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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަވީސް ބާ ވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )ހޮނިިހރު 2018 ބަރުންޑިސެ 15

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  25ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު 

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާން އެޖެންޑާ އިދުވަުހގެ  -3

 .2018/3/22އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. އެއީ  3އަށް،  2018/42އިން  2018/40ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު ފާޔައުމިއްޔާ  -3.2

ޔާތައް. މި ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއް  18ވަަނ ޖަލްސާއިްނ ފެށިގެން  16ވަނަ ދައުރުގެ  3ގެ ވަނަ އަހަރ2018ު

ަފއިނުވާތީ، ށަހަޅުއްވާޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިރުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހު

ާރ ްނ ގަބޫލުކުން، މި ޔައުމިްއޔާތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީ

 ރު. ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 



2 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ 

ްށ ސް ކުރިޔަކަ ރަީއސް، ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް ކެތްކުެރވޭނީ؟ މިގޮތަކަްށ މި މަޖިލިއިްއޒަތްތެރި

. މިކަން ނުގެންދެވޭނެ. މިނޫން ގޮތަަކށް ކުރިޔަށް ގެންދިަޔއިްއާޔ ކަންނޭގެ ރަނގަުޅވާނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ހުއްޓުަވއިދެްއވާ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ން. ިއއްޒަ ނިޒާމު ގެއްލޭ ޮގތަށް އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޢަމަލުނުކުރެއްވުމަްށ ދަންނަވަމަޖިލީހުގެ

ރުންނަށް ރި މެންބަމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ދޮރު ހުޅުވަިއގެން ތިބެ ތި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެ

 ޑަށް އެދެން.ދަތިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެްއުވން ވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި އައިޓަމް، މި އެޖެންާޑގެ ދަށުން ކަމެއް ނެތް. ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭުޒން ހު -5

ރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ހ(އިން ރަީއސުލްޖުމްހޫވަނަ މާއްދާގެ )116ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  -5.1

 ްއކަތުގެ މަސަ ވުޒާރާަތކުގެ  ުވޒާރާތަާކއި، އެ  އުފަްއދަވާފަިއވާ ަގއި 2018 ޮނވެންބަރު 17 އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން

. ން ފޮނުވު ކޮމިޓީއަށް ދާިއމީ ގުޅޭ  ެއ މައްސަލަތަކާ މައްސަލަަތއް ވާަފއިވާ ފޮނުއް ގުޭޅގޮތުން ދާއިރާތަކާ

 ނަވަން. ަގއި ދަންއްމު އަރިހުޢާދެްއވުމަށް އަމީންަވއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިްއވަ
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ރާއްޖޭެގ ިދވެހިވެ. މް އިްބރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސި

 17ޔާުރގެ ދަށުން، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ އިޚްތ116ިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

އްޔިތުްނގެ ދާއިރާތަްއ ރަ މަަސއްކަުތގެ  ވުޒާރާތަުކގެ ވުޒާރާަތކާިއ، އެ ުއފައްދަވާފަިއވާ ަގއި 2018 ނޮވެންބަރު

ގަަވއިދެްއވުން ެތއް އަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި، އެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮ

ރާތަްއ ާދއި މަސައްކަުތގެ ުވޒާރާތަުކގެ  ވުާޒރާތަކާއި، އެ  ިމގޮތުން ސަރުާކރުން އުފައްަދވާފަިއވާއެދެމެވެ. 

ރަބީޢުލްއާޚިރު  6ގަންަނވާނޭ ލިޔުްނ މި ސިޓީާއއެުކ ފޮނުވީމެެވ. އިހްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުްނ އެދެމެވެ. އެނިގވަަޑއި

 .  ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2018ޑިސެންބަރު  13. 1440

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ނުވަން ނިންމަކޮމިީޓއަށް ފޮދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު -6

 ބުކަން ނައި ޔާގެމްހޫރިއްރަީއސުލްޖުޅުއްވާފައިާވ، ހުށަހަ އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  އޭދަފުށީ -6.1

ން ރިއްޔާގެ ނައިބުކަ. ރައީުސލްޖުމްހޫއިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ރައްކާތެރިކަުމގެ ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ

 ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަުމގެ ބިލު. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުށަހަޅާ ކަްނކަން.ކޮމިޓީތަކު -7

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަާނ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު، އިޖުތިމާޢީ  2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ިރޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 
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ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު هللا. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު މުޤައްރިރު،

 އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ްށ ( އަނުދިވެހިާރއްޖޭގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫ) 2009/8. ގާނޫނު ނަންބަރު ސްރައީ ިއއްަޒތްތެރި ޝުކުިރއްޔާ`. 

ަގއި  2018 ރުބަންިޑސެ 12ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.  ވައިއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް

ރާއްޭޖގެ ިދވެހި) 2009/8ރު ވަނަ ބަްއދަލުވުމުގައި ގާނޫނު ނަންބަ 13އަހަރުގެ  ބޭއްވި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މި

ށް  ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ެއއްވެސް އިޞްލާޙަކާ ނުލައި ފާސްކުރެްއވުމަށްނު( އަބެހޭ ގާނޫ ނާޕެންޝަ

ން ގޮތެްއ ދު މަޖިލީހު މެ ބިލާ މި ވަިއ،ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަ، ޒިރުވެހާ

ނޫނު ގާ ،ފަިއވާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ޮކމިޓީން ނިންމެވި. ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާ މަށް މި ރިޕޯޓްނިންމެވު

 1  ޖަދުވަލްގެޓުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މި ރިޕޯނު( އަބެހޭ ގާނޫނާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޕެންޝަ) 2009/8ނަންބަރު 

 ށް އަގާނޫނު(  ބެހޭ ޕެްނޝަނާ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ 2009/8 ނަންބަރު ގާނޫނު ގަިއ ހިމަނާފައި ެއވަނީެއވެ. އަދި

 ނިސްބަތް ވިވަޑަިއގެންނެ މެންބަރުން ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ން ޕޯޓް ކޮމިޓީ ރި. ވީމާ، މިހިމެނިފައިވާެނއެވެ ަގއި 2 ޖަދުަވލް ގެ ޕޯޓުރި މި ،ތަފްސީލު ޒިރީ ހާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގާނޫނު  ،ވާޅުއްވާފައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްަލމް ހުށަހަ ،ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން ؛ފާސްކުރެްއވި

 ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ށް އިޞްލާޙު ނު( އަބެހޭ ގާނޫ ނާިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަ) 2009/8ނަންބަރު 

ދާގެ )ރ( ގަިއވާ ވަނަ މާއް 86މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ންތީފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަ 

ލަްށ ބި އަދި މި ،ކުރެވިމެދު ކޮމިޓީގަިއ ބަހުސް . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލާން މި ރިޕޯޓް ހުަށހަޅަމެވެތީމަ ގޮތުގެ

ގިަނ  ރަށްވަކުރުމުގައި ްއވި. އަދި މި ޚިޔާުލ ފާޅުބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެ މާބަދަލެއް ގެނައު

 ތަކެއް  ބަދަލުބިލަށް އިތުރު މި  ،ިގނަ މެންބަރުން ވިދާޅުވި ސާސްތައް ފާޅުކުރެްއވިއިުރަގއި ވަރަށްހުއިމެންބަރުން 

 ކާރުންސަރު  ،ކުާރއިރުަގިއ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ަކމަށް ނުވާތީވެބެހޭ ގާނޫނު އިޞްލާޙު ނާގެނައުމަކީ ޕެންޝަ

 ،ގަންނަވާނެނިގވަަޑއި އެ .ލު ފާސްވީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިއްތިފާޤުން މި ބި ންގެވާ ގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުހުށަހަޅާފައި

ދާނެ ބިގެންތަކެއް ލިގިަނުގނަ ފަސޭހަ ބިލުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަަރށް މި

ބިުލ  މި ަވއި،ޓުެދއްތަޅުމުގައި ވޯށް ބިލަ ުޅ ކުރުކޮށްލާނަން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިވާހަކަކޮ ގެ ބިލެއް. އަުޅގަނޑު 

 ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



5 

 

ންބަރުންނަށް ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެ 2018ޑިސެންބަރު  12އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓް ވާނީ 

 1މުލަ ފަިއވަނީ ޖުފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްުނވޭ. ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ަކނޑައެޅި

ށް . އެމް.ޑީ.ީޕއަސިކުންތު 43މިނެޓާއި  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓާއި  22ގަިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

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

އްެކވުމަށް މިނެޓު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެ 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ޒަތްތެރި ފަހު( އިއް ނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްއެދިަވޑަިއގަތުމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން

ން އެދެން. ކޮށްދެްއވުމެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންެދވޭ ގޮތަށް މާޙައުުލ ޤާއިމު

 ރުޞަތުއަުރވަން.މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުގަނޑު ފު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގައި ން ފަންޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ވަރަްށ ގިނަ ޕެންޝަ

ކަން ންނަވަން، މިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަބައިވެިރވާ ރައްޔިތުން އެދެމުން އަންނަ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު 

ތީ. ނުވާފައިވާދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މި ބިލު ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮ

ޅި ސް، މުރާއިރު ވެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ިގނަ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ މިކަން މިހެން ކު

 ލާޙުތަެކއް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު އަލުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ރަތާތްތަކުން ދިރާސާކޮށް، މިއަްށ ރަނގަޅު އިޞް

، އެިކ ދާރާތަކުންގެނައުމަށް މި ވަގުުތ ވަރަްށ ބޮޑަށް މުހިއްމު. މިހާރު މި ޮއންނަނީ އެކި ގާނޫނުތަކުން، އެިކއެކި އި

 ްނ އޮފީހުންަގއި ޕެންޝަްނ ގާނޫނު އައުމަށްފަހުަގއި ެވސް. އަދި ޕެންޝަމިންވަރަށް ޕެންޝަން ދޭ ުއސޫލެއް ާރއްޖޭ

 ުނގެ ދަށުން ވަކި އުސޫލެްއގެ މަތީން ޕެްނޝަން ދެމުންދާއިރު ވެސް، ސަރުކާރުގެ އެިކ މުއަްއސަާސތަކުން އެކި ގާނޫ

ނިވި މެހެއްޓެޤުބަލަށް ދެއެކި ޕެންޝަން ދެވެން ފެށީމާ، ޕެންޝަން ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ކުިރއަށް އޮތް ުމސްތަ

ހޭަދެއްއ  ރަށް ބޮޑުގޮތަކަށް އެކަން ުނވެހިނަގއިދާނެކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް. އަދި ސަުރކާރުގެ ަބޖެޓުން ވަ

ރަްށ ުޅގަނުޑ ވަޕެންޝަން ފަންޑަށް ހިނގަމުންދާއިރު ވެްސ، ެއާއއެުކއެީކަގއި ކުރަމުންދާން އެބަޖެހޭ. ެއހެންވީމާ، އަ

ޝަނުަގއި ކައި ޕެންދުކުރަން މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް. އާދެ، ޙައްޖުގެ ައޅުކަން ކުރުމަށްޓަބޮޑަށް ތާއީ

ަގިއ  އޮތްކަމުހުރި ފައިސާއިން ބަެއއް ހޭދަކުރެވޭ ގޮތަށް ޕެންޝަންގެ ާގނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު. އެހެން އެކަން

، ދިރާސާކޮށް  ޕެްނޝަން ގާނޫނު އަލުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުންވިޔަްސ، އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ، މުޅި އެކުއެީކގައި

ކުރިްއާޔ  މިއީ. ޝު ޕެންޝަން ގާނޫނު މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ކުރަންޖެހޭ ބިލެއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 



6 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ބޭރުގައިޖިލީހުގައި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ބަެއއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުއާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން، މަ

ތިވެއްޖެ. ގެންދަން ދަތިއްބަަވއިގެން މަޖިލީހުގެ ނިާޒމު ގެއްލޭ ވަރަށް، ދަތިފުުޅާވ ގޮތަށް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް 

، ނަޑއިލާފައިނގޭތޯ. ައުޅގަނޑު މެދުކައެހެންވީމާ، މި ަވގުތު ައޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން އި

ސާ ނޑާލީ ޖަލްމާޙައުލު އަުޅގަނޑު ޤާއިމުކުަރންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާތީ، މި ވަގުތު އަުޅަގނޑު މެދުކަ

 ކުރިއަްށގެންދިއުން. 

 

 ]އަށް  14:44އިން  14:14 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:[

 (އީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންަނވާެނ `. ައޅުގަނޑުމެން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްާކ މަސައްކަތް ފަަށއިގަންނަނީ. ިމހާރު އެނިގވަަޑއިގަ

ެގ ރާއްޖޭ)ިދވެހި 2009/8ފަދައިން، މިހާރު އަޅުގަނުޑމެން ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި ގެންދަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

މިހާރު  ހެންވީމާ،ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ އިސްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލުގެ ޮކމިޓީން ފޮނުވި ރިޕޯޓުގެ ބިލަށް. އާދެ! އެ

 މި ރީފް. ދެންއެންމެ ފަހުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި އޮީތ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަ

ދެން އެނެތް. އަުޅގަނޑު   ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް މެންބަރަކުވަގުަތކު އަދި އެހެން ިއްއޒަތްތެރި 

 ބަރަކުތްތެރި މެންވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުން. އާދެ! ެއްއެވސް އިއްޒަ

ވަަނ 3ގެ ދާގެ )ހ(ވަނަ މާއް 75ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  ުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން؛ނުވާތީ އަފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި 

ތްތެިރ ރާގެ ިއއްޒަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި ،މަތީން އެ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ ގޮތުގެ ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ނާ ބެހޭ ގާނޫނު( ންޝަދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެ) 2009/8 ، ގާނޫނު ނަންބަރުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޓަށް އެހުން ވޯޓު ވޯމެދު  މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމާ ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. 3މުގެ ބިލުެގ ގެަނއުށް އިޞްލާޙުއަ

 ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. 

ލުމުެގ ބެްއސަލަތައް ނޭނގޭ މަުރތަކުގެ މަ، ގޮތްޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަާކއިލަތުގެ ފައިސާާއއި މުދަލަށް އުދަ -7.2

ޕޯޓް ޕޯޓް. މި ރިނިންމެިވ ގޮތުގެ ރި ދިރާސާކުރައްަވއިމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން  ،ބިލު

މީދޫ  ޑޫއައް  ،ރިރުއް ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤަމިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ

 ގަނޑު ައޅުރު ރޮޒައިާނ އާދަމް. އަްއޫޑމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަމަށްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު
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 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޭގ ގޮތްނޭ ،އި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާ އިލަތުގެ ފައިސާއާ . ދައުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން ޅުގަނޑުމެއަ މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުުމގައި 

އަދި  ،ންތަާކއިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ ުހރި ކަންބޮޑުވު ،ގެންގުޅެަފއިވާ އުސޫލަކީ 

ންކާ ންބޮވުންތަކަިހމެނޭ ވެސް އެކިެއކި ގާނޫީނ ފަރާތްތަކުން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި އެާއއެީކގައި މަޖިލީހުގައި ނު

ރާތަކާ އެ މަޝްވަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅަގނޑުމެން ،ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އެަކންކަމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ން  އެކީަގއި އަލުއެޓަރނީ ޖެނެރަލާ،  އަލުން ބައްދަލުކޮށްޖެނެރަލާނީ ުތގެ މަތީން އެޓަރއެްއގޮތްވާ ގޮ

އް އަިދ ބޮުޑވުންތަންމެންބަރުންގެ ކަ ،ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިގެން ޓަށް ބިުލގެ ޑްރާފް ،މަޝްވަރާކުެރވިގެން

އި ގަފްޓު އޮތް ޑްރާމި މިހާރު ލާފައި އެ ކަންކަން ރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަލިއަުޅަވއިހު ޖެނެރަލްގެ ެވސް އޭރު ކައުންސެލް

މިޓީެގ މި ކޮ ،ތީއޮ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅގައި މިހާރު ތި ނުހުންނާނެކަން އަޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ދެން ތި

 ނިންމާލަމުން  އެީކގައި ހުށަހެޅިފަ. އަުޅގަނޑު ހުިރ ބަދަލުތަކާއި ރިޕޯޓް. މިއާއެީކަގއި މި ަވނީ ބިލަށް ގެނެވިފަ

ކުނު ދެ އްފުށީއި، ުކޅުދުއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނާ  ދާއިރާގެކަނޑިތީމު ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ަސއްކަތް ށްެދއްވި މަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުުމގެ މަސަްއަކތުގައި ކޮ

ބާރުލުމަށް ްއވި އެއް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދެެއީކގަިއ ކޮމިޓީގެއެއާއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން. އަދި ހަމަ

 އަދާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުންނަށް ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެ 2018 ބަރުިޑސެން 13އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓް ވާނީ 

 1ޖުމުލަ  ޅިަފިއވަނީމި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއްނުޭވ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނޑައެފޮނުވިފަ. 

އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ، ކުންތު ސި 43މިނެޓާިއ  16ޖުުމހޫރީ ޕާޓީއަށް ، ންތުިސކު 47މިނެޓާއި  22ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިރު. އެއީ 

ކި ޕާޓީއަކަްށ މިނެޓު. ވަ 3ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސި 2އި މިނެޓާ 3ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސި 24މިނެޓާއި  14

އްެކވުމަށް މިނެޓު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެ 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

 ވަރަންފަހު( ނޮޅިތުކޮަޅކަށް)ަވގު ހުޅުވާލަން. އެދިަވޑަިއގެންވުމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަރީފް.. ނޮޅިވަރަންދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް

 

  ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަރީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަން
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ގޮތަށް  ކަންކަން ހިނގި ޙަީޤޤަތުގައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި  އާދެ، `. ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އުމުގެ ހާލަތު އޮތީ ަވރަށް ބިރުވެރި ގޮތެްއގަިއ. ޤަދުވަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި މި އަހަރު ބަލާއިރުަގއި ފާއިތުވި މަދު

ަމގުމަތީަގިއ  އާއި،ފުލުސް މީހާމަުރވާ ގޮސް އުޅެނިޮކށް ގޮތް ނޭނގި  މަހަށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ

އަިދ  ،ންދިޔަ ބްލޮގަާރއިޓިގެޭގތެރޭގައި ހުއްޓާ ކަތިލެވި ވެއް  އާިއ،މަރުވާ ސިފައިްނގެ މީހާ އުޅެނިކޮށް ގޮތް ނޭނގި

ދެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަާވ  ؛ންދިޔަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނާއިެވއްޓެމު ،ކަތިލެވި މަގުަމތީގައި އެިކއެކި ތަންތާނަގއި 

 .ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ބިރުވެރި ކަންތައްތައްޭނނގޭ ގޮތަށް.  ސް ގެއްލިދިަޔއީ ގޮތްނޫްސވެރިޔާ ވެ  ،ވާހަކަައކީ

ށް އަަރއިގެްނގޮސް ނޭނިގ ހުލިވާކަެށއް. ްތވައާ ،ނޫން ހުދުކާފޫރުކޮޅެްއގެ ވާހަކަެއއް  ކީ ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި

މި މުޖުތަމަޢުގައި އަާމންކަމާއި ރަްއކާތެރިކަން ހުިރހާ ގާނޫނުތަކުން ލިބިގެްނވާ  ،މިދައްކަނީ ބޮޑެތި އިންސާނުން

 މާތޯ.ފިކުރުފުޅުކުަރއްވަ އިިވސްނަ .ދައްަކނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދިޔަ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މިގެންއިންސާނުން ެގއްލި

ދައްކަނީ  މިވަރަްށ ބިރުވެރިކަމެއް. ނޭނގި އިންސާނުން ގެއްލުމަކީ  ނެތް. ވީނުީވއެއް ބިރުވެރިކަމާއި ހިތާމަިއގެ ކޮެޅއް

އެާއއެކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް  .ެގ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދިޔަ ކަންތައްަތކުއިހު ހިނގަހަށްދުވަ އި ރާއްޖޭގައި ދާދި މި

ދުވަަހކު އިރުއަާރއިުރގައި ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަތުން އެތަެކއް ފައިާސތަކެއް ގެއްިލގެންދިޔަ ވާަހކަ.  ކޮންމެ ،އިިވގެންދިަޔއީ

 . އެބަެޖހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މިކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ަބލަން އެބަޖެހޭ. މިކަންކަން

އުމުެގ ހަށިގަނުޑަގއި ޖެހިފައިވާ މި ބަލިތަކަްށ ޤަޑަްށ މިކަމާ ވިސްނަްނ އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ބޮ

 ނުދީފިއިހޭ. މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭސްފަރުވާ މިހާރުން މިހާރަށް ހޯދަޖެދޭންއިހޯދައެަބ އަޅުގަނޑުމެން ފަރުވާެއއް 

ބޮޑު  އެންމެދައުލަތުގެ އިސްވެިރާޔގެ  .ނަގއިދާނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްވެގެން ހިއުމު ޕެރެލައިޒްޤަމި  ،ނަމަ

 ބެލެހެއްޓުން. ވެރިކަމަކީ މަތިެވފައިވާ އަމާނާތްތައް ރަނގަަޅށް މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ވެިރއެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއާ

މުގައި ފުރިހަމަައށް އަދާކުރުމަކީ ވެރިމީހާގެ ަމއްޗަށް ވާޖިެބއް. ވެިރކަމުގެ ޤާގެ މަ އަމާނާތެއް. އެ އަމާާނތް އޭހީއިލާ

ބަޔަކަށް. އެއީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އަމާނާތާއި މާލިްއޔަތާ މެދު އަމާނާތްތެރިވުން.  އަމާނާތްތައް ބެހިގެންވަނީ ދެ

އަމާނާތް.  ތެރިވުމަކީ ވެިރކަން ހިންގުމުގެމާނާތްއަ އަްނގަާވފައިވާުތގަިއ ދާޅުާވ ގޮުތގަިއ ައންނަނިވި އާޔައިމާމުން ވި

ކަށަވަރުން އަމާނާތްތައް އޭެގ ހަމަ" ،އަންަގވާފަިއވަނީهللا ވަަނ ާއޔަތުަގއި މާތް ފަންސާްސ އަށްނިސާ ސޫރަތުގެ 

މީހުން  . އަދި މީސްތަކުްނގެ މެދުަގއި ތިޔަަބއިވެނަށް އަމުރުކުރަްއވަތެަބއިމީހުންތިޔަهللا ލުވެރިންނަށް އަދާކުރުމަށް ހުއަ

 ެއކަމަކާ މެދު ތިޔަބައި هللا ހަމަކަށަވަރުން  ވެ.ކުރުމަށް ވެސް އަމުރުުކރައްވަތެ ލަށް ޙުކުމްޢަދް ،ނަމަ ރާޙުކުމްކު

މޮޅަްށ  ،ޮވޑިގެްނވާއި މޮޅަށް އައްަސވަ އީهللاަހމަކަށަވަރުން  !ވެކަމެއްެގ މޮޅުކަމާއެ  ވާ އިްއވަ ޡުޢުވަ ނަށްމީހުން

 ،ހުރި ގޮތުގައި މީ ތާރީޚުން ފެންނަންއިސްލާ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ".ޮވޑިގެްނވާ ރަސްކަާލނގެެއވެއިބައްލަވަ 

އެކަާމ  ،ވާތީބައެއް ުމވަްއޒަފުން ވިަޔފާރިކުރައްަވިއގެން އާމްދަނީ އިތުރުކުރަްއވާފައި  ،މަރުގެފާނުޢުމިނީން އުލްމުރުއަމީ

 ؛ސްަތކުންނޫނޭ. މީ  ިވޔަފާރިުކރާކަށެއްވީ ތިާބ ވާދީައކަށް ފޮނު ،ފާނުގެތިމަންކަލޭ  ؛ފާނު ިވދާޅުވިގެމަރުޢުހެއްދެވި. ދެކޮޅު
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މުއްސަނދިކަން އިތުރުެވގެންދިޔުމުން  ،އަސްަތކާއި  ،ގެ އަޅުްނނާއިޢާޞްމުރުބުލްޢަ ،ކަމަށް ފޮނުްއވިލީ ރުގެ ވަޞްމި

މުރު ދެންނެވި. އަޅުގަނުޑ ޢަތަނަަވސްކަމެއް ކަމަށް ވިޔަފާރިކުަރއްަވިއގެން ލިބިވަަޑއިގެން މެދު ސުވާލުކުެރއްވި.  އެކަމާ

ހުރިހާ ކަމަކަށް  ޖެހުމާ ެއކުަގއި. ިމއީ ވަރަށް ދިުގކޮށް ދެެކވިދާނެ ވާހަކަ. މިލާނަން ގަޑިއިހިސާބުން ނިންމަމިހާ

ރައްޔިތުންނަްށ  އި،ސާތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހޯދަމި ދައުލަތުން ގެއްލިފަިއވާ ުހރިހާ ފައި ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި

ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ގޮތަކުްނ  ،ޙް ވެރިޔާ ލިޞާަތއް ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދުގެ އެ ޙައްޤު

ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް މި މިަކން .ގޮތުން ވެސް ގާނޫނީ ،ގޮތުންާނއި  ދީނީ ،ކަެމއް. ދުނިަޔީވ ގޮތުންނާއި  ލާޒިމުވެފަިއވާ

ފާނު ފަހަތްޕުޅުގަިއ އެމަނިކު ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ތާއީދުކޮށް  ށްއެކަމައަޅުގަނޑުމެން އެްނމެން  އި،ބާރުލަ

 ތިބުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ައުޅގަނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاދުގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ރިކަންކުެރްއވީ ތަޤުދީރަށް ވަންެދން ވެ އަހަރު ފަސް ރައީސް ޔާމީން ދިވެހިާރއްޖޭަގއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ުނވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިމަންމަނިކުފާނު ތާއަބަދަށް އެެހން ދެންނެވިއަސް ދޮގަކަށް ؛އޭލާނަމޭ ހިތާއިއޮޅުވަ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އިރުަގއި ދެމިހުރެވޭނެ ަކމަށް ހިތަތިމަންމަނިކުފާނަށް އަބަދު އެ ބާ ،ކަަމށް އާރާއި ބާރުަގއިހުންނާނީ 

އެ ގެންދަނީ އެކުިރ  ންޔާމީ ނުވާނެ. މިއަދު ރައީސް ވެރިކަންކުރި މީހެކޭ ބުންޏަްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޮދގަަކށް

ެއއްޮކށް އެ ަވއްކަުމގައި ަބއިވެިރިވ  އޭަނއާއެކުރި ަވއްކަމުެގ ތަޙުޤީޤަށް ފުލުސް އޮފީހަށް އެ ގެންދަނީ.  ؛ވަްއކަމުގެ

އިއްޒަތްތެިރ  ،ދެކޮޅަށް އެ ިއހުތިޖާޖުކުރަނީ ލީހުގައި ވެސް ަވއްކަން ހޯދުމާއެތައް މީހުންނެއް މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖި

ފު ހޯދަންވެގެން ެއކަނި ސާމި ބިލަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ކޮށްފަިއވާ ވަްއކަންތަކުެގ ިއން ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ،

ވެސް އިންޞާފު  މީހުންނަށް އެ ،ވެސް ގޮސްަފއިވާ މީހުންނަށްނޫން. މިއީ ގޮތްނޭނގި މަރުވެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް

 .ތެރި ަރއީސްވާ ބިލެއް. ިއއްޒަތްފު ހޯދަިއދޭންވެގެން ހުށަހަޅާފައި ސާވެސް އިން އިލާަތކަށްޢާމީހުންގެ  އެ އި،ހޯދަ

ެގ އަނިާޔވެރިކަމުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ސަލާމަތްވެވިއްޖެ. ންރައީސް ޔާމީ ،މީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނު

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރަީއސް ޔާމީނުގެ  އި،ސީ އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯދައަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ރިޔާ

މަރުެވގެްނގޮސްފަިއވާ  .ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްއަނިާޔވެރިކަމުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ސަލާމަތްވެވިއްޖެ. އެެހންނަމަވެސް، 

 އެ  އަލުން އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ގޮތްނޭނގި މަރުވެގެްނ ގޮސްފައިވާ މީހުން ،މީހުން

މީހުންނެއް އަލުން އަނބުރާ  އިލާތަކަކަށް އެޢާމީހުންގެ  މީހުންނެއް އަނބުރާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭނެ. އެ
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ޮކއްޮކއިންނަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ށް،ބޭބެއިންނަ ށް،ަދއްަތއިންނަ ށް،މާތްބަފައިންނަ ،އިލާަތކަށްޢާމީހުންގެ  ބޭނެ. އެނުލި

 ،ކޮންބަޔަކު ބުނެގެންތޯއާއި  ،މީހުން މަރާލީ ކީއްވެގެންތޯާއއި ފު. އެސާހަމައެކަނި އިން ،ދެވެން އޮތް އެްއޗަކީ

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އިލާތަކަޢާއެ  އި،ތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައެ މަރު ؛މިކަންކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ،ކިހިނަކުންތޯއާއި 

ިއލާތައް ގެއްލިަފއިވާ ކުދިން ައލުން އަނބުރާ ނުދެވެންޏާ ޢާއެ  ؛ކުދިން ފު. އެސާވެން އޮތް ެއއްަޗކީ ިއންއިދެހޯދަ

ވާީތ  މުގައިހޯދުންކަ ފުސާމީހުންނަށް ިއން އެ ، ކަމަކީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެން އޮތް 

 ،އެީކގައި  ނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާމި ކޮމިޝަ ،މި ބިލު ފާސްކޮށް ،މިދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފު ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ޝުކުރިްއާޔ ސާންނަށް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ އިންަރއްޔިތު އެކީަގއި ގެންޮގސް ދިވެހި ހަރުދަނާކަމާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވާްނ ރި ަބއިވެ އިބަހުސްގަ ތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިއަޅުގަނޑަށް އި އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. 

ން ަބިއވެރިވާ ބަހުްސގައި ްތތެރި މެންބަރަކު މި ބިލުގެ ނެތް. އާދެ! އެހެން ިއއްޒަ އްއެދިަވޑަިއގެންފައެ 

ނަވަން. ގައި ދަންކަމުލާ ނިމުނީޙަސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުއެީކަގއި އަުޅގަނޑު މިހާހި ތުމާނެއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ،ންވާ ގޮތުގެ މަތީމާއްދާގެ )ށ( ގައި  އެ، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ،ވާ ޅުއްވާފައި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަލިފުށީ

 ބިުލގެ އް ބެލުމުގެގޮތް ނޭނގޭ މަުރގެ މައްސަލަތަ ،ދައުލަތުގެ ފަިއސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ަމއްސަަލތަކާއި

 ނާނެ ވާހަކަ މެދު ވޯޓަށް އެހުން ވޯުޓ ގަީޑގައި އޮން މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ތިންވަނަ ކިޔުން އިްއވަން.

 ދަންނަވަން. 

 ަވއި ނިންމެވި އްކުރަދިރާސާ  ކޮމިޓީންބެހޭ ސާތަކާން މުއައްސަ މިނިވަ ނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގާދިވެހިރާއްޖޭގެ  -7.3

މިޓީެގ ކޮބެހޭ  ތަކާސާތަުކެގ ކަންތައްމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަ ޕޯޓް.ގޮތުގެ ރި

 މެންބަުރ އްޒަތްތެރިއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ  ،މުޤައްރިރު

 އަރުވަން. ދަމަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުރޮޒައިނާ އާ

 

 ަހކަދެއްެކުވން:މް ވާއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަ

މިޓީން ބަލައި ސާތަކުގެ ކޮނޫނީ ިޚދުމަތުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަގާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އްޔާ ޝުކުރި

ކޮށް ން. ފުރަތަަމ ކަމަކަށް ހަމަ އާއްމުދާއިރާެއްއަގއި މަޝްވަރާކުރި ދިރާސާކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ފުޅާ

ޭރގައި ތެކުރިން. ޭއގެމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްޚިޔާލު ހޯދުއިޢުލާންކޮށްގެން މި ބިލަށް މަޖިލީހުން  ،ހުޅުވާލަިއގެން
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ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ. އެ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް  ނަށްވަރަށް ގިނަ ލޯޔަރުންނާއި ެއކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެން

 ،ރި މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބިނާކޮށްއިްއޒަތްތެ  އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައިބިނާކޮށް

ަގޑިއިުރގެ  4 ހުަގއި ބޭްއވިްނ ގާްތގަނޑަކަށް މަޖިލީ މިީޓގެ ަބއްަދލުވުމެއްއެްއކޮށް ކޮ ގަނޑުމެން އެޓަރނީ ޖެެނރަލާޅުއަ

 އެދުުނ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ،ލުވުމެއް. ެއއަށްފަހު ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެެނވިދަބައް

ން މި ބިލު ފާސްވެގެންދިަޔއީ ކޮމިީޓގަިއ ްށގެއްކަތްކޮުޅގަނޑުމެން މަސައަވާ ގޮތަށް ތައް ީމގައި ރިފްލެްކޓުކަންތައް

، އި ހިތްހަމަޖެހިގެން. އެހެންވީމާދޭތެޭރގަ މިހާރު އޮތް ވަރޝަނާ ،ސް ެއކަމަށްފުޅުން ވެހުރިހާ ބޭ ،މެންބަރުން

މެންބަރުން ވެސް މި ިބލުގައި ވެްސ ވަރަށް ޮބޑަށް ހުިރހާ ގެ ކޮމިޓީ  ،ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު ހަމަ 

ރާއެއްަގއި ދާއި ދިޔައީ ހަމަ ވަރަށް ފުޅާތް ވެސް ޓީެގ މަސައްކަކޮމި މެންއަޅުގަނޑު އަދި .މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާަފއިާވކަން

އްެވސް ބޭފުޅަުކ ަލއިގެންނޭ ކިޔާފައި އެ އި އަޅުގަނޑުމެންނެއް އަވަްސއަުރވަެއއްެވސް ގޮތަކަށް މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން.

ކަށް މި ިބލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ައދި އެްއވެސް ބޭފުޅަ .ެވސް ނޯންނާނެ އެއްޞަތު ނުދީރުޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފު

ވަރަށް ގިަނ  ،އިރުލާ ބަ ހުށަހެޅި ގޮތާ ރުކާރުން މި ބިލު ވެސް ނުދީެއއް ޯނންނާނެ. މި ބިލުގައި ވެސް ސަޞަތުރުފު

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރިއްޔާ އިއް ޝުން. ފާހަގަކުރަ ބަދަލުތަކެއް މިހާރު ގެނެވިފަިއވާކަން ައޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ނަންަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2018 ބަރުންޑިސެ 13ޓް ވާނީ މެންބަރު. މި ރިޕޯތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ލީހުެގ ްނގެ މަޖިތުރައްޔި ،ޞަތު މި އަރުވަނީތަމަ ފުރު. މި ބިލަށް ދެ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައިވޭ. އަުޅގަނޑު ފުރަފޮނުވިފަ

ފަިއާވ  ހުށަހަޅުއްވާމެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ތެރިގެ ދަށުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްއްދާގެ )ހ(ވަނަ މާ 83އިދުގެ ގަވާ 

  އަރުވަން.ރުޞަތުއަުޅގަނޑު ފު އްވުމަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްލާޙު ހުށަހެޅުއިޞް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނަ މާއްދާެގ ވަ 29ގެ ބުނެވިދިަޔ ބިލު ،ކީމި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު

 ންލުބާ ަކއުންސި -2ގެ ާމއްދާެގ )ހ( ވަނަ 29ޞްލާޙުުކރުން. ނަ ނަންބަރު ައންނަނިވި ގޮތަށް އިދެވަ ގެ)ހ(

ރީޢަތާއި ްއގައި ޝަިއދޭ މަރުކަޒެކޮށްފަިއވާ ކިަޔވަ އަދި ބާ ކައުންސިލުްނ އެކްރެޑިޓު  ތުަތކެއް ފުިރހަމަވާޅާ ޝަރުކަނޑައަ

 ސިލުކޮށްފަިއވުން. ހާނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީެއއް ނޫ ގާނގުން ުނވަތަ ނޫނުގެ ރޮގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރަކަށް މެންތެރި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެްއވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ިއއްޒަތް

 ންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެ ދަނގެތީއަުރވަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

 އިޞްލާޙަށް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ދެންމެ އެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 ވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ފުރިހަމަޔަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުޑ އަޅުގަނށް ކަމަ  ނެތްހެްނނަމަވެސް، ެއ ފުރުޞަތު މިހާރުއަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެ

 ބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ޒަކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް  ،ގެ ދަށުން(ވަނަ މާއްދާެގ )ށ 83ގަާވއިދުގެ އާދެ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ޅުގަނޑު  މެންބަރަށް އައިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިްއޒަތްެތރިހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާފަިއވާ  ޟްރިޔާهللا ޢަބްދު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ނަ މާއްދާެގ ވަ 76ބުނެވިދިަޔ ބިލުގެ  ،އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ

 ރުން. މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކޮށްދެްއވުން އެދެން. )ބ( އުނިކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެާދއިރާގެ އިއް އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީއަުރވަން. މެންބަރަކަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އާދެ، ތާއީދުކުަރްއވާ

 އަރުވަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުޢަބްދުލްޣަފޫރަށް 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ރަން. ނޑު ތާއީދުކުއެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަޅުގަ ޟްރިޔާهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޑއިރު. ގަ 1ލަ މުޖު ނީއްވުމަށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެަގއި ެއކީ ވުމާލިިބފައި އާދެ! އިޞްލާޙަށް ތާއީދު

 14.ީޕއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 43މިނެޓާއި  16ރީ ޕާޓީއަށް ހޫސިކުންތު. ޖުމް 47މިނެޓާއި  22 އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް

ޓީައކަްށ ޓު. ވަކި ޕާމިނެ 3ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަސިކުންތު.  2މިނެޓާއި  3.ޭއއަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ 24މިނެޓާއި 

ޕޯޓަށް ނަވާނެ. މި ރިމިނެޓުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަން 3ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ވާލަން. ދެްއކެވުމަށް އެިދަވޑަިއގަތުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާހަކަފުޅު

 ރިޕޯޓަށް މިވުމަށް، ކެ ދެއްގޮތުން ވާހަކަފުޅު ސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ މި ބިލާ ބެހޭ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެްއވެ

 މާއްދާެގ ވަނަ 75ގެ ގަވާއިދު ލާނަން. މަޖިލީހުގެ އިވަުނވާތީ އަުޅގަނޑު ދަންނަދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންފައިވާހަކަފުޅު

 ފަންނު އުތުރުގެ މަތީން، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން، މާގޮތު  ވާއެ މާއްާދގެ )ށ( ގައި  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން 3ގެ )ހ(

ވަަނ  3ލުގެ ދުމަތުގެ ބިިދވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޚި ،ވާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައި

. ދެން،  ދަންނަވަންގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަމި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓު ކިޔުން ިއއްވަން. 

ލްާސ ވަގުތު ޖަ ގެންިދއުމަށް މިއެހުމުެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ާވއިރު ވޯޓަށް 3:30މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު 

ނގޭޯތ އަންނާނެ އި ވަގުުތ ނަމާދު ަވގުުތ ވެސް  އާދެ! މި ެއކީ.ާޔ ޒުނަޢިނަން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ލާއިމެދުކަނޑަ

 ށް ހުރިހާއަ 3:30 ދެ،އާ އަުރވާނަްނ.ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަ 3:30އަުޅގަނޑު . އެހެްނވީމާ، ަގއިޅެއްގެ ތެރޭ ހިނދުކޮ

 ނަށްމެން ައޅުގަނޑުރުގެ މަސައްކަތްދެން އޭރުން މި ދައު ދަންނަވަން. ދެްއވުން އެދިރުން ވަޑަިއގެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 މަކާ ހަމައަށް އަމާޒުކުެރވޭނެ ކަމަށް ދަންނަާވލަން.މުހިސާބުން ނިއެ

 

 ]އަށް 15:30އިން  15:05ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ،މިހާރު ެއނގިަވޑަިއގަންނާނެ ފަދައިން`. މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން މި ފަށައިގަންނަނީ. 

 ޢާއްުމ އަރިހުގައި ދަންނަވަން.ެދއްވުމަށް އަމީންވޯޓުރަނގަބީލު ޖަްއަސވައި، އެހެްނވީމާއީ. ވޯޓުަގޑި މި

ކާުޑކޮޅުތަްއ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނިޑކޮޅުތަުކގަިއ އިީށނދެވަޑަިއގެންއާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ކުޑަ ވާހަކަެއއް. އާދެ! ހުރިހާ  އޮތްނަވާލަން އެބައެދި ދަންނަވާލަން. އޭގެ ކުީރގައި ައޅުަގނޑު ދަންދެްއވުން ޖައްސަވާލަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ައޑުެއއްެސވުން އެދެން. އާދެ! ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީްނ 

 ފޮނުއްވާފަިއވާ ޮއޑިޓު ރިޕޯުޓތައް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ވެބްސައިުޓަގއި މިހާރު މި ދަނީ އަޕްލޯޑްކުރަމުން. އެ

ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެ ރިޕޯޓުތަކަށް ރަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުރިއަށްއެހުން އަންނަ ދައު ރިޕޯޓުތަކަށް ވޯޓަށް

 ،ވާތީތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިދީފައިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ ދަށުން އިއްޒަތް

މިކަން އަޅުގަނޑު ކޮށްފަިއ  ހުށަހަޅުްއވާނެ ސުންގަޑި ފަހުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އިޞްލާޙުތައް 

އިން ފާސްނުކޮށް ަމޖިލިސް ފްލޯލިބި، ރިޕޯުޓ  101ފަހު. މިހާހިސާބަށް ދެްއެކވުމަށްުކގެ ލީޑަރުންާނ ވާހަކަޓީތަވަނީ ޕާ މި

ރިޕޯުޓ ައޅުގަނޑުމެން  101ވަނީ. އެހެންވީމާ،  އްޔަތު ކޮމިޓީން އަންގާަފިއ މިހުރި ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ާމލި

ޕާޓީތަކުގެ އެ ރިޕޯޓުތަކަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްވުން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  އި،އަޕްލޯޑްކުރަމުންދާ ވާަހކައާ 

ގެންދާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު މިކަން ކުރިއަށް ލީަޑރުންނާ ވާހަކަ އާދެ! ޕާޓީތަުކގެ ؛ފަހުނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ލީޑަރުން

ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި އިީށނދެވަޑަިއގެން ާކޑުޮކޅުތައް )ން. ދަންނަވާލަ

ގެންދާ ގޮތަށް ބަސްފުުޅ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން މަޖިލީހުގައި ނިޒާމު ެގްއލިޖައްސަވާލަދެްއވުން އެދި ދަންނަވަން. 

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! އިްއޒަތްތެ ނުކުެރއްވުްނ އެދި ދަންނަވަން.އަުޑގަދަ ،ވިދާޅުވެ 

ިއްއޒަތްތެރި  39ތިއްބެވީ  އާދެ! މިހާހިސާބަްށ މި ޖަލްސާގަިއ ހާޒިރުވެ ކޮށްލަެދއްވުން އެދި ދަްނނަވާލަން. ޗެކު

ަވަނ  87ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ރިޔާސަތު ވެސް ަލިއގެން.  އެއީ މަޖިލީހުގެމެންބަރުން. 

ަރއްޔިތުްނ  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގައި ަބާޔންކޮށްފައި ވަނީ 37މާއްދާގެ )ށ(ގައި އަދި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ،ކައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓައެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާިޒމުކުރާ ެއއްވެްސ ކަމެްއ 

ުވރެ ގިނަ މެންބަރުން އެ ވޯެޓްއ ނަގާ ޖަލްސާަގއި ާހޒިރުވެ  ބަިއކުޅަ އެއްަބޔަށް ދެ ބަރުންގެލަ މެންއެ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނޫނުއަސާސީަގއިވާ އަދަދު ޤާ ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނީ އަދަދުއާެދ! އެހެންކަމުން، އަދި ތިބޭ ވަގުެތއްަގއި ކަމަށް. 

އެ  .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބަވަިއގެން. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ވެސް ލަިއގެން 43ނުވޭ. އާދެ! ެއއީ  ހަމައެއް

، ގެން ކުރިއަށްދެވޭނީ. އެހެންވީމާވޯަޓއި 3މިހާުރ ނަގަން އޮތް  އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ވޯޓަިއގެން،އަދަދު ހަމަވެގެން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  43، ލުމަށްފަހުއިެނޓެއްހާއިރު ބަލަ މި 5އަޅުގަނޑު އަދި ހިނދުކޮޅެްއ ބަލައިލާނަން. އާދެ! 

ހޯލަށް  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމައަށް ދާން. ޑު ޖެހޭނީ ޖަލްސާ ނިމުމަކާޅުގަނކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަ ހަމަނުވާ

ތުމަށް ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގަ، ނިކުެމވަަޑއިގަތުން ދޮރުކޮޅުތައް ލައްޕަވާފައި  ،ދެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންވެ
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މީ ހު ނިޒާ ޖެހުމަށްފަަރނގަބީލު ވޯޓުނަގަން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން( ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު) އެދި ދަންނަވާލަން.

އެ ފުރުޞަތު އެުރވެްނ  ށްއަުޅގަނޑަ ،އެކު ދަންނަވަން ޔާދުގައި ޖާގަނުދޭތީ ވަރަށް ހިތާމަެއއް އެުރވުން ަގވާއި މައްސަލަ

 ދަންނަވާލަން އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށްބަރުން، އިްއޒަތްތެރި މެން އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ނެތް ވާހަކަ. 

ދޮރުމަތީގަިއ  .ފަހަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއގަތުމަށް ކޮށްލަދެްއވުަމށް އަދިވެސް ެއއްކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

ންނަވާލަން. ެދއްވުން އެދި ދައިކަމަްށ ވަންޏާ ދޮރުތައް ލައްޕަވަ  ދެަވޑައިުނގަންނަވަނީއްބެވި މެންބަރުން އެތެރެއަްށ ވެތި

އެކަން ކޮށްެދއްވުމަށް. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  ،އެމް.ޑީ.އެްފގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން

އާދެ! މިހާހިސާބަށް ލަތެއް އަުޅަގނޑު ބޭނުންނުވާތީ ދަންނަވާލީ އެހެން. ހާެގއްލިަފއިވާ އެްއވެސް  ކުރިއަށްދާއިރު ނިޒާމު

 39ޓު އިތުރަށް އަުޅގަނުޑ ބަލައިފިން. އެހެންނަމަވެްސ، ކޯރަމެއް ނެތް. އާދެ! މިނެ 5ވެސް،  އިރުއި އަޅުގަނޑު އަ

ސާީސގެ ނޫނުއަޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގައި މި ތިއްބެީވ. އެހެންކަމުން،ފްލޯ ޖަލްސާގެމެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި 

 ،ވަނީ މާއްދާގެ )ބ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނަ  37ުދގެ ައދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 87

ށް ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެއްެވސް ކަމެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަ

 ަނގާ ޖަލްާސގައި  ން އެ ވޯޓު ގިަނ މެންބަރުދެ ބަިއކުޅަ އެއްބަޔަްށ ވުރެ  ލަ މެންބަރުންގެއެ މަޖިލީހުގެ ޖުމު  ،އަހަންވާނީ

އަދި  ،އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ވޯޓު ެނގޭނެ ުފރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ހާޒިރުވެ ތިޭބ ަވގުތެްއަގއި ަކމަށް. 

 ؛ވޯޓަށް އެހޭނެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން
 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލާނީއިއަުޅގަނޑު މި މަޖިލިސް ނިންމަ ،ންދަންަނވަމު ކަުމގައިފަހު ޖަލްސާ މި ބޭއްވުނީ  އެންމެދައުރުގެ މި
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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