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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަ އެާކވީސްވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް )ބުދަ 2018 ބަރުންޑިސެ 12

 

 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  22ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާން އެޖެންޑާ އި ދުވަުހގެ -3

 .2018/3/21އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4
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ދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ރު ޢަބްއިްއޒަތްތެރި މެންބަ ގަިއާވ، ދިއްދޫ ދާއިރާގ6.1ެނަންބަރު  އެޖެންޑާ އައިޓަމް -4.1

( އަށް )ސިާޔީސ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު 2013/4)ގާނޫނު ނަންބަރު  2016/28ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޢީ ދާއިބްތިގެ އެ ބިލުފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަްށފަހު، ތިންވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ގާނޫނު( އުވައިލުމުގެ ބިލުެގ 

ނ(ަގިއވާ މާއްދާެގ ) ވަނަ 75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ރަްއިޔތުންގެ ދިއުމުެގ ުފރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި، ކުރިއަްށގެންބަހުސް 

ރުންނަށް ވޯޓަށް އެުހން މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު އޮންނާނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ، ގޮތުގެ މަތީން

 ވެްސ ހުސްވަގުތަށް  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން، 36ދުގެ ދަންނަވަން. އަދި ެއއަށްފަހު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއި

ށް ތުރުކުރުމައިތަންދީގެން، މި ޖަލްސާގެ ެއޖެންޑާގަިއވާ ހުރިހާ މަސައްަކތްތަކެއް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު 

 ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. 

ހ(ަގއިާވ ވަނަ މާއްދާެގ ) 107ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައިސްަފއިާވ ބަދަލު. މަ -4.2

ސަްށ ހުގެ ރައީގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މި ދަންަނވާ ކޮމިޓީަތކަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންެވގެން މަޖިލީ

ީނ ވާރުންނަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕުގެ ލީޑަ

އިްއޒަތްތެރި  1ައއްސަާސތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮިމޓީ؛ ޖޭ.ޕީން މިނިވަން މު -1އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނަގާވފަ. 

 -3އިްއޒަތްތެރި މެންަބރަކު ބަދަލުކުރެވިަފިއވޭ،  1ޓީ؛ އެމް.ީޑ.ޕީން ާއއްމު ކޮމި -2މެންބަރަކު ބަދަލުކުރެވިފަިއވޭ. 

 1މިޓީ؛ ޖޭ.ޕީން ކޮއިްޤތިޞާދީ  -4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ބަދަލުކުރެވިފަިއވޭ.  1.ޑީ.ީޕން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ؛ އެމް

ވަަނ  107އިދުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަދަލުކުރެވިފަިއވޭ. އެހެންކަމުން، މި ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް ގަވާ 

އި އުމިއްާޔގަ ައއި ބަދަލު މިއަުދގެ މި ޖަލްސާގެ ޔަ  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިުޢލާންކުރަން. އަދި މި ކޮމިޓީަތކަށް

ވަަނ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2018ހިމަނާނެކަމުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ! ިއްއޔެ ބޭއްވުނު މުޅި މަޖިލީހުގެ 

ލާޙުގެނައުމުެގ )ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނު( އަށް އިޞް 79/31ބައްދަލުވުމުަގއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޙު އްވި އިޞްލާބިލުގެ ދިރާސާކުެރވުނުއިުރ، ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހެޅު

ކޮްށ ްށވުރެ ފުޅާހުށަނޭޅުއްވޭނީ ސަރުކާުރގެ ާއމްދަނީއަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ ެއއްވެސް ިއޞްލާޙެއް އެއަ

 މެންބަރު އްޒަތްތެރިނަޑށް ދަންނަވައިލެވުނީ އޮޅުމަކުްނ. މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެ އިހުށަނޭޅޭނެތީ ކަމަށް އަޅުގަ

ެޓކްހެއް  ،ނީވަވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި 71ތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުެގ އަދި ރަްއޔި އެ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފަ.

ށް ފައިސާ ަދއުލަތުގެ މާިލއްޔަުތން ވަކި ކަަމކަ ،ނެގުމަށް ނުވަތަ ޓެކްެހއް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި

ާވ ށަހަޅުއްރާތުން ހުފަސަުރކާރުގެ އް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް. ޚަރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުުރމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަ

ާވއިދުެގ ޖިލީހުގެ ގަމައްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ހުރިހާ އިހުށަހެޅުއްވުުމގެ  މިފަދަ ބިލުތަކަށް އިޞްލާޙު

ވޯޓަށް  ބިލަށް ފަ.މި އިޞްލާޙު ވަނީ ިމއަދު ފްލޯައށް ހުށަހެޅިދަށުން ލިބިދޭ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އާދެ! އެހެންވީާމ، 

 ފަ.ށަހަޅުއްވާނީ އެ ިއޞްލާޙު ހުއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވައޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އި  އެ އިޞްލާޙު ،އަހާއިރު
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 ގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން -5

ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބޭރު ަވނަ މާއްދާގެ )ދ(ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައ115ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  -5.1

ފުޅުތައް ޑައެޅުމަށްޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނ

. ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލއާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ންނަވަން. ދަުހގައި ރިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމުގެ އަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ރާއްޖޭެގ ވެ. ިދވެހިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިްބރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ

މުތަކަށް އުވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތެގ މަތީން، ބޭރު ޤ115ަޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއް

ތުކުރާީތ، ރުމަށް ގަސްތިރީަގއި މިދަްނނަވާ ބޭފުޅުން ސަފީރުކަމަށް ަޢއްޔަންކު ،ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑަެއޅުމަށްޓަކައި

ޖިލީހުން އި، އެ މަމި ބޭފުޅުން ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރ ހޯްއދަވައިެދއްވަ 

؛ ކިންްގޑަމް އޮފް ޒްރޯ. ތިބްމއ، ލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙްއަ -1އިދެްއވުން އެދެމެވެ. ނިންމެވި ގޮތް އަންަގވަ 

، ގ. އުތުރުެގާއގެ؛ ލްފާޟިލް މުޙައްަމދު ޚަލީލްއަ -2ތައިލޭންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަވާ ސަފީރު، 

ލްފާޟިލާ އަ -4ރު. ން ކަނޑަައޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީިދވެހިރާއްެޖއިއަލްމަމްލަކަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުއްސުޢޫދިއްޔާއަށް 

ވާ އި ހުންނަޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާއަށް ިދވެހިރާއްެޖއިން ކަނޑަައޅާފަ އިޝަތު ޢަޒީމާ، މ. ބީނާފުށި؛ޢާ

 .ނުވީމެވެފޮއެކު މި ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރާއި ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ސަފީރު.  މި ސިޓީއާ

އިބްރާހީމް  .  ޚާދިމްކުމް،2018ޑިސެންބަރު  11. 1440ރަބީޢުލްއާޚިރު  4އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

ލަޠީފް މުޙައްމަދު އްޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ދިއްޫދ ދާއިރާެގ  ،ގަިއވާ 6.1ްމ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އައިޓަ -5.2

ވަނަ 3 ށް( އަިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު) 2013/4 ގާނޫނު ަނންބަރު) 2016/28 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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ޢީ ބަހުސް އިބްތިދާ  އިއްވުމަށްފަހު،ފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލުގެ ލުމުގެވައިއު (އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު

ަގއިާވ ގޮުތެގ ވަަނ މާއްދާެގ )ނ(75 ގެންދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެކުރިއަށް 

ހު( އަމީންޢާންމު އަރިހު ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުަމށް  .މަތީން ވޯޓަށް އެހުން

 ން އެެދން.ކޮށްލަދެްއވުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްމަދު މުޙަ ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ދިއްދޫަގއިާވ، 6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

ަވަނ 3 ށް( އަިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު) 2013/4 ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2016/28 ނަންބަރުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

ސް ޢީ ބަހުއިބްތިދާ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު، ބިލުގެ ލުމުގެވައިއު (އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު

ޒަތްތެިރ  މެދު އިއް އެ ބިުލގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް މި ޖަލްސާގައި ފެށުމާ ،ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަުތ ދިނުމަށްޓަކައިކުރިއަށް 

 ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.މެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 08    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   13     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07      :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 13        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 5ރުންގެ އަދަދު؛ ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ. 8. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 23އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ  ވި. ވޯުޓގައި ބަިއވެރި 2ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ދިއްދޫ ވާ، ގައި  6.1އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  .13. ޖުމުލަ؛ 7މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރ13ުއަދަދު؛ 

 ގާނޫނު ނަންބަރު) 2016/28 ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ރަތަމަ ިކޔުން ފުބިލުގެ  ުލމުގެވައިއު  (ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނ3ު ށް( އަސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނު) 2013/4

އޮތީ މި  ދެންފަހު( )ަވގުުތކޮޅަކަށް އިްބތިދާޢީ ބަހުސް މި ޖަލްސާގައި ފެށުމަށް ފާސްވެއްޖެ. އެ ބިލުގެ ،އިްއވުމަށްފަހު

 މެދު ވޯޓަށް އެހުން.  ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަލްސާެގ މި ،ގެންހުްސވަގުުތކޮޅަްށ ތަންދީ ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުނ36ްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ންނަށް ރި މެންބަރުމެދު އިްއޒަތްތެ އެޖެންޑާަގއިާވ ހުރިހާ މަސަްއކަތެއް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުުތ އިތުރުކުރުމާ

 ން އެދެން.ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   20     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 11      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 20        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ  ތިއްބެ . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ރުންެގ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބ19ަކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ . ފެންނަ 23 އަދަދު؛

 އަދަދު؛ ންބަރުންގެ ަބިއވެރިވި މެ. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި 01

ޖިލީހުގެ މަހެންކަމުން، ހުސްަވގުތަށް ވެސް ތަންދީގެން . އ20ެލަ؛ . ޖުމ11ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ20ް

 ގުތު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްެވްއޖެ.އެޖެންޑާަގއިވާ ހުރިހާ މަސަްއަކތެއް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު -6

 2016/28ނޫނު ނަންބަރު ޅުއްވާފަިއވާ، ގާމުޙައްމަދު ހުށަހަޢަބްދުއްލަޠީފް ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އްދި -6.1

ލުމުގެ އިވަ އު (ގެަނުއމުގެ ގާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙުތިންށް ( އަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު) 2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު )

ުކެގ ިސޔާސީ ޕާޓީތަ) 2013/4)ގާނޫނު ނަންބަރު  2016/28ރު ، ގާނޫނު ނަންބަބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުނާ

 .ލުމުގެ ބިލުއިުއވަ  (ގެނައުމުގެ ގާނޫނުވަނަ އިޞްާލޙުތިންށް ( އަގާނޫނު

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް -7

 2016/28ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،މަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައް -7.1

ލުމުގެ އިވަ އު (ގެަނުއމުގެ ގާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙުތިންށް ( އަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު) 2013/4)ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޙައްމަދު. މު އްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ދެްއވާނީއިމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  .ބިލު

 އަރުވަން.  މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި
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 :ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން

މެންެގ ވަރަްށ އަުޅގަނޑު ،ވެްސ ައޅުގަނޑު ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ކުިރން ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ

މަނިކުފާނުެގ  އެ ،ގުިޅގެން ގޮތަކަށް ނިާޔވުމާ މުޙައްމަދު މަޖުދީ ރޭގައި ކުއްލި ،އް ކަމުަގިއވާޚެ ވެރި އަގާތް އެކު 

ކަމަށް އެިދ އިލާއަށް ކެތްތެރިޢާމަނިކުފާނުގެ  އަދި އެ ،ސުވަުރގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް އެދި ށްއެމަނިކުފާނަ ،އިލާއަށާއި ޢާ

ައުޅގަނުޑގެ ވެސް ވަރަށް ގާތް  ،ވާތީ ވަރަށް އިްސ ބޭފުޅެއް ކަމަށްދުޢާކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ޖޭ.ޕީގެ ވެސް 

އިލާއަށް ޢާމަނިކުފާނުގެ  އެ ،ސުވަރުޭގެގ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށް އެދި ށްިދވެސް ެއއްފަހަރު އެމަނިކުފާނައް. އަޚެއަ

 2013/4ބަރު )ގާނޫނު ނަން 2016/28ގާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް އެދި ދުޢާކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކެތްތެރި

 ،އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ(އަށް ެގނައުމުގެ ގާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ތިންށް ( އަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު)

ނޫން.  އެހާ ރަނގަޅު ޕްރައިމަރީތަކެއް ،ބާއްވާ ޕްރައިމަރީަތކަކީ އެހާ ޞައްޙަ ރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި އޮންނަ ޕާޓީތަކުަގއި

ރަނގަޅަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީަސށް ވެސް ވަރަށް ،ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާނެ އި ތި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަުކގަ

 ،ޕްރައިމަރީ ކަމަށް ވާދަކުާރ ދުވަްސވަރު ގަނޑުކޮށް  ،އޮންނަ ުއސޫލުތަކަކީ ވޯޓުުލމުގައި  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ށްބޭނުންވާ ބަޔަކަ ،ބޭނުްނވާ މީހަކު، ސްފޯމު ފުަރއިގެން ގެނެ ،ބޭފުޅުން ފޯމު ފުރައިގެން ގެނެސް ންތަންތަނު

އުޅުނު  ހުދުވަ ފަހު ވަގުތު ޕާޓީަގއި އެހާ ގިނަ އެންމެ ،ކޮށްފައި އިންތިޚާބުަގއި ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް

ގޮތަށް  ެއކު މަސައްކަތްކުރި ަބޔަކަްށ ހުރަސްތަކެއް ވާއަށް ޓަކައި އިޚްލާޞްތެިރކަމާމީހުންނަށް ނުވަތަ ޕާޓީ

ޕާޓީތަުކގައި ބާއްވާ އެތެޭރގެ އިންތިޚާބުތައް ބާއްާވއިރު މަނިކުފާނަށް  ،ބާްއވާ ރާއްޖޭގައި ތަން. މަސައްކަތްކުރާ

ޓަށާއި އުަވގަށާ ށްކޯސްޓު ދަޅަށް ވޯޓުލާ ަތނާއި، މަސްފޮ ،ޓަށް ވޯޓުލާ ތަާނއިށްއޯމޯ ފޮ ،ރަނގަޅަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަާވނެ

ލަނީ. އަިދ  ަޞއްޙަ ރަނގަޅު ވޯޓުތަެކއް ނޫންކަން މި ،އިން އެނގޭ ެއއްަޗކީމާ، އެ ތަން. ެއހެންވީ މެޝިނުތަކަށް ވޯޓުލާ

އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ލައްވާ  ،ހަމަ އެ ޕްރައިމަރީ އޮންނަ ދުވަސްވަރު ައޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ

އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ވެްސ ޓަކައި ބަޔަކު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އެ ،ޓަަކއިންކުރުމަށްވިބޭފުަޅކު  ސޮއިކުުރވަިއގެން އެ

 އެބަހުރި. އިއްޒަތްތެިރ ޮކށްފައިވެސް ޕްރައިމަރީތައް ކާމިޔާބު ވަގުތީ ގޮތުން މެންބަރުންނަށް ހަދާލައިގެން ،ވަގުތު  އެ

ައޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅި ބިލު ނުވަތަ ައޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސަށް ރަނގަޅަްށ  .ރައީސް

 ނުގެ ސަރުކާރުން ޮކށްފައި ހުރި ރަނގަޅު ނޫން ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ކަެމއް މިރަީއސް ޔާމީ ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއެ

އަހަރުން  65، ނީދަ ކަމަކަްށ މިހާރުވެެގން މިެއއް ކަމަކީ. އެހެްނވީމާ، އިޞްލާުޙކުރާ ރަނގަުޅ ކަންތަުކގެ ތެޭރގަިއ 

އެާއއެކު ހަމަ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮށްފީމު އަޅުގަނޑުމެން. ގޮތަށް މަތީ ބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަމަށް އާދެވޭ

 ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް މި މި ވެްސ؛ އެްއެވއުޅުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުުކރުމުގެ އިޞްލާޙު ،ޞްލާޙު ވެސް ބިންވިއްކުުމގެ އި

މު އްމުހި ،ވެސް ބޭނުންތެރި އަުޅގަނުޑ މިއަދު މި ހުށަހެޅި ބިލަކީ ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާުޙކުރަމުން. އެގޮތުން
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ޕާޓީަތކުެގ  .ން އެދެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ބަލަިއަގތުމަށް އަޅުގަނޑު ހުރިހާ މެންބަރުން ކިބައި

މައްސަލައެްއ. އަސްުލ  ގެޕްރައިމަރީގައި ބަލިެވގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަކީ އެއީ ޑިސިޕްލިން

އޮންނަނީ އެ  އޮންނަ ޕާޓީތަކުަގއި މި. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި ނުވާނެތުގައި ލެިވގެންނުވާނެ. ލައިގެންޙަޤީޤަ

ޕާޓީގައި ބާރުގަދަ މީހާ ބޭނުންވާ  ،ވެިރމީހާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ،ގޮތަކަށް ހިތުހުރި ،ގޮތަކަށް ނޫން. ބޭނުން އުސޫލެއް

ށް ްށ ކަންތައް ނުކުރެވެނީ ކަމަގައި ވެދާނެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޕާީޓގައި އެގޮތަކުރަނީ. ފަހަރެއް ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް

އެހެންވީމާ، މިީއ  . އޮންނަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްގިނަ ޕާޓީތަކުަގއި އެ އުސޫލު ،ވެސް. އެކަމަކު އެހެން ޕާޓީތަކުަގއި

. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން އަުޅގަނުޑ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ބަލައިގަންނަނީ ގެމު އިޞްލާޙެއްއްމުހި ،ބޭނުންތެރި

ވިޔަްސ އަދި ޕާީޓގެ ޕްރައިމަީރގަިއ ން ބަލި ޕާޓީަތކުަގއި ޕްރައިމަރީ ؛ޙު ފާސްޮކށްދިނުމަށް. ވާދަކުރުންމި ިއޞްލާ ،އެދެނީ

ގެ ފުރުޞަތު ވާަދކުރުމު ،ިވަޔސް ށްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަ ،ަރއްޔިތުްނ މަޖިލީހުގައި ިވޔަސް ،ެވސް ވާދަނުކޮށް

ކަންކަްނ  ނޫން މި އަނދަގޮނޑިތައް ޖަހަިއެގނެއް ،ބޮޑެތި ތަޅުަތކާއި  ،ހަނިކޮށްގެންނުވާނެ. ބޮޑެތި ޗޭނުތަކާއި 

ކިޔާ ސިޔާސީ  ވެށި ނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެން މި ނީ އަުޅގަނޑުމެންގެހުއްޓުވޭ ،ހުއްޓުވަންޖެހޭނީ. މިކަންތައް ހުއްޓޭނީ

އުމުަތކުަގއި ޤަުދނިޔޭގެ އެހެން  ،ގޮތް ކުރާ ގޮތް އެނގުނީމާ. މިކަން ކަން އޮންނަކަންކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނުީނމާ. މި

ނޫން ފެތުރިފަިއ  ކުރަނީ ކޮންގޮަތކަށް ރަނގަޅަށް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ފެތުރުނީމަ. މިއަދު އެގޮތަކަށް ވެސް ެއކަން

ެއއިރަކު ކަމެްއ  ،އެ ގަިޑއެްއގައި  ،ވަގުަތކު އެ ،ގޮތަކީ ކަންތައް ުކރާދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ންނަނީ. މިއައޮ މި

. އެހެންނަމަވެސް، އްތަނެ ކުރާ އުސޫލުން ކަންތައް ކުރާ ހާސިލުކޮށްލަން ބޭނުންވީމާ، އެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައް 

ތުްނެގ ަރއްޔި އޭ.އަުޅގަނޑުެމން މިތިބީ މިއަދު އިޞްލާޙުުކރަން ނިކުމެ ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ

ރަނަގޅު އިޞްލާޙުަތކެއް ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް  ،ވެސް ބޭނުންވޭ އިޞްާލޙުތައް މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން

ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް ޖީލަށް. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑު އެދެނީ އިްއޒަތްތެރި  ،އޮތް ުދވަސްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭން. ކުރިއަށް

 ،ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ،ވާަދކުރަން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ބޭނުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،ރައީސް، މި އިޞްލާޙު ބަލަިއގަނެ

ނެިތ  ތަފާތުކުރުމެއް ،ކުރަސް ދިގަސް ،ކަޅަސް ދޮނަސް ،އުތުރުން ައޔަސް ،ދެކުނުްނ އަޔަސް ސް،ކޮންމެ ކުލައަކަ

ނެތް. އެ  ގޮތުން އެ ފުރުޞަތެއް އޮތް މިހާރުތު ހުޅުވާލަން. މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާަދކުރުމުގެ ފުރުޞަ

 ،ތަނަވަސްކޮށްދިން ފަދައިން ން ާޔލު ފާޅުކުރުމާއި އެްއެވއުޅުކޮށްދީގެން. ޚިސްފުރުޞަތު އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ތަނަވަ

 އަހަރުން 65 ،ުކރި ފަދައިން ކުރަން ބޭނުންނުވާ ގޮތަށް އެކަން އެކަން އިންއަޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ށްބިންވިއްކުމަ

ކަންަތއް  އިޞްލާުޙ ެވސް ހަމަ ެއގޮތަށް މި ،ަހމައެގޮތަށް ،މަތީގެ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ވެރިކަންކުރަން

ހުރިހާ  ،ޕާޓީތަުކގެ ވެރިންގެ ކިަބއިން ،ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން

ޕްރައިމަރީއެްއަގއި ވާދަކޮްށގެން ބަލިވާ މީހާ  .ން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްސް އެދެބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އަުޅގަނޑު ވެ

އޭަރކު ހުންނަ ވެރިަޔކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް. އޭނަ ބޭނުންވާ މީހަކު ބަިލކޮށްލަނީ. ނުވަތަ ބާރުގަަދ،  ބަލިވެގެންދަނީ
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ކަން ކުރަމުންދަނީ. އެ ކަންކަން ނުފޫޒުގަދަ ނުވަތަ މުލައްދަނޑީަގއި ވަރުހުރި މީހާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޕާޓީތަކުން ކަން

އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ެއއް ބޭފުޅަކީ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީްނ 

އެކަން ކުރާ ވާހަަކެއއް ނޫން މި ދެންނެވީ. އެހެން ޕާޓީތަކުން ކުރާ ގޮތް މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ަނވާނެ. އަުޅަގނޑު އެގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ނޫން ވާކަށެއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ މި އެނިގވަަޑއިގަން

އިޞްލާޙު މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީންނާއި އަދި އެހެން ޕާޓީތަކުން ވެސް ތާއީދުކުަރއްަވިއގެން މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދިނުމަކީ 

 ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުގަނޑު އެޭދއެދުމެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފުރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުޅގަނޑު މި އައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެިޅފައިވާ ގޮތް 

ސިކުންތު.  8 މިނެާޓއި 50ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  8ގަިޑއިރާއި  1ދަންނަވައިލަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3ށް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަ 7މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް 

ަލއެްއ، މީ މައްސަިއގެންނެވުމަށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. އާދެ، ނިޒާއެދިަވޑަ

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

އިރުަގިއ ވޯޓަށް އެްއސެވި  ،މި މަޖިލިސް ފެށިއިރުަގއި، ޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއް

އިލަން. ޑު ދަންނަވަ ޚިލާފަށް ކަމަްށ އަުޅގަނ  ަގވާއިދާޙަޤީޤަުތަގއި މަޖިލީހުގެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވޯޓަށް އެއްެސވީ

 އިދަދު ޖަހާފައަނޫނީ ގާބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގައަުޅގަނޑު  ؛ެއްއވެސް ކަހަލަ  ،އެއީ ތިން ިކޔުން އެއްފަހަާރ އިްއވުމަށް

އި އެްއވެްސ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގއި މި ބުނަނީ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގަ 37ވަނަ ާމއްދާ ިއނގޭތޯ.  37އެބަޮއވޭ 

ސަތުން ތޯ ރިޔާވިކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް ައހަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގާނޫނީ ައދަދު ހަމަ

ޤީޤަތުަގއި ޙައިރުަގއި ބަލައި އަދަދު ހަމަކުރުމަށްފަހުގައޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލަން. ކުރިން ވޯޓު ނެންގެވި 

ކުރިއަށް  އިލާފައި،މި މަޖިލީހުގައި ގާނޫނީ އަދަދެއް، ކޯރަްމގެ ގާނޫނީ އަދަެދްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހަކ ދަންނަވަ

 ގެންަދވަނީ ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިލަން.މި ވަގުތު ތި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 23ހީ. އެތީ ވޯޓަށް އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ރަނގަޅު ުސވާލެްއ ތި ކުެރއްީވ. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނީ އަދަުދ ހަމަވާ

ޑުމެްނ ތާ ައޅުގަނއްަޒތްތެރި މެންބަރު ތިހެން ވިދާޅުވިަޔސް މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާނގައި ިތއްބެިވ. ދެން އި 

ެގ ތުރު ދާއިރާވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރިިއރު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުން ދައްކާފައިވޭ އެ އަދަދު. ކުޅުދުއްފުށީ އު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށީ

ނަން ބަލަިއގަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ، އެހާ

ހުންަނ  ފަސޭހަ އިޞްލާޙެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕްރަިއމަރީ ބޭއްވުުމގައި ަމއްސަލަަތއް ހުރެދާނެ. އެ

ންޏާ ކަމަށް ވަ ބޫލުނުކުރެވެްނޏާ ހަމަ ކޯޓަށް ވެސް ވަަޑިއގެންނެވިދާނެ. އޭރުން ަމއްަސލަތައް އުޅޭމައްސަލަތައް ގަ

ރީ ވާ ޕްރައިމަައުޅގަނޑުމެން ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ނިޒާމު ބަަލއިގަެނ، ެއ ޕާޓީތަކުން ބާއް  ޕްރައިމަރީ ބާތިލުކުރާނެ.

ތުްނ މިއްލަ ގޮއަނީމާ، ދެން ތިމާއަށް ޓިކެުޓ ނުލިބުނީމާ ނުވަތަ އެ ޕާީޓަގއި އޮންނަ އުސޫލެްއގެ ދަށުން ޓިކެުޓ ލިބު

ހުގެ ސް. މަޖިލީއަނެއްާކވެސް ބަިއވެިރވުމަކީ މި ނިޒާމަށް ހަމަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

 ރައްޔިތުން ގޮނިޑއަކީ ތިމަންނާ އަމިއްަލ އެްއޗެއް ކަމުަގއި ެއްއެވސް މީހަކު ހީކޮށްގެންނުވާނެ. ގޮތް ނިންމާނީ

މުނާސަބު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކީ މިވަގުތަށް އެންމެ

މާ، ިމ . އެހެންވީއިޞްލާޙެއް ނޫން، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުރިމަީތގައި މި އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ލިޝަނުން ކޯގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތވާ ާޕޓީ ވެސް އަދި އިޞްލާޙަކީ ހަމަަގއިމު ވެްސ އަޅު

ތަށް ގޮވެސް ބަލަިއގަންނާނެ އިޞްލާޙެއް ނޫން، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ދެފުށް ފެންނަ 

މިއްލައަށް ނާމެން އަމެްއ ތިމަންކަންތައްތަްއ ކުރަން. ތިމަންާނމެންގެ ބާރު ހުރީމާ ތިމަންނާމެންނަށް ކޮށްލެވެން އޮތް ކަ

ތެރި  ިއްއޒަތްކޮށްލާފައި، ގޮތެްއ ނެތް ީމހުން މަގުމައްޗަށް ޫދކޮށްލާ އުސޫލެއް އަުޅގަނޑުމެން ެގންގުޅެގެންުނވާނެ

ން. ލާޙެއް ނޫރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙަކީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭނެ އިޞް

ހެންނޫނިއްާޔ ވަންވީ. އެބޭއްވީމާ، ޕްރައިމަީރއާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ ހަމަ ކޯޓަށް ވެސް ވަަޑއިަގންނަ ޕްރައިމަރީ

އި ރާ ގޮތެްއގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނިޒާމު މި ޤައުުމގައި ހަރުދަނާކޮށް، އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކު

ަކ މަ އެ ވާހަނޑުމެންނަށް ގެއްިލގެންދާނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަ

 ދަންނަވައިލަން އަުޅގަނޑު ބޭުނންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 هللا.ދުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا  ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއް ކަމަކަށް ޕްރަިއމަރީއާ ބެހޭ އިޞްލާޙެއް ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 

ުކެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެްސ އިނޭގ މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮްތ ސިާޔސީ ޕާޓީތަ

ތެރެއިން އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަިނ ޕްރައިމަރީޒް ބާއްވަނީ. ެއހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީމާ މިއީ 

އެމް.ޑީ.ޕީާއ ބެހޭ އިޞްލާެޙއް. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީާއ ބެހޭ ިއްޞލާޙެއް މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮީތ، މި ަވގުތު 

ންހަތަރު މަސްދުވަސް ތެރޭގައި އެބަ ދަން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް. ހަމަގައިމު ވެސް. އަުޅގަނޑުެމން ތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބަށް ދާއިރު، މިދިޔަ ހަފްތާަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއވުނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ، 

ދި އެހެން ޕާީޓތަކުން ކަން ކުރާނެ ގޮެތްއ ރައީސް ޔާމީން ޕީ.ޕީ.އެމުެގ މީހުންނަށް ގޮނޑިތަްއ ބަހާލައިފިއޭ. އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އެކަމަކު، މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 

ގޮނިޑއަށް  87ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހަމަ ުފލުފުލުގައި، ފުލުފުލުަގއި މީުހން އެ އޮްތ އިންތިޚާބަށް ުކރިމަތިލަނީ. 

ޕީ ކުރިމަތިލާ ކަމަްށ ވަންޏާ ކޮންމެ ގޮނިޑއަަކށް އެ އޮތް ތިންހަތަރު މީހުން ކުރިމަތިލަނީ. އެއީ އެމް.ޑީ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަކީ އަދި އެތެރޭަގއި ވާަދކުރުމަކީ، އެމް.ޑީ.ޕީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

. ިއންތިޚާބަކުން ދެމިގަންނަ މީހާ، ދެން އެ މީހާއަށް ޓިކެޓް ވެއްެޖއްޔާ ެއއީ އެންމެ ހަރުދަނާ ސިފަ ކަމަށް ވާތީ

ލިބެންޖެހޭނީ. ޕާޓީގެ ވެރިމީހާ، ޕާޓީ ހިންގާ ފަރާތް؛ މިހެން، މިހެން، މިހެން، މިހެން، މިހެން، މިހެން ހޮވައިލީމަެއއ 

ޒްއާ ބެހޭ އިޞްލާޙެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެމް.ޑީ.ޕީން ޓިކެޓް ދެނީ. ެއހެންވީމަ، ޙަޤީޤަތުގައި ޕްރަިއމަރީ

ެގ ގޮތުން މި ދެްއކެނީ ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީ  ލަތު އޮތްވަުގތު ހާ މިއަދު މި ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް ހުށަހެޅީމާ

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ އެތެޭރގެ ޑިމޮކްރަސީައކީ ވަރަށް މުހިްއމު އެްއޗެއް. އެއީ ސިޔާީސ  ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މުޅި ޤައުމުގެ ޑިމޮކްަރސީއަްށ.  ، އެތެޭރގެ ޑިމޮކްަރސީން އަސަރުކުރާނެ މުޅި ޤައުމުގެ ހަމަހަމަކަމަށާއިޕާޓީތަކުގެ

ން ވަރަްށ ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެން، އެމް.ީޑ.ޕީ އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހިފެހެއްުޓމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު

 ުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ޕްރައިމަރީ ބާްއވަންެޖހޭނެކަން. އެ ޕްރައިމަރީއަށް ހިތި ތަޖުރިބާކޮށްފައި ތިބި ބައެއް މިއީ. އަ

ަބެއއް މެންބަރުން ޕްރައިމަރީަގއި އިންތިޚާބުނުވާ މީހުން ކަންކުާރ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަީކ  ގެފަހު އެކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 ނަންޖެހޭނެ ޕްރައިމަރީއަކާްއޔާ ިވސްތެރޭގަިއ ެވއްޖެ ގެ ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާކޮށްފަިއ ތިބި ބައެްއ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އަ ،ވިަޔސް ޣަފޫރު ،ިވޔަސް ޡިމްމ ޢަލީ ޢާިވޔަސް އެީއ އަުޅގަނޑު ،ކުރިމަތިލާފައި

އިމަރީއެްއގައި އެ ގޮނޑި ނުލިބިއްެޖއްޔާ، ޕްަރއިމަރީަގއި ޕާޓީެގ ޓިކެޓު ނުލިބިއްޖެއްޔާ، ނގެންޖެހޭނެ ޕްރައެ

ިއ ޕާޓީެގ ގޮނިޑ ހޯދާ މީހާގެ ފަހަތަށް ައރަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ، ޕާޓީއަށް ގޮނޑި އަސްލު ޕްރައިމަރީގަ
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އިންތިޚާބުަގއި ެގއްުލވައިލާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންެގ ތެރޭަގއި، އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުާރ 

ައށް ވާދަކޮށްފައި ގެއްލޭ މީހާ، އަލުން އަނެއްކާ އިންތިޚާބަްށ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވޯޓުތައް ަބއިބަިއވެގެްނގޮސް ޕްރައިމަރީ

ވޯޓުން ޕާޓީއަށް އެ ގޮނޑި  100ވޯޓު،  50ވޯޓު،  40ނިކުމެއްޖެއްޔާ ޕާޓީން އެ ޮގނޑި ނަގަން ބޭނުންވާ 

ިޑ ގެއްުލވައިލާނެ. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަރުދަނާ ގޮތަކީ ޕްރައިމަރީގައި ގޮނ

ނުލިބިއްޖެއްޔާ، ޓިކެޓު ނުލިިބއްޖެއްާޔ، ޕްރައިމަީރގައި ޓިެކޓު ލިބުނު މީހާގެ ފަހަތަށް ޕާޓީގެ އެންމެން، އެ ގޮނިޑއާ 

ވާދަކުރި އެހެން އެންމެން ެވސް ހަމަ އެރުންހެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތަކީ. 

ޕާޓީތައް ހިފެހެއްޓޭނީ. ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އެތެޭރގެ ޑިޮމކްރަސީ ވަުރގަދަވާނީ ވެްސ އޭރަށް ހަރުދަނާކަމުގައި ސިާޔސީ 

އޭރުން. ރައްޔިތުން އިތުބާރުުކރާނީ ވެސް އޭރުން. ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސް އިތުބާރުކުރާނީ އޭރުން. އަދި ޕާޓީތަކުގެ 

 ދަނާ ވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެތެރޭގެ ޑިޮމކްރަސީ ހަރުދަނާީވވަރަކަށް ޤައުުމގެ ޑިމޮކްރަސީ ވެސް ހަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން

ޅުގަނުޑ ލާޙަށް އަ ސީ ޕާޓީަތކުެގ ގާނޫނަށް މިއަދު މި ހުށަހެިޅެގންދާ އިޞްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިސޔާ

ތަުކގެ ޔާީސ ޕާޓީސިވެސް ދަންނަވާީނ އެހާ ޮބޑަްށ ތާއީދުކުެރވޭކަށް ނެތޭ. ސަަބބަކީ، ިދވެހި ކޮންމެ ަރއްޔިތަަކށް ވެްސ 

ރިމަތިލުމުެގ ގޮތުން ކު ބިގެންވޭ. ައމިއްލަގާނޫނުގެ ދަށުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު މިހާރުވެސް ލި

ކަށް ންމެ ބޭފުޅަޙައްޤު. ކޮންމެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގައި ހުއްޓަސް ނެތަްސ، ޕްރައިމަރީއެްއގައި ވާދަުނޮކށް ހަމަ ކޮ

ކާ ލުތަކުގެ އުސޫވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ަޙއްޤު އެބައޮތް. އަމިއްލަ ގޮތުން ުކރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު. އެހެންީވމާ، ޕާޓީތަ

ސް ގަނޑަށް ވެއެްއގޮތަށް ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަުކގައި ކާމިޔާުބވާނެ ަކމަށް ވާދަކޮށް، ކާމިޔާބުނުލިބުމުން އަޅު

ންމެ ޕާޓީއަށް ދިވެރި، އެތާއީދުކުރެވެނީ ހަމަ ކާމިޔާބުުކރެއްވި ބޭފުޅެްއގެ ފަހަތަށް އަރައިަވޑަިއގަތުން ކަމަށް އެންމެ ބުއް

އްލަ ގޮތުން ނުކޮށް އަމިދާހުރި ގޮތަކީ. އެނޫން ހާލަތެއްގައި ވެއްެޖއްޔާ ޕްރައިމަީރގައި ވާދަވެސް އަދި ޤައުމަށް ެވސް ފައި 

ޅުގަނޑަްށ އަތީ، މިއީ ކުރިމަތިލައިގެން ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތަކަށް ެވސް ވާދަކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިެގން ވާ

 ނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.ބަލައިގަންނަން އެހާ ފަސޭހަ ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ނުދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް. މެދު ދާއިރާ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އާދެ! މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.މެދުހެންވޭރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ރިއަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލިސް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށް ކު

 ޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން...ގެންގޮސްެދއްވުމަށް އަުޅގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާގައި،  ބެހޭ ނުކުއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ނާރުާވނަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިިފން ނިޒާމާ

ނޫނާއި  ގާހިންގަނީ  ހަކަފުޅުަދއްަކވަން، މަޖިލިސްގާނޫނާއި ެއްއގޮތަށް، ގަާވއިާދ އެްއގޮތަށޭ މި ގެންދަނީ. ެއގޮތަށް ވާ

. އެނޫން ތާމަކުރަންޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމުން ބޭުރން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވާަހކަދަްއކަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ހި

 އެހެން ސިފަޔަކަށް ވާހަކަފުުޅެގންދަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މަޖިލިސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިާދ 

އަދު ވެސް އެްއގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް ކުރިއަށް ގެންޮގސްދެްއވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުޮކށް ދަންނަވާލަން. މި

އެކަން ހިނަގއި މި ދިޔައީ ަހމަ އެ ބީދައިން. މީގެކުރިން ދާ ބީދައިން. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް މާދަމާގެ ޖަލްސާ ވެސް 

ކުރިއަްށގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނުޑ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ގަބޫލުވާ ކަމެއް ކަުމގައި ުނވާތީެވ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

ވަނަ އަހަރު މިއަދު މި އޮތް ގާނޫނު މި އޮތް  2013އި މި ވާ އިޞްލާޙު، ޙަޤީޤަތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅިފަ

ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނޫނީ ގާނޫނަކަށް ހެދުމަށް މިތާ އެންމެ ބާރަށް ވަކާލާތު ކުރި ފަރާތްތަކަކަށް ނޭނގެ މިއަދު މި 

ކަލް ަކުއންސިލު އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ލޯ  2013ދައްކަނީ އަެނއްާކ އެ ގާނޫުނ ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ. 

ތެޅިފޮޅިގަނެގެން މި ތަނަށް ގާނޫނު ލުމަށްފަހު، ފާސްކޮށްފައި އޮތީ. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އައިސް ބޯމަތިެވ، ގާްތވެ، 

ގަިއގައި ޖެހުނީމަ ނޫނިއްޔާ ފެންނަ އުސޫލު، އޮންނަ ުއސޫލަށް ގާނޫނުތަކަށް ަގވާއިުދތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ ެއ 
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ން ކުރުމަށް ވިސްނަިއ، އެކަންކަމާ ކުރިމަތިލައި، ެއ ކަންކަމާިއގެން ކުިރއަށްދާން އުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަންކަ

ދަތިއުނދަގޫކަމެްއ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ، ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ އެތެޭރގެ ކަްނކަން، 

ނީ އެ ިސާޔސީ ޕާޓީއެްއގެ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ، އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަ ގޮތް ނިންމާ

ހިތާމަޔާއެކީ މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ޕްރައިމަރީަގއި ވާދަކުރުމަްށ ފަހު، އަނެއްކާވެސް ެދވަނަ 

ލު، އެީއ ައޅުގަނޑުމެން ފަހަރަށް، އެްއ ރޭހެއްަގއި ދެ ފަހަރަކަށް ބައިވެިރވުމުެގ ފުރުޞަތު؛ ެއގޮތް، ެއ އުސޫ

ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ގަބޫލުކުާރ ކަމެއް ނޫން. ގަބޫލުކުރާ ުއސޫލެއް ނޫން. އެހެން މިދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އޮްތ  ޕްރައިމަީރގަިއ ވާަދކުރުމަށްފަހު ކުރިއަށް މި ،ެއއް ރޭހެކޭ އަުޅގަނޑު މިަދންނަވަނީ ،ޕްރައިމަރީގަިއ ވާަދކުރުމަށްފަހު

ނޫނިއްޔާ އެހެންވެސް ޕާޓީެއްއެގ ފަރާތުން ޕްރައިމަރީގައި  ،އިންތިޚާބުަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ

އަނެްއކާެވްސ އާއްމު އިންތިޚާުބގަިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ާއއްމު އިންތިޚާބުަގއި އަނެްއކާެވސް  ،ވާދަކުރުމަށްފަހު

ިދއުމަީކ ކުރިއަށް އެގޮތް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިގަނެ ،. އެ އުސޫލުފަހަރަށް ވާދަކުރުން ނުކުތުމަކީ އެއް ރޭހެްއގައި ދެ 

އެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ،ބޫލުކުރާީތވެޅޭ ހުރަހެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ގައަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްަރސީައށް އެ

ވަނީ ލުކުރަން މި ބޭނުންނޫނީ މިގޮތަށް ބަދަ ،މިގޮތަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވަާކލާތުކުރަނީ ،މިދަންނަވާލީ. މި އުސޫލަށް

ޕްރައިމަރީެއއް ނެތި  ، ނޫނިއްޔާޚުދުމުޚްތާރުކޮށް އެއްވެސް ްޕރައިމަރީއެއް ނެތި ތަބަކަކަްށ ލާފައި ގޮނޑި ދޭ

ބޫލުކުރަނީ. އެހެން މެންބަރުން ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރުމަްށ ފުރުޞަތު ދޭ ޕާޓީތަކުގެ 

ގަިއ އަޅުގަނޑު ވެސް ޕްަރިއމަރީގައި ވާަދކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް، އެ ޕްަރއިމަރީން އެމް.ޑީ.ޕީ  ،މިދަންނަވަނީ

ބޮުޑ  ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. ވަރަށް ބަލިވުމަށްފަހު ނިކުމެ އަނެްއާކ އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ ވަރަށް

، ޕާޓީތަކަށް  ތަފުސީލުކޮށް ިވދާޅުވެދެްއވައިފި ވެސް ވަރަށްهللا ގެއްލުމެްއ. ދެންމެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ދިއުމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ފަހަރެްއގަިއ ށް އަނެއްާކވެސް ަބދަލުކޮށްގެން ކަން މި ގާނޫނު މިގޮތަލިބޭނެ ނިކަމެތި

ވެސް މި ގާނޫނަށް ާތއީދުކޮށް ނޫނިއްޔާ މި ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށް ގާނޫެނއްެގ ސިފަޖެހިގެން ނިކުތުމަީކ 

، ހިންގުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމުގައި ވާތީވެ  ،ޕާޓީ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ؛ޅުގަނޑުމެންގެ އެތެޭރގެއަ

ބޮޑަށް  މި އިޞްލާޙަްށ ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަަކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ަދންނަވާލަން. ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބިލެތްދޫޝުކުރިްއޔާ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން
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 ،ވާ އިޞްލާޙަކީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ވަނަ 2019ޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި މު އިޞްލާޙެއް. ާރއްގަިއ މި ދަނޑިވަޅަށް ވަރަށް މުހިއްގޮތު  ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

އަހަރު މިއޮންނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވެސް ކުރިމަތިލުމަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަްއޔިތުންތަކެްއ 

ގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ގިނަ ރަްއޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންތަެކއް އޮތް އިޞްލާެޙއް  ،އިތައްޔާުރވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެްއގަ 

ވެސް އަޅުގަނޑު ވާަހަކ  ފުރަތަމަ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މި އިޞްލާޙަށް. އެންމެ އައީ. އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޫލުކުރަމުންގަ

ގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ هللاތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދުއިއްޒަތް ،ހަމަ ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އެމް.ޑީ.ީޕން އެކަނި ޕްަރއިމަރީ ބާްއވަން ތަްއޔާރުާވ ވާަހކަ. ެއމް.ޑީ.ޕީން އެކަންެޏއް ނޫން  ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

ންނަނީީކ އޮތް އިންތިޚާބުގައި ޕްރައިމަރީއަްށ ތައްޔާރުވަމުން އަ ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް މިއަށްޕްރައިމަރީ

ހަމަ  ޓަކައި ެއކި ދާއިރާތަކުން ަހމަ އެކި މެންބަރުންމަ ޕްރައިމަރީތަކެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް. ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެސް ހަ 

ރީ ޕާޓީން ވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ، ޖުމްހޫތައްޔާުރވަމުން އާދޭ. އަދި އަޅުގަނޑު އެ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވާ

ޔަޤީނުންވެސް.  އަދި އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަެއއް ނެތް ހަމަ ކަމެއް ންމާފައި އޮތް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޓިކެޓުަތްއ ދޭން ނި

ހިނގައިިދަޔ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރަގއި ، މާީޒަގއި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފާއިތުވެގެންދިޔަ ުދވަސްަތކުަގއި

ބޫލެއް ކަަމށް އަދި އަޅުގަނޑު ގަވެފައި އޮތް ޕްރައިމަރީއެއް ބާްއާވއިރުަގއި މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ މިހާވަރަށް ފައްކާ 

ންތިޚާބުތަކަށް އޮްނނަ އެިކއެކި އި ނުވަތަ މި އަސާސީން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްނުކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ، ޤާނޫނު

މި ހެދި  ،އޮންނަ ޝަރުތުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ކަނަޑއަޅާަފއި އޮންނަ ޝަރުތުތަކުން މުޅިން އިތުރު ކަމެއްކުރިމަތިލުމަށް 

ބޫެލއް ދިޔައީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ އިތުރުެވގެން މި ފަހުން މި ހެދުނު އިޞްލާޙާއެކު އެންމެ ލާޙުން،އިޞް

ނެ ކަމަކަެށއް އިނގޭތޯ. ެގ އެްއވެސް ހުރަހެއް ޮއެވގެނވާނުކުރަން އެްއވެސް ަރއްޔިތަަކށް އިންތިޚާބަކަށް ވާދަކުރުމު 

ާރއްޖޭގައި  ،ކޮްށގެން އަދި ހަމައެހެންމެ، ކުރީަގއި ައޅުގަނޑު މި ފާހަަގކުރި ފަދައިންއެހެންވީމާ، ޕްރައިމަީރއެްއަގއި ވާދަ

އެހާބޮޑަށް  ،މި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ޕްރައިމަރީތަކަކީ އަދި އެހާބޮަޑށް ކުރީގައި ވެސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރިހެން

އަންނަނީ.  ނަށް ސިފަކުރެިވގެން މިތައްޔާުރވެގެން ބޭްއވޭ ެއއްެޗއް ގޮތުަގެއއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން

ަވގުތު ކައިިރވަމުން  ތަކުން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީަތކުަގއިާއްއމުކޮށް މިހެން އެކިއެކި ޕާޓީ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން ރަޖިސްޓަރީވަމުން އަންނަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި އެ ޕާޓީައްށ  އަންނައިރުަގއި އާދަޔާ

ނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައި ތިބި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޭއިންސާފުން ކުރެވޭ ކަމެއް ގޮތުަގއި ގިނަ ބަޔަުކ ގި

އަންނަނީ.  ސިފަކުރަނީ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދެޭކގޮތް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމުން މި

އަދި  ،އައި ގޮތަށް ބަލާއިރު ތަރުތީބުެވގެންކަންކަން  ރާއްޖޭގައި ނޫނީ ،ގޮތަށް ބަލާއިރު އޮތް މާ، އެކަްނކަންއެހެންވީ

އަްށ ބަލަހައްޓަިއގެން ާރއްޖޭަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން ާބއްާވ ޕްަރއިމަރީތަކަކީ އެ ޕާޓީތަަކކުން އަމިއްލަ ،ހަމައެއާެއކުމެ

ެރއް ނޯންނަ، ތަންކޮޅެއް އާދަިއެގ އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާ ގެންދާ އިންތިޚާބުތަކެްއ.ކުރިއަށް 
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ގޮތަކަށް ޕްަރއިމަރީތައް ބޭްއިވގެންދާ ތަން މި ފެނުނީ ކުރީގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރި މަންޒަރުތަކަްށ 

ބަލާއިރުަގއި. އެހެެނއް ނޫން. މި ޕްރައިމަރީތަކަކީ ވެްސ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޭްއވޭ 

ކަށް ވެފައި، ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ ަރނގަޅު، މިސާަލކަށް ަވކި ދުަވހެއް ކުރިން ޕާޓީއަްށ ވަންަނ ޕްރައިމަރީތަކަ

މެންބަރުންނަށް އެކަނި ޕާޓީަގއި އޮންނަ ޕްަރއިމަރީތަކުަގިއ ވާދަކުެރވޭ ގޮތަށް ޮއވެ، ހަރުދަނާ ރަނގަޅު އުސޫެލއް 

ނާ އުސޫުލތަކުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުެރޭވ ނަމަ، މިއީ ހަމަ ވަރަށް އޮެވއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަ

ރަނގަޅު ގޮތެއް މިއީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަންނަނީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން 

ބޭފުޅުންނާ ފެނިގެންގޮސްފަިއ މި އޮތީ، ޕްރައިމަރީތަކުަގއި ވާދަކުރާ ޭބފުޅުންނެއް ނެތް މިހާތަނަކަށް ނިންމާފައި އެ 

އެްއކޮށް ވާަދކުރި ބޭފުޅުންގެ ފަހަތަށް އަރާ ތަނެއް ެވސް ނުފެނޭ. އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެަބ 

އެނގޭ ައޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީއަށް މި ކުރާ މަސައްަކތުގައި އަދި އެބަ އުޭޅކަން މެޗުއަރިީޓގެ މައްސަލަެއއް. 

ފައްކާނުެވ ޮއއްާވ ައޅުގަނޑުމެން ގަދަކަމުން ަރްއޔިތުންތަކެއް ަވކި ގޮތަކަށް އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުން ިމަކމަށް 

ލަންބުވަިއގެން އިންތިޚާބެްއގަިއ ވާދަކުރަން އޮންނަ ފުރުޞަތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ ކަެމްއ 

މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަަމ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ގިަނ 

 ރައްޔިތުން ހިތްތަކަށް ތަސައްީލއެއް ލިބިގެންދާނެ މި އިޞްާލޙު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފި ނަމަ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މި 

 އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވަހަކަ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ވެސް ިމ އިޞްލާޙަށް އެްއެޗއް ބުނެލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، 

ާލޙަކަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަީކ، ޞްޑަކަށް ާތއީދެއް ނުކުެރވޭ މި އިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑަކަށް އެަހއި ބޮ

.ޑީ.ޕީައކީ ޚާްއސަކޮށް ްޕރައިމަރީއަަކއިގެން ނޫން ގޮަތކަށް އެްއވެސް އިންތިޚާބަކަްށ ދާ ޕާޓީއެއް ނޫން. ޖުމުލަ އެމް

ގޮތެްއގައި މި ިއޞްލާޙު މި އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ިނސްބަތްވެފަ. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގަިއ، 

ން އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީއަށް ލިބެން އޮތް ޕްރައިމަރީގަިއ ވާަދކުރުމަށްފަހު ބަލިވާ ފަރާތް، ދެ

ގޮނޑި ގެއްިލގެންދާ ހާލަތު ަވރަށް ބައިވަރު އެ ފުރުޞަތުަތއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެަފއި އެބަހުރި. ާޚއްސަކޮށް ިމއީ 

އިަމރީގަިއ؛ ކުިރއަށް އޮތް އާއްމު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ކުރެވިަފިއ ހުރި ތަޖުރިބާއެއް. އަުޅގަނޑު މި ފަހަރު ވެްސ ޕްރަ
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އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަީރގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ވާދަކުރަން ިނންމައި، ޕާޓީއަށް ފޯމު ލެިވ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ކެމްޕޭން 

ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ޝަރުތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ބުނެފައި އޮންނާނެ، ޕާޓީގެ ޕްރައިމަީރަގއި ބަިއވެރިވުމަށްފަހު ބަލިާވ 

ފަރާތްތައް، އަުޅގަނޑުމެން ަބލިވިޔަސް މޮުޅވާ ފަރާތަށް، ކެމްޕޭން ޓީމު ވެސް އަރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް އަރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކެމްޕޭްނ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެއް ޝަުރތު. އެހެންވީމާ، މި ޝަރުތު 

ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެން އޮންނަ، ޕާޓީއަށް މިހެން އޮވެ، ވާދަކުެރވޭ ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް އޮ

ލިބެން އޮންނަ ގޮނިޑ ެގއްިލގެންދާ ހާލަތު އެަބއާދޭ. މިދިޔަ ާއއްމު އިންތިޚާުބގަިއ އެްމ.ޑީ.ޕީއަށް ިވއްސަކަށް ގޮނިޑ 

މަނުޖެހިގެން ދެން ނުކުންނަ ވޯޓުން، ޕްަރއިމަރީގެ މަްއސަލަިއގައި ހިތްހަ  25ޯވޓުން،  20ވޯޓުން،  15ގެއްލިފަިއވަނީ 

ފަރާތަކާ ގުިޅގެން. މިދިޔަ އާއްމު އިންތިޚާބަކީ އެ ހިތި ތަޖުރިބާ އަޅުގަނޑު ގޮނޑިއަށް ައއިކަުމގައި ވިަޔްސ 

އަޅުގަނޑަށް ކުރިމަތިވި ވަރަްށ ބޮޑު ހިތި ތަޖުރިބާއެއް. އަޅުގަނޑުމެންނާ އެްއކޮށް ބުރަޮކށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ބޮުޑ 

ނޑާ ދެކޮޅަށް ުނކުމެގެން މަސައްކަްތކުރި. ހަމަ ޚުދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއސް ބަެއއް ބޭފުޅުންނާއި، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޓީމެއް އަުޅގަ

މެންނަށް ލާޙަކީ އަުޅގަނޑު، މި ިއޞްމެންބަރުން. މި ތަޖުރިބާއަކީ ޕާޓީއަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތި ނަތީޖާއަކަށް ވާތީވެ 

ން. ޚާއްޞަކޮށް އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިެވފައި އޮްއވާ މިހާ ކުޑަތަންވެ، ފާހަގަކޮށްލަކަމުގައި  ލާޙެއްތާއީދުކުރެވެން ނެތް އިޞް

ލާުޙ އެންެމ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އިޞް ލާޙެއް ައއުމަކީކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއގައި މިކަހަަލ އިޞް

ންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި، ދެ ؛އަހަރެއް، ދޮޅު އަަހރެއް ކުރިން ،ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ވަގުުތ ދީފައި

ގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށް. ރަނގަޅު. އެއީ އަިދ  އި ޯވޓު ވެސް ލެވޭންނަ ފަރާތްތަކުން ޕްރައިމަރީގަކުއްލިައކަށް ޕާޓީއަށް ވަ

މުއްދަތެްއ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ކަންކަމަށް  ،އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮަތކީ

ގެންނަން. އަހަރެްއެގ  ކަށް ަބދަލެއް، ޕާޓީެގ އުސޫލުތަ ދިނުން. އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން ވެްސ ވިސްނުެމއް ގެންގުުޅނު

ގޮތަކަށް.  ގޮތަކަށް ވަެދގެން ނޫނިއްޔާ ޕްރައިމަީރގައި ވެްސ ބައިވެރިުނވެވޭ ކުރިން މެންބަރަކަށްވުން ނޫން

، ފަހުން. އެހެންވީމާ ގޮސް ވަރަށް ކައިިރވި  އެ މުއްދަތުވިސްނުން މި ައއީ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ 

ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ނެތި އެ ފުރުޞަތު އެ މީހުންނަށް ެގއްލިގެން އެ ުމއްދަތުުނކުެރވުނު  އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް

 1، ގޮތަކަށް ގުތު ލިބިގެން ނޫންތަނުގައި، އަހަެރއްގެ ވަ ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގއި ކުރިއަށް އޮތްއެހެންވީމާ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުިރން ވަދެވިގެން ނޫނިއްޔާ ޕްަރއިމަރީަގއި ވާދަކުެރވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އަހަރު

ެމއް ނޫްނ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މިީއ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަ ،ފުރުޞަތު ގެއްލޭނެ ކަމަކަށް ވާތީވެ 

ތް ެއްއ ާޚއްސަކޮށް ޕްަރއިމަރީަގއި އެްނމެ ވާދަވެރިކަެމއް އޮ ،ލާޙު އެންމެ އެކަީށގެންނުވަނީވަޅަށް މި ިއޞްދަނޑި

ކުށް ނޫންނަމަ  ބައްތިރީސް  މު އިންތިޚާުބގައި ައުޅގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުޕާޓީއަކީ އެމް.ީޑ.ޕީ. ކުރިއަށް އޮތް އާއް

 ،ޓަކަިއ. މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ގުޅި  ގުިޅއްޖެ ހަމަ ޕްރައިމަރީއަށް ން އެމް.ޑީ.ޕީއާތެއްތިރީސް ހާސް މެންބަރު ނުވަތަހާސް 

މިފަދަ ކަމެއް  ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،މި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ،މިހާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްފަހު
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މަީކ އަުޅގަނުޑ ވެސް އެދޭނެ ކަމެްއ ނޫން. މެދުވެރިވުމަކީ ުނވަތަ ގޮނިޑ ެގއްލޭ ކަހަލަ ފުރުޞަތެްއ މެދުވެރިވު

ނޑުމެން އެންެމ ހިތްހަމަޖެހޭ އިޞްލާޙަކަށް ކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީން އަޅުގަހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ ޚާއްޞައެ

ވެްސ މިއަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްިވ  ނުވާތީވެ ައޅުގަނޑަށް

 ތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ގުޭޅގޮތުން ބައެއް  ށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާތަކުގެ ގާނޫނަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިޔާސީ ޕާޓީ

ގަިއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑީ 

ަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އާ ވެހިާރއްޖޭދި  ،ެލވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިންއެްއޗެއް ދަންނަަވއި

ވަނަ އަަހރު ހެދިފައިވާ ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް މި  2005ިލއިުރގައި ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވައި

ވާ ބަޔާންކޮށްަފއި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާ ބެހޭ ގަާވއިދުަގއި 2005ންގަމުން. ކުިރއަށް ހި ވެހިރާއްޖޭަގއި މި ދަނީ އުފައްދައިދި

ންތައްތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީން ޕާޓީަތއް އުެފއްދުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރީ. ެއ މަސައްކަތް ކުރަމުްނގޮސް ބައެއް ކަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އުފަންވެގެންދިޔަ  17ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، 

 ެއ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ ވަގުތެްއ. ވަގުަތކީ އެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑަށް ވެސް

ހިތާމަޔަކީ، ހަމަގައިމު ވެސް އެ ގާނޫނު ވުޖޫދުެވގެންދިަޔއިުރގައި މުޅި ގާނޫނު ބައްޓަްނވެެގންދިޔައީކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި 

ޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރަިނިވ އެންމެ ރަނގަޅަށް ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ޢަދުްލއިންޞާފު ނުވަތަ ހަމަހަމަކަން ނުވަތަ ޙައް

މާތް އުސޫލެއްގެ ތެެރއިން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ބަެއއް ުނކުތާތައް އެ ގާނޫނުގެ ބަެއއް މާއްދާތަކުަގއި ާވކަން. އަދި 

އަންނަންޖެހޭކަން. އެހެންކަމުން، ޙަޤީޤަތުަގއި ދެން ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ ފާހަގަކުރަްއަވއިފި، ޕާޓީތަުކެގ 

ކަންކަން ހަރުދަނާވެގެންދާނީ މިވެނިމިވެނި ގޮތްތަކަކަްށކަން އިޝާރާތްކޮށް، ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. ވަރަށް ަރނގަޅު ވިސްނުންފުޅެްއ، ވަަރށް ރަނގަޅު ނިޔަެތއް. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ ިމ 

ހިނގަމުންދަނީ އެހެނެއް ނޫން. އެންމެ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރި ދުވަހަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި ކަްނކަން 

ސުޕްރީމް ކޯޓު އެކުަލަވއިލި ދުވަސް. ސުޕްރީމް ކޯުޓ އެކުަލަވއިލި ދުވަހަކީ ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ބޭފުޅުން ހަމަ ކުރިްނ 

ރި ދުަވސް. އޭރުަގއި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެންނެވިެހން، ބަހާނެ ގޮތަކަްށ، ބަާހނެ ގޮތަކަށް ބަހަމުންގޮްސ ކަންކު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަނޑިޔާުރންގެ ގާނޫނުގެ ާމއްދާތަކާ ެމދު ކަންބޮޑުާވ ޒާުތގެ އެތަްއ ކަންތައްތަެކއް މި މަޖިލީހުގެ 
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ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަަޑއިގަތީަމ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެެހންވީމާ، މިދެންނެވި އުސޫލުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ 

ިލއިރުަގއި މައިގަނޑު ރޫހަކީ މިތާނގައި ޮއތް ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން؛ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގާނޫނު އެކުަލވައި

އެކަންކަން ކޮށްފައި އޮތީ. ޙަީޤޤަތަކީ މިއީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އޭުރގައި މިތާނގަިއ ހަމަ ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ކިތަންމެ 

، ަރއްޔިުތން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ ކުޑަ ނަމަވެްސ ރަްއޔިތުންގެ ޕާޓީއެއް ެވއްޖެއްޔާ 

ވަނަ  17މަތީން ޕާޓީއެއް އުފައްދާފަިއ، ޕާޓީ މިތާ ތަމްސީލުކުރާ ަކމަށް ވަންޏާ ހަމަ ވާނީ ެއްއވަރު. އޭރުަގއި 

ތެރި ރައީްސ ހުންނެވީ. މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގޮނިޑއެްއ ތަމްސީލުކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި އިްއޒަތް

އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކުރިން އިންކާރުކުރެވުނު އިޞްލާޙުތައް މިގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދާއިުރ، އަުޅގަނުޑ 

ވެސް ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ ިމއީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ިއޝްތިޝާރީ ލަފައެއް ބޭނުންވާ ކަމެކޭ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރަނީ، ވޯުޓދިނުމުގެ ޙައްޤު، އިންތިޚާބުތަކުަގއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު  26ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަހަރުން މަތީގެ  18އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި. މި ާގނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ުއމުރުން 

. އޭގެތެރޭަގއި މި އޮތީ، އިންތިޚާބުތަކުގައި ކުރިމަތިލުމުެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެްނވެެއވެ

ޙައްޤާއި، ލާ ވޯޓަކީ ިސއްުރ ވޯޓަކަށް ވުުމގެ ޙައްާޤއި، ތިމާ ބޭނުންވާ މަންދޫބަކު މެދުވެރިކޮށް ެވސް ރައްޔިތުްނގެ 

ފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ަޙއްޤާއި، ިމގޮތަށް ައސާސީ ޙައްޤުތަެކއް ބަޔާންކުެރވި

މި ޙައްޤަށް މި ޒާތުގެ ަކންކަމުން އުނިކަމެްއ އަންަނނީ ކިހާވަރަކަށްޯތ އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ދެނެގަންނަންޖެހޭ. 

އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން އާ ދުސްތޫރެއް އެކުަލަވއިލާފައި، ޕާޓީަތކުން މި ދުސްތޫތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޙްތިރާމުކުެރެވނީ ބަލައިލަންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ސިޔާީސ ކިހާވަރަކަށްތޯ އި

ކަންކަން މި ތަނުން ނިންމަމުންދާއިރުގައި ވެސް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ، ހިތާމަޔަީކ 

ކަްނ ކުރަމުންދަނީ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅަމުން އެއިެރއްަގއި ބާރު އޮތް ގޮަތކަށް މި ތަނުގައި ކަން

ފާހަގަކުރެްއވި އެއް ނުކުތާ ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މީހެްއެގ 

އިކޮށްލަިއގެން ޕްަރއިމަރީން މައްޗަށް މޮުޅވުމަށްޓަކަިއ ތިމާގެ ފެމިލީަގއި ބަިއވަރު މީުހންތަކެއް ތިބީމާ، އޭަގއި ސޮ 

މޮޅުވެގެންދާދިޔުން ެއއީ އެ ޕާޓީއެްއގެ ފިކުުރގެ ތެެރއިން އޭނަވާ މޮެޅއް ނޫން. ެއއީ ެއ ޕާޓީގެ ިފކުރުެގ ތެރެއިން 

އޭނަވާ މޮޅެއް ކަމުަގއި ހަމަަގއިމު ވެސް ބަލަިއގަނެވޭނެ ެއއްވެސް ުބއްދީގެ ހަމަެއއް ނެތް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މިކަން 

ނާކުރެވެންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ އޮންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙެއް. ެއކަމަކު މިކަން އޮންނަންޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުގެ އަސާީސ ހަރުދަ

ގަާވއިދުގެ ތެޭރގައި. ަރއްޔިުތންނަށް މި ޙައްޤު ހަނިކުރެވޭ ގޮތަކަށް ޮއވެދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. 

 ޑިމޮކްރަސީ ަހރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ޕާޓީަތކުގެ މެދުަގއި އޭނައާ މެދު އެހެންނަމަވެސް، ޕާޓީތަުކެގ އެތެރޭގެ

މަތިލައިގެން އޭނައަްށ ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތުަމކީ ކޮންެމހެން މުހިއްމު ކަމެއް. އޭނަައށް ކުރި

ނަމަ އެ ޕާޓީއަކުން އޭނަ ންވެއްޖެ ހެހުރި. އެޅޭނެ ބައިވަރު ފިޔަަވޅުތައް އެބަދިއުމަށް ޓަަކއި ޕާޓީން އެކުރިއަށް
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ވެސް އެތާނަގިއ  އޭނައަްށ ވޯޓުޭދނެ ފިކުރުގެ މީހުންނެއް ހަމަގައިމު ،ޕްރައިމަރީގަިއ ބަލިވީމަ ވާދަކުރިޔަސް

 ނެވި އުސޫލުން ޕާޓީތަކުގެ އެތެޭރގެ ޑިމޮކްަރސީ ހަރުދަނާކޮށްގެން ނޫނިއްޔާތިބެގެންނުވާނެ. އެހެންވީާމ، މިދެން

 ނޫނުއަސާސީން ޙައްޤު...ގައި މި ބާވަުތގެ؛ އެހެންވީމާ، ޤާއުމުއް މި ޤަގަނޑުމެންނަށެއަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙައްމަދުދީދީމު އިްބރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫމެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުދީދީމުޙައް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

އާދެ! މިހާރު ވާހަކަދެކެވެމުންދާ އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ މައުޟޫޢާ ބެހޭ ގޮތުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

، މިަކމަކަށް އަޅުގަނަޑކަށް ތާއީދުުކރެވޭކަށް ނެތޭ. ސަބަބަކީ ،ނީކާއިރު ައޅުގަނޑަށް ވެސް ދަންނަވައިެލވޭވާހަކަދައް 

އެ ޕާޓީެއްއގެ ުއސޫލުތަކާއި އެ ޕާޓީެގ ވިސްުނމާއި ފިކުރަށް ތާއީދުކޮްށގެން.  ،މި ގުޅެނީ ވެސް މީހަކު ކޮންމެ ޕާޓީއަކާ

އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން ޕްަރއިމަރީއަކުން ބަލިވީާމ، ދެން އަެނއްާކވެސް ހަމަ އެ ާދއިރާއަްށ ކުރިމަތިލުމާ ބެހޭ ގޮތުްނ 

އެްއގެ ޕްރައިމަރީއަްށ ކުންނާނީ، އެ ޕާޓީމަީރއެްއގައި މީހަކު ނުރައިކުރާ ގޮުތގައި ޕްހަކަދަްއކާއިުރ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުވާ

ލުކުރެިވގެން. ނޫީނ މީހަކަށް އޮތް ަކމަށް ގަބޫ ކުންނާނީ އެ ޕާޓީެގ އެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ތާއީދު އެމީހަކު ނު

ކުން ބަިލވާނީ  ޕްރައިމަރީއަންަކމާއެކު ކުރިމަތިލާ މީހާ ޕާޓީގެ އް ޮއެވެގން. އެހެންވީމާ، އެ ޔަޤީްނކަމެއެވަުރގެ ޔަޤީ

ކައިރިވެލަން. މީހަކު ޖެހޭނީ އެއް ހިސާބުން އެ މީހަކަށް ނެތީމަ. ދެން އެ ކުރާ ގޮުތަގިއ އެ ތާއީދު އެއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

މިތާނގަިއ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ފާުޅކުރެިވގެްނ  ،ކުރާ ގޮުތަގއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވާހަކަ ދެެކވޭއިރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

އި ވަރަްށ ޕްރައިމަރީއަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަވެސް ކުރިމަތިލަމުން އަންނަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ފަހަރު . މިހިނގައްޖެ

އެންެމ ޝައްުކކުރެޭވ ެއއްކަމަކަްށ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަ  ،ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއ ހަމަޖެހިފައިވަނީ. އެގޮތުން

ންނަށް ނާއިންާސފުން ކަންތައް ކުެރިވގެން ިހނގައިދާނެ ކަމަށް. ެއގޮތަށް ކުރިމަތިލާ އެިކެއކި ކެންިޑޑޭޓު ،މިދެކެވެނީ

އުީމ މަޖިލީހުން ވެސް ވަރަށް ތަެކްއ ހަމަޖެހި، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤަ ކުރާ ގޮުތގައި އުސޫލުހަކަދެްއކޭއިރު އަުޅގަނޑު ަގބޫލުވާ

ވަނަ  7ކަމަށް ވަންޏާ މި މަހުގެ  ނަވާ. މިސާލަކަްށ އަޅުގަނޑު ދަންލުތަކެއް ހަމަޖައްސަވާފައި އެބައޮތްހަރުދަނާ އުސޫ

ރުން ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުއްޓުަވއިލަްއވާފަ. އެހިސާބުން ޕްރަިއމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް ޓަކައި ެމންބަ އޮތީ ޕާީޓއަށް ދުވަހު އެ

ފެނި،  ވަކި ތާރީޚެްއަގއި . އަުޅގަނުޑމެންނަށް ޕާޓީގެ ވޯޓާސް ލިްސޓުދަނީ ތަްއޔާރުވަމުން އެ ،އެ އޮތީ ވޯޓާސް ލިސްޓު

މަށްފަހު ދެން އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ެއއަށް ފަިއނަލްވު ހިސާބުން ަޝކުވާ ހުށަހަޅާނެ ފުރުޞަތު ލިބި، އެ އަށްއެ

ންކުރުުމެގ އުނިއިތުރެއް ނާންނާނީ. އެެހންކަމަށްވަންޏާ ޕާޓީގެ މިދެންނެވި ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ބަލައިގެން ކެމްޕޭ

ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  ފުރުޞަތު، ހުރިހާ މަންދޫބުންނަށް،
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 އެހެންވީމާ، ކޮންމެ .ކުރާ ގޮތުަގއި އެ ވިާދޅުވާ ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ޮއންނާނެ ކަމަކަށެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭގަބޫލު

އްާޔ އީދު ހޯދައިގެން. ތާއީދު ނެތިރައްޔިތުންގެ ތާ ވެސް ކުރިމަތިލަްއވާނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮންނާެނ ކަމަށް. ބޭފުޅަކު

ބޮަޑކަށް  އެހިސާބުން އެްއކައިިރވެލުން ެއއީ އެންމެ ރީތި ގޮތް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑަކަށް ވެސް މި އިޞްލާޙަކަށް އެހާ

 ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ންނޮޅިވަރަމެންބަރު. ތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ނޮޅިވަރަން

ބައެއް  ،އަުޅގަނޑު ަޙޤީޤަތުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! 

މޮކްރަސީައކީ ޕްރައިމަރީޒްތަކުން ހޮވޭ ފަރާަތށް ޓިކެޓް ދިނުމޭ ބުނެ، މި ދައްކާ ވާހަކައަށް އެްއެޗއް ފަރާތްތަކުން ޑި

އުމެްއގަިއ ވެްސ އަިދ ކޮންެމ އަުޅގަނޑަށް ީހވާގޮުތަގއި ވެއްޖެްއޔާ ޑިމޮކްަރސީައކީ ކޮންމެ ޤަ  ބުނެލާނަމޭ ހީކޮށް. ދެން

ދިރިއުޅޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަ  ންޕާޓީެއްއގެ އަފްރާދުއްގައި ނުވަތަ އެ ޕާޓީއެްއގައި ވެސް އެ މުޖުތަމަޢެ

ގާ ކޮމިޓީން ޖޭ.ޕީގެ ހިން ،މަތީން ގޮތަކަށް ކިޔާ ނަމެއް، ޑިޮމކްަރސީއަކީ. ޖޭ.ޕީގެ ައސާސީ ަގާވއިދުަގއި އޮންނަ ގޮތުގެ

 މިހެން ބުނުމުގެ ޙައްޤެއް ލާފައި ދިން ޓިކެޓެކޭ  ލިބުނީމާ އެއީ ތަބަކަކަށް ފާސްކޮށްގެން ޓިކެޓު ދޭ ފަރާތަށް ޓިކެޓު

؛ މިނޫން އެހެން ގޮަތކީ މިއީ ޑިމޮކްރަސީއޭ، މިހެން އެްއވެސް ބަޔަކަށް ނޯންނާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ޕްރައިމަރީޒް ބާއްވާ

. ޑިމޮކްރަސީ މިައކީ މަތިން ތާރުކަމޭ ބުނުމުގެ ޙައްޤެއް ނޯންނާނެކުރަމުންދާ ގޮތަކީ އެއީ ޚުދުމުޚްމަލުޕާޓީތަކުން ޢަ

އްވާަފއި އޮްތ ެއއްެޗްއ ނޫން. ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީ އެ އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާުނަގއި. ވަރަށް ސާފުކޮށް ކީރިތި ލަ ބާވައި

ޤުރުއާނުން އެބަ އެނގިގެންޭދ މުޖުތަމަޢެއްގައި ޑިމޮކްަރސީެގ ކަންތައްތައް ހުންނަންވާނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ 

މި ކުރާ މަސައްކަތް އެބަ ުހއްޓަންޖެހޭ ތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް ރަްއޔި، މިކަން މިގޮތަްށ ވާހަކަައކީ ދަންނަވާނީ

ލުވާ ދަތުރުކުރާ މިސްރާބު ބަދަ އީއެ ،ެއކުވެިރކަމަށްޓަަކއި. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ރައްޔިތުންގެ 

ން އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއް އެ ޕާޓީައކުއެއް ނޫން ބާއްަވއިލެްއވި ޮގތަކަށް އޮންނާކަށް. އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. މިއީ ވަޙީ 

ކަން އްޔާ އެ އެކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެމާދަމާ  .ނިންމީމާ އެީއ އެަވގުތަކަށް ޑިމޮކްރަސީ ކަނޑައަަޅއި

 އެހާ ބޮޑަކަށް ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ބަދަލުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ

 ާއވި ، މި ދައްކާ ޑިމޮކްރަީސގެގޮތާއި  . ެއއީ އަޅުގަނޑަށް މި ރާއްޖޭގައި ިމ ކަންކަން ހިނގާތާއީދުކުރާ ހިތެއް ނުވޭ

. މީގެ ހަެއއްކަށް އަހަރު ވެގަދަކަން ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގި އަުޅގަނޑު ަތޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ވީތީ

ޝިާއ އޭ ރިސާާޗއި، ވިސަސް ޓްރޭނިްނގ ެއންޑްކުރިން މޯލްޑިވްސް އިންސްިޓޓިއުޓް ފޯ ސަިއކޮލޮޖިކަލް ސަރ
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ކުރި ރިޕޯޓުަގއި ކުރާ ގޮތް ދިރާސާކުރުަމށްފަހު، އާއްމުޝަންޑިވަލޮޕްމަންޓާ ގުިޅގެން ރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ފަންކް 

ކުެގ ރާއްޭޖގެ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިުލކުރުމަށްޓަކައި ގޭންގުތަ  ،ހާމަވެގެންދަނީ

ޓެުގ  ތަކަކީ. ޑިމޮކްރަީސގެބޭނުން ހިފައޭ. މިވަރުގެ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްަތއް ހިންގާ ބައެއް މި ސިޔާސީ ޕާޓީ

 ،ރަކާތުގައި ައޅުގަނޑަށް ބެލިބެލުމުން އަޅުަގނޑަށް ދިމާވި އެއް ކަމެއްއުޅުނެއް ކަަމކު. މި އިޞްލާޙީ ހައަޅުަވިއގެން 

، ިމވަރުގެ ާއވިގަދަ ގެ މީހުން ހިތްވަރުދީެގން އައި.ނޑުމެންގެ ކޯިލޝަން ތެރޭއަޅުގަނޑުގެ ަގޔަށް ވަޅިޖަހަްނ އަުޅގަ

ން ވާނުވާ ނޭނގިެއއް ނޫ ގަނަޑށްމާ، ައޅުމި ރާއްޭޖގަިއ މި އުޅެނީ. އެހެްނވީޑިމޮކްރަީސޭއ ކިޔަިއގެން  ހޫނުގަދަ އެްއޗެއް 

 ،ގޮށްޓަކަށް ލަިއގެން ަލިއގެން، ށްޓަކަށްވަ ،. އެހެްނވީމާ، އެގޮަތކަށް ވެސް ތަބަތަކަްށ ލައިގެންވާހަކަދަްއކަނީކީ

އެ ޕާީޓެއއްެގ ހިންގުންމުގެ ަގވާއިުދގެ  . ނުބުނެވޭނެޑިމޮކްރަީސއެްއ ނޫނޭ ެއއީދޭ ެއއްަޗކީ  ލަިއގެން ލަބަރިޔަކަށް

އެއީ ޑިމޮކްަރސީ ހަމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަންަތއްތަކަކީއެ އޮންނަ ުއޫސލު ،ތެރެއިން

  ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް.ނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ވަިކވެލަން. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاބްދުޢަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ އިކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބް

ޑު އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ާތއީދެްއ މި ުހށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އަުޅގަނއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރު `. ޝުކުިރއްާޔ އި 

މަށްފަހުގަިއ ދެން އެނބުރި އެބަފެނޭ ބަިއވެިރވު އިނުކުރަން. އަޅުގަނޑު ތާއީުދނުކުރާ ސަބަބަކީ ޕްރައިމަރީއެްއގަ

 ައކަށްެއ ސިޔާީސ ޕާޓީ ،ނުލެވުނީމަ ދެން އެހެން މީހެއްގެ ފަހަތަށް އަަރއިގެން ްއކާެވސް ކުރިމަތިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެ

ތަން.  ނުވަތަ ެއ މީހާގެ މަޤްޞަުދ ހާސިލުނުކުރެވުނީމަ އެހެން މަގުތަްއ ހާސިލުކުރުމަށްޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރާ 

އެއީ ެއ މިހާރުވެސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ.  އް ނެތީމަވަކި ރަނގަޅު ޮގތްތަކެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްރައިމަރީއަށް ވުރެ

 ޓީގެ ވިސްނުން އޮތީ ެއގޮތް ކަމަށް ވާތީވެ، ެއގޮތް ޕާ އީ އެޕާޓީއެްއގެ އަސާސީ ަގާވއިދުަގއި އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ

ބައެްއ  .ށްއޮންނަނީ އެކި ގޮތަ އޮންނަނީ. އެކި ޕާޓީތަކުގައި އަސާސީ ަގވާއިދުަތއް މި ކަނަޑއަޅާަފއި މި .ކަނޑައަޅަނީ

ދިނުމުގެ އުސޫެލްއ ގެްނ ޓިކެޓު ރީެއއް ބާްއވައި  ެއކަނި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕްރައިމައެމް.ޑީ.ޕީަގއި ؛ޕާޓީތަކުަގއި ޕްރައިމަރީ

ނުވާީތވެ ން އެ އުސޫލު ކަނޑައަޅަން ބޭނުންނެތް. އެއީ އެހެން ޕާޓީތަކު ނީ. އެހެން ޕާޓީތަކަކުމި އޮންނަ ަފއިކަނޑައެޅި

 ،ސީ ަގާވިއދުގައި ެއކަން ކަނޑައެޅިަފއި ނެތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީއެ ބޭފުޅުންގެ އަސާ

 ކުރިމަތިލާ ލެވޭތީެވ ފަހަތަށް އަރައި،ނުއި ކުރިމަތިޕްރައިމަރީއަކުން ބަިލވީމަ ވެްސ އަނެއްާކ ގޮްސ އެހެން މީހަާކ އެީކގަ

އޮންނަ ގޮތަކަށް  ، އުޫސލު ނުވަތަ ނޫން. އޭގެ މާނައަކީތަން. އެއީ އަުޅގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި ެއްއވެސް އުސޫލެއް
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ވެސް ޕާޓީގެ ިޓކެޓު  ސޫލު ނުވަތަ މި ގަާވއިދު ހުއްޓާމި އު ،މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ އެބަމީސްތާއީދުނުކުރާ 

ސޮިއކުރާ ތަން ތަން ނުވަތަ އަދި  ގޮސް އެހެްނ ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުކުރާއެހެންލިބިގެން ހޮވުނީމަ ވެސް އަެނއްކާ ހަމަ 

ނުވާ މީހުން. ލަ ހަމައެއް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންއެްއވެސް ކަހަ ،ވެސް. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ެއްއވެސް ކަހަލަ އުސޫެލއް

އެފަދަ މީހުން ވެސް އުޅޭނެ. ައޅުގަނޑުެމން ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ  އިއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެެހނީ ދުނިޔޭގަ

އެކި މީހުން  އެްއގޮތަކަށް އުޅޭ މީހުނެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން ބަލަންޖެހޭ ،ެއއް އުސޫލަކަށް ،އެްއގޮތަކަށް 

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  އޮންނަނީ.ޓީތަުކަގިއ ވެސް އެިކ ުއސޫލު ހަދާފައި ިސޔާސީ ޕާއުޅޭނީ އެކި ގޮތަށްކަން. އެެހންވީމާ، 

ލިިބގެން ކުިރއަްށދާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ،  ަބއިވެިރެވގެން ޓިކެޓު އިޕްރައިމަރީގަ  ،އޮންަނނީ ގޮތުން މިގެ އުސޫލެއް 

ވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އެތެޭރގެ ސިޔާސަތުަތްއ ހަރުދަނާ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ޕާޓީަތކުގެ

ހުންނަށް ރާ މީވާދަކު ރީގެ ތެރެއިން ޓިކެޓު ލިބިގެންޕްރައިމަ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާވީމަ ވެސް ހަމަ އެތެރޭގެ

 ،. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއިކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ކުރެވޭނެ މިކަންރަނގަޅަށް  ވެސް މިއަްށވުރެ

 ޕާޓީގެ  ؛އިންތިޚާބުތައް ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެތެޭރގެ ވެރިކޮށް ވާދަވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ވާދަ

ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ  ރަނގަޅަށް ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި  ނާވެއްޖެްއޔާ މިއަްށވުރެއެތެރޭގެ ިސޔާސަތުތައް ހަރުދަ 

ވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ިއ ޕާޓީތައް ހަރުދަނާއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޅަފަތުގެ ޑިމޮކްރަސީެއއްގަ ފެނޭ. އި

ޑުމެންނަކަށް ްށ ބަލާިއރުގައި އަުޅގަނހަޔާތަ ްއގެ ިޑމޮކްރަސީއެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ަޚޔާަތށް ބަލާއިރު ނުވަތަ މަލްޓި

. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަުޅގަނޑުމެްނެގ މާ ގިނަ ދުވަސްަތކެްއ ނުވޭ

 ތަން. އެހެންވީމާ ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި މި ބިލުަގއި  ހަރުދަނާވަމުންދާތައް އިންސްޓިިޓުއޝަން ގެ ޑިމޮކްރަސީ

ގޮތަށް އުަވއިުލމަކީ އެްއގޮތަކަށް ެވސް ކުރާަވރު ކަމެއް ނޫން. އެހެން މި  އޮތް ގޮތަށް ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ ހުށަހެޅިފައި މި

ދެންނެވީ، މީގެ ކުރީަގއި ެވްސ މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްެގން މި ގާނޫނުތައް ފާސްވެފައި މި އޮތީ. މީގައި އަސާސެްއ 

އޮތް. މީަގއި ކޮންެމވެސް ވަެރއްެގ އަސާސްަތކެްއ އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް މިހެން އެބައޮތް. ީމގަިއ އުސޫެލއް އެބަ 

ބިލެއް ހުށަހަޅައި، މި މާއްދާ އުަވއިލުމަކީ މިފަދަ ަވގުތެްއަގއި ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ަކމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. 

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ފް.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ހީމް ޝަމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ
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ނަމަ އަުޅގަނޑު ވެްސ  . ޕްރައިމަރީ ބާްއވާ ޕާޓީެއއްަގއި ޕްރައިމަީރގައި ަބއިވެިރވެއްޖެިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްޔާ 

، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދެން ިވދިގެން އަންނަ އާއްމު އިްނތިޚާބުގައި ބަިއވެރިެވިވގެންނުާވނެ. 

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި އޮންނަ އާއްމު އުޫސލަކީ، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުސޫުލތަކުގެ ތެރެއިން ޕާޓީން އެ 

ފައި ާޕޓީން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕާޓީތަކުގެ ިޓކެޓު ދިނުން. ެއއީ ެވސް ޢަމަލުކުރާ ގޮތެްއ ފުރާނާ ގޮތަކަށް ފުރާނާ

ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި. އިްނޑިާއަގއި ވެސް، ސްރީލަންާކގައި ެވސް އަދި އިނގިރޭިސވިލާތުަގިއ ވެސް، ކެނެާޑގައި ެވސް، 

ދަނާވެފައި އޮްތ ބޮޑެތި ަޤއުމުތަކުަގއި އެކަން ެއގޮތަށް އޮސްޓްރޭލިާއަގއި ވެސް. އަުޅަގނޑުމެން މި ކިޔާ ޑިމޮކްރަސީ ހަރު

ހިނގަމުންދޭ. އެމެރިކާގައި ެވސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ ހާލަތު ވެސް ޮއވޭ. ސިޓިންގ ޕްރެިޒެޑންޓަކު ހުރެއްޖެ ނަމަ، ދެން 

ންނަވާ. އޮޓަމެޓިކުްނ ވިދިގެން އަންނަ އިންތިޚާބުަގއި އެ ބޭފުޅަކަށް ޕްރައިމަރީގައި ވާަދކުރަްއވާކަށް ޖެހިވަަޑއެއްުނގަ

ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔގައި ުކރިއަރާފަިއވާ ޑިމޮކްރަސީތަުކގަިއ މި އޮންނަނީ މި އުސޫލު. 

އެހެންވީމާ، މިތާނަގއި ަބއެއް ބޭފުޅުން ޕްރައިމަީރ ނުބޭއްވުމަީކ، ޑިމޮކްރަީސއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަުމގަިއ 

ޅުގަނޑު ބަލައެއް ުނގަންނަން. އެހެންނަމަވެސް، ޑިޮމކްރަސީތަުކގެ ާއްއމު އުސޫލަކީ، އިންތިޚާބަކުން ވިދާޅުާވވިދާުޅވުން އަ 

ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ޕްރަިއމަރީގެ އިންތިޚާބުން ކަމަށް ވިޔަސް ދެން އެ އިންތިޚާުބގެ އެިކއެކި މަރުޙަލާތަުކގައި 

 ރީގަިއ ވާދަކޮްށގެން ިޓކެޓުޕްރައިމަ  ިއ،ހޯދުމާ ިޓކެޓު ،ާމއިދިނު ިޓކެޓު .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްބައިވެިރއެްއ ނުެވވޭނެ. 

އޮންނަ  އި ހިމެނިގެން އަންނަ ކަމެއް.އަސާސީ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރޭގަ  ،މިއީ އެ ޕާޓީތަކުގެ ާއއްމު ގަާވއިދުތަާކއި ،ހޯދުމާ

މެންބަރުން.  މެކޭނިޒަމެއްގެ ތެެރއިން. ައސާސީ ަގވާއިދުަތއް ވެްސ ފާސްކުރަނީ ވެސް ޕާީޓތަކުގެ ާއއްމު

ާއއްމު މެންބަރުން ފާސްކޮށްފަ އަސާސީ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުން ވެސް ވާނީ ޑިމޮކްރަީސެގ  ،އެހެންކަމަށްވާއިރު 

އަުޅގަނޑުމެން ެއްއ ބަޔަކު އަނެއް ަބޔަކަށް  ،ކަމެއްެގ ގޮުތގައި. އެހެންަކމުންމަތީން ހިންގޭ ހަމަތަކުގެ 

އިންސާުފން މި މަޖިލިސްތަކުގައި ވާހަަކދައްކާ ހިސާބަށް ގޮްސގެން  ޔާއިހަމަ އި،ކޮށްލަފަތް ދޫަސގާްއކުރުމުގެ އިނގިލިދި

ނުދާނެ.  ޑިމޮކްރަީސގެ ހަމަތައް ގަބޫުލކުރާ ބަަޔކާ އަުޅަގނޑުމެން ވެގެެނއް ،ތިބި އިނޫނީ ޑިމޮކްރަސީެއއް ަފއްާކެވފަ

ލާކަށް. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އި ލާޙު އުވަމި އިޞްއަުޅގަނޑަށް ވެސް ނުފެނޭ  ،އެހެްނކަމުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ޕާޓީގެ ްޕރައިމަރީއެްއަގއި ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ކެނޑިޑޭެޓއްގެ ގޮުތަގއި  ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަސާސީ ަގވާއިުދގައި އެަބއޮތް

އޮންނަ  ބައިވެިރވެ ފެއިލްެވއްޖެ ނަމަ، ދެން އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްގެންނުވާނޭ. ގާނޫެނއްގެ ެތރެއިން ހަމަޖެހިފައި

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ، ޕާޓީގެ އަސާސީ ަގާވއިދުަގއި އެަބއޮތް. މި ގޮތަށް ގާޫނނު ހުށަހެޅިފައި އޮތީ އެީއ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަސާސީ ގަާވއިދަްށ ވެސް ބާރުލިބިދޭ ކަމެއް. އެެހންކަމުން، އަުޅގަނޑަށް މި 

އަުޅގަނޑުމެން ފުްނކޮށް ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ، . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއް ނުކުެރވޭއިޞްލާޙަށް އެާހ ބޮޑަށް ާތީއދެ

ވެސް  ޑިމޮކްރަސީެގ މާނައަކީ ހަަމެއކަނި މެޖޯރިޓީއަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމެއް ،ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާވުމަކީ 

 ؛މައިނޯރިޓީ ، ނިމިގެންދާނީ. އެހެންނަމަވެސްމެޖޯރިޓީއަްށ ފެންނަން ގޮތަށް ކަންކަން ެއންމެ ފަހުން ،ނޫން. ތެދުފުޅެއް
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ޝުޢޫރުތަްއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާ  އިއެ މީހުންގެ ޚިޔާލާ  ިއ،ިއ މަދު މީހުންގެ އަޑު ވެްސ އަހަނުވަތަ ބަ

 ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެގޮތަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން  ނިންމުންތަކުގައި ޝާމިލުކުުރމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް

ލީމާ ތިމަންނަމެން އިިގއްގަުޅވަ  އި،ފައިލާދަނީ. އެއްވެސް މީހަކު ކުރުގަޅުވަ  ތަނުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން މި ތަން

. އެހެންކަމުން، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޑިމޮކްރަީސެއއް ނޫން އިނގޭތޯ  ދެން އެއީ ިއ،އަތުަގއި ބާރު އޮތޭ ކިޔާފަ 

ިމ ކަންކަމުަގއި ަބއިވެިރވެ، ޝާމިލުވާނޭ ގޮެތއްެގ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ޤައުުމެގ އެންމެހައި ަރއްޔިތުން 

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގަިއ ެވސް، ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިން ިވސްނާލަިއ، ެއ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާިއ 

ނޫނިއްޔާ ޝުޢޫރުތައް ވެސް ހިމެނޭނެ ގޮތެްއގެ މަތީން ކަންކަްނ ކުރިމަކީ ވަރަށް ެވސް ޭބނުންތެރިކަމެއް. އެހެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ިޑމޮކްރަސީ ބީެވގެން ހިނގައިާދނެ. ޚުދުމުޚްތާރު ދެވޭނެ އިނގޭތޯ މެޖޯރިޓީއަށް ވެސް. 

މެޖޯރިޓީން ކަންކަން ގަދަބާރު ނިންމުމަކީ އެއީ ޑިމޮކްރަީސއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ، އެއަްށވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް 

ތީމާ ދެން މެޖޯރިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނިންމަމުންދަނީ. އިންސާނުންނަށް އީޖާދުކުރެިވފައި ނެ

އެހެންނަމަވެސް، މެޖޯރިޓީްނ ވެސް ކަންކަން ކުރަންާވނީ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ ދޫދީގެން. މައިނޯރިޓީ މީހުންެގ 

ޖޭގެ މި ވަގުުތ ޝުޢޫރުތަކަށް ވެސް އިޙްތިާރމުކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް ޓަކަިއ، އަދި ރާއް

ވަނަ ފަހަރު  2ސިޔާސީ ހާލަތު އޮތް ގޮތަށް ަބލާއިރު އަުޅގަނަޑކަށް ެވސް ުނފެނޭ ޕްރައިމަރީއެްއގައި ވާދަުކރާ މީހަކު، 

 .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއާއްމު އިންތިޚާެބއްަގއި ވާަދުކރުމުގެ ތަނަވަްސވެފައި އޮތުެމްއ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުަޞތަށް 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ވަނަ 2އަށް هللاދު ޢަބްމެންބަރު ޢީވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

 ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ޢީވާ ޢަބްދު

މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅަށް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ  ިއއްޒަްތތެރި. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ުދވަްސީވ  އެންމެ ގިނަ ،ޑިމޮކްރަސީތަުކަގއި ތިދުނިޔޭެގ ެއންމެ ބޮޑެ، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން.

އުމުތަުކގެ ޤަެއ  ،މީހުން ނެތް. އެ ވިލާތް، އެމެރިކާ، ކެނެާޑ މިހެން ކިޔާނެ ކަމެއް އިނގިޭރސި ؛ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި 

ހެދޭ  އެހެން، ރީ ނުބާްއވާ ގޮނޑި ދޭ. ެއކަމަކު އިްއޒަްތތެރި ރައީސްޕްރައިމަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގައި އެ ވިދާޅުވިހެން 

އަހަރު  200ކެނެޑާަގއި  ތިން ސަތޭކަ އަހަރު ަވނީ.، އި ޑިމޮރްސީ އޮންނަތާ ދުއިަސްއތައުމުތަުކގަޤަެއ  ،ސަބަބަކީ

އަހަރު ވަނީ. އަދި ޖާމަނީ ެވްސ  300ވިލާތުަގއި ވަނީ. އިނގިރޭސި އަހަރު  215ށް ވެއްޖެ. އެމެރިާކގަިއ މި ހަފުތާއަ

ުނލެވޭވަުރގެ ޑިމޮކްރަސީތަްއ ެއ ، ގުުޑވައިސުރެން ފެށިެގން ހަމަ ހަރުދަނާއިން  1982ހޫނު ހަނގުރާމަ ނިމުނު ފަހުން 
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އިތުބާުރކުރެޭވ އަދި ސިޔާީސ ޕާޓީައކުން  އުމުތަުކެގ ރައްޔިތުންނަށްއެހެންވީމާ، ެއ ޤަ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުންނަނީ. 

ންކަްނ ގާނެކަމުގެ ޔަޤީއުުމގެ ޑިމޮކްރަީސ ހިނ، ޤަެވސް ޑިމޮކްރަސީ ރީއަކާ ނުލައި ގޮނޑި ދިނަސްމަކޮންމެހެން ޕްރައި

ހިސާބަށް ދާނެ. ދިވެހި  ވަރަށް ައވަހަްށ އެ، ރައީސްއިްއޒަތްެތރި އޮންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖެ ވެްސ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ 

ެއކަން  ،ިދވެހި ރައްޔިތުން މިއީ ތިމަންނާމެނަށް މިހާރު އޮތް އެއްަޗކީ މިއީކަން  އި،އްޔިތުން ޑިމޮކްރަީސއަށް ާއދަވެލަރަ

ރީ ރައިމަރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުްނ ވެސް ކޮންމެހެން ޕްހިދިވެ ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މާއެީކގައި ހިންދެމިލީ ންކަމާޤީޔަ

 .އޮވެދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްެއ ިޑމޮކްރަސީ ދެމި އިތުބާރުކުރާނެ ނުބޭއްވިަޔސް ވެސް ަރއްިޔތުން

ދެން އަނެއްކާ އިންތިޚާބަށް ނުކުތުން އެއީ ވަރަށް ވިޔާނުދާ ޢަމަލެއް ގޮތަށް އިްއޒަތްތެިރ  ،ރީއެްއަގއި ބަލިވީމާޕްރައިމަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ އެ  ނވަ  ށްއެްއގެ މެންބަރަކަސިޔާީސ ޕާޓީ ،ސިފަކުރެވޭ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ، ރައީސް

ތާއީުދކުރެވޭތީ.  ،ކުާރމްކުރާތީއާއި އިޙްތިރާމު ެއ ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ވިސްނުންތަކަށް ، ގަބޫުލކުރެވޭީތއާއީ އް އަސާސޫތަ

އެކަނި އެ ސިާޔސީ ޕާީޓގަިއ  ،ވަނީ ކޮންމެހެން ތިމަންނާ ބޭނުންވާ ކަންތައް ވާހިނދުޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ މެންބަރަަކށް ސި

 މަށް ތިމަންނާ އިންތިޚާބުވާތީ އެކަިނ އެ ސިޔާސީ ޕާީޓގަިއ ހުންނާކަށްނުވަތަ ތިަމންނާ ބޭނުންވާ މަޤާނޫން.  ށްހުންނާކަ

އި އެ އިންތިޚާބުން ީރގައި ުކރިމަތިލާފަ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަިސާޔސީ އި،ީރއެްއގައި ކުރުމަތިލާފައެހެންވީމާ، ޕްރައިމަނޫން. 

ން އިންތިޚާބަށް ލާންވީ އަމިއްލައަށް އެކަނި. ކުރިމަތިލާ މީހުން ކޮންމެވެސް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެ ގޯްސވީ. ދެ ނުހޮވުނީމާ

އްޔާ ނިންމަންޖެހޭނެ. ިސޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ިޓކެޓުން ތިަމންނަ ކުރިމަތިލާނީތޯ ނުވަތަ ަގއި ވެއްޖެ އެްއގޮތަކަށް އެ އިންތިޚާބު

ެއ  މާ،އެ ޓިެކޓް ނުލިބުނީ އިގޮތުން ކުރިމަތިލާފަ ގެ އަމިއްލަ މީހެްއގެ ގޮތުން ތިަމންނަ ކުރިމަތިލަނީތޯ. ސިޔާީސ ޕާޓީެއއް

އޭރަށް ސިޔާސީ  އިއްޒަތްެތރި ރައީސްގޮތުން ކުރިމަތިލީމާ  ދެން ގޮސް އަމިއްލަ އިސިޔާސީ ޕާޓީއާ ރުޅިވެިރވެފަ 

މަތިލާޭށ ޕާޓީތަކުގެ ނިޒާމަށް ވެސް އިްޙތިރާމުނުކުރެވުނީ. ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަށް ނިންމަިއގެން އެ އިންތިޚާބަކަށް ކުރި

ތިމަންނާ   އޮންނަންޖެހޭނީންބަރުކަައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މެން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ެދއްެކވީ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  މު އެ ސިާޔީސ ޕާޓީން ލިބޭއިރު ެއކަންޏެއްޤާމަ ބޭނުންވާ

ްއގެ ޑިމޮކްރަސީން ދަްއުކވައިދެނީ. ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނ ނޫނޭ ޕާޓީއެ  އެކަންޏެއްޒްރީޕްރައިމަ

 މި ޑިމޮކްރަސީ މި އޮތީ ދެްނ ދާއިމީކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޮއންނަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ؛ވެސް ޑިމޮކްރަސީއަްށ އިތުބާރު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ެވސް  ގެ އެހެނިހެންދިވެހިރާއްޖޭ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގަބޫލުކުެރވޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ

ެއކަން ެއ އުމުތަކުަގއި ޤަށް ގޮސްދާނެ. އެެހން ރީއަކާ ނުަލއި އަދި ޮގނޑި ދިނީމާ ރައްޔިތުން އިތުާބރު ހިސާބަޕްރައިމަ

 ިއއްޒަތްތެރި އުމުތަކުަގއި ޑިމޮކްރަސީ އޮތީމަ. ޝުކުރިއްޔާ އެ ޤަ ތިން ަސތޭކަ އަހަރު ވަންދެން ،ކުރަނީ ދުއިސައްތަ

 .ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މް.މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  އޭދަފުށީ މެންބަރު.އިްއޒަތްތެިރ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށާ

ަބިއވެރިވީމާ ީރގައި އި ޕްރައިމައޮތީ ބަންދުކޮށްފަ  ކުން މި. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ާގނޫނަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ 

 ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިައކީ ގާނޫނަކުްނ މިކަން މަނާކުރެވޭނެ ކަމެއް ދެން ގެއްލޭ މީހުންނަށް 

ތަކުގެ ވާހަކަ. ެއ  ޙައްޤުވާހަކަ. މީހުންނަށް ލިބޭތަުކގެ ސާނީ ޙައްޤުެވސް މި ދައްކަނީ އިންމެން އަބަދުނޫން. އަޅުގަނޑު

ވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް ދަްއކާެނ ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ އެ ީމހެއްގެ އަމިއްލަ އެނދުން ޖެހުނީމާ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި 

ަތއް ދޫކޮށްލަންވީ. އިްއޒަތްތެިރ ވާ ގޮތަށް ނުދިޔައިމަ އިންސަނީ ޙައްޤުަތއް އެ މީހަކު ބޭނުން، އިންސާނީ ޙައްޤުއޮންނަނީ

 އެީކގައި  ކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މިނިވަންކަމާމިނިވަންތުގައި މިއީ ވެސް ހަމަ ޤީޤަޙަ .ރައީސް

ރީ ގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ގޮތަކަށް ޕްރަިއމަ އޭނަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ،އޭނަ ފެއިލްިވޔަސް ،ރީގައި ަބިއވެރިިވޔަސްޕްރައިމަ

ޖެހޭނެ ިލބެންޖެހޭނެ. މިއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޮންނަން އޭނައަށް ހަމަ އެ ދާއިާރއަްށ ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ާޕޓީތަުކގެ  ،އް. އެހެންނޫން. ޕާޓީތަުކގެ ގަާވއިދުަގއިޤެއްޙައޮންނަންޖެހޭނެ  އް. ިދވެހި ކޮންމެ ަރއްިޔތަކަށް ވެސް ޤެއްޙަ

އިިފއްޔާ ެއ ން ކަޓަރީމަ، އެ ޕާީޓގެ ޕްަރއިމަރީަގއި ވާަދކުރާ މީހާ ޕްރައިއުސޫލުަގއި އެ މީހުންނަށް ކަނޑައެޅިދާނެ

އަޅާ ފިޔަަވޅެްއގެ ތެރޭަގއި ޭއނަ ޕާޓީން ކަނޑާލުން ކަހަލަ ދެން އްޔާ ޕާޓީން ވެއްޖެ . އެހެންނުކުެރވޭނޭ މީހަކަށް ވާދައެއް

ިއއްޒަތްތެިރ ވޭނެ ހުއްޖަތެއް އޮެވގެންނުވާނެ. ، ގާނޫނީ ގޮތުން އޭނައަށް ނުލެކަންތައްތަެކއް ކުރެވިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް

ވެސް ަރއްޔިަތކަށް ުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭނެ ގޮތް. މިީއ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ިދވެހިާރއްޖޭގެ އެއް . މިއީ އަސްރައީ

ނޫނުއަސާީސއަށް ގެ ޤާއަެނއްކާ އަުޅގަނޑުމެން ؛ޕްަރއިމެރީއެްއގައި  އިރީެއއްަގއި ަބިއވެރިިވއޭ ިކޔާފައޭނަ ޕްރައިމަ

ބަަލއިލާއިުރ  ނޫނުއަސާސީއަށްޤާނޫނުއަސާީސ. މި ޤާ  ،ޒަތްތެިރ ރަީއސްިއއްއަުޅގަނޑުމެން  ބަލައިލާއިުރގައި މި އޮތީ

އްޔާ ިމއީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މިހެންވެއްޖެ  އް ގެއްލޭ ަޙއްޤެ ތެރޭަގއި ތަކުގެ ވެސް ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ިހމެނޭ ޙައްޤު

 ،ވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް ކިތަންމެ ފަދަ ބަދަލެއް ވެސް ގެނެގަނޑު ކުރިން ޕާޓީތަކުގެ ަގާވއިދަށް އަޅު

އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަކުން ީމހަކަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ހުރަްސއެޅުމަީކ އެއީ އެްއވެސް މީހަކަްށ 

ޚިލާފަށް  ާސސީ ތަންދޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނޫނުއައަދި މި ޤާ ނޫން. ކުރެިވގެންވާނެ ކަމެއް

ލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. ގާނޫނު ބާތި އެ ގާނޫނަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިހާރަށް މި އޮތް ގާނޫނެއް އިފާސްކޮށްފަ

ވެސް  ނެތިްނ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދު ިދގު ވާަހކަެއއް ދަްއކާކަށް ގޮުތން އަޅުގަނޑު އިތުރަށް މާ ދެން މި މައްސަލައާ ބެހޭ

ަތްއ ޙައްޤުން އަުޅގަނޑުމެން ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކޭ ިކޔަިއގެ ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ެއއްަޗކީ

ނޫން. ހުރިހާ ކަމެއްގައި   ލިބޭ ގޮަތކަށްޭބނުންވީމާ އެ ޙައްޤު ެއކަމެއް .މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހުންނަންޖެހޭނީ އެ

 ލިބޭކަށްނުޖެހޭ. އްޤުވީމަ ޙަ  ލިބެންޖެހޭނެ. ވަކި ކަމެއްަގއި ހޭނެ. ޮކންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ ޙައްޤު  ލިބެންޖެޤުއްވެސް ޙަ
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ދިަޔީއ ކުޑަކުއްެޖއްގެ ގަޔަށް އެރި ންދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ވެގެޙައްުޤ ލިބެންޖެހޭ. އިހަށް އަނެއްބައި ކަެމއް ވީމަ

ޮއވޭ ވަކި އުސޫލުތަެކއް. ެއއީ އެ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލީ ޓަސްލާފަ. އެ މީހާ ދޫކޮށްލީ. ދެން އެކަމަކު ގާނޫނުަގއި އެބަ  ،މީހަކު

ވަރަށް  ށް އަުޅގަނުޑމެން ވާހަކަދެއްކިން.ނޫން. އެ އަޅުގަނުޑމެން އެ ގާނޫނު ހެދިއިރުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަ އްޙައްޤެ

. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތްތެރި ރައީސްނޫން  ވީމާ ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް ބޮޑަށް ވާހަކަެދއްކިން. އެހެންީވމާ، ދެން ތިބި މީހުން

އެކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ކަމާލުމަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ އިޚްލާސްތެރިއިށް އުވަމި ގާނޫނު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަ

މިީއ ހަމަ ސީދާ ކަނޑަެއޅިގެްނ  ދަންނަވަން. އަދި މި ގާނޫނަށް އަުޅގަނޑު ވޯޓު ދޭނެ ާވހަކަ ވެސް ދަންަނވަން.

 އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ެވސް ކަމަށް އޮތް ގާނޫނެއް އިަތއް ނިގުަޅިއގަންނަ ގޮތަށް ހެިދފަޤާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ ޙައްޤު

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ ފުރުޞަތު. 2މިރު. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ިއްއޒަތްތެރި އާދެ، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގާނޫަނކީ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ،ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެްސ މި އެދުނީ 2. އަުޅގަނޑު އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ

މެންބަރުްނ ިއއްޒަތްތެރި ތުގައި ވެސް އިނގޭޯތ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ަބއިވަުރ ވާހަަކތައް ދެްއކިދާނެ ގާނޫނެއް. ބަެއއް ޙަޤީޤަ

އަހަރުން  2005 ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ،ޑު ދަންނަވާނީ. އަޅުގަނއި ިމކަން ކުރަމުންދާ އުސޫލުަތއްދުނިޭޔގަ ،އެބަ ފާހަގަކުރޭ 

 ކުރާ ގޮުތގެ ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނެއް މިތަުނން ވުޖޫދުވެގެންިދޔައިުރގައި ދުނިޔޭގެ މިކަން ފެށިގެން އުފައްަދއި،

ޓަކަިއ މަށްންބަރުން ޕާޓީއެއް އުފެއްދުއެންމެ ބޮޑަށް ވެސް އެންމެ ގިނަ މެ އިދުނިޔޭގަ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލިންތޯއޭ؟

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެ  ،މެންބަރުންނަށް ޕާޓީ އުފެއްދޭ. އެހެންނަމަވެސް 5000އުމަކަށް އޮތީ ކެނެޑާ. ޤަބޭނުންވާ 

މި  ،މީހުންނަށް ޕާޓީ އުފެއްދޭ. އެހެންނަމަވެސް 250އުމު އިންޑިާއގައި ދުނިޔޭގައި އާބާދީ ބޮޑު ދެވަނަ ޤަ

މެންބަރުންނޭ ކިޔަިއގެން  10000އުެފއްދެނީ  ވެހިރާއްޖޭަގއި ިސޔާީސ ޕާޓީއެްއ މިމި އޮތް ކުަޑކުޑަ ދި  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮސްގެން އަުޅގަނޑުމެން ން. އެ ގޮތަށް މި ގާނޫނު ފާސްވީމާ ސުނޫ ރީމާ. އެއީކީ ރަނގަޅު ގޮެތއްކު

ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިާވ ސުޓަކައި މަތީން އެކަން ކުރުމަށް އަނެއްކާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ

، މިކަހަލަ އޮތީ ހިތްމެންބަރުންނަށް ޕާޓީ ހެދިގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ 3000ނިންމުމުގެ ތެރެއިން މިހާރު 

މި ދަންނަވާ ިޑމޮކްރަސީގެ ޅަފަުތގައި ިސާޔސީ ޕާޓީތައް އުެފއްދުމުގެ ުފރުޞަތު އެންމެންނަށް ވެސް  ،ޅަފަތުގައި 

ެވސް  އުމުތަުކގަިއ އެބަހުރި ހަމައެކަނި ކަމަކަށް ކުރިމަތިލާންީވމަ އެކަނި ރަޖިސްޓްރީ. ދުނިޔޭގެ ބަެއއް ޤަހޭނޭއޮންނަންޖެ

އުމުތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އިގެން އުެޅވޭ. މި ގޮތަށް ހުރި ޤަކޮށްލަންޖެހެނީ. އެހެންނޫނީ ހަމަ ޕާޓީ ހަދަ
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ދަްއކާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްލަންޖެހޭ  ވާހަކަގާނޫނުެގ  ބެހޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާ

ސް ޕާޓީތަކާ ގާނޫނު ވުޖޫދުެވގެންދިޔައީ ަރްއޔިތުންގެ އިހުސާސްަތކާ ދިމާ ވެ ހަމަގައިމު ؛ކަންތައްތަކޭ މިއީ. މި ޕާޓީައކީ 

 ،މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭވަނަ  70ނޫނުއަސާސީގެ ވަެރްއ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޤާހިތް ،ދިކޮޅަށް. ައޅެއި

ދާެނ ކަމަށް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ރައްޔިތުންނާ ުގޅޭ މުހިއްމު ަކންކަންމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޚިާޔލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ެދވި

 ުއމީ މުހިއްމު ކަންތައްތަކުަގއި، ޤަވަނަ މާއްދާގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އެބަ ބާރުލިބިގެންވޭ 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

އޮންނަން ޭބނުންތޯ ނޫންތޯ. ފުރިހަމަ  ތޯ ޕާޓީ ސިސްޓަމުރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލު ހޯދުމުެގ ވޯޓަކަށް. ދާްނވީނޫން

ޑިމޮކްރަސީއަށް ާތއީދުކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޕާޓީ ސިސްޓަމު އޮންނަން ބޭނުންތޯ ނޫންތޯ ރައްޔިތުން 

މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ނެތްތޯ؟ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހެއް ނުވަތަ  ކައިރިން އަހާލަން ކެރުނު ޕާޓީ ނިޒާމެއް ނުވަތަ

އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީތައް ހަދައިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ކައިީރަގއި ނާހާ ކުރެވޭވަުރގެ ކަމަކަމަށް މިކަން  ،ލިޔަނީ

އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްކޭެނ ޏާ އްކަންނުކުރަން ވެގެންވާނެ ކަމަކަށް. ެއހެންވީމާ، މި ވާހަކަދަ އަޅުގަނޑެއް ގަބޫެލއް

 ަތކާއި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ޤާނޫުނއަާސސީގަިއ އަާސސީ ޙައްޤު ބައިވަރު ވާހަކަަތއް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި

ންނަވަިއގެން ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ ތިޔަ ގޮނޑީަގއި އި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ަލއިމިނިވަންކަމުގެ ބާބެްއ ެއކުލަވައި

 އަޅުގަނޑުމެނަށް ފުރިހަމައަށް ވައިލާފަިއވާ ައސާީސ ޙައްޤުތަކެއް އެބަވޭ. ެއހެންވީމާ، އެ ޙައްޤުަތއްކުލަ އެ

ރަކަށް ދިމާާވ ނޑުމެން ސިޔާސީ ިވސްނުމަކުން އޭ. އަުޅގަެއ ބައްޓަންކުެރވިގެންދާންޖެހޭނޭ އިޙްތިރާމުކުރަނިވި ގޮތަށް

 އޮތީމާ ކަންކުރާ އުސޫލުން ކުރަންޏާ އެއީ ރައްޔިތުންެގ ރިޓީ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަޖޯ

 ނޫނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. ސިޔާސީ  ން އެކަން ކުރެވެނީކީއިހުސާސްތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ

މި ދެންނެވި ބިދައިން. މި ރަމުންދިޔައީ ހަމަ ދިޔައިރުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުެމން ވަކާލާތުކުޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު ވުޖޫުދވެގެން 

ތިބި  ނިމުނީމަ ދެން އެއްވެސް މީހަކަށް ޕާޓީ ނުހެދޭ ގޮތަށް މިތާ، ވަކި ވަަރކަށް ޕާޓީތައް ހަދައިއިންދެންނެވި ބިދަ

 ޑައޭ. ޑެތި ޕާޓީތަކުން ގާނޫނެއް ެހދީމާ އޭތި ކަބޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޫ ދާއިރާގެ، ބިލެތްމެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިގެންފަިއވާ މެންބަރު. ދެންއިްއޒަތްެތރި  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ

ތެރި  އިްއޒަތްއިާރގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާ ވަަޑއިގެންނެތުމުން، ފަހުބަްސ ވިދާުޅވުމަށް ައޅުގަނޑު، ިދއްދޫ ދާ

 މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 ބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ
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ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑު ިމއަދު މި ހުަށހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ 

ރާްނެވ ބަޔަކާއި ާތއީދުނުކުރާ ބަަޔކު ެވސް އެބަތިބި. ައޅުގަނުޑ އެކަާމ އުފާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހައި

އަންތަރީސްެވގެން މި ދިޔައީ މީގެ ކުޑަ ދުވަްސކޮެޅއް ކުރިން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުގެ އަްޚ، މެންބަރު ސަޢުދު 

ޙުސައިން ހުށަހެޅި މި ބިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އޭރު ަދްއކަމުންދިޔައީ، ިމއީ ޤާނޫނުއަާސސީއާިއ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަްށ 

ރަްނ ުއޅޭ އިޞްލާެޙއް ކަމަށް. އޭުރ ވާހަކަަދއްކަމުންދިޔައީ. މިައދު ހަމަ އެ އަނަގއިން، ެއ ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކު

ބޭފުޅުން އެ ދައްކަނީ މި ގާނޫނު، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންނުވާނޭ ނުވަތަ ނައްތާލަިއގެންނުވާނޭ. 

. އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަޢުދު ޙުސައިްނ އިޞްލާޙުކޮްށގެންނުވާނޭ. އޮްނނަންވާނީ އޭރު އޮތް ގޮތަށޭ. ެއ އިޞްލާޙުކުރި ގޮތަށޭ

ހުށަހެޅި ގޮތަށޭ އޮންނަންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ މި އުޅެނީ، އެމް.ޑީ.ޕީން މިއަުދ އެގޮތަށް ާތއީދުކުރަނީ ކޮން 

މަޤްޞަދެއްގަިއ، ކޮން ބޭނުމެއްަގއިތޯއޭ؟ ީކއްެވގެންޯތއޭ؟ ެއ ބޭފުޅުންގެ ޑިމޮކްރަސީ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތް، އެ 

ބޭފުޅުން އެދޭ ގޮތް، އެ ބޭފުުޅންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ބައްޓަްނކުރެވުނީމާ ެއއީ ޑިމޮކްރަސީ. ެއއީ ވަރަްށ 

ެއ ރީތި ޑިމޮކްރަސީއެްއ، އެމް.ީޑ.ޕީ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކުރަންވީމަ. އަޅުގަނޑު އަބަދުެވސް ދައްކަނީ އެގޮތަށް. 

ންނަށް އެދޭ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވިއްެޖއްޔާ ެއއީ ަވރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް. ދެން މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް، އެ މީހު

އެހެން ނޫން ހުރިހާ ބަޔަކީ ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅުންނަީކ، އެހެން މެންބަރުންނަކީ ނުވަަތ އެހެން ޕާޓީތަކަީކ ިވޔާނުދާ، 

ަމއެއް ނެތް. އެީއ މި ދެންނެވި ވާހަކަ. ގޯސް، ރަނގަެޅއް ނޫން. އެްއވެސް އަެގއް ނެތް. އެްއވެސް އުސޫލެއް ނެތް. ހަ

އަޅުގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުގަިއ ތިބިއިރު، އަޅުގަނޑުމެްނ ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކޮްށގެން، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާތއީދާެއކު ާފސްކުރި އިޞްލާޙެއް ިމ އިްޞލާޙަކީ. އޭުރ ބުނަމުންދިޔައީ، އެ ބޭފުޅުން ބުނަމުންދިޔަީއ، 

ޔަމުންދިޔަީއ، ިއއްވަމުންދިަޔއީ، ކަމަކުނުެދއޭ. ކަމަކުނުދެއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފޭ، ާގނޫނުތަކާ ޚިލާފޭ. ތި ގޮތަކަށް ކި

ތިކަމެއް ނުކުެރވޭނޭ. ިތއީ ބާިތލު ކަންކަމޭ ތި ކުރަނީ. ތިމަްނނާމެންނަށް ބާރު ލިބޭ ދުވަހު، ތިމަންނާމެންނަށް އާރު ލިބޭ 

ދަވާ ުދވަހު، ތިމަންނާމެންނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ދުވަހު، ތީތި ބާތިލުކޮށްލާނަމޭ. ދުވަހު، ތިމަންނާމެންނަށް ގަ

އިޞްލާޙުކުރާނަމޭ. ބަލަ! ބާރު ވެސް ލބިއްޖެ. އިޞްލާޙު ވެސް ލިބިއްޖެ. މި އޮތީ ހުށަހަޅާފަ. ތާއީދުކުރާކަށް ބޭނުމެްއ 

މް.ޑީޕީ ތި ގެންގުޅޭ ޑިމޮކްރަީސއާއި އެހެްނ ނޫން. ކީއްެވގެންތޯ؟ އަޅުގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ، އެހެންވީމަ މި ބުނަނީ، އެ

ޕާޓީތަކުން ގެންގުޅޭ ޑިޮމކްަރސީއާ ތަފާތުވަނީތޯއޭ؟ ތަފާތުކޮށްގެންތޯ ތި ވާހަކަދަްއކަީނ؟ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ުހށަހެޅީ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި. އަުޅގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެއްކޮށް. ދިވެހި ކޮންެމ 

ތަކަްށ، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް، ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް، އަުޅގަނުޑ ރައްޔި

ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން، ައންހެން ވިޔަސް، ފިރިހެން ިވޔަސް، އުތުރުން ިވޔަސް، ެދކުނުން ވިޔަްސ، ަކޅުިވޔަސް، 

މަތިލެޭވ ގޮތަްށ ކޮންމެ ަގޑިައކު، ކޮންމެ ަވގުތަކު ވެްސ، ރަްއޔިތުންެގ ދޮންވިޔަސް، ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ވިަޔސް ކުރި

މަޖލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެންނުވާނެ. އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅި އިޞްލާެޙްއ 
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ކިބައިްނ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން  މިއީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު އެދެނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ

ހިތްވަރުހުރިއްޔާ، ފަންވަރު ުހރިއްޔާ، ކެރުން ހުރިްއޔާ، ިމ އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކޮށްދޭށޭ. ތިމަންނާމެން ޕްރައިމަރީއެއް 

ބާއްަވއިގެން ތިމަންނާމެންގެ ޕާޓީންނޭ އެންމެ ރަނގަޅު ޑިމޮކްރަސީއެއް މި ގެންުގޅެނީ. އެހެން ޕާޓީތަކުން ތަބަކަށް 

ލައިގެން، ދޮލަނގަށް ލަިއގެްނ، ހަލަންޏަށް ލައިގެން، ބަތްޕޮޅިއަށް ލަިއގެން އެ ދެނީ ޓިކެޓޭ. ެއއީ ޑިމޮކްރަީސއެްއ 

ނޫނޭ. ކިހިނެއްތޯ ެއގޮތަށް ނިންމޭނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ާޕޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ، ައުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓަގއި އޮންނަ 

ންނަ ގޮތަށް ސީެއއް ނޫން. މިއީ ރީނދޫ ކުލަ އޮކުރީމަ ެއއީ ޑިމޮކްރަ ގަާވއިދާއި އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއިން ކަންތައް

ައޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ  ތެރި ރައީސް.ނިންމައިފިއްޔާ ެއއީ ޑިމޮކްަރސީ. އެގޮަތކަށް ެއކަމެއް ނުާވނެ. އިްއޒަތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުން ލީލު މަޖިބި. މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މެދު ވޯޓަށް އެހުްނ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ބަލައިގަތުމާ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންަކން.  8

 ،ންގޮތުގެ މަތީ އި ބަާޔންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ  115ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހި -8.1

ޅުތައް ިއވާ ނަންފުޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައެުޅއްވުމަށް ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިްނ ސަފީރުން ކަނޑަ

ަވިއ ރާސާކުރައްދިޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  ،ވާފަިއވާ މައްސަލަދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް ހުށަހަޅުއް

. މި ނުވިފަަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮ 2018 ބަރު ޑިސެން 11ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ވާނީ  ނިންމެވި ގޮތުގެ

ޒަތްތެިރ ރާގެ އިއް ދު ދާއިހިތަދޫ މެ ،ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ

އަށް އްމަދުދީދީމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަ

ނޑުމެްނ މުން އަޅުގަވަގުތު ވަޑަިއގެންނެތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މި

 ިނޒާމީ، ލަން. އާދެވާތީ މަޑުކޮށްމިހާރު ޮކމިޓީގައި އިންނަވާފަިއ ަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް އެނގިފައި  ،ކޮެޅއްކުޑަ ހިނދު

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،ޡިމްމައްސަލަެއއް، ޢަލީ ޢާ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ްނ  ަގވާއިދުއަޅުގަނޑު މަޖިލިސް ،ފަށް އެދެމުންްށ ހަމަ މާ ރަީއސް. ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ލަނީ. މި ކުރާރުކޮށްތަނުވާތީ މި ވާހަކަ ހަމަ ގޮތަށް މިހާރު ކުރަން ބޭނުން ކަންަކން ކުރިން ކުރި ،ގެންދަން ބޭނުންވާތީވެ

މަ ހަލާފަށް. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޚި ހުގެ ގަާވއިދާދެވީ މަޖިލީއެޖެންޑާގެ ނިމިދިޔަ ނަންބަުރ މަނިކުފާނު ތި ގެން

 ...ގަާވއިދުގެ ކަނޑައެިޅގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުގެ މަޖިލީ ،ވަނީނިންމާފަ. ދަންނަވާފައި އޭަގއި ވަނީ .އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފުރުޞަތެއް ނާރުވާަނން

. އާދެ، ނާރުވާނަން އަޅުގަނޑުރަށް އެ މައްަސލައިަގއި ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ަދނީ. ދެން އިތުެއްއގޮތަށޭ މި ގެން ގަާވއިދާ

 ޕޯޓު މަދުދީދީ ރިހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަރުވަން. ެދްއވުމަށް ފުރުޞަތުހުށަހަޅުއްވައި

 

 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނަ މާއްދާެގ ވަ 115ައސާސީގެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

އި ޓަކަ ީފރުން ކަނޑައެޅުމަށްން ބޭރު ޤަުއމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީގަ)ދ(

ޓީގައި  ފޮނުްއވާފަިއވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި  16ކޮމިީޓގެ  ،ަގއި ބޭްއވުނު 2018 ބަރުސެންޑި 10 ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ލައެ މައްސަ ގެ ފަހުންއެކު ފޮނުްއވާފަިއވާ ލިޔުްނތައް ދިރާސާކުރެްއވި. އަދި އޭގެ ސިޓީުފޅާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ސް ރާތަކީ ވެފަކުެރއްވުުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިީޓފުޅުގައި ބަޔާްނކުރަްއވާފަިއާވ ކޮންމެ ދިރާސާކުރެްއވި

އި ވެސް ކުރަްއވަިއ އަދި ޑިޕްލޮމެިޓކް މިޝަންތަކުގަ ިކ ރޮނގުރޮނގުން މަަސއްކަތްުޕޅުބައިނަލްއަޤުވާމީ އެިކއެ

އެކަީށގެންވާ  ރެްއވުމަށްކަމަށް ޢަްއޔަންކު ޢުލީާމއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ދިވެހިާރއްޖެއިން ސަފީރެއްތަ ،މަސައްކަތްކުަރއްަވއި

މިޓީގަިއ ގޮތުން ކޮ ބެހޭ ހުން ދިނުމާ. އެހެންކަމުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފަކަމަށް ކޮ ފަރާތްތަކެއް

ތިފާޤުން ވަަޑިއގެން ިއއްވޯޓުގައި ބަިއވެރިވެ  ަޑިއގަްތ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވަނަ ބަްއދަލުވުމުގައި ާހޒިރުެވވަ 16 ،މަޝްވަރާކޮށް

 ފާސްކުރެްއވީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދެއްވުމަށް. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓުއިރު. މިނެ 30 ލައެޅިފަިއަވނީ ޖުމުްއވުމަށް ކަނޑަ ބަހުސްކުރެ ށްްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އި

ިކ ވަ ،ރަކަށާއިއިްއަޒތްތެރި މެންބަ އެއްސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ފަރާތުން އެއީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުުކރައްވާ ކޮންމެ 

. ކޮންމެ ބަރަކަށްންިއއްަޒތްތެރި މެ އެއް  ޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ތެރެއިންޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވާ އިއް 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އަދި ވަކި ޕާޓީތަކަށް ފަސް ންބަރަކަށް މެ

،  ޝަރީފްހީމްއަުރވަން. އިބްރާޅުދައްކަަވން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރުން ވާހަކަފު

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ. ؛އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން

  

 ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޅުންެގ އެބޭފު ،ރުލިއިއިވާަފއިވާ އެމްބެސެޑަރުންނަްށ ބަލައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުަރއް

ބޭފުޅުން  ނަށޭރަށް ެއކަމުތަކަށް ވަރަށް ޤާިބލު ވަޤާއެބޭފުޅުން ޢަްއޔަންކުެރވުނު މަ ބޭފުުޅންނަކީ އެ ،ވަނަވަރަށް ބަލާފައި 

އް ެއއީ. ފުޅުންކޮޅެވަރަށް ަތޢުލީމީ ބޭ ،ވަރަށް ޤާބިލު .ހަގަކުެރވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާ

. ދެްއިވ  ދެއްވުމަށްބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން އަުޅގަނޑު ެއދެނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ،އެހެންކަމުން

 ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެ! އް ނެތް. އާރުވާނެ ވަގުތެ އަރަކަށް ފުރުޞަތުއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު ދެން އެހެން އިތުރު އިއްޒަތްެތރި މެންބަ

ދެ! އާ ؛ އޮތީމަވީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަަޑއިގެންަފއި މިހާރު އެ 10:30

 އަރުވާނަން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން. ސަލީމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދުއަޙްމަ

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން  އޭދަފުށީ

 ެއއީ އަޅުގަނޑު ވެސް އުސޫލެްއގެ  ؛އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ސަީފރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން

ހަމަ ކުރިއަށްދާން. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތުން އެއްަބސްވަން މިކަމަށް 

ސަފީރުންގެ ތެެރއިން ެއއް ސަފީރަުކ އަުޅގަނޑަށް ަމއްސަލަެއްއ އެބަުއޅޭ. އެީއ ލަންކާއަްށ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

 ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ޢައްޔަންކުރާ ސަފީރުގެ ަބްއޕައަކީ ލަންކާ މީހެއް ކަމަްށ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު

ަބއްޕަެގ ފަރާތަށް އަސްުލގައި  ،ލަންކާ މީހަކަށް . ެއހެންވީމާ،އެހާހިސާބުން އޭނަ ނިސްބަްތެވގެންވަނީ ލަްނކާ މީހަކަށް

 އެހެން އުސޫލުތަކުަގއި ބަލާއިރު  ،ވެސް ދަނީ އަބަދުވެސް. އެއީ ިއސްލާމީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ބަލާއިރުގައި ދަރިފުޅު މި
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ސަފީރުކަމަްށ  ،ދާނީ ބައްޕަގެ ފަރާތަށް ދަރިން ދާނީ. އެހެންވީމާ، ލަންކާގެ ބައްޕައަކަްށ ވާއިރުަގއިޙަޤީޤަތުގައި  ސްވެ

ގޮތް ކަމަކަށް  އުމަށް އެންމެ މަްޞލަޙަތު ހުރިޤަ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ބަލަނީ. އެއީ  ލަންކާގެ މީހަކު ޢަްއޔަންކުެރެވނީ

  ...ރި ރައީސްނުކުރަން. އިްއޒަތްތެ އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީ.މުޙައްމަދު ަމޑުކުރަްއވާ! ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ،ެއއް. އާނ މައްސަލަނިޒާމީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިރާެގ ދާދެންމެ އޭދަފުށީ  ،ނެގީ  މައްސަލަެއއް މި ކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ިނާޒމީއާދެ، ޝު 

 ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ ،ނިންމުމެއްގައި  އަުޅގަނުޑމެން ކޮމިޓީން ނިންމިދައްަކވަމުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

ޑީ ާކޑެްއ ކާއި ައއި.ބަލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓަ ަމށް މިއަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތެއް ކަ ؛ރައްޔިތަކަށް 

ެއީއ  އި،ވަ ބަތްކުރައްހި ރައްޔިަތކަށް ނިސްއޮންނަ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ދިވެ

ލާފު ސާީސއާ ޚިނޫނުއަޤާގެ ަމށް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުން އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން ކަ

 ނެގީ. ޝުކުރިއްާޔ.  މައްަސލައެއް އަޅުގަނޑު މި ވާތީ، ިނޒާމީ ކަމަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ފުޅު ރުގެ ވާހަކަމައްސަލަެއއް ަކމަށް އަދި އަޅުގަނޑު ބަލަެއްއ ނުގަންނަން. އެއީ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ އާދެ! ނިޒާމީ

 .ޅުގަނޑު..ދެއްވުން އެދެން. ދެން އަނިންމަވާލަ އި،ންީވމާ، ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވަ . އެހެނިންމަވައެއްނުަލއްވާ

 

 :އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން 

 ވާހަަކިއގައި އަުޅގަނޑު އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތެްއ ނޫން ކަމަކަށް އެ ވެސް މި ފަހަރު ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނުޑ އަދި އެއް

ގޮތް. މިސާލަކަށް އިސްލާމްދީނަށް  އުސޫލުތަެކްއގެ ތެރެއިން މިކަން އޮންނަ ދެއްކީ ވާހަކަެއއް ނުދައްކަން. އަުޅގަނޑު މި

ނުަގއި އާރުޤުލާއިރުަގއި ކީރިތި އިށް ބަލަބޭކަލުންނަގަނޑުމެްނ ބަލަމާ ބައެއް ރަސޫލުބޭކަލުން. ރަސޫލުލާއިުރގައި އަޅު އިބަލަ

އިބްރާހީމް ، ލައިހިއްސަލާމްޢަ ޙްއްސަލާމް، ނޫއެބަހުރި. މިސާލަކަށް ލޫޠު ޢަލައިހިވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން 

 ކުރަްއވާއިުރގަިއ އެޭބކަލުންގެ ބު ޠަޚާއުމާ މުޤަ މިހެންގޮްސ ހުރިހާ ރަސޫލުބޭކަލުން ެއ ބޭކަލުންގެ  ،ލައިހިއްސަލާމްޢަ
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އޭތި  .އުމުގެ މީސްތަކުންނޭ"ޤަ އޭ " ،ކުންނޭ"އުމުގެ މީސްތަޤަ ނުން ސާބިތުވާން. "އޭ އާރުޤު އެހެރީ ކީރިތި  ބަސްފުޅުތައް

 ،އުމަށް ނިސްބަތްުނވާޤައެ  ،މިކަްނ ދޭހަވާ އަެނއް ސަބަަބކީނިސްބަތްވާތީ. އުމަށް ެއބޭކަލުން ޤަނިސްބަތްވަނީ ެއ 

ްއ ލައިހިއްސަލާމަކީ އަންހެނެްއގެ ފަރާތުން ައއި ދަރިކަލެ ޢަސާ ޢީލާމް. ލައިހިއްސަޢަސާ ޢީލަމާ އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ބުކުރަްއވާއިުރ ޠަޚާއުމާ މުޤަާސގެފާނު ޢީއައި ދަިރކަލެއް. އެހެންވީމާ،  ގެ އަމުރުފުޅަށްهللاމާތް .ނެތި ބައްޕަެއއް

 އުމަށްޤައެހެންވީމާ، ެއ  .ާރއީލުެގ ދަރިންނޭ"އިޒް" ،ރާއީުލގެ ދަރިންނޭ"އޭ ިއޒްބުކުރަްއވަީނ "ޠަޚާސާގެފާނު މުޢީ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއިން ވަަރްށ  ކަން ދަރިފުޅު މިަބއްޕަ ފަރާތަށް .ނީނިސްބަތްނުވާކަން މީތިން މި ދޭހަވެގެންދަ

 ލައިހިއްސަލާމުގެ ކީރިތި ޢަވެސް އާދަމް  ލާއިުރގައިއިލައިހިއްސަލާމަށް ބަލަޢަެއގޮތަށް އުެފދުނު އާދަމް  ހަމަ ؛ފުކޮށްސާ

ެވސް ހަމަ އަންނަނީ މިގޮތަށް.  ލައިިހއްސަލާމުގެ ބަސްުފޅުތައްޢަނުން އެހެރީ ސާފުކޮްށ އެނގެން. އާދަމް އާރުޤު

އުުމގެ ބައްަޕއިންނަށް ނިސްބަތްވާ ޤަހުރިހާ ރަސޫލު ބޭކަލުންނަކީ އެ  އުމުގެ ީމސްތަކުންނޭ" ވިދާުޅވާޤައޭ އެހެންވީމާ، "

އެގޮތަްށ ހަމައެކަނި މި ެދ  ުނގައި އެހެރީ ސާބިުތވާން. ހަމައާރުޤު ުއމުގެ މީސްތަކުންނޭ"ޤަޭއ ވާތީ " މީހުން ކަމަށް

އެހެންވީމާ، . އުމުގެ މީސްތަކުންނޭ"ޤަ އޭ ބުކުރަްއވަނީ "ޠަޚާއުމާ މުޤައެހެން ހުިރހާ ރަސޫލު ބޭކަލުން  ލުން ފިޔަަވއިބޭކަ

އެހެންނަމަެވސް،  މޫސާ އަލައިހިއްސަލާމް، އީސާ އަލައިިހއްސަލާމް މިއީ ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެޅިގެްނ ، ވަރަށް ސާފުކޮށް

ބަސް ނުގެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ  އުމުގެ މީސްތަކުންނޭ" މިޤަ" ،ދަރިންނޭ" "ިއޒްރާއީުލގެ ،"އިޒްާރއީލުގެ ދަރިންނޭ"

ވާހަަކ  ނިސްބަތްކޮށް މި  ތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުނުގައި އެނގެން ހުރި މައްަސލައާ ރު ޤުސާފުކޮްށ ކީރިތި  ވަރަށް

ވެސް.  ކޭގޮުތގަިއ ލަންޑަނުގެ މީހަކަށްދިވެހި ަރއްޔިަތކަށް ެވވިދާނެ އަުޅގަނޑު ދެ ަރއީސް. ދައްކަންޖެހުނީ. އިްއޒަތްތެރި 

. އޭެގމާނައަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަކީ މީހަކަށް ެވސް ގޮސް ެވިވދާނެ ލަންޑަނު ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށ، އަދި ައޅުގަނޑަށް

 ،ކަމަކު ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެއީ ގާނޫނީ ޮގތުން އޭނަ ފުދުނެއް ވާނެ އެްއެވސް ލަންޑަނު މީހަކަށް

މިހާރު އަޅުގަނުޑ މިސާލަކަްށ މާލޭ ރައްޔިތަކަށް ވީމާ ައުޅގަނޑު އޭދަފުށީގަިއ އުފަންދަިރއަކުން ކިހިެނއްތޯ އަުޅގަނޑު 

ފާނެ ކަމެކޭ އަރާފުށު ަމޞްލަޙަތު،  ބަލާއިރުަގއިނުފިލާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެްނވީމާ، ެއ އުސޫލަށް ؟ފިލާނީ

ކަމަކީ.   މީހުން ޢައްޔަންކުރުން މިއީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަައކަށް ދިމާވާމުތަކަށް މިކަހަލަޤާމިކަހަލަ ބޮޑެތި މަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަތް ސާގެ މަސައްއާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަނުޑ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާަލން. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ޖަލް

 ންނަށް. މިނެޓުގެ ހުސްަވުގތުކޮޅެއް އަރުވަން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 30 ގައި. އާދެ! 11:05އަްށގެންދާނީ ރިކު

 

 ]އަށް 11:07އިން  10:34ހުސްވަގުުތކޮޅު [
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 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީން އަންނަ ކޮމި ފަޅީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން މި ފަށައިގަތީ. އާދެ، މިހާރު އޮތީދަން އާދެ! މިއަދުގެ މި`. 

ކަަވއިފި. އާދެ! ކަފުޅުދައް ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ވަގުތުަތކުެގ ތެރޭަގިއ އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު ވާހަ

އް. އާދެ! ވާ މެންބަރެއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތެވވަަޑިއގަންނައެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރަކާއި 

! އެީއ ކަށް. އާދެމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖޭ.ޕީއަށް ނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އިްސޒަތްތެރި މެންބަރަ

ކު  މެންބަރަޒަތްތެރިއަޙްމަދު ރަޝީދު. އާދެ! އަްޙމަދު ރަޝީދު ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް. ދެން އަދާލަތު ޕާޓީން އިއް

ށް. މި ރާ ނަޢީމަމައުޟޫޢުގަިއ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ާވނަމަ އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވާނަން އަނާ

 ކޮމިޓީ ން ދިނުމުގެމައްސަލައަީކ، އެމްބެސެޑަރުްނނަށް، އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ަޢއްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ފަރާތްތަަކށް ރުހު

 ކޮޅަކަށްފަހު( ަމކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް.ރިޕޯޓު. )ވަގުތު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަނާރާ ނަީޢމް

 އެްއޗެްއ ވާ ރިޕޯޓަށްއާދެ! އެމްބެސެޑަރުންނަށް ރުހުންދިނުމަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކޮށްގެން  ހަރުދަނާޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޤައުމުގެ ހިންގުުމގެ ނިޒާމުދަންނަވާއިރު އަުޅގަނ

އީ މުޅި ކުރުން. އެހިންގުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިްއމޭ ތެދުވެރި، ޒިންމާދާރު ފަރާތްތައް މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަން

ން ދި ތެދުބަހުޔަކީ، ތެުދވެރި، އަމާނާތްތެރި މީހުން. އަޤައުމަށް ވެްސ މިއަދު އެްނމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ބަ

ފަހަރު ިއސް  އީ، ަބއެއްވާހަކަދަްއކާ މީހުން، ޚާއްސަޮކށް. މިހާރު މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް މި

ށް އުމުތަކަޤަންތައް މަޤާމުތަކަށް ތެދުވެރި ނޫން މީހުން ބައެއް ފަހަރު ޢައްޔަންކުެރވެމުން ވަރަށް ބޮެޑތި ގެއްލު

 ކާރުން ވެސް ލިބެމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަލަށް ހަވާލުވި ސަރު

ާވ ވާލުވެލައްހައަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން ސަރުކާރުން ަވރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވާނެ ކަމަށް މަޤާމުތަކާ 

އިުމވެްސ އްަތއް ކުރަްއވަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކުރައްވާނެ ކަމަށް. ގަބޭފުޅުންގެ ވެސް ކަންތަ

ގައި ވެސް އީ ޙަޤީޤަތު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ކުރަންވާ ކަންކަން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނަން. އެ

ޑެިތ ސް ވަރަށް ބޮއަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވެޤައުމު ހަމަމަގުން ރަނގަޅަށް ގެންދިޔައީމަ ޤައުުމގެ ދަރިންނަށް 

 ދުކުރަން މިފައިދާތަކެއް ެވގެންދާނެކަމީ ހަމަ ޝައްކެތް ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ުއއްމީ

ލިްއޔަތުތަްއ ގެ މަސްއޫމަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާެއކު އެ ޭބފުޅުން

 އަދާކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުަރއްވަްނ މެންބަރު. ދެން މި ވަުގތު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މި މައުޟޫޢުގައި ބަހުސްޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި އާދެ! 

ަކށް  ދެ! ޕާީޓއަިދވަަޑއިގެންަފއެއް ނެތް. ދެން މިނިވަން؛ އާއެދިަވޑަިއގަންފަިއވާ ބޭފުޅަުކ އަދި މިހާހިސާބަކަށް އެ

ތީ އެ ެދ އޮހިމެނިވަޑައިނުގަންަނވާ އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން ިމ 

އަކު ނެތް. ގުތު ފްލޯފަރާތަށް. އޭގެތެރެއިން، ަވކި ޕާޓީއެްއގައި ހިމެނިވަަޑއިނުގަްނނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ވަ

 ުނގަންނަވާއާދެ! އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ފަާރތުން އަދި ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައި

ފުޅަކު، ން އެއް ބޭމެންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ނިންމާލަން. އާދެ! މިހާހިސާބުން، ޕީ.ޕީ.އެމު

ރުޙަލާ މި ހުސްގެ މަޅުދައްަކވާަފއި ވަނީ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓުގެ ބަމެންބަރަކު ވާހަކަފު

 ން.ހިސާބުން މި ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ޯވޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ

ަނއުމުގެ ބިުލ، ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙުގެ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަުލތަކާއި ޕެރޯްލގެ 2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު؛  -8.2

އްވާީނ، ޅުއްވައިދެ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިީލހަށް ހުށަހަ

ހިތަދޫ  ދީ.ޙައްމަދުދީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މު

  މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން.

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

)ިދވެހިރާއްޭޖެގ  2013/14ރު އާދެ! ދެންމެ ތި ވިދާުޅވި، ގާނޫނު ނަންބަ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ! 

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ގާނޫނު( އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާާޙ ބެހޭ ގޮތުން، ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީަގއި ވަނީ 

ވަަނ  17ގައި ބޭްއވުނު، ޤައުމީ ަސލާމަތު ކޮމިޓީގެ  2018ޑިސެންބަރު  11މަޝްވަރާކުެރވިފަ. އެގޮތުން، 

 ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙާ ދޭެތރޭގައި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ބައްދަލުވުމުަގއި އެ ގާޫނނަށް ސަރުކާރުން

މަޝްވަރާކުެރވިގެންދިޔަ. އަދި ބައެއް ބޭފުޅުން އެ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަްއވަިއ، އާްއުމ 

ތްތަކުގެ ާދއިރާަގިއ ސަލާމަީތ ޚިދުމަ ،ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑު ޖަލުތަކަށް ޑައިެރކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނސް ޢައްޔަްނކުރާނީ

މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަމަށް ވެސް 

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަްލ  ،ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މާއްާދއަށް 18ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. އަދި އެ ގާނޫނުގެ 

ުދވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުެގ  ،ން އެންމެހައި ަކންތައްތައް އިންިތޒާމުކޮށްގޮތު ސަރވިްސގެ އެންމެ އިސް ެވރިޔާގެ

އް ހުންނަންވާނެ ، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕްރިޒަންސެޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަާކއި

ީޓ ، އަދި ޑެޕިއުކަމަށް ވެސްޔާމްހޫރިއްކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖު ،ކަމަށް. އަދި އެގޮތުން
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ތަޖުރިބާ  ،ޢައްޔަންކުރާނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާގަިއ މަސައްކަތްކޮށްކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްކަމަށް 

ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވި. އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ކޮމިޓީގަިއ 

، މިހާރު ގޮތުގެ އަީލގަިއ ކޮމިޓީން ނިންމެވީ ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ،ފަހު ކޮމިޓީން ނިންމެވީމަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް

އްތިފާޤުން ވަނީ ގޮތަށް މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް. އެގޮތަށް ކޮމިޓީގެ އި  ފޮނުްއާވފައި އޮތްވެސް ސަރުކާރުން 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ފާސްކުރަްއވާފަ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ންބަރުންނަށް ތްތެރި މެަގއި އިްއޒަ 2018 ބަރުޑިސެން 11ންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވަނީ މެޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ! 

ލަ ޖުމު އެޅިފަިއވަނީރެއްވުމަށް ކަނޑަސްކުމި ރިޕޯޓަށް ބަހުނުވޭ.  ލާޙެއް ލިބިފައެއްފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްވެްސ އިޞް

ތު. ސިކުން 43މިނެޓާއި  16ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓާއި  22 ގަިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެަމށް 1

މިނެޓު. ވަކި  3ށް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަ 2މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  24މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ ވާނެޓު. މި ރިޕޯޓަށް މި 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުަގންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ްސ ދެ! ެއްއވެއާއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

 ވެސް އް އާދެ! އެ ؛ ށްިވދާޅުވުމައެީކގަިއ އާދެ! ފަހުބަސް  ނެތުމާ މިހާތަނަށް އެދިަވޑަިއގެންފައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

. އާދެ! ނީ. އިނގޭތޯދަުޅގަނޑު ދެން އޮތް އައިޓަމާ ދިމާައށް މި ނުވޭ. އެހެންކަމުން، އަމެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފަެއްއ 

ަގއި ތާ މި ފްލޯމިެއއްެވސް ބޭފުޅަކު  ކުރައްވާ. އާދެ! އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން ހަމަމާފު

ނަ މާއްދާގެ )ހ(ެގ ވަ 75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ ޑަިއގެންފައިނެތީމާވަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އެދި

 ކުނު ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު ދެ ،މަތީން ެއ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ3ް

ވެހިރާއްޖޭެގ )ދި  2013/14 ، ގާނޫނު ނަންބަރުވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ޖިލީހުން ވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން. މި ބިލު މަ 3ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ލާޙުޞްތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު( އަށް އިޖަލު

 ެއހުން ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  މެދު ވޯޓަށް ފާސްކުރެްއވުމާ

ޤްތިޞާދީ އި ،ގެނައުުމގެ ބިލުރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ދިވެހި) 99/2 ގާނޫނު ނަންބަރު -8.3

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޯޕޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ިނންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި

ގާނޫނު ނަންބަރު  -8.3 . )ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު(މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،މުޤައްރިރު

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރަޒމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ  99/2

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، 
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުގަނޑު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

އްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް )ދިވެހިރާ 99/2 ހުށަހަޅަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި

ގާނޫނު   ރިޕޯޓަކީއެގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުަމށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. 

އަްށ ތިޞާދީ ކޮމިޓީމަވައި އިޤްއަށް އިޞްާލޙުގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ވަގުތު، މަޖިލީހުން ނިން  99/2ނަންބަރު 

! ޕޯޓު. އާދެއިތުރަށް މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވުމުން، އެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރި

ޞްލާެޙއް އަށް ގެންނެވި އިޞްާލޙަކީ ރަނގަޅު އި 99/2ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އީ މިހާރުން މިހިނދަށް ކޮންމެހެން ވެސް ގެންނަން ބޭނުންވެފައިވާ އިްޞލާޙެއް ކަމަށް. އެކަމަށް. އަދި މިހިނދު

ްށ ދުމާ އެްއކޮސަރުކާރުެގ ސިޔާސަުތ ބަދަލުވެ، އަދި އެންަވޔަރަންމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ާއ މިނިސްޓްރީެއއް ވެސް އުފެ

ފް ނިސްޓްރީ އޮންތައްތައް ދެން ަބލަންވާނީ މިޓުއަރިޒަމުން ކުރިން ބަލަމުން ގެންދިޔަ އެްނވަޔަރަންމަންާޓ ބެހޭ ކަ

އަރިސްުޓ ޓު އަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙަކީ،  99/2އެންަވޔަރަންމަންޓުން ކަމަށް ވާތީ. އެހެންކަމުން، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ށްޓަވެންތަނުގެ ރިސޯޓުތައް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅުަފޅުގައި ކުރާ މަސަްއކަތާ ގުިޅެގން އެ ތަ

، ންނަންވާނީއޮދާއިމީ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކުރެވިފައި 

 ލާޙު މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަަރންމަންޓާ ކަމަށް ވާތީ ެއގޮުތގެ މަތީން، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞް

ގަނޑު، ެއ ިޅގެން ައޅުން ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި ކޮމިޓީން އެގޮތަްށ ނިންމުމާ ގުހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުުރމަށް ކޮމިޓީ

ވީާހވެްސ  ޔަތްކޮށް،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރގެ ހައިިސއްޔަތުން މި އެދެނީ، ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން މިކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާ

ރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ުޝކު އަވަްސ ފުރުޞަތެްއގެ ތެޭރަގއި މި ގާނޫނަށް މި ިއްޞލާޙު ފާސްކޮށްދެްއވުން.

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2018ޑިސެންބަރު  11އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވަނީ 

 ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައަުޅއްވާަފއިވަީނ، ޖުމުލަ ފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް

ސިކުންތު.  43މިނެޓާއި  16ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓާއި  22ގަިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެަމށް  1

މިނެޓު. ވަކި  3ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  2މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  24މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

މިނެޓު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުަގންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 
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އެދިަވޑަިއގަތުމަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75އްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައިނުވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  3

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު(  99/2ރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަ

ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު ޯވޓަށް އެހުން  3އަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިުލގެ 

 ވޯޓުަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ބިލު އިޤްތިޞާދީ  ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެިދވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ) 96/10ގާނޫނު ނަންބަރު  -8.4

 ކޮމިޓީގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޯޕޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ

ރު ރި މެންބަތެމުޤައްރިރު، މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( ދިރާސާކޮށް  96/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރިޕޯޓަީކ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމެ

)ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމަްށ ދިވެހި ސަރުކާރު ފަރާތުްނ  96/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

މެވީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ތަޅުމުަގއި އިްއޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި ބިެލއް. މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިން

ފާހަގަކުަރްއވާފައިާވ ސަބަބުތަުކގެ މަްއޗަްށ  ،މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ ޚިޔާުލފުޅުގެ އަލީަގއި އަދި މި ބިލަށް ހުށަހެޅުއްވި 

ެއ ަވގުުތ  ވުމުަގއި،ވަނަ ބައްދަލު 6ކޮމިޓީގެ  ވަނަ ުދވަހު އޮތް ިއޤްތިޞާދީ 2018ބަރު ިޑސެން 11 ،ރިޢާޔަތްކޮށް

މި ގާނޫނަށް މި ގެނެވެނީ ރަނަގުޅ  ،ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކުރެްއވީ

 ،މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުަގއި ސަރުާކރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކީ ރައީސް. އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. އިްއޒަްތތެރި

 އެކިެއކި ސަބަބުތަކާ  އުވާލުމުގެ މަރުޙަލާގަިއ ހުރެ،ހާސް ކުްނފުންޏަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި މިހާރު  7ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މި ކުންފުނިތައް  ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ، ނުލެވި ވަރަށް އުަވއިހުރެ އަދި މިހާރު ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން 

އަދި  އި. ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ހުަށނޭޅިގެން ޖޫރިމަނާވުމާ،ކަމެްއ ކަމުގަ  މުއުަވއިލުމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫަނކުން ދިނުމަކީ މުހިއް

ދިމާވާ  ފަހަރު އަހަރީ ފީ ނުދެއްކިގެން ނުގެންދެޭވތީއާ އަދި ބައެއް، ކުރިއަށްއެްއވެސް ކަހަލަ ވިޔަފާިރއެްއ ނުކުރާތީ

އޮންނާތީ ކުންފުނިތަްއ ވަެރްއގެ ފައިާސއެއް  މައްސަލަތަކުެގ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޮކންމެވެސް

ގެނައުމަކީ ކުރިމަގަްށ ވާ ގޮތަށް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުނުލެވި މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުއްއުަވއި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތް. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުްނ  ފިަޔވަޅެއް ކަމުަގއި ކޮމިޓީގެ އިއެޅޭ ހެޔޮ
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ގާނޫނު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.  ،މަޖިލީހަށް ރިކޮމެންޑުކުރުމަށް ،ކޮިމޓީން ނިންމެވީ  ގޮތަށްވާހުށަހަޅުއްވާފައި 

އަރިހުން އެދޭ ވާހަަކ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެމާ، އެ ގޮުތގެ މަތީން އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ އިއެހެންވީ

. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ގެނައުންގޮތަށް މި ގާނޫނަށް ބަދަލު އޮތްމިހާރު ހުށަހެޅިފައި  ،ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކީ .ންދަންނަވަ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުންނަށް ތްތެރި މެްއޒަަގއި އި 2018ޑިސެންބަރު  11ންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވަނީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެ

ލަ ޖުމު، އެޅިަފއިވަނީ ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ ކަނޑައިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް . މި ބިލަށް އެއްވެސް ފޮނުވިފަ

ތު.  ސިކުން 43މިނެޓާއި  16ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓާއި  22ގަިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެަމށް  1

މިނެޓު. ވަކި  3ށް ންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަިސކު 2މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  24މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ  މިނެޓު. މި  ރިޕޯޓަށް 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުަގންނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ރެންޫދ ކު( ކަށްފަހުއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަ

 .هللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއިދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެަނއުމަކީ އި ކުންފުނިތަކާއްޒަްތތެރި ރައީސް. އި ޝުކުިރއްޔާ `.

ނިތަކަށް ދިމާވެފައިާވ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފު ކުދި އަދި މެދު ،އެހެން މިދެންނެވީވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

 ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއ،ިއސްނަންގަަވއިގެްނ މި ބިުލ މަމަށްޓަކަިއ މިއަދުެގ ސަރުކާރުން އްުލކުރުމައްސަލަ ޙަ

، ފާސްވެފައިވާީތވެ ްއތިފާޤުންއި  ންހުގެ ކޮމިޓީއަދި މަޖިލީ ކުރުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި،ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.އަޅުގަނޑު އި

މިހާރުވެްސ ، ގެނައުމަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެެހން މިދެންނެވީމަށްޓަަކއި މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކުރު ވިޔަފާރިތައް

މި ާގނޫނު އިޞްލާޙުވުމާ ގުޅިގެން ދިމާވެގެންދޭ.  މައްަސލަތަކެއްބައެއް ކުންފުނިތައް ުއވާނުެލވިގެން ވަރަށް ގިނަ 

ށް ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަ މެދުއަދި ކުދި  ،އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ނުަވތަ އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ

އެ ިވޔަފާރިތަްއ  އް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ހިންގަިއ،އަދި މީގެ ސަބަބުން އެ ވިަޔފާރިތަ ދާނޭ.ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ ލިބިގެން

 ނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދާ ރަނގަޅު ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅިގެނބައްޓަންކުރުމަށް ވެސް މި ާގނޫނުގެ ތެރެއިން ވަރަށް 

ންނަވާހެން ސަބަބަކީ މިދަެއއް ނުލެވޭ ަވއިނުލެވިފަ. އުަވއިނިތައް އެބަހުރި އުވަރަށް ަބއިވަރު ކުންފު ،އެހެން މިދެންނެވީ

މި ކުންފުނިތައް  ،މި އިޞްލާޙު ފާސްވުމާ ގުިޅގެން .ސަބަުބންފައިވާ އިޞްލާޙުނުެގވުމުގެ ހުށަހަޅާމި ބިލަށް މިހާރު 
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ހަތަކެއް ސޭްއ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގިއ ހިންގައި ތަރައްޤީކުރުމަްށ ވަރަށް ގިނަ ފައަދި ކުންފުނިތަ އުވާަލއި،

ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއާޔ  ޝުުކރު ލިބިގެންދާނެކަން ޔަޤީން. މި ފުރުޞަތުގައި ިމއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑު

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފް.މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ްއޔާ އި އާދެ! ޝުކުރި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނަށް މިހާރު ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މުހިއްމު ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ވިަޔސް ޝުކުރިއްޔާ އި

 .ށް ފާހަގަކުެރވޭހުރިކަން ވެސް އަޅުގަނޑަ ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު އިޞްލާޙުއަށް  96/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވެސް

ޑް ލައިބިލިޓީެގ ދަށުން ން ލައިބަލްވާ މިންވަާރއި، ިލމިޓެދާރު ، ހިއްސާަލިއބަލްވާ މިންވަރާއި ޑިރެކްޓަރުން އޭގެތެޭރގަިއ 

 ަވގު ،ޑު ުނވަތަ ޖިނާޢީ ކުށްކުރުމާއިބަލަން އެބަެޖހޭ. އެހެނީ ފްރޯއޮންނާނީ ކޮންކަހަލަ ޒިންމާތަކެއްތޯ ވެސް 

މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނިތައް  އްޤު ގޮތުން ނަޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާ،ވިޔަފާރިކުރުާމއި، ނަޙަ

ިމ ދާއިރާެއްއގައި  ފުޅާ ،އެހެންކަުމންކުންފުނިތަކުެގ ބޭނުން ހިފިގެންނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ހަދައިގެން އެ

އަުޅގަނޑުމެން   އެކްސްޕާޓުންެގ އޮޕީިނއަން ހޯދައި،ބެހޭ ކަމާ ދިރާސާކުރައްަވއި، ލުން ދިވެހި ދައުލަތުން އަ ކަންކަން 

ންދާ ވިޔަފާރީގެ މަޝްރަޙަށް ފެތޭ އަދި ދުނިޔޭގެ މިހާރު ބަދަލުވަމު ރާއްޖޭގެ މާޙައުާލއި، 96/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނަ ގާނޫނުަތއް ޑު. އަދި މި ނޫނަސް ވިޔަފާިރއާ ބެހޭ ވަރަށް ގިބަދަލުކުުރމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮ ގޮތަކަށް ގާނޫނަކަށް

ވީހާވެްސ  ،ޒަމާނާ ެއއްގޮތަްށ ބަދަލުުކރުމަކީ ކުރަންޖެހިފައި އޮްތ ަކމެއްކަން ައޅުގަނޑު ދަންނަަވން. އެހެންކަމުން މި

މިދެންނެވި  ،އަވަހަކަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު ފާްސކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމުންާދ ހިނދު ވެސް

ާރއްޖޭެގ ކުރަން. ިއއްަޒތތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނުަތކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުއިޞްލާޙުތައް ވެސް 

ކުންފުނިތަކުން އުފެއްދުންތެިރ އަދި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަްށ ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރާނެ ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް 

ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތު ިލބޭނެ ގޮތަކަށް ކުންފުނިތައް  ށްއަދި ވީހާވެްސ ގިަނ ބަަޔކަފަރުމާކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ. 

ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެެކން. ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން ަވޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންތެރިހިންގުމަކީ ވެސް 

ންގ ވޭޖެްއ ލިވި ،އެކަީށގެންވާ އުޖޫރަެއއް ނުލިބުމާއި ،ނިކުންނަމުން އެބަދޭ. އެ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަުކވާައކީ 

ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެިރކަން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކަްށ މާ، މިކަހަލަ ބައެއް ޝަކުވާަތއް. އަދި ނުލިބު

ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިްނެގ  ،ޅުގަނޑުމެން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރަށްއަ އުފެދިގެން ހިނގާނެ އިންތިޒާމެއްކުންފުނިތައް 
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 އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ  ދިުއމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ްށ ވެސް ކަންކަން ރޭިވގެންމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަޙައްޤު ހި

  ދެްއވި ފުުރޞަތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ. ވެސް ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަށް. މަދު ޢާމިކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ގިަނ ެބހޭ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ ވަރަށް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކުންފުނިތަކާ

އަުޅގަނޑު  ޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް ކަމަށްމަރުޙަލާގައި ހުރި ދަތިތަކާ ުގޅިގެން ހުށަހަ ކުންފުނިތަކެއް ުއވައިލުުމގެ

ުކާރ ރުަގއި ވެސް އެންމެ ގިނަިއން އުވައިލުމަށް ގަސްތުދެކެން. އަދި މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެވިގެންދިަޔއި

 އި ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މީގަ ވާކަން ކުންފުނިތަކުގެ ގޮުތަގއި ލިސްޓުކުރެވިަފއި ހުރި ބައިަވރު ކުންފުނިތައް

 ިއޚްތިޔާރު ލިބިގެންާވ ކަމަށް  ރަޖިސްޓްރާައށް އެ ކުންފުނި ުއވާލުމުގެ  ،ބާޔަންކުރެިވގެންާވ ވާހަކަަތކެްއ ބަޔާންކޮށްފައި

ބަޔާންކުރާއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ވިސްނާލަންޖެހޭ 

، ހަދައިގެން އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރެވިފައި ހުންނަ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެންކަންތައްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުންފުނި 

މިީއ  ؟ކޮން މެކޭިނޒަމެްއގެ ތެރެއިންތޯ، ކޮްނ ނިޒާމެއްެގ، ންގެއްިލގެންދާ ޙައްޤު ހިމާޔަްތކޮށްދޭނީ ކޮންތާކު

ސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ގޮތުން ވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ގާނޫނާ ގުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ދައްކާ ވާހަކަ 

ގޮތުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ވާހަކަ. މިއަދު އަުޅގަނޑު ވެްސ  އަދި ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ .ހަމަ މި ވާހަކަ

ލުމުެގ ، އެ ކުންފުނި އުަވއިރަނަގޅަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްަފއިަބއެްއ ކުންފުިނތައް އެބަހުރި ވަރަށް  ،ގަބޫލުކުރަން

ތި ަދތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ. އަދި ހަމައެއާެއކު ހަމަ މަދެއް ނުލެިވގެން ވަރަށް ޮބޑެއި އެ ކުންފުނި ުއަވއިގަމަރުޙަލާ

ނިތައް ދިއުމަްށޓަކައި ބޮޑެތި މަކަާރއި ހީލަތް ހަދާފައި ހުރި ކުންފުދާން އެ ކުންފުނި ުއވިގެން ދާނެ ގޮތަކަށްނޫން، 

ިރޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އިމު ވެސް ފަދަ ކަމެްއ ކުާރއިރުަގއި ހަމަގަ ނޑުމެން މިމާ، މިއީ އަުޅގަވެސް. އެހެންވީ

ގެ ަޙއްޤު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ުކރެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކު ްނކަން ޙަޤީޤަތުގައި މުޢާމަލާތްއެހެންވީމާ، މި ކަ

ތިރާމްކުރެވިގެން މި ާބވަތުެގ އިޙް ، އެ ަޙއްޤުތަކަށްކޮށްީދފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުަތކުގެ ެތރެއިންޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު 

ނޫނުެގ ދަށުން ކުންފުނިތައް ުއަވއިލުމުގެ އިޚްތިާޔުރ ހުރިހާ ކަމެއް ކުެރިވގެންދާނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގާ

 ދާނެ ގެން ދެންލަތާ ގުޅިކުރެވިފަިއވާ މުޢާމަ ތިބޭނީކިތައް ީމހުންތޯއޭ  ގައިލެިވގެންދާއިރު ލިބިގެން އެ ކުންފުނިތައް ުއަވއި

ގަނޑު އަޅު . ވެސް އެބަހުރި ވަރަްށ ގިަނ ކަންތައްަތއް ެއގޮތަށް ހަަމ ކުރި ކަްނކަންަދއުލަތަށް. ތަނެއް ނޭނގިފަ

ކޮށް މުޅި ަޤއުމު އެއް  ،ާލފައިގަބޫލުކުރާނީ ހުްސއެކަނި ާއއްމު ފަރުދުންގެ މީހާ ޖޫިރމަނާކުރެވޭ އުސޫލު އުަވއި



44 

 

 އޭ އެންމެްނގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުެރވޭނީ. ސަރުކާރުން ވެސްންޏާޮއވެްއޖެ ކަމަށް ވަވާނެ ނިޒާމެއް ރިމަނާޖޫ

ޖެހޭނެ. އާއްމު ފަރުދުންގެ މީހާ ރިމަނާއެއް އަންނަންޖޫ އެއަށް ެވސް ކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދެއްކޭ ކަމަށް ވަންޏާދައް

މި މަސައްކަތްކުރަނީ ހަމަ އެ  ފަރުދުން ެވސް ،މަނާ އަންނަ ފަދައިންރިޖޫ ކައިފި ަކމަށް ވަންޏާފަިއސާ ނުދައް ވެސް 

ބޮުޑކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަަސއްކަެތއްެގ  ،މުއްތިކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އޭނަގެ އަނިބދަރީން ބަލައިގެންފުރާނަމީހާގެ ބަނޑު

ުޤ  ޙައްއެ ަތންތަނުން އެ މީހާގެ  މުޢާމަލާތްތަކުަގއި ކުންފުނިތަކަށްަދއުލަތާ ގުޭޅގޮތުން ކުރެވޭ . އެހެންވީމާ،ތެރެއިން

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގޮތަކަށް ބަދަލު ލިބޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިފައި އޮްނނަން ުފެވރިނުލިބުނީމާ އެއަށް އިންސާ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ދެކެނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަްނ ންނަ ބައިވެިރެވވަަޑއިގަ އި ބަހުސްގަމި އްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ދެން އި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ 

އްޒަތްތެިރ އި މިހާހިސާބުން އެްއވެސް  ؛އެކީަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރަުކ ނެތުމާ

 ،ންބަރުގެ ދަށުންނަ ވަނ3ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75އިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއެހެންކަމުން، މެންބަރަކު އެދިފައެއް ނެތް. 

ރު ތެރި މެންބައްޒަތްއި  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދިއރާގެ ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ،މަތީން މާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ އެ

 ށް ނޫނު( އަގާބެހޭ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުކންފުންޏާ) 96/10ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،ަފއިވާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާ

ހުން  ވޯޓަށް އެ ފާސްކުރުމާ މެދު މިއަދުއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. ިމ ބިލު މަޖިލީހުން

 ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. 

ޭޖގެ ޤައުމީ ަބހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ )ދިވެހިރާއް 2011/9ގާނޫނު ނަންބަރު  -8.5

ްއވާނީ ޅުއްަވއިދެމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަބިލު، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. 

ރާެގ ރެންދޫ ދާއިކު. هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުިއއްޒަްތތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، 

 އަށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ބަހަށް  2011/9`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ 

ަގއި ޭބއްވި އިޖުތިމާޢީ ޮކމިޓީގައި ޭބއްިވ، އިޖްތިމާޢީ  2018ޑިސެންބަރު  11މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް  2011/9ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި، ގާޫނނު ނަންބަރު  12ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ 

ވެސް ިއޞްލާޙަކާ ނުލާ ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު( ައށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލ އެއް
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ހާޒިރުވެ، ވޯުޓގައި ަބިއވެރިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމަވައި، މި ިބލާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ކުރައްވާަފއިާވ، ނިންމުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓާއެކު ިބލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމެވި. ކޮިމޓީން ދިރާސާ

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ބަހަށް ިއސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ، މި  2011/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް  2011/9ގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި ާގނޫނު ނަންބަރު 1ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 

ައށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން  އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު(

ވަަޑއިގެންެނވި، އަދި ނިސްބަުތން ވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން އެ ހުށަހެޅުްނ ވަނީ ފާްސވެފަ. ވީމާ، މި 

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫރިޕޯޓާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްުކރި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު(  2011/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  މުޙައްމަދުދީދީ

ދި، މަޖިލީހުގެ އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިުލ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއްގެ މަތީން ނިންމަަވއިދެްއވުން އެ

ވަނަ މާއްާދެގ )ރ( ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯުޓ ހުށަހަޅަން. އަދި މި ތަޅުުމގަިއ  86ގަާވއިދުެގ 

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ންނަށް ަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2018ޑިސެންބަރު  11ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވާނީ 

 1މުލަ ަފިއވަނީ ޖުފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅި

. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ސިކުންތު 43މިނެޓާއި  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47ޓާއި މިނެ 22ގަިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ކި ޕާޓީއަކަްށ މިނެޓު. ވަ 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓިއަށް  2މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  24މިނެޓާއި  14

އްެކވުމަށް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެ މިނެޓު. މި 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ޒަތްތެރި ިއއް  އިާރގެދާ ކުަޑހުވަދޫއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ރިޕޯޓަކީ އަދި މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު(. މިީއ ވަރަށް މާތް ސުރުޚީއެއްަގިއ  2011/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑެގ ހިތާމަޔަކީ މި ފަހަކަށްއަިއސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ބަސްމޮށުންތެރިކަން ހުންނަ ގޮތުން މި ބަހަށް ކިހާވަރަކަށް އިސްކަންެދވޭބާަވއޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހެޅޭ 
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ށް ކިޔާނެ ނަމެއް ނެތީމަބާވައޭ؟ ބައެއް ބިލުތަުކގައި އިނގިރޭިސ ނަންނަމުން ނަން ކިޔިގެންދަނީ ދިވެހިބަހުން ހަމަ އެއަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް. އަުޅގަނޑެއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ދިވެހިބަހަކީ ެވސް ހަމަ މުއްސަނދި ބަހެއް. 

 ފަދައިން، ޤައުމީ ލެވަލެްއގައި އެހެންވީމާ، ހަމަ މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ދިވެހިބަހެއް ޙަޤީޤަތުގަިއވާ 

ށް ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަކަ ކުރެވިގެންދާ ، މި ގާނޫނަށް އިޙްތިރާމު އިސްކަންދޭން ގާނޫނެއް ހެދިފައިވާއިުރަގއިބަހަށް

ޖުގެ އް. އެހެންވީމާ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހައުމީ ނަޒަރަކުން ހިތާމަކުރާ ކަމެނުފެނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަ

 މިކަން ކުރެިވގެްނ  ވަރަށް ބޮަޑށް ލޯބިކުރަނިވި ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިންތެރޭގައި މިކަމަށް ދަިރވަރުންގެ ހިތްތަކުަގއި

ުނގެްނނެވޭނެ. ޙަޤީޤަތަކީ، ހިތާމަަޔކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ  އެއްނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ މި ބަހެއް އަށަ

 ގައި ޯލބި އުފެދޭ މިންވަރު ވަރަށް ދޭތެރޭގަިއ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކު މިއްޔަުތ؛ މަދުމަދުން ނަމަވެސް ޤައުމިްއޔަތާއުޤަ

އުމީ ލޯބި އަުޅގަނޑުމެންެގ މީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންޮބޑުވުެމއް. ޤަ އުކުޑަ. ވަރަށް ކުޑަ. ިމއީ ހަމަ ޤައުމީ ކަންބޮުޑވުމެއް. ޤަ

  މިހިތަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކޮންމެ ކަމަކުން ައުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ކަންަތއްތަކަށް އަސަރުކުރަމުން

 ވެސް ޖެއްސެމުންދާ  ތާނގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިވަުރންގެ ހިތްތަކުގައި މަަސއްކަުތެގ ލޯބި އުމީ ލޯބި ނެތް ދަނީ. ޤަ

ލޯބިން  ދެކެ އެކު ަދންނަވަން ކެރޭ، މައިންބަފައިްނ ވެސް ދަރިންފެނޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ ތަނެއް މިއަދަކު ނު

ހުރި ކަމެއް. އަޚްލާޤެއް ނުހުރޭ. މިއީ ހިތާމަ  ބޮޑުކުރުވަމުންދަނީ. މަސައްކަުތގެދަރިން އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުުރވައި

މަސައްކަުތެގ ިއ މީހުންގަ ކުުރވަިއގެން އެ ީމހުން ލައްވައި  ުގޅޭ ކަންަތއްތައް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުމުރުފުރައާ

ފައިދާެއއް  ވެސް ޭއގެ  ހަމަަގއިމުމެންނަކަށްޑުއަޅުގަނ ހުންގެ ހިތްތަކުަގއި އަށަނުގެންެނވޭ ކަމަށް ވަންޏާމީ އަޚްލާޤު އެ

ެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯިބކުރުމުގެ ގުިޅގެން މިއަދު މަޖުބޫރު މާއްދާއެއް  ނުކުރާނެ. ހަމައެއާ

ހަްށ މުހިއްމު ސިފަތައް ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ތެރެއަށް ގެނެްސގެން ނޫނިއްާޔ މި ކަންކަެމއް ނުކުެރވޭނެ. ދިވެހިބަ

ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް އަބަދު މި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދޭ. ދިވެހިބަހާ ދޭތެރޭގައި 

ދިވެހިން ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތާ ކަމަށް ވާނަމަ ކިހިނެއްތޯއޭ އެހެން ބަޔަކު ުޙރުމަތްތެރިކޮށްހިތާނީ؟ މިއަދު 

ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ައއިސްުއޅޭ ބޭރު ފަރާތްތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަ

މާ ބޮޑަށް ދިވެހިބަހަށް ލޯބިކޮްށގެން އިނގިރޭސިން ވާހަކަަދްއކަން އެނގޭ ހާލުަގއި ވެސް ޭއނަ ދިވެހިން ވާހަކަަދއްކަމުން 

ދައުލަުތގެ ެއއްެވސް ލިޔެކިޔުމެްއަގއި ދިވެހިބަހުން ދާތަން. އެހެންވީމާ، ދިވެހިބަހުން ބޭނުންކުރެވޭ އެްއވެސް ަލފުޒެއް 

ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަީކ އެއީ ިދވެހި ބަހަށް ލޯބިކުރުެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަްނކަން އިޞްލާުޙވެގެންިދޔުމަކީ 

 . ުޝކުރިްއޔާ. ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ކޮންމެހެންެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ މި ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންނަށް އާދެ! މި ބަހުސްަގއި ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

، އެ މާއްާދެގ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ދުދީދީ  މުޙައްމަށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް)

ނު( އަށް )ިދވެހިާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ ބަހަށް އިްސކަންދިނުމުގެ ގާނޫ 2011/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށް އެހުން ވޯުޓ ވަން. މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމާ މެދު ވޯޓަވަނަ ކިޔުން އިއް  3އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ 

 ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. 

ގެނައުމުެގ ބިލު. މުިޅ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓު ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  -8.6

ޅުގަނޑު ލީހަށް އަގޮުތެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އިން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓު ގާނޫނު( އަށް އިޞް 79/31ހުށަހަޅައިލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

. އާދެ، ހަޅައިފިންޖިލީހަށް ހުށަމުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު މި މަ

އި އިްއޒަތްތެރި ގަ 2018ޑިސެްނބަރު  11މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަަޅއި މި ނިމުނީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ވާނީ 

ވަނަ  83އިުދގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފަ. މި ބިލަށް އެއް އިޞްލާޙު ލިބިަފއިވޭ. ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާ

ލާެޙއް. ަފއިާވ އިޞްގެ )ނ(ގެ ދަށުން، ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާމާއްދާ

 ވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތުއަރުވަން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއް

 

 :ހަކަދެއްެކުވންވާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ނު( އަްށ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯުޓ އިމްޕޯޓު ގާނޫ 79/31ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އަކުރެްއ ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(ގެ ފަހަތަށް 5އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާަޙީކ، ބިލުގެ 

ވަަނ  1 މި އަކުރުގެ -2މަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި. ފައިބަރުކުރު -1ތ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިތުރުކުުރން. )

ށުން ހަދާ ދަގާނޫނުގެ  ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ ތަކެްއޗަށް އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ މާފުކޮށްިދނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫުލ، މި

ންމެވެްސ ޅާލަން. ކޮުޅގަނޑު މި އިޞްާލޙު ހުށަހަގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރަންވާނޭ. މިފަދައިން، އިޞްލާެޙއްެގ ޮގތުގައި އަ

 ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެްއވުން އެެދން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެްއވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަ

 .ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުތެރި އިްއޒަތްނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ުޅގަނުޑ ލާޙަށް އަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞް

 ރައީްސ، ްއޒަތްތެރިޞްލާަޙށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަނީ ެވސް، އި ތާއީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި އި

 ވެފަިއ، ޞްލާޙަކަށްއިއެއީ މި ބިލަކީ މަްސވެރިންނަށް ބޮޑެތި ލުއިތަެކއް ލިބޭ ގޮތަްށ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް 

ފަ. ވެ މި ވަނީ ދޯނިފަހަރަށްމަސްވެރިން މިއަދު ބޭނުންކުރާ ބޮޑެތި ދޯނިފަހަރު، މަސްދޯނިފަހަރަކީ ފައިބަރުން ބަންނަ 

ހުށަހެޅުްއިވ  ންބަރު އެއެހެންވީމާ، އެމީހުން ކުރެވޭ ަމސައްކަތްތަކަްށ ވަރަށް ޮބޑު ެއހީތެރިކަމަކަށް ވާނެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއޅިފަިއވަނީ މަށް ކަނޑަމެންބަރަކު؛ އާދެ! އިުތރު މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންަފއިނުވާތީ، މި ރިޕޯޓު ބަހުސްުކރެއްވު އިތުރު

 43މިނެޓާިއ  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓާއި  22ޕީ.ޕީ.އެމަށް ޖުމުލަ އެއް ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު. އެީއ 

 3ތު ޕާޓީއަށް ިސުކންތު. އަދާލަ 2މިނެޓާއި  3 ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 24މިނެޓާއި  14 ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަށް

 ރިޕޯޓަށް . މި ރުއިމިނެޓު 3ކޮްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ވެަވޑައިުނގަންނަވާމިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތް

ރެންދޫ ކުޅުވާލަން. ހުފުރުޞަތު ގަނޑު އަޅުވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 .هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ިމ  ކާރުން` ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މަްސވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމުގެ ޮގތުން އަދުގެ ސަރު

ރު މި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އެހެން ޝުކު

ތުންެގ ރަްއޔި .ޓަކައިނަށް ލުއިފަސޭހަ ހޯދަިއދިނުމަށްދެންނެވީ، އަޅުގަނޑުމެން ެވރިކަމަށް ައއިސް މިތިބީ ަރްއޔިތުން

އެ  ،ނެސްގެން ވެސް އެ ބިލުތަކަށް އިޞްލާޙުހަދާ މަޖިލީހު ގާނޫނު ވިންދާ އިހުސާސާ އެްއގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެްނގެ

 ދަނީ މި  މި  ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްގެންނަންޖެހޭ ލުއިފަސޭހަތައް 

ތަކަށް ބިލު ސަރުކާރުގެ ސަޭތކަ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ވެަފއިވާ ވަޢުދުަތއް މި ގާނޫނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް

ލާޙު ލަށް އިޞްމި ބި ،އިޞްލާޙުގެނެްސގެން ެއ ވަުޢދުތައް ފުއްދަމުންދާ ތަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ

 ގެންދާނެ. އެ ިގނަ ލުއިފަސޭހަވެ  ގެނައުުމގެ ސަބަބުން މަްސެވރިންނަށާއި އަދި އާއްުމ ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ ވަރަށް 

  ތެރި ރައީސް.ގިނަ ބައެްއގެ ޖީބަށް ލުއިަފސޭހަވެގެންދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތް ވަަރށް ،ވެސް ހުރިހާ އެންމެންގެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ، 

 

 :ްއކެވުންވާހަކަދެ ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަސްވެރިންނަށް  .ާލ ވަބަރަކާތުހޫ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްޢާވަތަهللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ލާމްއަްއސަ` 

ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުާކރުން މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ިމ  ވާނަމަ. އެހެންނަމަެވސް  އޮތް ބިލެްއ ކަމަށްމަސްވެރިންނަށް ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައި

ރަްއޔިތުންެގ  ،ފޮނުވާފަިއ އޮތް ރިޕޯޓުގައި އަުޅގަނުޑ ބަލާއިރުގައި  ާލއިރުަގއި ކޮމިޓީންއިލަބިލު އަޅުގަނޑުމެން ބަ

 ށް ްއދާފައިވާ ކަންޮބޑުވުންތަކައުފަ  ށް، ަދއްކާފަިއ ހުރި ވާހަކަތަކަމަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަޅުމުގައި

 އޮތް  މި މި ބިލު މިހާރު .ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެުކ ފާހަގަޔާާވކަން ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ހިތާމަނުރިޢާޔަތްކޮށްފައި

ވަރަްށ ނުބައި ރޫހެއް މުޖުތަމަޢުގެ  ،ނަމަ މީގައި ވަރަށް ނުބައި އަސަރުތަކެއް  ހިނގައްޖެެވގެން ގޮތަށް ގާނޫނަކަށް

ކަމެްއ. ޙާއްަޞ ޮގތެއްަގއި ވިޔަފާރިތަުކގަިއ މި ރޫހު އުފެދިގެންދިޔުމަކީ ވަރަްށ  ގައި އުފެދުމަކީ ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާތެރޭ

ކުރާ އޮތީ މަސްވެރިކަން  ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި އޮތް ކަމެއް. މި ބިުލ މިހާރު މި އެކަީށގެންވާ

މަތީން ިޑއުޓީ  ކަނަޑައޅާ ގޮެތއްގެ ާރ ހިސާބުން ފެށިެގން ކަސްޓަމްސްއިްނ ރެކުފަރާތްތަކަށް އެތެރެކުާރ ތެޮޔ އެތެ

އޮތީ އެ  ކަރަންޓުގެ ައގުހެޔޮކުުރމުގެ ބޭނުމުގައި މި ،ވެސް ކަރަންޓު އުފެއްުދމަށް ގޮތަށް. އަދި އޭެގއިުތރުން ފުކުރާމާ

ރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެ ފުކުރާ ުއސޫލެއް މިތެލުންވެސް ޑިއުޓީ މާ

ާބއޭ. ަގއި ަހމަޖައްސާނީ ކޮންގޮތަކަށްލޮޖިސްޓިކްސް މީ ،ފަދައިން  ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލި

ވެސް އަންނާނީ މި ދެ  ރާއްޖެއަށް ެތޔޮ އެތެެރކުރެިވެގންދާއިރުގަިއ ައޅުގަނޑު ހިތަްށއަރަނީ މުސްތަޤުބަލުަގއި މުިޅން

ކަސްޓަމްްސގެ ޮޑކިއުމަންޓުތަކުން ަދއްކާީނ މުޅިންވެސް އެގޮތަށް. މިއީ  ނުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެެރކުާރ ތެޔޮ ެއކަނިހެން.ބޭ

ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ނިޒާމުތައް 

ުރގައި ޕްރެކްޓިްސކުރަމުންދިޔަ. އެ ނިޒާމުތަކަށް، އެއީ އެތެރެކުރުމަށްފަހުަގިއ ރާއްޖޭަގއި މިހާހިސާބަށް އައިއި

މިސާލަކަށް، އެ ވިްއކާއިުރަގިއ ރިބޭޓެއް މަސްވެރިންނަށް ިދނުން ކަހަލަ ކަމެއް. ނޫނިއްާޔ ކަރަންޓު އުފައްދާ އެިކއެކި 

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަށްވުރެ ލޮޖިސްިޓކަލީ މަރުކަޒުތަކަށް ދިނުން ކަހަލަ ކަމެއް، އެއީ ކުރެވިދާނެ ަކންތައްތައް އި 

ކުރަން މާ ފަސޭހަ ކަންތައްަތްއ އެ ހުންނަނީ. ނޫނީ ކޮންމެ ދޯންޏަކުން ވެސް ގަންނަ ތެޮޔ ގަތުމަށްފަހުގަިއ ބިލު ވަިކ 

ކަހަލަ  ހިސާބަކަށް، ވަކި ތާކަްށ، ަސރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަަކށް ދިނުމަށްފަހުގައި އެ އިދާާރއަކުން ރިބޭޓެއް ދޭ

އުސޫލެއް. ނޫނިއްާޔ ސަބްިސޑަިއޒްކުރާނެ ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އުސޫލެްއ. ުއސޫލެްއގެ ޮގތުން ބަލާއިރުަގއި މި ކުރެޭވ 

ކަމަކީ ސަބްސިަޑއިޒްކުރުން. އެހެންވީމާ، މީަގއި ދެ ނަތީޖާއެއް އެބަ ނުކުމޭ. ެއއް ނަތީޖާއަކީ، ނުރަނގަޅު ގޮތެްއަގިއ 
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ކޮށް، ިވއްކުުމގެ ސަގާފަތެއް ރާއްޭޖގައި އުފެދިގެންދިއުން. މިއީ ވަރަްށ މިގޮތަށް އެތެރެކުރާ ތެޮޔ އެތެރެ

ނުރައްކާތެރިކަމެްއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެދވަނަ ނަތީޖާއަަކށް ވެގެންދަނީ، ނޫިނއްޔާ އަިދ އެހެން ގޮތަކަށް ދަންަނވާ 

 މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ނަމަ ވައްކަންކުރުުމގަިއ، ފަސޭހައިން ވަްއކަންކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭން

އަޅުގަނޑު ެއްއގޮތަކަށް ެވސް ނޭދެން، މިއަދުގެ ަސރުކާރުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ 

ވިދާޅުވަމުްނގެންދަވަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ަޤއުމު ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް. އެމަނިކުފާނު އެހެން 

 ޮއއްާވ، މިަކހަލަ ބިލުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އަުޅގަނޑަށް ގަބޫުލކުެރވޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާުނގެ ވިދާޅުެވވިދާުޅވެ

ނަންފުޅު ކިލަނބުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސަްއކަތެްއގެ ޮގތުގައި ވެސް އަުޅގަނޑަށް ދޭހަކުރެވިގެންދޭ، މި ބިލު 

ލުުކރެވޭ ގޮތުން މި ބިލަކީ މި ިބލު މިހާރު މި އޮތް ގޮތަްށ މިގޮތަށް ައއުން. އެހެްނވީމާ، އަދިވެްސ އަުޅގަނޑަށް ގަބޫ

ބަލާއިރުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ބިލެއް ނޫން. މަސްވެރިންނަށް ލުއި ދެވޭނެ، ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދައިދެވޭނެ، މިއަްށވުރެ މާ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް އެބަހުރި. ެދވަނަ ކަަމކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އަުޅގަ

މުޅިން ވެސް ަދއުލަތުގެ އާްމދަނީ ދަށްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިޒާމުތައް ބައްޓަްނވާ ތަން. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ާދ 

މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިއީ ވެްސ ވަރަށް ނުރަްއކާތެރިކަމެއް. 

ނީއަކުްނ އާސަންދަ ވެސް މި ފޯރުކޮްށދެނީ. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަ

ހުންނަ ކުދިންނަށް ވެސް މި އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދެނީ. ަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީައކުން އެކަނިވެިރ މައިންނަށް ވެސް 

ކުން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ވެސް މި ހޯދައިދެނީ. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް މި ދެނީ. ދައުލަތުން ލިބޭ އާމްދަނީއަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހިަތށްއަރަނީ މިގޮތަށް؛ ެއއް ަކމަކަށް މިގޮތަށް އާމްދަނީ ދަށްވެގެންދާއިުރަގއި، ދަްށވާ 

ރުެގ ކަންތައްތައް ކުެރވެމުންދާއިުރގަިއ، އާމްދަނީ އިތުރަށް؛ މި ގެއްލިގެންދާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރުކާ

ސިޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ. މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަޑެއް ނީވޭ އެ ސިޔާސަތުތަެކއް. މިއީ ވަރަްށ 

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ެއއް ކަންތައް. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ެއކަހަލަ 

ޏާ ދެންމެއަކު އަުޅގަނުޑމެން މި ދެންނެވި ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތަކަްށ ސިޔާސަތުތަެކއް ނެތްކަމަށް ވަން

ވެގެންދާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ެކނޑިގެންދާނީތޯ؟ ކުަޑކުރާނީތޯ؟ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި އަޑުިއިވގެންދަނީ 

ރަށް ކިރު ތަށްަޓކާއި ދޮންެކޮޔވަކެްއ ވެސް ދޭ މި އެހީތައް ިމގޮތަށް ހުއްާޓ ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަުކ ސްކޫަލށް ދާ ދަރިވަ

ވާހަކަ. އަލަށް އުފަްނވާ ުކއްޖަކަށް ެވއްޖެްއޔާ ކޮންމެެވސް ަކހަލަ ޕެކޭޖެއް ެވސް ފޯރުކޮށްޭދ ވާހަކަ. ަހއްތަހާވެސް ިމ 

މިއުނިސްްޓ އަުޑއިިވގެންދަނީ ދައުލަތަށް ަރއްޔިތުން ބަރޯސާކުުރވާ މަންަޒރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ ކޮ

ނިޒާމެއްަގއި ނޫނިްއޔާ ސޯަޝލިސްޓް ނިޒާމެްއގަިއ ފެންނަ މަންޒަރުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، ރާއްޖެ ކަހަަލ 

ކެޕިޓަލިސްޓް ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރާ ޤައުމެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި 

 ރާއްޖޭަގއި މިއީ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ސަގާފަތެއް. ސަރުކާަރކުން އިސްނަަގިއގެން ރައްޔިތުން ރައީސް މި ސަގާފަތް މިއީ
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ސަރުކާރަށް ބަރޯސާކުުރވަިއގެްނ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަެވގެންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރިވގެންދާ 

ލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަން އޮތް ވާހަކަައކީ، މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ނިންމާ

މިއިން ގެއްިލގެންދާ؛ މިކަހަލަ އެތައް ބިލުތަކެއް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އައުން މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ކަންބޮޑުވާ ކަމެކޭ. މި ެގއްލިެގންދާ އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތަކެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާެގ  އުތުރު ދާ ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަްނ މި އޮތީ، ުކޅުދުއްފުށީއާދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ަރއީސް. ޑީސަލުން މަްސވެރިންނަށާއި އަިދ ކަރަންޓު އުެފއްދުމަށްޓަކަިއ ނަގާ ޑިުއޓީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ކަނޑައިލުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ މިކަްނ ކުރާނެ ގޮތް ިއއްޒަތްތެިރ 

ންނާނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ެއކަން ކުރާކަްށ ރައީސް. ނަހަމަ ބައެްއގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކުރުމަށް ވުރެ ނަހަމަ ކަމެއް ނޯ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެއްބަހެްއ ނުވެވޭނެ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގައި މުއްސަނދިްނނާއި ފަގީރުންނާ ދޭތެރޭގަިއ 

އޮތް ތަފާތު އިންތިހާއަްށ ބޮޑުވަމުންދާއިެރއްަގއި ެއންމެންނަށް މިއިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައިފި ނަމަ، ެއީއ 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަރަންުޓ އަގުހެޔޮކުރަން މި ޖެހެނީ، އަ

މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ތެޔޮ އަގުހެޔޮވާން މި ޖެހެނީ. އެކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ައޅުގަނުޑމެންގެ އެބަހުރި އިްއޒަތްތެރި 

ނެ ކަމެއް ނޫން. ޙަސަނަށް އަބަދުވެސް ހީވާނެ ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ރައީސް. ެއއީކީ ކޮރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާ

ކެޮޔގަނޑު ކަނޑައިލާނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާެރްއގައި އެހެންނެއް ނުވާނެ. ރަްއޔިތުންނަްށ 

ގެ އާމްދަނީެއްއ ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އަުޅގަނުޑމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. ދައުލަތު

 2019ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  2018ވަނަ އަހަރު ކުޑައެއް ުނވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި  2019އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކުޑަވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކުޑަކުރާނަން އަޅުގަނޑުމެން. ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިެގ 

ގެއްިލެގންދާ ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ އެންމެ ގޮތުަގއި މި ޤައުމުން 

ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުުރމުގެ ވިސްނުމެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ހިންގަމުންދާނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ްށ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްެދވޭނީ. އާސަންދަ ވެސް ހަމަ އޭރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަ

ޤައުމުގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭނަން. ހަމަ މޯނިންގ ބްރެކްފަސްޓް ވެސް ހަމަ އޮންނާނެ ސްކޫލް ކުދިންނަށް 

ލީމީ މުޖުތަމަޢެއް  ރަނގަޅު ތަޢުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން



52 

 

ޤައުމުގަިއ ބިނާކުރަންޏާ މިއީ ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީީކ  މި

ބޭކާރު ކަންތައްތަެކއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ކޮމިއުނިސްޓް ޤައުމަކަށް ވާްނެވެގން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް 

ޤައުމު ހިންގަނީ ަރްއޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްސް ަނަގިއގެންނޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޒަތްތެރި ރަީއސް. މިވެސް ނޫން ިއއް 

ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ޤައުމަށް ވަންނަނީ  26ބިިލއަން،  23 ؟ކީްއވެގެންތޯ ަރއްޔިތުންނަށް ިމ ޚަރަދު މިއަދު ނުކުރާންވީ

ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހުނީމާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ކުޑަވާނޭ ކިޔަިއގެްނ  އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ފައިާސއޭ. މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް

މިތާ ވާހަކަދައްކަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގައި ހުރި ގުދުރަތީ 

ކުރާ މަސަްއކަތުން ރަްއޔިތުން ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކޮށްގެންެނއް ނޫން މި ަޤއުމުަގއި ފަިއސާ މި ހޯދަނީކީ. ރަްއޔިތުން 

ދައުލަތަށް ދައްކާ ެޓކްްސ ފައިސާއިން މި ލާރި ހޯދަނީ. ރައްޔިތުން އެބަބުޭނ އަުޅގަނޑުމެން ކައިީރގައި 

ތިމަންނާމެންނަށް މަހުން ލިބޭ ފައިދާ ކުަޑވެޭއ، ތިމަންނާމެންނަށް ތެޔޮ ައގު ބޮޑޭ. މިކަން ކޮށްދޭށޭ. ދެން މިކަން ކުރަން 

ހަތަށް ޖެހެންީވ؟ ނުވާނެ ެއކަމެއް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމަ އަުޅގަނުޑމެން މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ކީއްކުރަންތޯ ފަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގަިއ މި ނިޒާމު ހިންގައިފީމޭ އިނގޭޯތ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތެޔޮ  އެޅުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުންނަްށ 

. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާަމީކ ހަމަ ރަނގަޅަށް މި ޤައުމުަގއި ސަބްސިޑީ ދީގެން ވެސް އެަކން ކުރެވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގެންގޮސްަފއި އޮތް ނިޒާެމއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ިނޒާމުގަިއ ެއއްެވސް ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި މިކަން ކުރެވޭެނ 

ގަނޑު ހަމަ އަޖައިުބވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅު

މިއަދު މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރި މީހުން ނުކުމެ މި ކަންކަމަށް ވާހަކަދައްކާތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި އެ ކަްނކަްނ 

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކަރަންޓުގެ ައުގެވސް އިންތިހާއަށް ބޮޑުކޮށްލީ.  ،ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ފިލައިގެްނދާހާ ދުވަހެއް ނުވޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ، އަގު އަދި އެއަްށވުރެ ބޮޑުކޮށްލީ. ދެން އެއްެޗއް އޮަތސް އެކަމެއް ެވސް ކޮށްލީކާޑުގެ

ހީވަނީ ހުދުފޮތިކޮޅެއްހެން، މިކަމެއް ނުކުރާ ބައެއްހެން މި ވާހަކަތަކުން މި އެނގެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަން 

ށްޓަކައި، ިމ ސަރުކާރުަގއި ހަކަތަ އެބަުހރި، ޤާބިލުކަން އެބަހުރި. މި ކުރާނަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިކަން ކުރުމަ

ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާކަށް ައޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސަށް މިކަްނ 

ސް ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ތަން ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީތަުކން ލާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ވިޔަ

ފެނުނީމަ ހަމަ ކަންފަތުގައި ހިފައިފައި ބޭރުކުރާނަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބެނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި 

މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަިއސް. އަުޅގަނޑުމެން ދެއްީކ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްެތރިވާނަމޭ، އަމާނާތްތެރިވާނަމޭ، 

އްޤުަތއް އަަރއިުނގަންނާނަމޭ. އެކަުމގެ މަތީަގިއ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ެވސް ތިބެންޖެހޭނީ. އެކަން އިންސާނީ ޙަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން ކުރާނީ. އެނޫން ދުވަހެއް އަތުވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑު ެވސް މިކަން ކުރާކަށް މިތާކު 

ހެޅިަފއި މި ވާ ބިލަށް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް، ނުހުންނާނަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، ހުށަ

 ލޮލުންބޮލުން ތާއީދު އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މިރުމެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނަށް މި ގެންނަމުންދާ އިޞްލާޙުތަކަީކ  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

ން. ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ހެޔޮނިޔަުތގައި ކުރަމުންދާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ދެކެ

ބޭނުންވާ މިކަހަލަ ޟަރޫރީ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އެކަަމށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތަކީ ެއކަމަށް ޙަްއޤު ތަޢުރީފު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް 

ލައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، މި ނިޒާމު އޮތީ ވަރަްށ ެވސް ހަމަ ދޯހަޅިކޮށް. ދޯހަޅިކޮޭށ މިދަންނަވާ ބަހުގެ މާނަައކީ، ދިރާސާކޮށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ މި ދެކެވެނީ ޓާގެޓް ސަބްސިޑީެޒއްގެ ވާަހކަ އިނގޭތޯ. އެންމެ ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ބްސިޑީ ނަންަގވަިއގެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ފަރިއްކުުޅއްވާ ވާހަކަ. އެ ކަންފަތަށް އަޑުިއިވގެންދިޔަ ހަނޑުލުން ސަ

ސަބްސިޑީޒް ތި ބޭފުޅާއަށް ެވސް ލިބެމުންދާ ވާހަކަ. ފޯރުންތެރި ބޭފުޅެކޭ. އެކަމަކު، ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ވެސް ލިބެއޭ. 

އީ ނިޒާުމގަިއ އޮތް ކުެށއް. ިސސްޓަމުަގިއ މިއީ ދައްާކ ވާހަަކ. ެއކަމަކު މަނިކުފާނުގެ ކޮންކުެށއްތޯ އޮީތ އެކަުމގައި؟ އެ 

އޮތް ކުށެއް. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ސިސްޓަމު އިޞްލާޙުކުެރވެންވީ. އެހެންވީމާ، ިޑއުޓީ ވެސް ަޙޤީޤަތުގައި އާއްމު ނިކަމެިތ 

ން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތަކެއް އެބަހުރި ޑިއުީޓ މާފުކޮށްދެއްވިދާނެ. އެހެްނީވމާ، އެ ނިޔަުތގެ ތެރެއި

ސަރުކާރުން މިއަދު މި ކުރަުމންދާ މަސައްކަތަކީ ިމއީ ވަަރށް ހެޔޮނިޔަތުަގއި ކުރާ ކަމަަކށް ވާތީ، އަުޅގަނޑު އެކަމަްށ 

ތާއީދު. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މިއާ އެއްގޮތަށް ޤައުމު ހިންގުމަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެއަށް ލޮޅުންއަރާ 

މެން ވިސްނައި ފިކުރުކުަރންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި ޒާތުގެ ކަންކަމާ މެދު އަޅުަގނޑު

އޮންނައިރު އެކަން ކަމަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެ މަތީން ދޯހަޅިކޮށް ހުރި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ 

ރެިވގެންދާ ތަކެްއޗަްށ އެބަޖެހޭ ޙައްލެްއ އަންނަން. މަގަށް ގެަނއުމަށްޓަކަިއ ޙުދޫދެއް ނެތި، ޙުދޫދެްއ ނެތި ިޑުއޓީ މާފުކު

އެއީ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ާވހަކައަކީ. އެހެންވީމާ، ނިކަމެިތ މީހާ ޑިއުޓީ ދައްކާަފއި، މުްއސަނދި މީހާ ގެންނަ ބައިވަުރ 

އަދި ހެދިފައިވާ ގަާވއިދުެގ އެްއޗެހިތަކަށް ިޑއުޓީ މާފުކުރެިވގެންދާ ނިޒާމު އެބައޮތޭ މި ަޤއުމުަގއި މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން. 

ތެރެއިން ވެސް. އެހެްނވީމާ،ެއކަން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މަަގށް ގެނައުމަށްޓަަކއި މި ާބވަުތގެ ިއޞްލާޙުތައް ޙަޤީޤަުތގަިއ 

މި ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުދގެ ސަރުކާރުން ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި މިކަން މި ކުރަނީ މި ނިޔަތުަގއި ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

. މި ބާވަުތގެ ގައިުމ ހަމަ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީުދކުރާނަމޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ. ދެްނ ދެކެނީ

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިދެންނެވީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުެފއްުދންތެރިކަން؛ ދިވެހިރާއްޭޖގައި 
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އަށް އެބަހުރި. އެެހންވީމަ، އުެފއްދުންތެރިކަން އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ ކަންބޮުޑވުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ިއންތިހާ

އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި، އިތުރުުކރުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ަމއުދަންތައް، އެކަާމ ބެހޭ މެޓީރިއަލްތަކުން އެ ބޭނުންކުާރ 

ޢަތުގައި ެވސް ފަރާތްތަކަށް ލުއިދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެގޮުތގެ މަތީން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ

ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެްއޗަށް ލުއިިދނުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީވެ މިއަދު ފަިއބަރުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި 

ދައްކަނީ ެއއް ކަމަކަށް. މިހެން ދައްކާނެ ބައިވަރު ވާހަކަތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނުަގިއ 

ވަނަ މާއްާދއަްށ ހުށަހަޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކަށް  5 ވާހަކަތަެކއް ނުދެްއކޭނެ. މި ގާނޫނުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހުރިހާ

ވާތީވެ މީގެތެެރއިން ރަްއޔިތުންނަށް އެ ލުއި ދިނުމަށްޓަކައި އެކަން ކޮށްލަެދއްވާށޭ. ާމދަމާ މީގެތެރެއިން އިތުރަށް 

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ އެއީ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ކުރާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް 

 ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަށް ތާއީދުުކރަންށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. ިއއްޒަތްތެރި . ކެލާ ދާއިާރގެޝުކުރިއްޔާ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރި

ރައީސް. ައޅުގަނޑު ެވްސ ހަމަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރިއާދެ! 

އެހެންނަމަވެސް، އަނެްއ ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ ކަން ހިނގާަފިއ ހުރި ގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި، ކަން ހިނގާފައި ހުިރ މަގަށް 

މުގެ އަލީަގިއ މިތާގައި ބޭބޭފުޅުން، ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ާފޅުކުރަްއވައިފި. ެއއީ ޖާއިުޒ ބަލާއިރުަގއި ެއކަ

ކަންބޮޑުވުެމއް. ދެން މިއަދުެގ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ 

 ކޮރަޕްަޝންގެ ވާހަކަ. އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުަގއި މި ރާއްޖޭގަިއ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ

މިލިައން ޑޮލަރު ދިވެހި ދައުލަތުން  321އެންމެބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ހިނގީ. ރޯމާދުވާލު ހިންގި އެންމެ ޮބޑު ކޮރަޕްޝަން. 

 115ަފށް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ަދއްކަްނޖެހުނީ އެ މީހުން ނަހަމަ ގޮތުގަިއ، ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(އާ ޚިލާފަށް ބޭރު ބަޔަކަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ެއއަރޕޯޓު ދީގެން. އެިއން އަޅުގަނޑުމެން އަނބުާރ 

ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ  4.9މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮަލރު ދައްކަންޖެހުނު. އެއީ  321އެއަރޕޯޓު ގެނައުމަށްޓަަކއި 

ސަތޭކަ މިލިއަްނ ދިެވހި ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި ަދއްަކނީ. ކޮރަޕްޝަނޭ ިކޔާފައި އެ  9ާހސް  4އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވަނަ މާއްދާެގ  115ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކާވިއރު އެއަްށވެސް ރިޢާޔަްތކުރަްއަވންވާނެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ރައްޔިތަކު އެްއެވސް އިލްތިޒާމެއް އުފުލަންޖެހޭ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނަނީ، ދިވެހި  1)ފ( ގައި ބުނަނީ، )ފ( ގެ 

ކަމެއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން އެއަށް އޮންނަންވާނޭ. އެ ރުހުމެއް ނުހޯއްދަވާ. ިއއްޒަތްތެިރ 
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ްނ ރައީސް. ނުހޯއްދަވާފައި އެތާގައި އެ ދުވަހު ހުންނެިވ ޗެއަރމަން ވަކިކުަރްއވާފަިއ، އާ ބޭފުޅަކު ވަގުތު

ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި އެ ކޮްނޓްރެކްޓުަގއި ސޮިއކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހުނު އިލްތިޒާމަކީ 

ސަތޭަކ ބިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހުނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު މި  9ހާސް  4ކޮބައިތޯ؟ 

ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހިނގާފައިވަނީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސގެ ކޮރަޕްޝަން ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. ތެދެްއ، މިދިޔަ 

ހިނގައިފައި އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ އެ މައްސަލަ ބަލާށޭ. އަުޅގަނޑުމެން ެއއަކާ ދެކޮެޅއް ނޫން. އެއްެވސް އިެރއްަގއި 

ރަީއސް. ތިމާމެން މިއީ މާ ސާފު  ކޮރަޕްޝަނެްއގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައި ޮއވެއްެޖއްޔާ ެއެއއް ބެލެންވާނެ، އިްއޒަތްތެރި

ބައެއް ކަމަށް ހެދިގެން ތިބެ، އަނެއްބަިއ މީހުންގެ ބޮލުަގއި މި އަޅުާވކަށް. ނޭޅުވޭެނކަމުގެ އެންމެ ވާހަަކއެއް އަުޅގަނޑު 

 900މި ދައްކާލީ. ެއއަރޕޯޓު ދިން ވާހަކަ. އަދި އެކަހަލަ ބަިއވަުރ ވާހަކަތައް އޮތީ. ކޮަބއި، ާސކް ސަމިޓަށް ޚަރަދުކުރި 

މިލިއަން ރުފިޔާ. ޭއގެ ފަރަގު ކޮބާ؟ ހަތް ސަތޭކަެއއްހާ  231ސަތޭކަ އެތައް މިލިޔަން ރުފިާޔއެއް. މި ތަނުން ފާސްކުރީ 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަރަގު އެބައުޅޭ. ެއއަށް ވީނުީވގޮތް އެނޭގތަ؟ ދިވެހި ދައުލަތުން އެތައް ރުފިޔާއެއް އެތައް ބަަޔކަްށ 

ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދިވެހި މަސްވެރިަޔކަށް، ިދެވހި ރައްޔިތަކަށް ކަރަންޓު ދައްކަންޖެހުނު. އަުޅގަނޑު ދަ

އަގުހެޮޔކުރުމަށް މި ތަނަށް ޓެކްސް ކަނޑާަލއިގެން ވިޔަްސ ހެވެއް ލިބޭ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޣަފޫރު 

ދައްާކއިރު، ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ެވސް ހަމަ  ވިދާޅުވި ގޮތަށް ލޮލުންބޮލުން ތާއީދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ާވހަކަތައް އެހެން

ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާީތ، މި އުނިވާ ފަިއސާ ހޯދޭނެ މަގެއް އެބަ އޮތްޯތއޭ؟ ެއއިްނ ވިްއޔާޭއ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ދައުލަތަށް ލިބޭ އެްއޗަކުން ާއސަންދަ ވެސް މި ދަްއކަނީ. އެންސްޕާއަށް ވެސް ަފއިސާ ދައްކަނީ. އަދި ދަިރވަރުންނަށް 

ނެއް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްދޭން ވެސް. އަދި އަެނއް ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި ޕްަރއިމަރީ ތަޢުލީމާ، މި ހުރިހާ އަ

ތަޢުލީމަކަށް ވެސް ހޭދަކުރަނީ ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސްެގ ޛަރީޢާއިން އިނޭގތޯ. ޓެކްސް މި ދައްކަީނ، 

ން ޖެހިެގން މި އޮންނަނީ މަސްވެިރކަން. މި ދެ ސިނާޢަތަށް ލުެޔްއ އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތަީކ ޓުއަިރޒަމްގެ ސިނާޢަތު. ދެ

ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެދޭ ގޮތޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ުލޔެއް ދޭއިުރަގއި އެ ފޫބައްދާނެ ގޮތެއް ވެސް އެަބއޮތްތޯއޭ؟ 

ންނަކަށް އެްއވެސް؛ އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ، ިތމަންނަމެންނަށް އެނގެއޭ ަކން ކުރަން. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެން ެއއްެވސް ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް ކިަޔއެްއ ނުދޭ މިހެންނޭ މިކަން ކުރާނީކީ. އެނެގއޭ އަިދ ވިދާުޅވުމަކުްނ 

އެހިސާބަކުން ނުނިމޭ. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ އެ ބޭފުޅުން ކަން ކުރަން. މިސާލަކަށް ކިހިނެއްތޯއޭ ިމ 

ށްދޭނީ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ މާލެއަްށ އެތެެރކުރާ ކޮންމެ ލީޓަރަުކ؛ ެއ ވިދާޅުވާހެން، ިއއްޔެ ވެްސ ޑީސަލް ައގުހެޔޮ ކޮ

ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ނުހުރެއޭ ނަމެއް ޖަހާފަ. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ވިދާުޅވެދެްއާވށޭ ތި ބޭފުޅުން ގެންގުޅުްއވާ 

ން ކުރާ ތެލަކީ މިހިރީއޭ. މި ތެޔޮ ތިމަންނަމެން އެ މީހުންނަށް އުސޫލެއް. މިސާލަކަްށ، މަސްެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ބޭނު

ދޭނީ މިހެންނޭ، ނުވަތަ ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްދޭނީ މިހެންނޭ، ނުވަތަ އެ ލާިރ އެ މީހުންނަށް ދައްކާނީ މިހެންނޭ. ހަމަ މި 

ނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރާއްޖޭގެ ޕޯޓުން އެތެެރވާ ކޮްނމެ އެްއޗަކުން ޑިއުީޓ ކެނޭޑ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ މީަގއި އޮންނާ
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ގަބޫލުކުރިޔަްސ ނުކުރިަޔސް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ެނގުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވުމަީކ. 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާިތ އެ ބޭފުޅުްނ ކުެރއްވީަމ ގޯްސވެފަިއ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރީމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ކުރީަގއި ދެއްޯތ ވާނީ ހަމަ ގޯހަށޭ. މީގެހެދިއްާޔ މިއަދު ވެސް ގޯސް ވާން ނޫން. އިްއޔެ ގޯެހއް ރަނގަޅު ވަނީކީ

ެރްސ ކުރާނަން. ރައީސްގެ ގޮނީޑގައި މަސީޙް ިއންނަވަިއގެން އެކްސްޕްމިތާގައި ހަމަ؛ އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ތަކުރާރު

ކަށް ގެންނާތީ. މިއަދު އެގޮތް ޯއކޭ. ައޅުގަނޑުމެްނ ޖެހުނީ. ހުރިހާ ބިލުތަކެއް ކުއްލިއަސަރވިސް ގެންނާތީ މައްސަލަ 

 ގޯހުންޭނ އޯކޭއޭ. ކަލޭމެން ގައި އިންތިޚާބު  ،ށް ރައްޔިތުން ވިދާޅުވީތާން ކުރީމާ އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާއައިްއޔެަގއި އެކަ

ދުރަށް  ން މީތި، އަަހރެމެން ދޭނީ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނީ އެހެން ބަޔަާކއޭ. އަޅުގަނޑުމެކަން ކުރީ. އެހެންވީމާ

ކުރާތީ އަޅުގަނޑުމެން މި  ލާފައި ގެނައި މީހުން އިއްޔެ ގޯްސވެެގން އުޅުނު މީހުން މިއަދު އެކަން ލާފަ. އެކަމަކު ދުރަށް

ކުރަން. ދިވެހި ކޮންމެ ގަނޑު ހަމަ ލޮލުންބޮލުން ތާއީދު، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލަށް އަޅުވާހަކަދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ

 ،އުފަެލއް ،ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ވެްސ ލިބޭ ލުޔެއް  ،އުފަލަކީ ،ލިބޭ ކޮންމެ ލުޔަކީ ރައްޔިތަކަށް 

 ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަސްލަމްޙައްމަދުމެންބަރު. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

، ވާ އިޞްލާޙަކީއިމްޕޯޓު ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓު  އިްއޒަތްތެރި . الم عليكمالس  

ހަމަ މިގޮތަށް ގެަނއުމަށް ކޮމިޓީްނ  ލާޙުޞްމު އިްޞލާޙެއް ކަުމގައި ެދކެން. ައދި މި އިބޭނުންތެރި، މުހިއް

އަުޅަގނޑު ހަމަ ނިހާޔަތަށް ޝުުކރު އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ނިންމަވައިދެްއވީތީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ްނެގ ރައީސް. މަސްވެރިންނަށް ޑީަސލުން އަގު ހެޮޔވާ ގޮތަށް އިމްޯޕޓު ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމުން، މިކަމާ ދެކޮޅުހައްދަވާ ބޭފުޅު

މައިގަނޑު އާިގއުމަންޓަކަށް އަޅުގަނޑަށް ައޑުިއިވގެންދިަޔ ކަންބޮޑުވުމަީކ، ދައުލަުތެގ އާމްދަނީ މަދުވެދާނެތީ ވާ 

ކޮންމެވެސް ވަރެްއ މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުވެދާނޭ. އެހެްނވީމާ، ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ މަދު؛  400ކަންބޮޑުވުެމއް ކަމަށް. 

، އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓއަީކ އެއްއިެރްއގައި ދައުލަުތގެ ބޮޑު އާމްދަނީއެްއގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ބަރޯސާވެ އޮތްކަުމގައި ިވޔަްސ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއެއް ޯހދުމަށް ނަގާ އެއްޗެއް ނޫން ޑިއުޓީައކީ. ޓެރިފް މި ނަގަނީ 

ރިފެއް ނެގިދާނެ ރާއްޖޭަގއި ޑީސަލް ވަކި އެހެން އެަތއް ސަބަބުތަކަށްޓަކައި. ީޑސަލުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޓެ

އުފެއްދޭބނަމަ. ޑީސަލުން އަުޅގަނޑުމެން ޓެރިފް އިންތިހާއަްށ ބޮޑުކުރަންީވ، މީެގ ސަބަބުްނ ތިމާވެށްޓަށް ާވ ެގއްލުމަށް 

 ބަލާފަ. ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކެއް، އެތަެކއް ބަެއްއގެ؛ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖޭގެ ކަރަންުޓ މުޅިންހެން މި އުފައްދަނީ
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ޑީސަލަށް ބަރޯސާެވ ތިބެގެން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، މަްސެވރިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަްށ އަުޅގަނޑުމެން އިންތިާހއަށް 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭއިރު، ޑީސަލުން މި ނަގާ ޑިއުޓީ މާފުވެގެންދިއުަމކީ އަުޅގަނޑަށް 

ޓަަކއި އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. ހީވަނީ މި ސިނާޢަތް ކުރިއަށްދިއުމަށް

އެަތްއ ފަހަރެއްގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން އިްސވެ ތިބެގެްނ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ދެމުން ވެސް އިންނަަވއި، މަސްވެރިންނަށް އެކި ފަހަރު މަތީން ސަބްސިޑީތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓުން ފާސްކޮށް

 ދިޔައިން. މީގެ ވެސް އަސްލު ޙަޤީޤީ ރަނގަޅު ނަތީޖާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަމް ބަރު އަސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ބަންގީެގ ަވގުތަށް މެދުކަނޑާލަްނ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއަޒތްތެރި މެން

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެންަދވާ!

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދެމެހެއްެޓނިވި އިޤްތިޞާެދއް ބިނާކުުރމަށްޓަކައި ހަމަެއކަނި ެއްއ 

ގަނޑުމެންެގ ސިނާޢަތަކަށް ބަރޯސާެވގެން ރާއްޖެއަކަށް ޯނވެވޭނެ. ހަމަެއަކނި ޓުއަރިޒަމަށް ބަރޯސާެވގެްނ ނޯވެވޭނެ. އަޅު 

މި ސަރުކާރު، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާުރން ވިސްނަަވއި އަދި ިސޔާަސތުތައް އެކުަލވައިލަނީ އެހެން 

ސިނާޢަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް. އެގޮތުން، މަސްވެިރކަން ކުރިއެރުްއވުމަށް މަސައްކަތް އެ ކުރަްއވަނީ. ހަމައެހެންމެ 

އެ މަސަްއކަތްކުަރއްވަނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިދިަޔ ހަފްތާގައި ައޅުގަނޑުމެން  ދަނޑުވެރިކަން ކުިރއެުރއްވުމަށް 

ލާޙު ެއ ގެެނވުނީ، ޞްއިމްޕޯޓް ެއކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިފާސްކުރީ ދަނޑުވެރިންނަށް ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތަްށ 

  ެނގުމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޓަށް ޑިއުޓީ، ސުން ޕަސެންޕަސެންޓަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެެރކުރެވޭ ތަކެތިން ޒީރޯ

ކޮށް މަސްވެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ އި މަސްވެރިންަނށް، ވަކިން ޚާއްޞަ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ކުިރއެރުވުމަށްޓަކަ 

ޞްލާޙު އޮންނަނީ ތެލުގެ ޚަރަދު. ތެލުގެ އަގު ުކޑަކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މި އި ބޮޑު އެއް ޚަރަދަކަށް ވެފައި މި

މަސްވެރިންނަށް ވެސް، ަދނޑުވެރިންނަށް ވެސް އަދި  ،ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން 

އެްއ ބިލަކުން ހުރިހާ ކަންކަމެްއ  ،އެހެނިހެން ސިނާޢަތްތަކަށް ެވސް ހުރި ދަތިތައް އެބަހުރި. އެއް ުދވަހުން ެއއްފަހަރާ

ސަރުކާރުން ވިސްނަަވއި، ރާއްަވަވއި، އެ ގެންދަވަނީ ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މި ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންކަުމން، 

އްލެއް ގެެނވޭތޯ. އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިެލއް މިއީ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ހީވާވެސް ައވަހަކަށް މިކަން ކަންކަމަށް ޙަ

ށްޓަަކއި ައވަހަށް ިމކަން ނިންމަވައިދެްއވަްނވީހެން ކަރަްނޓުގެ ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ަރއްޔިތުންނަ ،މަސްވެރިންނަށްޓަކައި 

ބިލާ ުނގުޅުނު ކަމަްށ  ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން. އިތުރަށް ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ
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ރޕޯޓު މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ވާހަކަ ަދއްަކއިފި. ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަ ،ވިޔަސް 

އަހަރުން  25އަހަރަށް ުކއްޔަށް ދެވުނީ.  25 ދިންދިނުން އެއީ ރަނގަޅު ދިނުމެއް. އެއަރޕޯޓު ެއގޮތަށް އޮތް ނަމަ،

އަހަރަްށ ކުށްޔަށް ދެވުނު ނަމަ،  25މިހާރު ބާކީ މި އޮތް ދުވަސްކޮޅު ތި ބޭފުޅުން ގުނުއްވައިަލއްވާ. އެ 

ުޅގަނޑު ހަަމ ހިތުގެ ައޑިން ގަބޫލުކުރާތީ ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަްށ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މާ ޮބޑަށް ފަިއދާވީސް ކަމަށް އަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދވަނަ  އަށް، هللاބްދުޢަމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  އިްއޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެމެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  އާދެ!

 ފުރުޞަތު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު އިރާގެދާ ކުރެންދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލާ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ސަލުން އިމްޕޯޓް ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކާލަން، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ، މި ތަނުަގއި ވާހަކަެދކެިވއްޖެ ޑީ

ޑިއުޓީ ކަނަޑއިލީމާ އޭގެ ބަދަލުގައި، ކަނޑާލުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭގެ ބަދަލުަގއި ޓާގެޓުކޮށް ދިނުމަށް. ޓާގެްޓ 

ސަބްސިޑީެއްއގެ ގޮތުަގއި ިދނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓާގެޓް ސަބްސިޑީ ދެނީ، ޓާގެޓް ސަބްސިޑީ ކޮންމެހެން 

ށް، ަވކި ގޮތަކަށް އަމާުޒކޮށްެގން، ވަރަްށ ޓްރާންސްޕޭރެންޓުޮކށް އެކަން ކުރެވެްނ އޮންަނ ދޭންޖެހޭ ހާލެއްގައި ވަިކ ބަޔަކަ 

ނަމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަމައެކަނި، ހަމަެއކަނި ިމ ބިލުގެ މަިއގަނުޑ މަޤްޞަދަކީ މަސްވެރިންނަށް އެކަނި 

އަށްުވރެ ފުޅާކޮށް، އިޤްތިޞާދު ޓާގެޓުކުރުެމއް ވެސް ނޫން. މީގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަީކ، މުޅި އިޤްތިޞާދު މި

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި. ދެން މި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއާކއިރު މި ފެންނަނީ ހަމައެކަނި 

މި ބިލުގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ކުީރގައި ބަެއއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، މީގެކުީރަގއި 

އަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެރިކަމުްނ ނެގޭ ޑިއުީޓވެސް ކަނޑާަލއިިފން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މި ބައިވަރު ލުއި ފަސޭހަތަެކއް 

ރައްޔިތުންނަށް، ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންނާއި، އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، އަދި ިއޤްތިޞާދުގެ މުޅި އިންޖީނަށް 

ގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުަތއް އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދިަޔއިމަ ިއޤްތިޞާދަށް ބަދަލުއަންނާނީ. ލުއިފަސޭހަ ލިބޭނެ ގޮތަށް ައޅު

އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ވެސް އިތުުރވެގެންދާނެ. 

އަރިޒަމަކަށް ނޫން. ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެަކނި އިޤްތިޞާދު ބައްޓަންވެފައިވަނީކީ ޓު 

މަސްވެރިކަމަކަށް ނޫން. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ އެހެން ސިނާޢަތްތައް ވެސް ީމގެެތރޭގައި ހިމެނޭ. އެހެްނވީމާ، 

 އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދު ބަލަންޖެހޭނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި އެހެން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތަކަށް ވެސް މީގެ 
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ލުއިފަސޭހަތައް އަންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރ ދާއިރާއޭ ދަންނަވާއިރުަގިއ 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހިމެނޭ، ވޯކްޝޮްޕތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ކަރަްނޓު ބޭނުންކޮށްގެން، ތެލުގެ 

ތައިން ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރާ ނުވަަތ ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފައްދައި، އެ ހަކަ

އުފެއްދުންތެރިކަން ގެންނަ ަވރަށް ގިނަ ވިޔަފާރިތައް ހިމެޭނ. އެހެންވީމާ، ީމގެ ސަބަބުްނ މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ބަދަލު 

ން މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނާނެ. އިޤްތިޞާދަށް ބަދަލުއަންނަން ހަމައެކަނި އެންމެ ދިމާލަކުން ނޫން އަޅުގަނުޑމެ

އަންނަނީ. ބަިއވަރު ދިމާލުން. އެހެންވީމާ، މި ބިަލކީ ެއގޮތަްށ އަުޅގަނޑުމެން އާމްދަނީ އިުތރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންނަ 

ބަދަލުގެ ތެރެއިން އެއް ބަދަލު. ދެން މި ތަނުގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވާހަކަދެކެވިއްޖެ ކޮަރޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ވާހަކަ. 

ޓުކޮށްަފއި ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ދިނީމާ ކޮރަޕްޝަނަށް މާ ބޮޑަށް މަގުފަހިވާނެހެން. މިހާރު ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް ޓާގެ

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީމަ ކަނަޑއިލީަމ ކޮރަޕްޝަނަކަށް މަގުފަހިވެެގނެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ 

ރި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްަބސްެވވަަޑއިގެންފި، މި ބިލަކީ ދެކޭގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެ

ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ލިބި، އަދި އިޤްތިޞާދަށް ވެސް ޖުމުލަ ގޮތެްއގަިއ ަފއިދާކުރަނިިވ، އިޤްތިޞާދުެގ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިންޖީނުތައް ރަނގަޅަށް ހިަގިއގަތުމަށްޓަކައި ަމގުފަހިެވގެންދާނެ ބިލެއް ކަމަށް. ޝުކުރިްއާޔ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މިހާތަނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަހުސްގައި 

 هللاދުރަޙީމް ޢަބްމެންބަރު ޢަބްދުއް އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ 

ވާލަން. ށް ދަންނަގެ ފްލޯގައި ނެތީމަ، އަޅުގަނޑު މި ހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް ދަންނަވަން. ބަހުސް ނިމުނީ ކަމަމަޖިލީހު

ވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ފައިާވ، ގާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާ މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ވަނަ ކިޔުްނ )ދިވެހިާރްއޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުެގ ތިން 79/31ނަންބަރު 

 . ންނަވަންނެ ވާހަކަ ދައިްއވަން. މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ވޯޓަށް ެއހުން ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ  1:30. މި އޮތީ. ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 9އާދެ! ދެން އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ނަންބަރު 

 ގުތު މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލަން. ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، މި ވަ



60 

 

 

 ]އަށް 13:30އިން  12:13ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވުން ދެ. އާދެ! ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިގަންނަނީމި  ފަށައި ޅީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންމި ދަންފަ`. 

ކޮށްލަެދއްވުމަށް ކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަށް ދަންނަވަން.އްއެދި އަމީންޢާ

 އަހަން ޓަށްވޯކަމަކަށް  15. އެހެންވީމާ، ވޯުޓ އެބައޮތް އިނގޭތޯ މަޖިލީހުގައި ނަގަންޖެހޭ 15ދަންނަވަން. މިއަދު 

ހާ ބޭފުޅުން ގެން ހުރިހިތްތަވައި ންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްތެރި މެއްޒަތް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އި 

ރިހާ ނެހެން ހުނުވާއިޢުލާނުކުރަމުންދާއިރު ދަތިފުޅުނުވާނެހެން އަދި ނަތީޖާ ޓު ގަީޑގައި ވޯޓުލުަމށް އުނދަގޫވެސް ވޯ

ވާލަން، ހަރު ދަންނަ ! އަިދވެސް އެއް ފަށްފަހު( އާދެއެިދ ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮޅަކަފުޅުން ވެސް ސަމާލުކަންދެްއވުން ބޭ

 ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުން.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫުނ  ،އްވާފަިއވާްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއިދިއްޫދ ދާއިރާގެ  7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

މުގެ ގެަނއުވަނަ އިޞްލާޙު 3 ށް ( އަސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ގާނޫނު) 2013/4 ބަރު)ގާނޫުނ ނަން 2016/28 ނަންބަރު

ކަްށ ގަންަނވާ ގޮތަްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިއިމެދު  ލުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިވަ އު  (ގާނޫނު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ލަޠީފް މުޙައްމަދު އްއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ނެގުނުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު

ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ36ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61އަދަދު؛ 

ވެިރވި މެންބަރުންގެ ވޯުޓގައި ަބއި .4 ރުންގެ އަދަދު؛މެންބަވޯޓުދެްއވި ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް . 19

ށް ފާްސެވއްޖެ. ބަލައިގަތުމައެހެންކަމުން، މި ބިުލ  .55ލަ؛ . ޖުމ28ުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރ55ުއަދަދު؛ 

ަގިއ ެޖ ކަމުވިއްބެހޭ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުއް  މި ބިލު ދިރާާސކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުައއްސަާސތަކުގެ ކަންތައްތަކާ އާދެ! 

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި 115ސީގެ ނޫނުއަސާރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާދިވެހި، 8.1 ައއިޓަމް އެޖެންޑާ

ިޕއަން ރަމަށާއި، ޔޫބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ކިންޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ސަފީރުކަ

ވުމަްށ ޔަންކުރެއް ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ަކނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް ގ. ިފޔާތޮށިގޭ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރު ޢައް

 ދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެއިްއަޒތްތެރި މަޝްވަރާއެުރވުމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވި މެންބަރުންގެ ވެ ތިއްބެ . ހާޒިރ85ުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ59ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

. 59؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ރަޕިއަން ކިންގްޑަމް އޮްފ ބެލްޖިއަމަށާއި، ޔޫ . ެއހެންކަމުން،59ލަ؛ . ޖުމ30ު ބޭނުންވާ އަދަދު؛ މަށްކުރުފާސް

ވުމަްށ ޔަންކުރެއް ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ަކނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް ގ. ިފޔާތޮށިގޭ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރު ޢައް

 ން ފާސްވެއްޖެ. މަޝްވަރާއެުރވުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތީން،  ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދީދީ އިންޑިާއއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް ހ. ދޫރިހާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު

ެދްއވުން ކަށް ވޯޓުެރއްވުމަށް މަްޝވަާރއެރުވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަ ޢައްޔަންކު

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ރަކު ނެތް. ވަިކ އްވި މެންބަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދ60ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

. 60؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ަޑއަޅާ އިންޑިާއއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނ . އެހެންކަމުން،60ލަ؛ . ޖުމ31ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

ަމށް ހާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަުތ މުޙައްމަދުދީދީ ޢައްޔަންުކރެއްވުމަށް މަްޝވަރާއެުރވުސަފީރުކަމަށް ހ. ދޫރި

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތީން، ގެ މަަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހުރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޞޫމް މަޢުهللا ؛ ޑރ. ޢަބްދ4336ުސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް ދަފުތަރު ނަންބަރު 

ެދްއވުން ކަށް ވޯޓުޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް މަްޝވަާރއެރުވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަ 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ60ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

. 60؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ޑަައާޅ ސިންގަޕޫރަްށ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނ . އެހެންކަމުން،60ލަ؛ . ޖުމ31ުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ ކުރުފާސް

މަްށ މަޢުޞޫމް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މަޝްވަރާއެުރވުهللا ؛ ޑރ. ޢަބްދ4336ުސަފީރުކަމަށް ދަފުތަރު ނަންބަރު 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މަތީން،  ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޖަރުމަނުވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ސަފީރުަކމަށް ހ. ސީވީޑް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް 

ެދްއވުން ކަށް ވޯޓު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް މަްޝވަާރއެރުވުމާ މެދު

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

  ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ60ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

. 60؛ ގެ އަދަދުތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގޮ

ކަނޑަައޅާ  ވެހިރާއްޖެއިން ދިޖަރުމަނުވިލާތަށް . ެއހެންކަމުން،60؛ ލަ. ޖުމ31ުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ ކުރުފާސް

ނަާވ ނިވަަޑިއގަންެއރުވުމަށް ފެޠީފް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަްށ މަޝްވަރާ އަޙްމަދު ލަ އަލްފާޟިލް ،ސީވީޑް ކަމަށް ހ.ސަފީރު

 ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ންމަތީ ގެަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު 115ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭހެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާ

 ، ހ. އަމީނީގޭ ޑރ. ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލްކަމަށްފީރު އްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ސަ ދިވެހިރާ އިނގިރޭިސވިލާތަށް

 ވުން އެދެން. ށް ވޯޓުދެއް އެރުވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް މަޝްވަރާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 85    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ59ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61 އަދަދު؛

. 59؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

 ކަނޑަާޅ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް  . އެެހންކަމުން،59ލަ؛ . ޖުމ30ުށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ ކުރުމަފާސް

ނަާވ ވަަޑިއގަންެއރުވުމަށް ފެނިފަރަޙަނާޒް ފައިޞަްލ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަްށ މަޝްވަރާ  ޑރ. އަމީނީގޭ  ކަމަށް ހ.ސަފީރު

 ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ންގެ މަތީއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު ަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ 115ނޫނުއަސާސީގެ ެގ ޤާރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި

ޝަންސް ނޭނައިެޓޑް އަދި ޔު ،ލަތްތަުކގެ ޖަމުޢިއްާޔއަށް ދިވެހިރާއްެޖއިން ކަނޑައަޅާ ާދއިމީ މަންދޫބަކަށްއެުކވެރި ދައު

ން އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ ޙުސައި ނޫހިރި ަކމަށް މ.ރުއޮފް އެމެރިކާއަށް ދިވެހިާރްއޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީ

 ން އެދެން.ވޯޓުދެްއވު އްޔަންކުެރއްވުމަށް މަޝްވަާރއެރުވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަށްޢަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31       އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:    

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ60ްންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ61ުއަދަދު؛ 

. 60؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

 އަށް ގެ ޖަމުޢިއްޔާ އެުކވެރި ދައުލަތްތަކު . އެހެންކަމުން،60ލަ؛ . ޖުމ31ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

އިން ވެހިރާއްޖެދިއަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފް ެއމެރިކާއަށް  ،ކަމަށްއިން ކަނަޑއަޅާ ާދއިމީ މަންދޫބުދިވެހިރާއްޖެ

ުރވުމަށް އެޟިލާ ތިލްމީޛާ ޙުސައިން ޢައްޔަްނކުރެއްވުމަށް މަޝްވަރާ އަލްފާ ،ނޫހުރި ކަމަށް މ.ކަނޑައަޅާ ސަފީރު

  މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ންގެ މަތީއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު ަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ 115ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހުރިއްާޔެގ ޤާ

ްއވުމަށް ންކުރެޔައްއާޒާެދވާދީ، އަލްފާޟިލާ ިވސާމް ޢަލީ ޢަ ކަމަށް ހ.ސަފީރު ކަނޑައަޅާ މެލޭޝިއާއަށް ދިވެހިާރއްޖެއިން 

 . މަޝްވަރާއެުރވުމަށް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ ޓުދެއްވި މެން. ނުފެންނަ ކަމަށް ވ58ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

. 58؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ޑައަޅާ ވެހިރާއްޖެއިން ކަނމެލޭޝިއާއަްށ ދި . އެހެންކަމުން،58ލަ؛ . ޖުމ30ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

ންނަާވ ނިަވޑަިއގައެރުވުމަށް ފެއާޒާެދވާީދ އަލްފާޟިލާ ވިސާމް ޢަލީ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް މަޝްވަރާ  ހ. ،ކަމަށްސަފީރު

 ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ންމަތީ އި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ގަ 115ނޫނުއަސާސީގެ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާދިވެހިރާ

ހ. ، ކަމަށްވެހިާރއްޖެއިން ކަނޑައަާޅ ސަފީރުރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންާކއަށް ދި ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސްޓް

 އްޒަތްެތރިއެުރވުމަށް އި މަޝްވަރާއްޔަންކުރެްއވުމަށް ފާޟިލް ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަފިނިފެންމާގޭ އަލްހިކި

 ވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއް 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވޯޓުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ55ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ުޓގައި ަބިއވެރިވި މެ. ވ2ޯގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބްލިކް އޮފް އެހެންކަމުން، ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަ .55ލަ؛ . ޖުމ28ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރ55ު

 އްޒާޤް ޢަބްދުއްރަ ލްފާޟިލް ޢުމަރުހިކިފިނިފެންމާގޭ އަ ސްރީލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްެޖިއން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަްށ، ހ.

 އެރުވުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އްޔަންކުެރއްވުމަށް މަޝްވަރާ ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްމަދު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން؛ 8.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ގާނޫނު( އަްށ ހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްގެ ދިވެ) 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ތްތެިރ ދު އިއްޒަމެތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމާ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮ ،ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން ެއދެން. 
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 ]ްއވުންވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

 ބަރުންގެ އަދަދު؛ނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެން. ނުފެނ60ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61އަދަދު؛ 

ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި ނެތް. ވަކި 

ދެކުނު ދާއިރާގެ  އެެހންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު .60ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 60

ހިރާއްޖޭގެ ވެދި ) 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ، ގާރީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްކަ

ލީހުން ތަށް މަޖިގެނައުުމގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނިޒާރު  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ،ތުންސަރުކާރުގެ ފަރާ؛ 8.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގެަނއުމުގެ ބިލު )ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( ައށް އިޞްލާޙު 99/2ނޫނު ަނންބަރު ، ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ންނަށް ރި މެންބަރުމެދު ިއއްޒަތްތެތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮ

 ދެއްވުން އެދެން. ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން .60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

. 60؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

އިރާގެ ނު ދާހިތަދޫ ދެކު ،އެހެްނކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން .60ލަ؛ . ޖުމ31ު ؛މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ފާސްކުރު

އަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓު 99/2ނޫނު ނަންބަރު ، ގާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ.  ،ގެނައުމުގެ ބިލު އަށް އިޞްލާޙު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ، ކުޅުދުއްުފށީަސރުކާރުގެ ފަރާތުން؛ 8.4ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ

ގެަނއުމުެގ ޞްލާޙުއިށް ނު( އަނޫރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާިދވެހި) 96/10ޫނނު ނަންބަރު ، ގާމޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ގަންނަވާ  ފެނިވަޑައި މެދު އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށްއްވުމާ އި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރެބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރު

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 60ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަށް 61އަދަދު؛ 

. 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި 

އުތުރު ދާއިާރގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ރުކާރުެގ ފަރާތުންއެހެންކަމުން، ސަ .60ލަ؛ . ޖުމ31ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ  96/10ނޫނު ނަންބަރު ، ގާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ސްވެއްޖެ. ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާ ،ެގނައުމުގެ ބިލުބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ،ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން؛ 8.5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ނު( އަށްަޤއުމީ ބަހަށް އިްސކަންދިނުމުގެ ގާނޫިދވެހިާރއްޖޭގެ ) 2011/9ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ތެިރ ދު ިއއްޒަތްމެތަްށ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ ގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮއިޞްލާޙު

 ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒި

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 60 ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ފެންނަ ކަމަށް .61އަދަދު؛ 

. 60 ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި 
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ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ެއހެންކަމުން،  .60 . ޖުމްލަ؛31 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛

 އުމީޤަިދވެހިރާއްޭޖގެ ) 2011/9 ގާނޫނު ނަންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ

ށް ގޮތަ  ނިންެމވިއި ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަ ،ގެނަުއމުގެ ބިލުށް އިޞްލާޙު ( އަބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ާގނޫނު

ނަތީޖާ  އިކަމަށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލު )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 ،އުނދަޫގވާ ވަރަށް  ،ަމއިކަށް އަުޑއަާރ ވަރަށް ،ްއކަާވއިރުކުރަމުންެގންދާ ގަީޑގައި ވާހަކަފުޅުދަ ލާންޢުއާއްމުކޮށް އި

 ނުގެންދެވުްނ އެދެން.ކުިރއަށް ށް ވާހަކަފުޅުރިޔާސަތަށް އުނދަޫގވާ ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު މުޞްޠަފާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ ތިމަރަފުށީ ،ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން؛ 8.6އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ގެނައުމުެގ ލާޙުށް އިޞް( އަގާޫނނު ޭޖގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓުދިވެހިރާއް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 އެއް ވަނީ ށް މި މިއަުދގެ ޖަލްސާގަިއ އެ ބިލަ ،ާވއިރުނިންމަވާފައި އިޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ބިލު މުޅި މަ 

ދު ތާއީ . ހުށަހެޅިލާނީ އެ އިޞްލާޙަށްއިރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަފު . އެންމެތާއީދުލިބިފަ ،ޞްލާޙު ހުށަހެޅިއި

 ދަންނަވަން.  ގައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހު ވައި ބިފައިވާ އިޞްލާޙު އިްއވަ ލި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 މެންބަރު އްޒަތްތެރިނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އި  އި،ހުށަހަޅުއްވަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

ގޮތަްށ   އަންނަނިވި)ދ(ގެ ފަހަތަށް އަކުެރއްވަނަ މާއްދާގެ ފަސް ޞްލާޙު. ބިލުގެ ރަްއާވފައިވާ އިޚަލީލް ތާއީދުކުهللا ޢަބްދު

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ެއއް އަކުރުގެ  މި -2ތަކެތި.  އިބަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ެއންމެހަފައި -1އިތުރުކުރުމަށް. )ތ( 

ާވއިދުަގިއ ދާ ގަން ހަމި ގާނޫުނގެ ދަށު ،ލުފުކޮށްދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫ ތަެކއްޗަްށ އިމްޕޯުޓ ޑިއުީޓ މާބަޔާންކުރާ

 .ެއވެބަޔާންކުރަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން. މިދެންނެވި އިޞްލާޙަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެ
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

  ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވި މެންބަރުންގެ  ތިއްބެ . ހާޒިރުވ85ެ އަދަދު؛ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

 ބަރުންގެ އަދަދު؛ވޯުޓދެއްވި މެން. ނުފެންނަ ކަމަށް 21  މެންބަރުންގެ އަދަދު؛. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ61ި އަދަދު؛

 އަދަދު؛ ންބަރުންގެ ަބިއވެރިވި މެަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި . ަވކި ގ39ޮ

 އެެހންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .60 ލަ؛. ޖުމ31ު . ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛60

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫުނ ގާ ،ވާފަިއވާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްދާ ތިމަރަފުށީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ޓީން ޖިލީހުގެ ކޮމިމަގެަނއުމުގެ ިބލު މުޅި ށް އިޞްލާޙު( އަޖޭގެ އެްކސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނު ދިވެހިާރއް) 79/31ނަންބަރު 

ކަށް ންނަވާ ގޮތަ ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގައިއްޒަތްތެރި މެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ނިންމެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 އެދެން. ވޯޓުދެްއވުން
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  ތިމަރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބިވ ތި . ހާޒިުރވ85ެ އަދަދު؛ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ، މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ60ޯ؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދ61ު މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

ގެ އަދަދު؛ ންމެންބަރު ިއވެރިވި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ބަ 

އިރާގެ ދާ ށީސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ތިމަރަފުއެހެންކަމުން،  .60 ލަ؛. ޖުމ31ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛  .60

ޭޖގެ އެކްސްޕޯުޓ ދިވެހިރާއް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 އްޖެ.ހުން ފާސްވެގޮަތށް މަޖިލީ ނިންމެވި އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުމުށް އިޞްާލޙު( އައިމްޕޯޓު ގާނޫނު
 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން އޮންނާނެ ތާރީޚަކާއި ަވގުތެއް އަ  .ދެން އޮތީއާދެ! ނިންމުން 

ރަށް އަިދ ވަ ންެދވޭނެކަނޑައަޅާަފއި ދަންނަވާނަން. މާދަމާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތް ުކރިއަށްގެ

ލީހުެގ ގަނޑު މަޖިލީ. އަދި މިއާެއީކގައި އަޅު އެހެން މި ދަންނަވާ ،ކަމަށް ފެންނާތީ ކަންތައްތައް ަތއްޔާުރވެފައި ެނތް

 ލާނަން. އި ނިންމައަޅުގަނުޑ މަޖިލިސް ،ޖަލްސާ އޮންނާނެ ދުވަހާއި ަވުގތު އަދި ފަހުން ދަންނަވާނެ ކަމަށް ދަންނަވަމުން
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން   .1

 ޢަރީފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑުއްވަރި 
ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު 

 އަޙްމަދުމަނިކު 

 2018-12-11 ޖޭ.ޕީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .2
 ދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށީ ނާޡިމްގެ ބަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
 ޙުސައިން 

 2018-12-11 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ  .3
ދާއިރާގެ  ދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށީ ބަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 
 2018-12-11 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު  .4
 ދޮންމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ތޮއްޑޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 2018-12-11 ޖޭ.ޕީ
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