީ. އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ދައުލަތުެގ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ

ވަނަ ާމއްދާގައި. އަދި އެއާ ޖެިހގެްނ  564ފައިސާ ނަހަމަ ގޮުތގައި ޚަަރދުކުރުމުގެ ކުށް ަބޔާންކޮށްފަިއ އެބައޮތް 

ދައުލަތަށް ފައިާސއެްއ ލިބެން އޮތް ކަެމއްަގއި އެ ނޫން ގޮތަަކށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުްށ ބަޔާންޮކށްފައި އެަބއޮތް. މި ހުރިހާ 

ޗެްއގެ ތަފުސީލުތައް ވިދާުޅވެދެްއވީމަ ރަްއޔިތުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވަރަށް ާސފުކޮށް. އަދި އަނބުރާ ލިޭބ އެއް 

ވަނަ ބާބުގެ ނަމުަގއި 570ގޮތަށް ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ޮއޅުވާލަިއގެން ހޯދުމުގެ ކުށް އެބައޮތް. އަދި އޭެގއިތުރުން 

ށްފަިއ އެަބއޮތް. މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ތުހުމަތު މި ކުރެވޭ ިސޔާސީ ވެރިންެގ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެހެނިހެން ކުށްތައް ބަޔާންކޮ

މައްޗަށާިއ، ދައުލަުތގެ ކަންތަްއތައް ހިންގުމުަގއި އިްސކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ތުހުމަތުގެ 

މީ ަގީޑގައި އަމިްއލަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ކުށް އިތުރުން، ކޮރަޕްޝަުނގެ އެެހނިހެން ކުށް ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައި، ރަސް

އެބައާދޭ. މީގެ ކުީރގައި ވަރަްށ ޒަމާންވަންދެން އަޅުގަނޑުެމން އަޑުއަހަމުން އައި ވާހަަކެއއް، ވެރިްނގެ ގޮުތގައި ތިބޭ 

ވަހަކު މީހުން ޕިއޯނަން ހުންނަ މީހާއަށް ލާރިކޮޅެއް ދީފައި މަސްގަނެގެން ެގއަށް ގެްނގޮސް ދޭށޭ ބުނީމާ ކޮންމެ ދު

ޕިއޯނުގެ ވާޖިބަކީ، މާރުކޭޓަށް ގޮސް މަސްގަެނގެން ބޮސްގެ ގެއަށް ގެންގޮސްދިނުުމގެ ވާހަަކއަކީ ައޅުގަނޑުމެން އަހާއަާހ 

ބާވެފައި އޮތް ވާހަަކއެއް. ޮކބައިތޯ؟ ފަރުވާދިނީ ކޮން ަބއެއްތޯ؟ ފަރުވާ ގެނެސްދިީނ ކޮން ބައެއްތޯ؟ ނުޙައްޤުން 

ސައްކަތްނުކުރުަވއި ވެރިީމހާގެ އީޯގއާއި ބޮޑުކަމަށްަޓކަިއ އާންމު އާދައިގެ މުވަްއޒަފު އެްއވެސް އިންސާނަކު ލަްއާވ މަ

މީހާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވުމަކަށް މި ގެނައީ އަުޅަގނޑުމެން ނޫންތޯއޭ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި މި ވާހަކަ ލިޔަން 

ން ހިނގަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާ އަޅުގަނޑުމެންނޭ މި ގެނައީ ިމ މަޖިލީހަށް. މިއީ ގާނޫނީ ގޮތު

ގެ. އެ އިދާރާއަށް އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅައި، އެ ބަުހސްގަިއ ބަިއވެިރވާން ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ. ދެންވެސް 

ތިވުމަށްޓަކަިއ، ވިދާޅުވާނީޯތއޭ މި މައްސަލައަްށ ޙައްލެއް ގެނެސްދޭން ކެިރވަަޑއިނުގެން ސަރުކާރުން ކޮރަްޕޝަނަށް ދަހިވެ

މި މެންބަރުންނާ އެކު ބައިވެރިވެގެން މިކަން ނުކުރީއޭ. އެ ވާހަކަ ވެސް އަންނާނެ. ވިދާޅުވާނެ އެ ބޭބޭފުޅުން. 

ތަނަކުން ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ތަެކތި ހޯދުމުގެ ކުށް. އެެވސް  ތު އޮތް. މަޞްލަޙަލާނަން ދަންނަަވއިވެސް އަނެއްކާ 

ށް ތަނަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުްނ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ކު ތު އޮތްަފއިވޭ. މަޞްލަޙަ ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްކުށެްއގެ

ހެދުމުގެ ކުްށވެސް ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަވޭ. ލީ ހިސާބު ހުަށހެޅުމުގައި މަކަރުެއކުަގއި މާބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. ހަމަެއއާ

 ؛ބަިއވަރުއެބަޮއތް. މިހިރަ ބައިވަރު ަގއި ހިފުމުގެ ކުށްގޮތު ބޭނުން ނަހަމަ ގެލޫމާތު. ސިއްުރ މަޢުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ތަެކއްާޗއި، ގެންގުޅޭ، ޓެކްނޮލޮޖީާއއި ހިފާއެއްވަރަށް ކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ޒަމާނާމިއިން ކޮންމެ ކަމަ

އް ފޭރާމަށް ފޭރާމުން އަނެގުިޅގެން ގާނޫނުތަކަކީ  ހާ ކަމަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ، މި ހުރި ސާމާނާއި، މުދަލާ

 ގާނޫނެއް ހަދާ ، ެއއްެވްސ ޤައުމެއްަގއިެއއްެވސް ތާކު ބައްެރއްަގއި،ކުރަމުންދާ ގާނޫނުތަކެއް. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ހިޖުރަ

ެއ ހަމަ ވެސް  އުމެއް އެއިްނ ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކަށް ނުދެްއކޭނެ. ނަމަވެސް އިްއޔެގޮތަށް ެއއް ަތއްގަނޑަކަށް ޮއތް ޤަ

ނޑުމެން ކުރުމުން ވެސް ހަމަ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ އިދިކޮޅަށް މިވެނި މަސައްކަތެްއގެ ވާހަަކ ވާހަކަ ތަކުރާރު އަުޅގަ

 ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާއަްށ މަލުންގެ ޢަޖެހެނީ. ކޮރަޕްޝަނު ވިދާޅުީވ. އެހެންވެ މި ވާހަަކ ދަންނަވާލަން މި 

އި މަލަކުން ހޯދާފަޢަހުރެގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ  އިމެއްގަޤާއި އެބައޮތް. އެ މީހަކު ެއ މަގެނައުމުގެ ކުށް ބަޔާންޮކށްފަބަދަލު

ތްތެރި އޮތީ. އިއްޒަ އޮތަސް އެވެސް ހޯދޭނެ ގޮތް މި އިމަލާތަކަށް ބަދަލުކޮށް ރައްކާކޮށްފަހުރި ފައިސާ އެހެން ކަހަލަ މުޢާ

ރާގެ އެންމެ އިްސވެރިާޔ އިތުރުން ދައުލަުތގެ އިދާވެސް އެަބޮއތް. އޭގެ ގުޭޅގޮތުން ކުރެވޭ ކުށް. މި ރައީސް. ހެކިންނާ

މަތީ  ކަކީ ެއހެން ދަރަޖަތަކަށް ވުރެތުގެ އަދަބުތައައެންމެ އިސްވެިރޔާއަށް ެދވޭ ކުށުެގ އިޖުރާ ،ކުށް ބަޔާންކޮށް ކުރާ

 ކުރާ އަދި އެންމެ ބޮޑުާވނެ ވާހަކަ ބުނާ  ،ީމހާ ކުރާ ކުށްއި އެބައޮތް. އެންމެ ބޮޑުކަމަށް ކަނޑައަާޅފަ ދަރަޖަތަކެއް

ދިޔައިމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަށް ނިމިގެންސިންގާ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެންއޮތް މާ މި އިއެކުގަ  މާނަކުރުމާގޮތުން އަދި 

 މީގެ ފަހުން ދުވަހަކު ވެްސ ންގެ ކުރިމަްއޗަށްއި ވެރިކަންކުރަން ިތބި ވެރީވެރިކަުމެގ ވެށީގަ  އި،ސިޔާސީ ވެށީގަ 

ބާތަށް ްއޗަށް ބިނާކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫެމއްގެ މަސިންގާ ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ ކަނާންނާނެ ވަރުގެ ބޮޑު މާ

ްތ ނިޔަިދެވހި ސަރުކާރުގެ ހިތް ޑީ.އޭގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހުށަހަޅާފައިވަނީއެމް.މިދެންނެވި އިޞްލާޙު ޕީ.ޕީ.ެއމް،

ދުނިޭޔގެ  ދައުލަތެއްިއ އޮތް . ކޮރަޕްޝަނުގެ މި ނުރައްކާެތރި ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި

ޚުރު ފަ ، ެއކަން ކުރާެނ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ދިވެިހރާއްޖެކަމުަގއި ވުުމގެއުޑުދަށުަގއި އޮެވއްޖެކަމުަގިއ ވާނަމަ

 ގަނުޑމެންނަށް ބަރަކާތްލައްވާށި!އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި މަސައްކަތުަގއި އަޅު هللا ދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން

ންގެ ކިބައިން ހަދާ މީހުއެކުަގއި ދޮގު ވާހަކަަތއް ފަތުރައި ނުނިޔަތްތެރިކަމާނިަކސިޔާނުކަމާިއ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް

والَسالم عليكم ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުުރޞަތަށް.  އަޅަމެއް ސަލާމަތްކުރަްއވާށި!

 .ورحمة هللا وبركاته

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލާ ނިމުނީ. ޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސް މަރުޙަޔާ ިއއްޝުކުރިއް

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .8
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ،8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ކުރެްއވުމަްށ ލާޙުވަނަ ާމއްދާ ިއޞ89ް، އާއި ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(16ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ރައްޔި -8.1

އި ޖުލަ 31ޓު ޕޯޓު. މި ރިޕޯނިންމެވި ގޮުތގެ ރި ފަިއވާ އިޞްލާުޙ، އާންމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިހުށަހަޅުއްވާ

 މު ކޮމިީޓގެއާންަގއި އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފޮނުވުނު، މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ 2018

ށް ތެރި މެންބަރައްޒަތް. އިރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަްތތެރި  ދެކުނު ދާއިރާގެ މާފަންނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާ  89އި، ށ(އާވަނަ މާއްދާެގ ) 16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޅުގަނުޑ އަ   ރިޕޯޓުންމު ޮކމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމެިވ ގޮތުގެ ކުެރއްވުމަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު، އާއިޞްލާޙު

ންމު އްޞަކޮށް އާކޮިމޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި، އަދި ޚާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާލަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި އާންމު

 ޝުކުިރއްޔާ.ދަންނަވަން.  އެުކ ޝުކުރުނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ުމވަްއޒަފުން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނައިުބ  ިއއްޒަތްތެރި ރަށާއި،ްއރިއާންމު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި 

ގަިޑއިރުެގ ލަ އެއް މުޖުރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ  މި ދަންނަވަން. ބަރުންނަށް ޝުކުރުއްރިރަށާއި، އިްއޒަތްތެރި މެންމުޤަ

. ޖުމްހޫރީ ިސކުންތު 16 މިެނޓު 17ުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ސި  25 މިނެޓު 30ތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބަހުސްގެ ަވގު

ވަކި ޕާޓީައކަށް  .މިނެޓު 1ދާލަތު ޕާޓީއަށް ންތު. އަސިކު 7 މިނެޓު 4ކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސި 45 މިނެޓު 5ށް ޕާޓީއަ

 ލާ ނިމުނީ. ރުޙަސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. ބަހުސް މަ 39މިނެޓު  1ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްނުވާ އިއް 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. .9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު އެހުމަށް ހުރި ކަވޯަޓށް  ،9އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަށް މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 
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އެބައޮތް. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް  ވޯަޓކަށް ދަންނަވާލަން ލިސްޓުކުރެވިަފއި 3ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިއަދު 

 ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނު ފަިއވާ، ގާނޫހުށަހަޅުއްވާهللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޮނަޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 އިގަތުމާ މެދު ގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމު  2014/9ނަންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަުކ . ނުފެންނަ ކ26ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ  އެހެންކަމުން، .26ލަ؛ . ޖުމ14ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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)ިދވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންަބރު هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާގެ 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 

ވަނަ ވޯޓަށް؛ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 2 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޖެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއް

 އިޞްލާޙާ ބެހޭ ވޯޓު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަޅުްއވާފަިއވާ ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުުކރެއްވުމަށް ހުށ89ަާއިއ މާއްާދގެ )ށ( 16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ރުންނަށް ތެރި މެންބަސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިއްޒަތްއިޞްލާޙު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ލަ:ޖުމު

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަުކ 26ދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދ27ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 
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ލީހުގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖި އެހެންކަމުން، .26ލަ؛ . ޖުމ14ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މު ކޮމިޓީން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު އާންވަނަ މާއްދާ އިޞްލާުޙކުރެްއވުމަށް 89މާއްދާގެ )ށ(ާއއި  16ގަާވއިދުގެ 

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ވޯުޓގައި ަބިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިއަުދގެ  މާ ގުޅިގެން މި އިޞްލާޙު މިހާރު ތަންފީޒުވާން ފެށިއްޖެ.ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާްސވު 

 ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަްނ.3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމްދީދީ ގަިއާވ، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 9.3މިއަދުގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

، އުމުގެ ބިލާއި )ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙުގެނަ  2014/9ށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ހު

 ގެ ކޮމިީޓއަށް  ސަލާމަތުމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކުަރއްަވއި ޤައުމީފުރިހަމަކުރެވި،  7.1 މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ިއވާ، ހަޅުްއވާފަހުށަ هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ިއއްޒަްތތެރި ނަދޫ ދާއިރާގެފޮ، ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ފޮނުވުނު

ނިފައިާވ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލުަގއި ހިމެ 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކަމެއް  ބޭނުންތެރިޙުކުރުމަކީ ކޮންމެހެންއިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ދެބިލު އެކުގައި ކޮމިީޓގައި ިދރާސާކޮށް، އިޞްލާ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފޭދޫގަިއވާ، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން  9.3ކަމުގަިއ ފެންނާތީ، އެޖެންާޑ އައިޓަމު 

ްށ ޢުޤޫބާތު( އަނޫނުލްދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާ) 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިބްރާހީމްދީދީ

ވުމަށް އަނބުާރ  ިއޞްލާޙުކުރެއް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރަށް 89، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގެ ބިލު ގެަނއުމުއިޞްލާޙު

ށް ނަވާ ގޮތަކައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަމަށް. ފެނިވަޑަިއގަންޤަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަ

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބވި ތިގެން . ހާޒިރުެވވަަޑއ85ިލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ26ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ

ހުށަހެޅުނު  އެހެންކަމުން، ދެންމެ މި .26ލަ؛ . ޖުމ14ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 26؛ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވުާމ ގޮތަށް ފާސް ހުށަހެޅުން ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި 

 އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރުއިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ދޫފޭ  ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންަގއިވާ  9.3ގުިޅގެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

، އުުމގެ ބިލުގެނަިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު) 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މިޓީއަްށ ގެ ކޮލާމަތުއުމީ ސަމަށް އަނބުރާ ޤަވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރަށް އިޞްލާޙުކުރ89ުމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން.ފޮނުވިއްޖެ
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. 
 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      

 
      

 އައި ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް
 
 

 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ގެ هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  .1

 މެދު  މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފުވައްމުލަކު
 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 

 2018-7-25 ޕީ.ޕީ.އެމް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ   .2
 ރާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއި

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ 
 2018-7-30 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ   .3
 ގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ބަދަލު

 ރިފާޢު هللا މެންބަރު ޢަބްދު 
 2018-7-31 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ 
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` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      

 
 
 

 ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްސީލު  ގެ ނިޔަލަށް 2018 ޖުލައި  31އިން  2018 ޖުލައި  25
 
 

 
 ފެށުނު ގަޑި  ބޭއްވުނު ތާރީޚު  ކޮމިޓީ 

 13:15 2018ޖުލައި  25 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  .1

 13:00 2018ޖުލައި  31 ޢާންމު ކޮމިޓީ  .2

 17:00 2018ޖުލައި  31 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ .3

 
 
 
 

**************** 




