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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآى علو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއޒަތްެތރި  23ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ޖަލްާސއަށްމި ވަގުތު ސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. ޖަލް

 

 .ންރު ކުއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3
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 . ންކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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މަތީން އަނބުރާ ގެންދަވާފަިއވާ ބިލު  ުތގެވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮ 79ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.1

ަނ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަ 2019ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ގައި ބޭްއވުނު 2019 އެޕްރީލު 15އިޢުލާންކުރުން. 

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޖަލްސާަގއި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިވާ  ވަނަ 11

 17ކަމަށް  ގެ މަސްވެިރކަމުގެ ބިުލ ައނބުރާ ގެންދެވިމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިްނ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ދިވެހިރާްއޖޭ

އާދެ! އެ ިބލު އަނބުރާ ގެންދަވައިފިކަުމގައި އިޢުލާންކުރަން.  ،ވާތީ ަގއި ލިޔުމުން އަންގަވާަފއި 2019 އެޕްރީލު

އަށް ޓެރި ސްރީލަންކާ އްއެްނގުމުގެ ތެރޭގައި ދަންނަވާލަން. އާދެ! އަވަ ެއީކގައި އަުޅގަނޑު ިރޔާސަތުން އަްނގާއިމިއާ

އަިދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއންމެހާ މެންބަރުންނާއި އަދި  ގައި ިދވެހި ސަރުކާރާދުވާނީ ޙަމަލާ ޢު ދިމާވެފައިވާ

ހަަކ ދަންނަވާލަން. އާދެ! މިއީ ަގިއ ބައިވެިރވެ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ވާއިއަޅުގަނޑުމެން އެ ހިތާމަ

ނާއި އަޅުގަނޑުމެންނަީކ އަދި ސްރީލަންކާ ރައްޔިތުން ކާގެ ސަރުކާރާއި އަޅުގަނޑުމެންނާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސްރީލަން

ތަފާތު  ،ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެްއގަިއ އަަބދުވެސް ދިރިުއޅެމުންދާ ބަެއްއ ކަމަށް ވެަފއި، ވަރަްށ ގިަނ ތަފާތު އެހީތައް 

 ،ިއ އެހީތަްއ އެކި ގޮތްގޮތުން ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށާއި ސަުރކާރަށް ިލބެމުންދާ ފަރާތަކަށް ވާތީމަދަދުތަކާގިނަގުނަ 

 ފާަހގަކޮށްލީ. އެކަން ައޅުގަނޑު

 

 ޢީ ބަހުސް . އިބްތިދާ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް. ހުތިދާޢީ ބައިބް -6

 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ވާ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

 ،ަގއި ޭބއްވުނު  2019 އެްޕރީލު 15ވަނީ މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފައި  ފީ ތަރިަކިއގެ ބިލު.ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ

މަށް ގަލޮުޅ އުތުރު ވަަނ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވު 11މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ަދއުުރގެ 

 ން.އަރުވަފުރުޞަތުައޅުގަނުޑ އަށް هللاދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ންސާނީ ދިަޔ ލާއިގައިޓެރި ސްރީލަންކާަގިއ ހިނއްއިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަވަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ަގއި އަޅުގަނޑު ެވސް ައޅުގަނުޑ އިއުމަށް ވެސް ެއ ދިމާވި ހިތާމަޤަ ޢަމަލުން ސްރީލަންކާގެ ރައްިޔތުންނަށާއި އަދި އެ 

ވާހަަކ  ިއ ބަިއވެރިވާއިގަމައި އަދި ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ނަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް އެ ިހތާޔާއަމިއްލަ ނަމުގަ 

އުުމގެ ެއކަނި ޤައުމަށް ެއކަނި، ެއ ޤައޮތް ފަދަ ރީތި  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ  ދަންނަވަން. މިކަހަލަ ހަމަލާތަކަކީ
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 ކަނޑުެގ އަމާންކަމަށް ވެްސ ނޭދެޭވ އާން އެކަންެޏއް ވެސް ޫނން. މުޅ އިންޑި އިލުސުލްޙަމަސަލަސްކަން ެގއްލުވަ 

ގައި އި އެ ހިތާމަ ،ވިހެންމަިނކުފާނު ވެސް ހަމަ ތި ވިާދޅު .ްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަސަރުތަެކއް ކުރާނެ ކަމެ

ިދވެހި ހުރިހާ  ،ވެްސ ބައިވެިރވަން. އަދި ައޅުގަނުޑމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ަވގުތު މި ތިބީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

އެުކގަިއކަން ވެްސ  ންާކގެ ސަރުކާރާރައްޔިތުން ވެސް މި ވަގުުތ މި ތިބީ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ސްރީލަ

ިމއަދު އަޅުގަނޑު  .ވާލަން ބޭނުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްލޮޅު އުުތރުގެ ނަމުަގއި ވެސް ދަންނަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަ

 ،ައކީފީ ތަރިކަިއގެ ބިލު. ތަރިކަގާދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަ ،ސަރުކާރުގެ ނަމުަގއި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ

އިންސާެންއގެ ކޮންމެ  ؛ކަށް ހެދުމުގެވެސް މީހާ މީހަ ކޮންމެ މީހަކު ،އަކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މީހާ ތަރިކަ ފީގާސަ

މީހެއްގެ ެވސް ައއިޑެންޓިޓީ ގެނައުުމގެ ވަރަށް ބޮޑު ެއއްބައި. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ީމހަކު ވެސް މީހަކަށް މި ވަީނ 

 ،ާއއިކާ ވާހަކައަުޅަގނޑުމެން ދައް ،އުާމއިޤަުޅގަނޑުމެންގެ ވަށަިއގެންވާ އަ ،އާއި ލާޢާއއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަަށއިގެްނވާ 

މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެްސ ެއއްވީމަ. އަުޅގަނޑުމެން އެކަުކ  ފަތާގާއަުޅގަނޑުމެންެގ ސަ ، ާއއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުުރވަ

ވެްސ ހަމައެކަނި ޭލގެ ގުޅުމަކުން އެކަންޏެްއ ެވްސ ދެނީ ުގޅުަވއި އެަކކު އަނެކަކާ  ގުުޅަވއިދެނީ ެވސް، ދިވެހިން އަނެކަކާ 

ައޅުގަނޑުމެން  ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ވަށަިއެގންވާ ހުރިހާ ކަމަކުންަފތާއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާންެގ ސަނޫން. އަުޅގަނޑުމެ

އުމިްއޔަތުކަމެްއ ޤަ އުމެްއގެޤަ ވެސް ގުުޅވައިދެނީ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ދިވެހިކަމެއް ނުވަތަ  އެކަކު އަނެކަކާ

ފީ ތަރިކަ އެހެންވީމަ ގާފީ ތަރިަކއަކީ. ިމ ސަގާއިވާ ސަ ހިފަހައްޓައިދިނުމުގެ ވަރަށް ޮބޑު ެއއް ކަމެއް ެއއީ ވާރުަތެވފަ

މާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެްސ ހިއަޅުގަނޑުމެން އަންނަން އޮްތ ޖީލަށް 

 ގޮތުން  ނީމާޔަތް ގާނޫހިމި  ،ނު ސަބަބަކީލާންޖެހު ގާނޫނަަކށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ،ގާނޫނަކަށް  .ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ީފ ގާައހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަ  5 ކަމަކީ، ޖެހުނު ސަބަބަކީ ވޭތުވެިދޔަ ޖެހެނުގެންނަން

އެ ތަިރަކ  ،ަތރިކަ ހަދައިގެން  ވެރިަކންކުރާ ފަރާތުގެ ެއްއޗަކަށް ،ސަރުކާުރަގއިިދޔަ މިންވަރު. ގެންތަރިކަ ލޫޓުވަމުން

ރީ ވަފެބުރު ،އީްސ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނުނު. އަދި އޭގެ މާ ކުރިންވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަގެންދިޔަ މިންވަރުލޫޓުވަމުން

ދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން ހަމަ ލަމުންގެ ބަޣާވާުތގައި ެއއްކޮޅުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ަވއްޓާ 2014 ،7

ފީ ތަރިކަ ގާވީ، ދިވެހީންެގ އެަތއް އަހަެރއްީވ ސަ  އަނެއްޮކޅުން ދާރުލްއާސާރަްށ ވަދެ ައޅުގަނޑުމެންގެ އެތަްއ އަހަރެއް

ދިަޔ ވެއެހެންމެ ވޭތުތަން ވެސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ދުިށން. ހަމަ ެގއްލުންދިން ،ތަން ވެސް ލޫޓުވާލި

މުންދިޔަ ތަން. ަކށް ގެއްލުންދެޔަ އެތައް ތަރިކަ ،ާޔމީންގެ ވެރިކަުމގައި އަުޅގަނުޑމެން ދުށިންهللا އަހަރު ރަީއސް ޢަބްދު 5

ތަން ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދުށިން. ކަޅުަވކަރު މިސްކިތް ނަަގއިގެން ގެންދިަޔީއ  ވިްއކާލަން އުޅުނުކަޅުަވކަރު މިސްކިތް 

 ވިްއކާލަން އުޅުނުތަން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން. މާފަންނު ޒިޔާރަތް މިސްކިތުަގިއ އެކަންޏެއް ނޫން. އެ މިސްކިތް 

ތަން އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން.  ތަން އަޅުގަނޑުމެން ދުށިްނ. އުްސގެކޮޅު ަނގަން އުޅުނު ލަން އުުޅނުޒިޔާރަތް ިވއްކާ ހުރި

ރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް ނަގާފައި އެތަނުަގއި އިމާރާތެްއ، ހުބިތާކަށް މިދިޔަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން އަދި ނުވި
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، ން ދުށިން، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާއަޅުގަނޑުމެތަން ވެސް  ޕާކިން އިމާރާތެއް ކަންނޭނެގ އަޅަން ުއޅުނު

ތްކޮށްދިނުން. މާޔަހިީފ ތަރިކަ ކޮންމެހެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގާމު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައްވަރަށް މުހި  ،މުއްވަރަށް މުހި

 ، ވާރުތަވެފައި އޮތްއަށްހަމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއކަނި އެްއޗެއް ނޫން. ެއއީ އެަތކެއް ޒަމާނުއްސުރެ އަުޅގަނޑުމެންނާ 

އެތަްއ ޖީލުތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަދި އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށާއި ދެން އަންނަން އޮތް އެތައް 

އުުމގައި މި ަވގުތު އުޅެން ތިބި ޤަމި  ،ލަތެއްަގއި މިއަދު މި ދުނިޔޭގައިހާހި. އެއީ ެއްއވެސް ނެ އެއްޗެވާރުތަކޮށްދޭންޖެހޭ

 ،ހި. ިދވެހިރާއްޖެއެްއޗެްއ ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަުކގެ ެވސް ެއއްޗެއެކަނި  މީހުންގެ

އަުޅގަނޑުމެން ދަރީންނަށް  ،ބޭނުމިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ން އްޓާދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ދަމަހަ

ކާބަފައިން ކުރީ  ގެއަޅުަގނޑުމެން ،ންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި ތާރީޚުވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި ތާރީޚު އެބަ އެނގެ

 ،އްަޗކީ އަުޅގަނޑުމެންާއއި އަދި އެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާރުތަކޮށްފައި ދިޔަ ހުރިހާ އެކަމެއްތޯކޮން

ްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ އަންނަން އޮްތ ޖީލުތަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެއްޗެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ކުރާނެ ގޮތަާކިއ އަކީ ކޮންކޮން ކަންކަެމއްތޯ ލިސްޓުފީ ތަރިކަގާސަ އޮތީ. މި ބިލުގައި ބޭނުމުގައި މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި

ޭވ ގޮތަށް ކުރެ ންނާނެ ގޮތެއް ވެސް ިބލުގައި ތަފްސީލުކޮށްދީަފއިވާނެ. އަދި ެއއީ ތަރިަކއަށް ގެއްލުްނ ލިބޭ ފަދަ ގޮތްދެނެގަ

 ؛އަދަބު ކަނަޑއަާޅނެ ގޮތްތައް ވެސް ީމގަިއ ހިމަނާފައިވާނެ. މިހެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކަ ށްކުށްތަކަ

މާޔަތްކުރާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް މި ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާނެ. ހިފީ ތަރިކަ ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއިވާ ސަ 

 ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

ގަިޑއިރު. އެީއ  3ލަ ސްކުރެްއވުމަށް ކަނަޑއެޅިަފއި ަވނީ ޖުމުހުމި ބިލަށް ބަމެންބަރު. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

އަްށ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 8މިނެޓާިއ  50އަށް ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 21މިނެޓާއި  18ަގޑިއިާރއި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  3އަށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 7މިނެޓާއި  9އަށް .ޑީ.އޭ ސިކުންތު. އެމް 17މިނެޓާއި  43

މި ިބލަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ މިނެޓު.  3ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިއް 

ހުޅުހެންވޭރު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެދިަވޑިއގެންނެވުމަށް ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު 

 މަނިކު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

އްޔިތުްނގެ . އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރަތަމަ އަވަސްެވގަންނާނީ އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ހުރިހާ ރައްޔިުތންގެ ނަމުަގއި ިއއްެޔަގއި އި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޔާ އި އަދި އަުޅގަނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގަޔާނަމުގަ
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އެުކަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތިބިކަން  ްއޔިތުންނާއަށް އެ ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ސްީރލަންކާގެ ރަސްރީލަންކާ

އަްށ އް މެދުވެިރެވގެން މި ދިޔައީ. ައވަހަށް ސްރީލަންކާވެރި، ވަރަށް ނިކަމެތި ގޮތެފާހަގަކުރަން. ވަރަްށ ހިތާމަ ،ހާމަކޮށް

އެހީތެިރވާނެ ކަމަށް  މި ދިމާވި ދަތިކަމުން އަރަިއަގތުމަށްޓަކައި ކުެރވެން ހުރި ުހރިހާ މަސައްކަތެްއަގއި ދިވެހި ސަރުކާރު

ސް އެކަމުަގއި ތިޔަ ގެންުގޅުްއވާ އީސް، މަނިކުފާނު ވެއަދި އިްއޒަތްތެިރ ރަ ،ވުމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅެވފައި

އެީކގައި ުޝކުރުދަންނަވަން އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ފަރާތުން. އެއަށްފަހު  ތެރިކަމާޞްދޭތެރޭގައި ވަރަށް އިޚްލާ ސިޔާސަތާ

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  ގޮތުްނ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި ބެހޭ އާފީ ތަރިކަގާސަ ،ދަންނަވާލަން އޮތީއަޅުގަނޑު 

ފަުތގެ މަިއގަނޑު ައސާސް ބިނާެވގެން މި ވަނީ ގާރަށް ާތއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަބިލަށް އަުޅގަނޑު ވަ

 ،ފަުތގެ އެންމެ ބުރަ ގާާއިއ ސަށް. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކަ ދީނުގެ ަމއްޗަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނވާ އިސްލާމް

ނޑުމެންނަީކ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް އަމާްނކަމާއެކީ ދިރިުއޅެމުން އަންނަ ސާކުާރ އެއްަޗކީ. ައޅުގައެންމެ ބޮޑު ބައި ހިއް

ހުރެ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ތަކާފިއްތުންތަާކއި ެއކިެއކި ޮގތްއުމެއް. އަުޅގަނޑަށް މިއަުދ މި ފެންނަނީ ތަފާތު އެކިެއކި ޤަ

ޓެިރ އްޭއގެ ަބއެްއ އަުޅގަނޑުމެންެގ ައވަ ،ޒަރުންދާ މަންހަލާކުެވގެ ފަތް ނެތިގެންދާ، ހަލާުކވެގެންދާ މަންޒަރު. ގާސަ

ފަތް ދެމެހެްއޓުމަކީ ހަމައެކަނި އިމާރާތެއް ގާއާއި ސަތަރިކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޔައީއުމުން އިްއޔެަގއި ފެނިގެން އެ ދިޤަ

މާޔަތުަގއި ހި، ދީނުގެ ޔަާތއިއުިމއްޤައެ  ،ވަތަ ކުރީަގއި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައު އެްއޗެއް އޮތުެމއް ނޫން. އެ ފިކުރާއިނު

ވިސްނުމުަގއި ތިބި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ވަންތަކަްނ ގަބޫލުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނތަކެއް އުެޅގެން ކުެރވޭ ކަމެއް  ،ތިބޭ

ހުރީ  ހަމައަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ގަނުޑވަުރ ވެސް އެ ގޮުތގައި  ެގން އައިސް ިމއަދާއެއީ. ޒަމާންތަކަށް ބަދަލުވެ 

އެިކެއކި  ،ކުރެވި އެކަން ުކރެވުނީތީ. އެކަަމކު ބަެއްއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއިތިރާމުހުއި މެންނަށް އެއަށްއަޅުގަނޑު

 ،ތްތަުކގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކަންކަމާއިޑިމޮކްރަސީެގ މިނިވަންކަމުެގ ނަމުގައި ކުެރވެމުންދާ ބަެއްއ ކަހަލަ މަސައްކަ

ން ިމ ދަނީ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ނުމުގެ ނަތީޖާއަކަްށ ެވގެުނޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމަށް ބުމިފަދަ ތަކެއްޗަީކ އަޅާލަން

ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަްށ  ،ތަނުގައި ނޫސްވެރިަކމުގެ މިނިވަންކަމާއި ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި

ންެގ އަުޅގަނޑުމެގައި ވެސް އި އަށް މި ދިމާވި ަމއްސަލަދިޔަ ަބއެްއ. އެހެންަނމަވެސް، އިްއޔެަގއި ސްރީލަްނކާގޮވަމުން

އުމުތަާކއި ޤަެގ ތެރޭގަިއ ތަފާތު ެއކިއެިކ ވާހަކަތައް އެިކއެިކ އާސޯޝަލް މީޑި  އި،އާ އާއޮތް ކުޑަ ީމޑި  ރާއްޖޭގެ މި

 ވަންަތކަން ެގއްލޭގޮސް ައޅުގަނޑުމެންެގ އަމިއްލަިކޔަިއގަނެގެން  ގޮތަށް އެިކއެކި ދީންތަުކގެ މީހުންނަށް ނިސްބަތްވާ

ނޫނުއަާސސީ ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުެމން އެކަމަކަށްޓަަކއި މި ގެަނއި ޤާުޅގަނޑުމެން އަިދ އަ މަ އެއީހިސާބަށް ދިޔައި

 ވެރިކަްނކުރަން ކޮންމެ ސިސްޓަމަކަށް ،ޑިމޮކްރަސީ ގަބޫލުކުރާ ކަމެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޑިޮމކްރަސީ ގެނެޔަސް 

ފަތް ގާާއއި ސަ ނޑުމެންގެ ތަރިކަމަށް އަޅުގަތިރާމުކުރުހުކަުމގައި ިވޔަސް އެހެްނ މީހުންގެ އިހުސާސްތަކަށް އިގެނައި

މުިޅ ދުނިޔޭގައި ިދވެހިންނަކީ  ؛ންނަންވާނެހުަގއި ިކބައިދިވެހިންގެ  ،މާޔަތްކުރުމަކީ އެއީ ިދވެްއސެކޭ ބުނެހި

ތަނަށް އަިއސް  މި ގެއަުޅގަނުޑމެން ށްީތގެ ުސވަރުެގެއއް ކަމަށް ެއންމެން ގަބޫލުކޮމަޑުމައިތިރި އަދި ދުނިޔެމަ
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 ،މޮޅުކަާމއި ،ށް ާވއިރުަގއި އެކަން ެގްއލޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ސްމާޓްކަމާއި ރިން ދިރިއުޭޅ ތަނަކަ ފަތުރުވެ

އެހެން ކަންކަން  ،ތަިރަކ ހަލާކުކޮށް ،ވެޮގސް އެްނމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއބާރާތްތައް ހަޔާތްކުޑަ  ،ޑިމޮކްރަސީކަމާއި 

ެރވިގެްނވާެނ ކަމެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފުރުޞަުތަގއި ލުކުގަބޫ ނަށްނެތިގެންދިއުމަކީ އެީއ އަުޅގަނޑުމެން

އަޅުގަނުޑމެންގެ ނެޝަނަލް ޑިފެންސް  ،މިއަދު ވަރަށް ހާސްަކން ބޮޑު މިކަމުގައި  .އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ކާަގއި މި ދިމާވި ކަންކަމާ ގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސެގ ވެރިން އިއްެޔގައި ސްރީލަން ފޯސް

ނެންގެވި ހާްސކަން ައުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ބޭުފޅުން  ގުޭޅގޮތުން ިއއްޔެ ަހވީރު ވަަރށް ކުއްލި ގޮތެްއަގއި އެ

ެއކީަގއި  ތެރިކަމާޞްގެ މީުހންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާވިސްނައިދިން ވިސްނައިދިނުަމށް އެ ދެ ދާއިރާ

ކުން ކޮންފަރެންސައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ބެލުމަކީ ނޫސް ،ގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންޅު އަ ،ޝުކުރުދަންނަވަމުން

. އެްއވެްސ ފަގޮތް ވެ އޮތީ ބުރިޖަކުން ގުޅާލަިއގެން ެއއަރޕޯޓަްށ ދެވޭ ލާނެ ކަމަކަށް ނުހަދާށޭ. މިއަދު މިމައިނިން

ން އެ މީހަކު ގޮސް އެއަރޯޕޓަށް ތަންތަނަށް އެ އަރަނީ. އަިއޑެންޓިޓީެއއް ނޯވޭ. އެ މީހަކަށް އަތުޖެހުނު އެއްޗެއް ހިފަިއގެ

ސް އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް ަސމާލުވެނުތިބެއްޖެއްޔާ ިމއަދުެގ ކަމެއް ނުވުން އަބަދުވެ 

ފަހަުރ  ކު އެއްނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ލަނެޑއް ވެސް ލިބިދާނެ. ެއއަރޓެްކސީތައް ދުވާލަ ދުނިޔެގަިއ އަުޅގަ

ޓެއް ެއްއޗެއް ސްކްރީްނކޮށްލެވޭނެ ފަދަ ވެސް ނެތި. ށްފުރައިގެން އެ ދަނީ. ެއއިން އެްއވެސް ތަެނއްަގއި މީހެްއެގ ފޮ

ރިކުރާ ފަރާތުގެ އެވަުރގެ ތަނަަވސްކަމެއް ނެތިގެނެއް ނޫން. ވިޔަފާނުވަތަ އެކަމަކު ރާއްޭޖގައި ނުވަތަ ެއކަން ހިންގާ 

މިއީ.  ެއއްއަުޅގަނޑު ައބަދު ދައްކާ ވާހަކަ ؛. ކަމެއް ނެތި ރާއްޭޖގަިއ ފިލައިގެން އުޅޭގެންވި އުސޫލުތައް ުނގެންުގޅެ

ރުވިދާނެ. އުޅޭ. އެކަހަލަ ބަަޔކު ލަްއާވ ވެްސ ހަމަ ކަމެއް ކުފިލައިގެން އުޅެ އެތަްއ ހާްސ ބަންގާޅީންނެްއ އެބަ 

 ،އުމާއި ޤަ އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،އަުޅގަނޑުމެންެގ ދީނާއި ވެްސ ކުަޑކޮށް ވިސްނާުލމަކީ ށް، މިކަހަލަ ކަންތައްަތކައެހެންވީމާ

ބުނީމަ  އެއްމާޔަތްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ކަމެކޭ. މިކަހަލަ ވާހަކަހިފަތު ގާއާއި ސައަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކަ 

އުމު. މިކަމާ ޤަެވސް  އިިދކޮޅު ވާހަަކއެއް ަދއްކަނީ ކަމަްށ ބުނުމެއް ނޫން. މިއީ އަޅުަގނޑުގެ ބައެއް ފަހަރަށް ސަރުކާރާ

އުމުގައި އުޅެމުންދާއިުރ، ޤަނުކުެރވޭ އެތައް ބަިއވަރު މީހުންތަކެއް މި . އަިއޑެންޓިފައިނެވާހަކަ ބުނެވޭ ކަންބޮޑުވަންޏާ މި

 . ަވގުުތން އަމިއްލައަށް ޕާސްޕޯޓު ސިދާއެއް ހިނގާފަތަނުގައި މަރުގެ ހާ ދުވަހު ވެސް އެ ދިަޔއީ މިއިހަށް

ދާއިރުގައި ިމވަރަށް ދެން ްއގެ ުކރޫއަކަށް ެވގެން އަަރއިގެން އަންހެނަކު މިތަނުން ފިލައިގެންޓެބޯ ބަދަލުކޮށްލައިގެން

ދައުލަތުން  .ޖެހޭނެނަގަންކަެމއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިޒންމާދައުލަތުގެ ކަްނކަން ނުބެލެންޏާ އެއީ ވަރށް ނިކަމެތި

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި  ބެނީފައި ތިބާމީހުން ބައިތިއް މަޤާމުތަކުގައި  އިސްއެހެން އަދި  މުސާރަ ދީފައި ވެރިންނާ

ފަތަީކ ގާއާއި ސަ ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ވާތީވެ ހަމަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަނޑު ެވސް ބޭނުން ދިވެހި ކަމަށް ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި

 އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ އަތްމަީތގައި އޮންނާނެ އެއްެޗްއގެ ގޮުތގައި ޭބްއުވން. ޝުކުރިއްޔާރައްޔިތުން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

މެންބަރު އީާވ ްއޒަތްތެރި އިގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ  ،ފަރާތުންކާުރގެ ދެ! ސަރުްއޒަތްތެރ ރަީއސް. އާއިޝުކުރިއްޔާ 

ދަންނަވަން. ކަމަށްޓަކައި ުޝކުރު  ހުށަހެޅުްއވި ފީ ތަިރކަިއގެ ބިލުަސގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް هللاޢަބްދު

ިއއްެޔ  ،ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ސްވެން އްަޒތްތެރި މެންބަރުއި އަދި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެހެން 

އަޑުން ިދޔަ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތައް އަޅުގަނޑު އެންމެ ހަރުއިޓެރި ސްރީލަންކާަގއި އެ ހިނގައްއަޅުގަނޑުމެންގެ ައވަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ ޤައުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްރީަލންކާއަކީ  ،ނަވާނެ ފަދައިންކުށްވެރިކުރަން. އެނިގވަަޑިއަގން

ނަފްސުގެ ނުަރއްކާ ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ހިނދެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ކަން ެގއްލިމިނިވަން

ަދއުލަތެއް އޮންނަ  ،ަސރުކާރެއްތެރި ގާވަރަށް އޯ  ،އެުކވެރި  ވަރަށްރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ،ހިމާޔަތްދީ

އަދި ނިޔާވި ގައި ސާިދޔަ ހާދިއިހިނގަ ތަނުގައި ވަން. އަދި އެދީޤައުމެއް. އެތަނުގެ ަރއްޔިތުްނނަށް އަޅުގަނޑު ޙަމްދަރު

ޤައުމަށް  ،ން. އާދެ! މި މުހިއްމު ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަށްމަރުވެދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތަޢުޒިޔާ ރައްުދކުރަ 

ކަމެއް ދީފައިވާ  ަވރަށް މުހިއްމުމެނިފެސްޓޯގައި ވެސް މިއީ ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ހިނދުގައިއެންމެ މުހިއްމުވާ 

ރަްއކާތެރިކުރުން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯަގިއވާ  ތަިރކަ ފީގާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ ،ފަތް ރަްއކާތެރިކުރުންގާސަ

އަދި މިއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  .ަޓކީ ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ެއއްެޗއްށްތިމާވެފީ ތަރިކަާޔއި ގާސަ  ނޑުމެންގެއަޅުގަ ،ގޮތުން

މާޔަތްކޮށްީދގެން ހިއެހެންީވމާ، މި ދެ ކަންަތއް ަރްއކާތެރިކޮށް  .ކީ ވެސް އިޤްތިޞާދު ބިާނވެގެްނވާ ކަމަ މުޅި

 ،ބޫުލކުރާތީވެ ގަމިގޮތަށް ކަމަށް ައުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާުދ ވެސް ރަނގަުޅކުރެވެން އޮތީ 

ލިޙްގެ ަސރުކާރުން ވަރަށް ޚާއްަޞ ޞާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން

ކަމަށްޓަަކއި އަޅުގަނޑު  މިގޮތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި . ފީ ތަރިކަ ަރއްކާތެިރކުުރންގާމިްއޔަތުކަމެްއ ދޭ ކަމެްއ ސަހައްއަ

 ދިޔައިތިމާގެ ކުރިން ހިނގަ ،ން ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މީހުން ބުނާ އަޑު އެބަ އަހަމުފަށްފަށު

މާޒީަގިއ  މެއް ތިމާއަށް ނޭނގުމަކީ ތިމާ ތާއަބަދު ކުޑަކުއްޖަކަށް ެވގެން ހުރުން ކަހަލަ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ކުީރގެކަ

ގުަމީކ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޙައްޤެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޔަ ކަންތައްތައް އެނިއދިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ހިނގަ

ދިޔަ ކަންކަން އިނގޭނެ ހުރިހާ އިއި ހިނގައި މާ ކުރީ ޒަމާންތަކުގަ އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމުގަ  ،އެނގެންޖެހޭނެ

ގެން މެުނީވ މާޔަތްކޮށްދީހިފީ ތަރިކަ ގާސަ .ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވަސީލަތްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން

ުލ ދެނެގަތުމަށް ލިބޭ އެންެމ ދިަޔ ކަންތައްަތކުެގ ައސްލެއް ނޭނގޭނެ. މި އަސްއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީުޚަގއި ިހނގަ

ރަްއކާކުެރިވގެން  އްތަރިކަތަފީ ހާސަ .އްފީ ތަރިކަތަ ގާއެންމެ ަހރުދަނާ ހެއްކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ސަ ،ވަރުގަދަ ެހއްކަކީ 
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މާރާތްތަާކއި އަދި އިފީ ތަރިކައިގެ ތެޭރގައި ގާސަނުގަނެޭވނެ. މެންނަށް ދެނެނޫނިއްޔާ މި ޙަޤީޤަތްތައް އަޅުގަނޑު

އަްނަގއިދޭ  އެހެން ދީންތަކަށް އުޅެފަިއވާކަން އިއަދި ރާއްޖޭެގ މީގެކުރީގަ  ،ފަދަ ތަންތަނާއި ޓްމަންއުަގއި މޮނިހަމައެއާެއކު

 هللاޢަބްދު ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާއިގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކަމެއް. ފީ ތަރިަކއިގާެވސް ެއއީ ހަމަ ސަ ހެކިތައް

އެކުގައި ހަމަ މިފަދަ  ވައްާޓލުމާ އަހަރުގެ ސަރުކާރުަނ ވަ 2008ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

މަށްޓަކައި އިލުޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޭޖެގ ތާރީޚު އޮޅުވަ އެއީ  .ލާފައިފުނޑަ .ހަލާކުކޮށްލާފަ ،ތަރިކަތަކަކަށް ވަނީ ހަމަލާދީ

 ކައި ހިންގި ޢަމަލެއްގެ އަންނަން ޮއތް ޖީލުތަކަށް އަންގައިނުދިނުމަށްޓަ އި ތާރީޚުަގއި އޮތް ގޮތަށްމީގެކުީރގަ ރާއްޖޭގެ 

ރާއްޭޖެގ ތާރީޚު އަންގައިދޭ މިކަހަލަ  .ނުވާނެން. ެއއީ ެއގޮތަށް ޢަމަލެއް ކުރެިވގެންގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަ

ދުރަތީ ތަރިކަ ވެްސ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން. އާދެ! ޖޯގްރަފިކަްލ ގުނުވާނެ. ީދގެންކަންކަން ހަލާކުވެދިޔަ

މިފަދަ ކަންކަން  ގޮސް ކޮށްލައިގެން ތިމާވެށި ހަލާކު ،ނުވާނެ ގެންޔަދީށް ހަލާކުވެދިަތއް އޮންނަ ޮގތަސްޓްރަކްޗަރ

ވާނެ ކަމަްށ ަފއިއެޑްރެސްކުެރވިގެން މި ބިލު މިޮގތަށް އައިސް ކަން ކަމަކަށްުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ހުރިހާ ވެދިޔަދީގެން

އެކުަގއި މި ބިލު  ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާ މީގެ ؛އިތުރުށް މިއަކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި  .ބޫލުކުރަނީގައަޅުގަނޑު 

ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެްއވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން  މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެގޮތަށް ބޭނުންވާ  ންފުރިހަމަކޮށްގެން ސަރުކާރު

 ރި ރައީސް. ްއޒަތްތެއި ޝުކުރިއްޔާ .ވާތީ މި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްަލންއި ކަމުގަ  ދެކެން ބޭނުންވާ ކަން

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 .ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

މި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ވާނީްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ދަންނައިޝުކުރިއްޔާ 

އްމު ދިއުމަކީ މުހިރެިވގެންމާޔަތްކުހިއެ ކަންކަން  ންތެރޭފަތް ފަހަތަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނުގެ ގާސަ

ފެންނަން  އިންމާލެދޭ އިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދައްކަ ފަސް ފެނޭ. ފައިތުވެދިޔަ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ެވސް އެބަ

 ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ޒިންމާދާރު ފަރާތްތައް  ،އަމުދުން .މަސައްކަތްހުރި ފައި ހުރި މުހިއްމު ތަންތަން ހަލާކުކުރުމަށް ކުރެވި

މާޔަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއެގ ހި ން މި ތަންތަންގާނޫނުގެ ތެރެއި ،ކަންކޮށްަފއިާވ ގޮތަށް ބަލާއިރު ތިެބގެންއިސްވެ

 އަހަރަށް ވުރެ  ، ދެ ހާސްމުއްދަެތއްގިނަ  ހާހަށް ވުރެ ދެޅެން ފެށިާތ އި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ާރއްޖޭަގއި މީހުން އުގޮތުގަ 

 ެވސް ރާއްޖޭަގއި ތާރީޚެއް ޮއންނާނެ. މިދެންނެވި މުއްދަތެުގ އިމުގަހަމަ ،މުއްދަތެއް ޮގސް ހިނގާފަިއވާއިރު  ގިނަ

ދީން ނޫން ދީނަށް  ިއސްލާމްއަުޅގަނޑުމެން  ،ފެނޭފެންނައިރު އެބަތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން 

ނިސްބަތްވި ތަކެިތ ެއ ދީންތަކަށް  ،ވާނަމައެހެން ކަން.އުޅެފަިއވާއަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ނިސްބަތްވާ ކާބަފައިން 
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ޙަޤީޤަތް  . އެ ނުެލވޭނެަނގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ާމޒީއަުޅގަނޑުމެންނަށް،  އްސަކީވެސް ހުންނާނެ. އެ ެއއްޗެ 

ޖީލުތަކަށް އެ އެްއެޗހި ފެންނަން ވެސް ޖެހޭނެ.  ންނައަށް ފަހަ .އެ އެްއެޗހިތައް ހުންނަންޖެހޭނެ .ނުލެވޭނެއޮޅުަވެއއް

ޖެހޭ ކަމެއް. އަދި މި ކަންކަން ކުރަންޅުގަނޑުމެން މާޔަތްުކރުމަކީ ކޮންމެހެން އަހިއެހެންވީމާ، އެ 

ކީ. މާޔަތްވާންޖެހޭނީހިހަމައެކަިނ މާލޭގައި ހުރި ތަެކްއޗެްއ ނޫން  ،ންޖެހޭިވސްނަ އިމާޔަތްކުރެިވގެންދާއިރު މީގަ ހި

 .ހުރި ތާރީޚީ ތަންތަން ،އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ  ،ރަންެޖހޭއެކު ފާހަގަކުޔާފެނޭ ހިތާމައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ރަ މަސައްކަތްކުރެވިަފއި ހުރި ހަމަ މާލޭގައި ހުކުރު މިސްކިތްހެން ހަމަ އެފަދަ ބު ،ތްތަކާއި މިފަދަ ތަންތަންމިސްކި

މަ ރަށްރަށުގައި އެބަހުރި މުހިއްުމ ހަ  ފެނިގެންދަނީ.ތަން އެހެންނަމަވެސް، ވީރާނާވެ ނެތިދާ. ރިމިސްކިތްތައް އެބަހު

. އްކަމެ ކުރަންޖެހޭމާޔަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ހި  އެ ތަންތަން .ތަންތަން މިދެންނެވި މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުރި .ތަންތަން

ައޅުގަނޑުމެްނގެ  .ަމސައްކަތްަތއް ކޮށްފައި ހުރިމިދެންނެވިހެން އެ ަމސައްކަތްތަަކކީ އަޮތޅުތަުކގެ ރައްޔިތުން އެއީ 

ިމ ، ބޫލުކުރަނީ ގައެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑ  .ދައްކަންޖެހޭ ންނަ ޖީލުތަަކށްއަ ންމަސަްއކަތްތައް ފަހަތުކުިރ ކާބަފައިން 

 މާލޭގައިހަމަ އަދި  ،ރަދުކުރެވިގެން ޚަތަންތަނަށް ވެސް  އި ުހރިއިން އަތޮޅުތަުކގބިލާއެކު މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެ

ެނ މާޔަްތކުރެިވގެންދާހިވެސް މަަސއްކަތްކުެރވިގެން  ގައިހަމަ ެއ ތަންތަނު މާޔަތްކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ހި މި ތަންތަން

 އްޒަތްެތރި ރައީސް.އި ޝުކުރިްއޔާ . ކަމަށް

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އިބު ރައީްސ މަޖިލީހުގެ ނަ ށްރިޔާސަތަމަޖިލީހުގެ އަޅުގަނުޑ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

`. އަުޅގަނޑު ފުަރތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހު( ށްފަ)ަވގުތުކޮަޅކަ . އެދި ދަންނަވާލަންވަަޑއިގެންެދއްވުން

 ށް.މަނަޢީ އަނާރާ މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

އަދި  .ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ށްފީ ތަރިކަިއގެ ބިލަގާދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަ އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އި ޝުކުރިއްޔާ 

ފަތާއި ތަރިކަިއގެ ގާސަ ސް ވެ ސަރުކާރުން އެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވަްނ. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި

ފީ ގާސަ ،ވެސް ބަލާފައި ށްތަ ފަގާވެސް އެ ޤައުމެއް ޤައުމަކަްށ ވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ސަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއް 

. ެވސް ހިމެނެނީ ތަރިކައިގެ ގޮތުަގއި ތަރިކަތަކާެއކު. އެގޮތުން ކާބަަފއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކުރާ ކޮންމެ އެއްޗެއް

ކީ އަ ތަރިކަދިވެހި ކާބަފައިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްފަިއވާ އެންމެ އަގުޮބޑު ، ޑު ފާހަގަކޮްށލާނަންައޅުގަނ އެގޮތުން

ިމ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެްސ  އަޚްލާޤާތި ރީ ުއސޫލުތަކާއި ތިއެ ދީުނގެ ރީ ،މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީން. ެއގޮތުން

މާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ. ރީތި ހި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އެ ތަރިަކ ހިމެނޭނީ ތަރިކައިގެ ގޮުތގައި. އަޅުގަނޑުމެން
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ޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދުނިޔޭެގ ވަންނުއަަށގަން އިންގެ ކިަބިއގަ ދަރީ އަޚްލާޤުއުސޫލުތަާކއި، ރީތި އިސްލާމީ 

ތަރިކައިެގ ތެރޭަގިއ . ޖެހޭއަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަްށ ރަނގަުޅ ތަރިކަތަެކއް ދޫކުަރން ގެމާދަމާ ،މީހުންދިރިއުޅެމުންދާ 

 ،ހަލަ ތަކެތި ހިމެނޭއިރުއި ބިނާަތކާއި ިމކައަތްލެވޭ ަތކެތީގެ ތެޭރގަ. ނުލެވޭ ތަކެތިައތް ހިމެނޭ އަތްލެވޭ ތަެކއްާޗއި

މި ކަންތައްަތްއ ހިމެނޭނީ ހަމަ ތަރިކައިގެ  ،އުސޫލުތަާކއިރީތި  އިއަޚްލާޤާ ތިރީ ،އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ފާހަަގކުރި

 ާރއްޖޭަގިއ ވެސް އެބައޮްތ ވަރަްށ ގިނަ ،ން ާރއްޖޭަގއި ިނސްބަތުން ބަލާއިރުގޮތުން. ދެ ބޫލުކުރާ ގައަުޅގަނޑު ގޮތުަގއި 

ގޮތާއި މިކަހަލަ ބައެއް ފޮތްތައް ވެްސ  ހިނގާފައިވާ ވެިރކަމުގެ ނިާޒމުތައް .ދިގު މާީޒއެއް އެަބއޮތް .ދުވަސްވީ މާީޒއެއް 

ަބއެްއ  ވަަރކަށް  ރާއްޭޖގަިއ ޮކންމެވެސް ،ން އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެވެނީ ގޮތުއެ .އެބަހުރި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން

އެ ކަންތައްތައް  .ެވޭޔ އެކިެއކި ނިޒާމުތަުކގެ ތެރެިއން ލާފައި ވަރަށް ގިނައިން ހިނގާފަ އަނިާޔވެރި ކަންތައްތައް ހަމަ

އަދި ޑިމޮކްރަޓިކު ިރވެތި  .އުމެއް. މިހާރު ރާއްޖެއަީކ ވެސް އިސްލާމީ ޤަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން

ަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ އެބަ ަރއްޔިތުން ، މި ަޤއުމުއެހެްނވީމާ .އުސޫލުތަކުން ތިންބާރު ވަިކެވގެން ހިނގާ ަޤއުމެއް

ހުރި ބަމިސާލަކަށް ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބާރުވެރިވާންޖެހޭ. ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރވާންޖެހޭ.

ތަން.  މެދު ކަްނތައްތައް ކޮށްަފއިވާ  ދުމުޚްތާރުޮކށް ރައްޔިތުންނާޚު ފެނިފައި ބަެއއް ސަރުކާރުތަކުން ޒީަގއިމާ

ފަދަ ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން މުްސތަޤުބަލުގައި ެއގޮތަށް ެއްއެވސް ކަމެްއ ރަްއޔިތުންގެ ަޙްއޤުތައް އުިނވާ

ގޮތަށް ވީހާެވސް  މިކަންތައްތައް ހިމާޔަްތުކރެވިގެންދާ ،ފީ ތަރިަކއާއި ަސގާރާއްޖޭގެ ވާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ދިވެހި

ޓެރި އްނިންމާލުމުގެ ކުިރން ހަމަ އިއްޔެ އަވަ  ކޮޅު ން. ދެން އަުޅގަނޑު ވާހަކައުދިރީތި އުސޫލަކުން ހިނަގިއެގން

 ރާގެ ނަމުގައި ެވސްނުދޫ ދާއިދި މަކުމްދަރުދީ ފާޅުކުރަން. އަހަސްރީލަންކާަގއި ހިނގި ހާދިސާއަށް ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ 

އުމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ ޤަވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިާވ  ފާޅުކުރަން. ހަޤީޤަތުގައި ވެްސ ސްރީލަންކާއަކީ ދިވެހިންނާ

ެދްއިވ އިމުވެަފއި އޮތުން. ޝުކުިރއްޔާ ޤާ އަބަުދވެސް މަސަލަސްކަން ޙަސުލްއިންިޑއާ ކަނޑުެގ އަމާންކަމާިއ އެދެނީ ހަމަ 

 ތަށް.ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  މެންބަރަކު ިއންތޯ؟ްއވަން މެްނބަރު. މި ބިލަށް އިތުރަށް ބަހުސްކުރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށްފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ ހުޅަނގު ފަންނުމާ

ކުރުމަށް ޓަަކއި ބިލެްއ ތްހިމާޔަ ފަތްަސގާސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ރު ދަންނަވަން. އަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުهللاެމންބަރު އީވާ ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ެދްއވީތީ އިހުށަހަޅުއްވަ
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ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ފަތުގެސަގާއަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ައޅުަގނޑުމެން .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ކަންކަން  ،ވެރިން ފަހަރު ރާއްޖޭގެފަތް ހިމާޔަތްކުރުމުަގިއ ރާއްޖޭގެ އެިކ ފަހަރުަސގާގޮްއސި ައޅުގަނޑުމެންގެ ފެނިގެން

ދިޔަ ގޮތް. ކަުރ މިސްކިތަށް ެވގެންވަ ލަންޖެހޭ އެބަ ކަޅުގެ ިމސާލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުެމން ބައޭ އި ހުރި ގޮތް. ކޮށްފަ

ކަރު މިްސިކތް ހުރީ މަޖީދީމަގު އެތާ ކަްނމަތީ، ހީނާމާގޭ ކަންމަތީަގއި ދައުރުަގއި ކަުޅވަ ގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު

 ކައިރި ރިސޯޓެއްަގއި ފަތުރުވެރިންނަށް ދައްކަން. ދެން ތާމި ބެހެއްޓީ ސްގޮހުރި ތަނެއްގައި. އެތަނުން ނަގަިއގެން

އްދުަގއި ެއ މިސްކިތް ބެހެއްޓިގެންދިަޔ. ހަޕާކު ސަރަރާ ރައީސް މައުމޫން ގެނެސް ަސލްޓަންއެއަށްފަހު އަެނއްކާ އަނބު

، އެ މިސްކިްތ އި ނަގަމިސްކިތް  ހަވާލުެވ، އެ އެއަށްފަހު އަނެްއކާ ރައީސް ޔާމީން ކިޔާ ބޭފުޅަކު ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމާ

ހިނގައްޖެ. މިީއ ންގެތައް ޒަމާނަކު އުޅެ ތަނެއް ނޭނގިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ވިްއކާލަން އުޅެ، އެ މިސްިކތް ވީ

ގޮތް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ތަރިކަ ހިމާޔަްތުކރުމަށް ކަންކަން ކުރެވެމުންިދޔަ ސަުރކާރުތަުކން ރާއްޖޭގެއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 މިފަދަ  ކުރަނީ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ހަމަމު ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު އް. އެއީ ވަރަށް މުހިނަންޖެހޭނެބިލެއް އޮން

ހަމަ  .ހުރިފަތް ދައްުކވައިދޭ ވަރަްށ ބައިވަރު ރަށްރަށުަގއި މިސްކިތްތައް ވެސް އެބަސަގާއަުޅގަނޑުމެންގެ  އިސްލާމީ

 ،ނުލެވި އިހުރި. އެ މިސްކިތްތަކަށް އަޅަ އެބަ ވެސް ތްތައްވެފައި ހުރި މިސްކި އަހަރު 300، 200ގިނަ ދުވަްސވީ. 

 ށްގޮްސ ެއއަޓިނު ފޫގޮސް، މިހެން ގެ ންނަނީ. އެ މިސްކިތްތަުކގެ ފުރާޅުފެ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަިއވާ ގޮސް

ން ބިލުގެ ތެެރއި ހުރި. އެެހންވީމާ، މިވެފަިއ ހުރި މިސްކިތްތައް އެބަ މިްސކިތަްށ ނަމާދަށް ނޭރޭވަރު ،ތަން ނުެލވޭއިއަޅަ

ތަންތަން މިއަދުެގ  ކަން ލިބި، އެއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އެފަދަ ތަންތަނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރި 

އޮތް. ހަމަ މީދު ައޅުގަނޑުގެ ަވރަށް ބޮޑަށް އެބައްޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ެވގެންދާނެަކމުގެ އު

ފަތް ދައްުކވައިދެނީ ހަމައެަކނި އެތަންތަނަކުން ނޫން. ަސގާއަޅުގަނޑުމެްނގެ  .ބޭނުން ންދަންނަވާލަގުިޅގެން  އެއާ

ހުރި ބިމު ޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ދިރިއުޅެމުންދިޔައިުރގައި ބަެއްއ ތަންތަން އެބައަ

އެތަންތަން  ،މާ، އެތަންތަން ެވސް ހިމާޔަތްކޮށްންވީ. އެހެފަތްސަގާއަޅުގަނޑުމެން  ޮގްއސައަިޑއަށް ގޮސް، ގެއްިލގެން

ދުކުރަން. އަިދ އްމީ ބަޔަކަށް މި ބިލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއެކަން ކުރާ ކުރުުމގެ ބާރު ، އެކަންއިހޯދަ

ުނ ފަތް ކުރީއްސުރެ ފަށަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކާބަަފއިން އުުޅނު ޒަމާނުގައި ގެްނގުޅުަސގާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނޑު ވެސް ކަމަށް އަޅުގަ ފަތް ސަގާްއސަކީ ެވްސ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ެއއްެޗހި، މި އެއްޗެ ގާ ބުދުތަކާބޮޑެތިސިން

ކަމަށް  ފަތަށް ެގއްލުންދޭސަގާގާނޫުނން ލިބިގެންދާންޖެހޭ. އަދި އެ  ،ގޮތް ްއސަްށ ހިމާޔަތް ލިބޭއެ އެްއޗެގަބޫލުކުރަނީ. 

ުކރަން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުްނ ދާންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުގެްނ ވެްސ ވަންޏާ ެއއީ ކުެށްއގެ ގޮތުަގިއ ކަނަޑއެޅި

އޮތް. ޝުކުިރއްޔާ މީދެއް އެބައް ކުެރވި، ހިމާޔަތްކުެރިވެގންދާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އު ތެރިފަތް ރައްކާަސގާގެ އަޅުގަނޑުމެން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ރައީސް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއްޒަތްތެރި އި  ޝުކުރިއްޔާ

 އަށް. هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ބެހޭ ބިލަށް  ކުރުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަިރަކ ހިމާޔަތްދާބަހުސްކުަރމުންމަޖިލީހުގައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 ޢުދުވާނީ ހަމަލަ ،ދިޔަ ާލއިންސާނީއިްސރީލަންކާގައި ހިނގައާއެކީ އިްއޔެ އެައދި ހަމައަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

އި ެއ ގަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެިރކުރަން. ައދި އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާ، ކުެރންދޫ ދާއިރާގެ ނަމު

މެްއގެ ގޮތުަގިއ އުޤަ  ،އުމެއްޤަ .ވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަންނަ ހާދިސާގައި ގެއްލުްނވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުޒިޔާ

އަދި ެއ  ،އުމެއް ތަރައްޤީވަމުންދަނީޤަމުން. އުމެްއގެ ތަރިަކ ހިމާޔަތްކުރެވުޤަ  ފަތާއި އެަސގާއުެމއްގެ ޤައެ  ،އޮންނަނީ

އުމެއްަގއި ހުންނަ ޤަ މަްއޗަށް ދަނީ ވެސް އެ އްމިންގަނޑުތަ އުމެްއގެޤަ ކަނޑައެިޅ، އެ ންވަރުއުމެއް ތަރައްޤީވާ މިޤަ

ީދ، އެކަމުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ  އްމިްއޔަތުކަންފަތާއި އެކަްނތައްތައް ަރއްާކކުރެިވ، ެއކަްނކަމަށް އަހަަސގާތަރިކައާިއ 

ރިންނަށް ވެސް އެކަްނަކން ފެނި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރުވެރައްޔިތުންނަށާއި އަދި ދިވެިހރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަްތކުރާ ފަތު

ގަނޑު އަޅު  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމުންދެއްކޭނެ ގޮތް ހާމަވު ފަތްަސގާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ތަރިކަާއިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ވެްސ ގެންދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން ވެސް އެކަމަށް ިއސްކަންދީ، ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ޚަދަރެއް ކޮށް

 ކަމުގައި ދެކެން. މުއްފަތް އަުޅގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ަވރަށް މުހިސަގާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިަކއާއި 

ުޅގަނޑު މި ބިލަށް ތާީއދުކުރަމުން އަޅުގަނޑުެގ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ އެހެންވީމާ، އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު އަ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.މުޙައްމަދަ ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބިލަށް ަސގާއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރި ރައީސް.ްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ އި

ޭއރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ  ،މުންދަންނަވާލަ  ވާހަކަ ތާއީދުކުރާ

ހުންނަ ތެރޭގައި ކުނޫނީ ފެންނަނީ މި ޕާ ،ރީމެންނަށް ހުއަޅުގަނޑު  ؟އެ މަންޒަުރ އެބަ ފެނޭހެއްޔޭ. އޭކުރެ މަސައްކަތް
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އެއީ އެތަނުަގއި އޮންަނ  .ފޭލި 2ވައްތަރު  އަންނަ ނުވަަތ މަންމަ މާއަ ،ޓަރުބަޔަާކއިއްތެޭރގަިއ އޮންަނ ފަ ުކޑަ ޭގގެކުޑަ

އެރަުށެގ ބުނާނެ  ހަތަރު ގަސް. އަޅުގަނޑުމެން ކައިީރގައިފެންނަނީ ދެތިންމި މަ އިއެްއޗެއް. ދެން ރަށްރަށަށް ިދޔަ

ހުރި ވަރަށް  ކޮށްފައިހިމާޔަތް އިނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޒުންކުރާ މަރުކަޚިދުމަތް ޚަށްމިއީ ދިވެހިބަހާއި ާތރީ ،ވެރިން

ށް ނުފެނޭ. ދެްނ ކަތަނެއް އަޅުގަނޑަ ގަސް. މިނޫން ކަމެއް ކުރާހަތަރު ކައިީރގަިއ ހުރެދާނެ ދެތިންޒަމާންވީ ތަންތަނޭ. 

އެީއ  އެއްޗެހި.. ފަތްތޫރަ ކަހަލަ ންނަ ތަންހަތަރު ފޮތެއް ލިޔެލާފައި ފޮނުވާފައި އޮދެތިން ، ފެންނާނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހޭދަތައް ކޮށްފައި އެބަހުރި.  ،ބަޖެޓުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައްފަތަކީ. ެއކަމަކު ދައުލަތުގެ ގާއަކީ. ސަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަ 

ފަތާއި ތަރިަކ ގާސަ ހީ ހޯދައިގެން އަުޅގަނުޑމެންގެތަކުން އެޖަމާޢަތް ،އްޔާޢިނިޔޭގެ ބަެއއް ޖަމުނުވަތަ ދު

ހުރި ތަނެއް ފެންނާކަށް  ެއކަންކަން ކޮށްަފއި ،ކުރުުމގެ ނަމުގައި ަކންކަން ކޮށްފައި އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސްރައްކާތެރި

 ،ފޭއްޔަކާއި  މިދެންނެވި ދެ ައޅުގަނޑު ކުިރން ،އާއިތަރު ފަތްތޫރަހަދެތިން ،އޮތީ ން މިނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާ

ގެނައީ ވަރަށް  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބިލެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި ؟ކުރަނީ . ކޮންކަމެއްޯތ މިޓަރު ބަޔަކާއްފަ

އާއި ިދވެހިންގެ އާދަކާދަ  ،ތާއިފަ ގާންނަށް ދިވެހިންގެ ސަިދވެހީ ،ފޮނިފޮނި އުއްމީދެއްގަިއ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ްއޔާ ގެނައީ. މިކަން ވެސް ވެއްޖެ ކޮށްދިުނމަށް ބިލެއް މިއަދު މިކަުމެގ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެރިކަ ރައްކާތެރިތަ

އެކު ލިޙާޞާފަހުން މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު  ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އުތީމު.  ގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަނީ ހއ.ބަެއއް ރަށްރަށަށް ދިޔައިން. ރާއްޖޭ ތްގަވަަޑއި

މި ގަނޑުވަރަްށ  ،ބޭފުަޅުކ ވިދާޅުވީ  އިހުންނަ ގަނޑުވަުރގަ އިރަުށގަ ބޮޑުަތކުރުފާނުގެ ރަށް. އެ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ،މިތަނުގެ ކަންކަން ދިރުވަން  ،ން ކުރަ ކަމެއް ރުިފޔާކޮޅު ވެސް ދިވެހި ަދއުލަތަށޭ ގެންަދނީ. މިތަނުގެ އެ ،ލިބޭ ލާރިކޮޅު

ތަނަށް ލިޭބ  ގައި ވެސް މިހާލު  ނުެދއޭ. އެނޫނީ ކުރެވޭނެ ގޮްތ ވެސް ހަދައި ،ނޫނީ މިކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ މަންޒަރު

ްއެގ ފަތެގާކޮން ސަ ،ކޮން ތަރިކައެއްގެ ވާަހކަެއއްތޯލާރިކޮޅު ވެސް ގެންދަނީ ދިވެހި ދައުލަތަށޭ. ދިވެހި ސަރުކާރަށޭ. 

ލިބޭ ކެޮޔގަނޑު ެވސް، އެތަނަށް ލިބޭ ފަތްކޮުޅ  ށްއެތަނަ ؟ކުެރވޭނީކޮން އާސާރީ ަތންތަނެއްތޯ ރައްކާތެރި ،ކަެއއްތޯވާހަ

، ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ ގެންނަނީ. ދިވެހި ސަރުކާރަށް މި ދައުލަތަށް މި  އެތަނަށް ލިބޭ ލާރިކޮޅު ވެސް ދިވެހި ،ވެސް

ދެރަކަްނ  ، ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންގެ ހިތްަތކަށް މާޔޫސްކަން ްނކަންއެކަ ،ދެން އެކަންކަން ކުރަން ތިޭބ މީހުން

 މީހުންނަށް އުފުއްލޭވަުރެގ ބޮޑު ބިެލއް މި ދެ އަުޅގަނޑު  ައދި ،ބިލެއް  ކުރަންޖެހެނީ. އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީސާސްހުއި

 ،ނުކުރެވޭނޭ. އެހެންނަމަވެސްމާޔަތް ެތއް ެވސް ހިފަގާނުކުރެވޭޭނ. ސައޮތީ. މި ބިލަކުންނެްއ އަދި ތަރިކައެްއ ރަްއކާތެރި

ކަންަތއްތަެކއް ެވގެންާދނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ެވސް  ްށ އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި ރަނގަޅުއަބިލުގެ ސަބަބުން ކުރި މި

މެ ހުރި ކޮން އިއަުޅގަނުޑ މިދެންނެވިހެން ރާއްޖޭގެ ޮކންމެ ރަށެއްގަ  ،އުއްމީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ެވސް ޔަޤީންކުރަން

ތަންތަން  ން. ހަމައެަކނި ނަމަކަށް އެއުދިކުެރވޭނެ މަންަޒރު ފެނިގެންރައްކާތެރި ،ކުެރވޭނެތްސް ހިމާޔަތަނެއްވެ
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ބޮޑަށް  ބޮޑު ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަނޑަށް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް  ބެހެއްޓުމުގެ މާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތު  މި، ނެތްރި މެންބަރު. ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާުޅުވމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަަޑއިގެްނ ިއްއޒަތްތެކުރިއްާޔ ޝު

هللا ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ،ނެތް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ބިލު މަޖިލީހުން  ތަިރކަިއގެ ިބލުގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ފީގާދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މެދު ވޯޓަށް އެހުްނ ވޯޓު ބަލައިގަތުމާ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ  ،ސަރުކާުރގެ ފަާރތުންއަށް.  6.2ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.2}

 އި ިވޔަފާރީގެ ދާއިާރަގއި ވާދަވެިރކަން އުފައްދަ ،ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާރާހީމް މުޙައްމަދުބަރު އިބްއިްއޒަތްތެރި މެން

އަހަރުެގ  މި ،ަގއި ބޭްއވުނު 2019 ޕްރީލުއެ 15ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވަނީ  ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލު. މި

ެދްއވުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އިވަޅުއްހަށް ހުށަހަބިލު މަޖިލީ ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި 11ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދީދީއަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ގުޅޭ ބިލެއް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި އިއްޒަތްތެރި  އާ! މިފަދަ ވިޔަފާރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ުމ އްވަރަށް މުހި ޖެހޭހުށަހެޅުމުގެ ކުިރން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން ،ހުށަހަޅާއިރު އަޅުގަނޑުމިއަދު މަޖިލީހަށް 

އާދެ! ސިލޯނަކީ  ؛ ކޮޅުނބުރިޓެއްއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަވަ ދިޔަ ހާދިސާއެއް ިއއްޔެ ިހގަިއގެްނ މި

ތަނަށް ހިޖުރަކުރި ސަރަހައްދު އެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކާބަފައިން ފުރަތަމަ  ،ގެ ޮގތުން ބަލާއިރުޚުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީ

 ،ނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ އިތުރުން މިއަދު އަޅުގަ ފޮތްތަކުން އިނގެން އެބައޮތް. އޭގެ ޚީތާރީ ގިނަ ކަމަށް ވަރަށް

 ައޅުގަނޑުމެންނާ ،ޓެރިއްއަވަ  ،ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ދެވަނަ ގެދޮރު ކަމަށް އެކުވެރި މިރައީސް މިއަދު އިްއޒަތްތެރި 

ވަނީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެިތ  އެންމެ ކައިރި ެއއް ޤައުމު. އޭޝިޔާ ބައްރު މިއަދު ިހމެނިފައި މި

އްުދގަިއ މި ހަމަލުތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރަޢަގެ ޔާސީ ޖަސްތުގަނޑަކަށް. ޓެަރރިޒަމްޤައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ސި 

ގައި ަދއްކާކަްށ ނެތިން. ަކމުައުޅގަނޑު ިދގު ވާހަކަތަެކއް މި ؛ހިނގަނީ މިދެންނެވި ފަދަ ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތައް 

ގަިއ ނިސްތާނުޣާކުގެ ތެރޭގައި އަފްތަގެ ފަހުގެ އަހަރ80ުލާނަން. އިކުުރކުރު އެްއޗެއް ދަންނަވަ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ،ހިާސބަށް ކުރުކޮށްލާފައި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއެ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑު  ؛ދިޔަ ކަންަތއްތައް އިނގަހި

މަލު ހަރުއަޑުން ޢަ ފޮެތއް ނެތްއެްއވެސް ގޮތެއް ،ނުލަފާިދޔަ ނުބައި އިބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އިްއޔެ ހިނގަގައަޅުގަނޑު 
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 ށް އޮތްއަޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ކުރި  ގެއާ ބޫލުކުރަނީ އޭޝިގަ ، އަުޅގަނޑު ލާނީއިވަރަމުން އަުޅގަނޑު ދަންނަކުކުށްވެރި

ކުރެއްވުމަށް ގުިޅވަަޑިއެގން ބޮޑެތި މަސަްއކަތްތަެކއް މަލުތަކުން ަސލާމަތްޢަތަްއ މިފަދަ ނުބައި ޤައުމުތަނުގައި ިމ 

ރުގެ ފަރާތުން ވިޔަފާީރގެ ރި ަރއީސް. ަސރުކާ. ާއދެ! އިްއޒަތްތެވާެނ ކަމަށް. ކުރުކޮށްާލނަން އަުޅގަނޑު އިނގޭތޯށްދެއްކޮ

ިދވެހިރާްއޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ ާދއިރާަގއި  ،ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލެއް ހުަށހެޅުމުގެ ސަބަބަކީ އިން އުަފްއދަކަދާއިރާަގއި ވާަދވެރި

ރީެގ ގާ ިވޔަފާގޮތަށް ހިން ވާަދވެރިކަން ހަނިވާ ދެެމހެއްޓުމަށާއި، ވިޔަފާީރގެ ދާިއރާގައި  އިވާދަވެިރކަން އުަފއްދަ

ިވޔަފާރީގެ ާދއިރާަގިއ  ިއ،ދު ކުރިއެުރވުމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ ައސަރުތައް ހުއްުޓވަޞާތިމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޤައުމުެގ އިޤްޢަ

ގަިއ ނުފޫޒު ފޯރުވާނެ މަޤާމެްއ ޓު ކެއަދި މާ ،މަނާކޮށްމަލުތައް ޢަެއއްބަސްވުންަތއް އަދި  ވާދަވެިރކަމަށް ހުރަސްއަޅާ

ާއއި އެްއ ިވޔަފާރި އި،ކުރުން ހުއްޓުވަ ކުން އެަފދަ މަޤާމެއްގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާ ޔަ ރިވިޔަފާ ލިބިފައިވާ

ޚިލާފަށް  އާދަޔާ ށްވާަދެވރިކަމަ ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާގެ ޖަރެއއްމާ އާއަނެއް ިވޔަފާރި

ިވޔަފާރީެގ ދާއިރާގަިއވާ ވާަދވެރިކަްނ  އިލަިއ،ލަވަ ން އުސޫެލްއ އެކުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންްޓރޯލްއުދިހުރަސްއެޅިގެންދާ

އިްއޒަތްތެރި  ރުން.ބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާާރގެ ބާރުތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަުތ ބަޔާންކު ދެމެހެއްޓުމާ އިއުފައްދަ

އި، އަިދ ތަކާ އްޔާޢިނގާ ޖަމުގެ ދަށުން ހިގެ )ހ((ެބހޭ ގާނޫނު ތަކާއްޔާޢިޖަމު) 2003/1ރައީސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންަބރު 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޒޯންތަކަށް މި  އިގަ އެ ގާނޫނުގެ )ށ( ،ގެ ދަުށން(އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ގާނޫނު) 2014/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ގާނޫނުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލުތައް ނުހިނގާނެކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

ދެންެނވި ގެ ފަރާތުން ިއސްވެމާްއދާގެ މަްއޗަށް. އާދެ! ސަރުކާރު  33ބުގެ މަްއޗަށް. އަދި ބާ  7ގާނޫނު ެއކުލެިވގެންވަީނ 

މި  ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލު އިށް ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާަގއި ވާަދވެރިކަން އުފަްއދަހަދުގައި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީޤްޞަމަ

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ން. ޝުކުރިއްލިބިގަންނަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރަފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ކުރުމަްށ ހެއްެޓމުގެ ބިލަށް ބަހުސްމެދެ އިިވޔަފާރީގެ ާދއިރާެގ ވާދަވެރިކަން އުފައްދަ  ،އްވާފަިއވާދީދީ ހުށަހަޅުމުޙައްމަދު

ށް ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމައިގަިޑއިރު. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް ދަންނަވަ 3ލަ ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ޖުމު

 މިނެޓާއި  43. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތުސިކުން 8މިނެާޓއި  50ޕާޓީއަްށ ރީ ހޫ. ޖުމްސިކުންތު 21އި މިނެޓާ  18ަގޑިއިާރއި  1

. ވަިކ ޕާޓީައކަްށ މިނެޓު 3. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ ސިުކންތު 7މިނެޓާިއ  9. އެމް.ޑީ.އޭައށް ސިކުންތު 17

 މެންބަރުން ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ގެމިނެޓު 3ުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައި

ކޮމަންޫޑ ދާއިާރެގ  ،އަރުވަނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިނޑު އަުޅގަފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. 
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 ދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝި

ޒީބީ ނާތަހުދިަޔ އިޓެރި ސްރީލަންާކގައި ހިނގައްއާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް އިްއޔެ ައވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ާލއިންސާީނ އަދި ސްރީލަންކާ ދާޚިީލ ވަރަށް އެީއ  ގޮުތގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުށްވެރިުކރަން. އަުޅގަނޑު ދެކޭ 

 މަލާހަކަށް ތަނަެއއް ފަަހރާ އެތަްއ   ،ފަދަ އަުޅގަނުޑ ނުދެކޭވެސް ރުަގއި ޮއތްއި ހަނގުރާމައެްއގެ ތެޭރގައި 

ދާއިާރގެ އެންމެހަިއ  އި ައޅުަގނޑުގެރު ޢަމަލެއްކަން އަުޅގަނޑާ ޑިމުޑުދާވަރަށް ހަ ،ދިޔަ ވަރަށް ލާއިންާސނީންދެވިގެ

ފަރާތުން ވަރަްށ  ގެދިވެހި ސަރުކާރުިއއްޔެ  ،ކުރަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަންކުށްެވރިގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން

ން އޮތް އެހީތެރިކަމެްއ ދެވެވެ ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެކަުމގައި  ،އަވަސް ގޮތެްއގައި އެކަން ކުށްވެރިކޮށް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް. ގެރައްިޔތުންއަދި ދެންމެ  .ވާތީވެވިދާޅުވެފަ  ްއވާނެ ކަމަށްވެދެ

 ގެއުސޫލެއް  ،ދަންނަވާނީ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލާ ،ންއުފެއްދު ވެިރކަންވާދަ ވިޔަފާިރގެ ދާއިރާަގއި

ވެރިކަމެއް ދަ. ވާޖެހޭނޭންރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެ ވިޔަފާރިެއްއަގއި ވެސް ވާަދވެރިކަން ވެސް އޮންނަކުގަނޑު ގަބޫލުގޮތުން އަޅު 

. ވާނޭނެތް އެްއޗަކަށް ބޮޑު ފޯރިެއްއ ވެސް  މާ އިޭއގަ ،ދިއުުމގައި ގެ ގޮުތގައި ގެންއެއް ފާރިައކީ ިވަޔފާރިއެ ވިޔަ ނެތިއްޔާ

. ވިޔަފާީރެގ ހިނަގއިެގން ހިނގައިދާނޭެވސް ނާތަހުޒީބު ކަްނތައްތަކެްއ  އެގޮތަށް ެގންދިއުމުގައި ިވޔަފާރި އަދި 

ވަރަށް ކުޑަ މާކެެޓއް.  މިއީ ގެ ނަމުގައި ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންލުވާދަވެިރކަން އުފެއްދުމުގެ ބި 

ވާދަވެިރަކން ގެއްިލގެން މި ދަނީ ކޮން ބަލާއިރުަގއި ކިާހވަރެްއގެ ވިަޔފާރިތަކެއްެގ ވާަދވެރިކަންތޯ ިމ އުޅެނީ އުފައްދަން. 

ވަރަްށ  ،ރާއްޭޖގައި ވަރަށް ކުޑަ މާެކޓެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ؟ ތޯ މި އުޅެނީކިހިނެއްވާން  ،ދިމަދިމާލަކުންތޯ

އެހެްނ މެްނގެ ތެޭރގައި އެބަހުރި ީމގަިއ އަުޅގަނޑު ،ޅު ވާދަވެިރކަމެްއގައި ިމހާރު ވެސް ހިނގަނީ. އެހެންނަމަވެސްރަނގަ

މަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކެއް. މިސާލަކަްށ އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ޢަ . އަދި ދުނިޔޭަގއި ވެސްކަހަލަ ކަންތައްތައް

 އެ އެތައް ޒަމާނަކުންސުރެ އްަސކީ އެ މީހުންބައެއް ަކހަލަ އެއްޗެ ،ތަަކކީއެބަހުރި. އަދި ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓު ރައިޓްސް

އެަތއް  ،ރުފިާޔއެއް ޚަރަދުކޮްށގެން ގައި އެތައް މިލިއަންމުޅި މާކެޓު  ،ން ގެނެސްއޭގެ އެޖެންސީ ނަަގއިގެ މީހުން

 ގެގާނޫނުހުއްޓާ، މި ޮގސް މި ގޮތަށް ގޮސް  ކެތި.ތަ ގައި އިތުބާރު އުފައްދާަފިއވާރޭޕްޮރޑަކްޓާ ޭދތެ އި އެޒަމާނެއްގަ 

ގޮުތގަިއ  ގެސްެއއީ ޕެރަލަލް އިމްޕޯޓް ؛ކު އެހެން ބަޔަ ،ނުވޭ ބޭނުމެއް ވެސް ހަމަގައިމުން އަޅުގަނޑު ދެކޭކަެށއް ދަށު

އުެފއްދުންތައް އުފަްއދައިގެން ޗައިނާ ތަންތަނުން  ައގު ވައްޓާަލއި އަިދ ފޭކު ގައި މާކެޓު  ،ހިތައް ގެނެސްއެްއޗެ

 ން.ފްލަްޑވު ގެ ަނމުގައި މާކެޓަށްވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ަކމެއް. އެްއކަލަ ޕްރޮޑަކްޓު ގެނެސްގެން މިހާރު

އެ ދަނީ އަުޅގަނޑުމެން  އްޔާަދވެރިކަންތޯ އަދި ނޫނިނީ ވިޔަާފރީގެ ވާއްދެަރއްޔިތުްނގެ މެދުގައި އެ އުފެ އްޔާއެހެންވެއްޖެ 

މީގައި ހަމަ އެބައޮތް ރަނަގުޅ ދެން  ؛މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  ؟ފަހަތަށްތޯ އެއަްށވުރެ

ގަިއ ިވޔަފާރީަގއި  ރާއްޖޭ ތީއޮ ރކުންފުންޏެްއގެ މާޖަ 2އައިްސ ރާއްޭޖަގއި ތުން. ފަހަކަށްގޮ  ބެހޭ ރއާމާޖަ ،މާއްދާއެއް 
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ޓެކްީސއާިއ  ރއަކީ ވަރަްށ ފަހުން އެއަރހިނގާފަ. ެއއް މާޖަ އެްއގެ ގޮތުަގއިރމާޖަ 2ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރުގެ ޮބޑު 

ވެސް މިހާރު އެ ވަނީ ކޮންމެައކަސް ެއއަށް މީހުން ގުޅާލުމުން އެ އުފެދުނު ނުަތނަވަސްކަން.މި ދެބައި؛ ޓީ.އެމް.އޭ 

ޭއގެ ހިއްާސއެްއ  ވެސް ލެންޑް އޭިވއޭޝަނުގެ ގޮުތގަިއ އަިއއްސަ. ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑުއައި  ،ޕެރަލަލް އެހެން ފަރާތެއް

އެހެްނ ޕެރަލަލް އެހެން ފަރާތެއް  .އެއީ ވަރަށް ކުރިން .ލުމުގެ ސަބަބުންނެޓް ގުޅާކޭބަލް  ނެޓާއިމީޑިއާ، އޮންނަ

. އަުޅގަނުޑގެ ހި ވެސް އެަބހުރި އަިއއްސަޗެދިާރގު ޓީ.ވީާއއި އެހެން އެއް  ފަހުން ވެސްދިއުން. އެކަމަކު ޭއެގ ތިގެންނެ

މުދާ  ،ސްޓިވް ޕްރޮޑަްކޓްޓަނޭހިތަކުަގއި އޭގެ އޯލް ކަންބޮޑުވުމަކީ މިހާރުެވސް ާރއްޖެއަށް އެތެެރކުރެވޭ ަބއެްއ އެްއޗެ

މޭ. ނުެދކެ ެއގްރީމެންޓެްއ ޮއތަސް ެއއީކީ ަމއްސަލަެއއް ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ސިވް އެްކސްކްލޫ ގެީހގަިއ އޭ ހުންނަ އެއްޗެ

ގޮތުަގއި ބަަޔކު  ގެއްަގއި ގެންގުޅެންޖެހޭ އެްއޗެއް ަވކި ކޮްނޓްރޯލެ ،ނެތް އެްއޗެއް ވްޭއގެ އޯލްޓަނޭޓި ، އެއީ 

 ،ަގއި ދާނެ. އެހެންނަމަވެސްހިފަހައްޓައިގެންނެއް ނޫެޅވޭނެ. އެއީ ޭއގައި އޯލްޓަނޭޓިަވށް ރައްޔިތުން އޭގެ ޒާތު

ކްސްކުޫލިސވް އެގްރީމެންޓެްއ ހަދައިގެްނ އޭނަ ަވކިން ެއކަނި ގެންގުޅޭ އޭނަ އެ  ،އޯލްޓަނޭޓިވް ޕްޮރޑަކްެޓއް ނެްތ އެްއެޗއް

ށް ދާއިާރއަ ކަލްޓިފާމަސޫ ،ަގއި އެއީ ަމއްަސލައަކަށް ވެދާނެ. ރާއްޖޭަގއި ިމހާ ކުޑަ މާކެޓަކަށް ބަާލއިރު އްޔާކަމަށް ވެއްޖެ 

ަގއި ރަޖިސްޓްީރކުރެިވގެން ީޑ.އޭކޮްނމެ ޕްރޮޑަކްޓަކީ މިހާރު އެފް. ކަލް ޓިާރއްޖެއަށް ެއތެރެކުރެވޭ ފާމަސޫ ،ރު ވެސް ބަލާއި

ތަެކއް ފިކްޓުމިކަހަލަ ބައިވަރު ސެޓް ،ހުރިހާ އެއްޗަކާ  ،ނަންބަރާއި ޭއގެ ބެޗު ،އެ އުފައްދާ ފަރާތެއްގެ ސެްޓފިކެޓާއި

ދެން އެހެން ބަޔަކަށް  ތަކެއްްކޓުންގުޅޭ ބަެއްއ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޕްރޮޑަސްޓްރީކޮށްގެން ގެއެ ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖި  ،ލައިގެން

. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ފަރުމާވެގެން ބިލަކަށް ންނަނީ އޭގެ ެއގްރީމެންޓެްއ ނެތިއްޔާނުވެސް ގެެނވޭނޭ ގޮތަކަށް އޮ

ޖޭެގ އްއި ވިސްނަިއގެން ރާ ންބޮުޑވުންތަކާ ދޭތެޭރގަ ގޮުތގައި މިހެންހުރި ކަ ވެގެންާދއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ދިއުމަީކ ނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ބިލަކަށް ެވގެންމިނިވަން ިވޔަފާރިއަްށ ހުރަސް މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ،ފާީރގައި ވިޔަ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވާތީ އެދޭ ކަަމކަށް އަޅުގަނޑު

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

. ޝުކުރިއްާޔ ނަން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާތޯ ބަލައިލާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު

މި މަޖިލީހުަގއި  އަޅުގަނޑުމެން ކުރީއްސުރެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ަގވާއިުދގައި 

 ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތުން މަޖިލީހުެގ ބަސް ވިދާުޅވުމަށް ބިލުޅުމަށްފަހުގައި އެ ބިލަށް ފަހުޢަމަލުކުރަނީ ބިލެއް ހުށަހެ

ގެންދަނީ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ޢަމަލުކުރަމުން ަގއިމުބިލުެގ ބަހުސް ނުމޭއިރަށް. އެހެން އެކަ ންއިންެނވުތަޅުމުގައި 

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގަވާއިުދގައި އޮންނާީތވެ. މުކުރާލާޒި ދާީރވާން ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބުވާހަކަތަަކކީ އެއަށް ޖަވާ

ބިލު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުން  ިއ،ނުހިއްތަވައައިސް މަޖިލީހުގެ އެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްށްމިހާރަކަ

ވާހަކަ.  ވާތަނުގައި ދައްކަ މި މެންރައްޔިުތން އަޑުއަހާނެ އަުޅގަނޑުއެއީ ަވޑަިއގަތުމުން ަވރަށް ހިތްދަތިވޭ.  އިރައްވަ ކުދޫ
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 ،ތަނުގައި ަދއްަކވާ ހުރިހާ ާވހަފުޅުތަކެއް ނޯޓުކުެރިވގެން މިން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުޚިލާފަށް  ޔާއަދި އެ 

އާަދކާދަ  ކުެރވިގެން އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ދާނެ. އެައށް ޖަވާބުދާރީވާން ވެސް ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެޔައުމިްއޔާ

މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަާވ  ގެ ވަނަ ރައްޔިތުން  19 ނެތިފަ. އުއްމީދުކުރެވޭނެ ޮގތުގައި އޮންނަނީ މި އައިސް މިހާރަކަށް

ވާތީ މަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮްތ ކަ އި މިކަން ކުރިއަްށެގންދަވާނެ. ެއއީ މަޖިލީހުގަ ިއ،ތިރާމުކުރަްއވަހުބޭފުޅުން މި ކަމަށް އި

ތްތެިރ ުފޅުދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ިއއްޒައަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. މި ބިލަށް ވާހަކަ

 ނިމުނީ. ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަަވން.  އިމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ  ،ުރގެ ފަރާތުންކާށް. ސަރުއަ 6.3މި ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ދެން އަޅުގަނޑު  -{6.3}

ފަރާތްތަކާއި ޚިުދމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް  ނަގަން މުދާ ،ދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ އި

އަހަރުެގ  މި ،ގައި ބޭްއވުނ2019ު ޕްރީލުއެ 15 ،ވަނީ އިއްވާަފއި ކިޔުން މާޔަތްކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަހި

 ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  މަށްދެްއވުއި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަސާގައި. މިވަަނ ޖަލްއެގާރަ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 އަރުވަން. ޙަށް. އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުފަލާ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ޓެިރ އްކުރިްނ އަުޅގަނޑުމެންެގ ައވަ ދައްކަން ފެށުމުގެގަނޑު ވެސް ާވހަކަޅު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަ

އި ައޅުގަނޑުގެ ާދއިާރގެ ޔާ އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ނަުމގަ ،ލާ ކުްށވެރިޮކށްދުވާނީ ހަމަޢުއަށް މިދިމާވި ސްރީލަންކާ  ،އުމުޤަ

 ،އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. ންވާހަަކ ދަންނަވަ ޔާކިޔާރަްއޔިތުންނަށް ތަޢުޒި އެރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި 

މި ބިލު  ންސަރުކާރު ،ވާ ބިލު ފައި މިތުން ހުށަހަޅުއްވާގުޅޭގޮ ގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާމުދާ 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަްއ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުދާ ގަންަނ ފަރާތާއި ،ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ 

 ،ޝަރުތުތައްކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އިފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގަުނވަތަ ިވއްކާ މުދަލުގެ  ،ަޙއްޤުތައް ހިމާަޔތްކޮށް އި،ނޑައަޅަ ކަ

ވާ މުދާ ވިއްާކ ޚިލާފު ކަންަތކާ މި ،އެފަދަ ޝަރުތުތައް ނުވަތަ މިންގަނޑުތައް ،މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުާމއި

މުދާ ގަންަނ  ،އެޅުމުެގ އުސޫުލ ބަޔާންކުރުމާއިާވނަމަ ފިޔަވަޅު ޢަމަލުކޮށްފައިކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަ ންފަރާތްތަކު

 ށްާހލަތެއްަގއި ުނވަތަ ެއ ހާލަތައެ  ،ވާނަމަ ލިިބގަންނަ ފަރާތެްއގެ ަޙއްޤުތައް ނިގުޅަިއގަންފައި ފަރާތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތް

އެފަރާުތގެ ބާރާިއ  ،ޢަްއޔަންކޮށް އްއޮމްބޮޓްސްމަނެ އިތުގަ ގެ ގޮއްއުނިކަމެއް ލިބިދޭ ހާލަތެއްަގއި އެ މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތެ

ގެއްލުން ލިޭބ  ށް ގަންނަ ފަރާތްތަާކއި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތަމުދާ އި،ކަނޑައަޅަ  ަތއްމަސްއޫލިއްޔަތު

ތާއި ނަ ފަރާމުދާ ގަން) 96/1 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ބަާޔންކޮށް ިއ،ކަނަޑއަޅަދިނުމުގެ ުއސޫލުތައް ހާލަތުގައި ބަދަލު

ްނ ގެންނަ. މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުންއިޞްލާޙުށް ( އަ ކުރުމުގެ ގާނޫނުމާޔަތްހިލިބިގަންނަ ފަރާތް ޚިދުމަތް 

ވެސް އެބަ އެނޭގ  ެއންމެނަށް ގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ގާޫނނު މި ހުށަހަޅަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން
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ކޮލިޓީެއއް ނެތް މުދާ ެއއްެވސް ވާަހކައަީކ  ،ނެތް  ްއވެސް ައގެއްއެ މުދަލުގެ އެ ންކަ ދާމުންއްކަރާއްޖޭަގއި އެބަ ވި 

ކޮލިޓީ ނެތް އާދައިގެ ެއއްކަަލ  ،ން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މުދާ ގަންނަ ފަރާތަށްވިްއކަމު

ކަން ވީމާ، މިކަންފަރާތަށް. އެހެންތް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަޑުބްލިކޭުޓ މުދާ ވިއްކިގެން އެބަދޭ  ،ދެރަވަރުގެ މުދާ

ތާނަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މުދާ  އޮތް ކުރިއަށް ،ވާ ބިލަކީ ހުށަހަޅާފައި ޓަކައި ސަުރާކރުންހިމާޔަތްކުރުމަށް

 ން ހުއްޓުިވގެންދާނެ ރާއްޖޭގެ ެއކި ތަންތަނުގަިއ ވިއްކަމުންދާއިުރގައި އެކަހަަލ ކަންކަ ،ގެނެސް ރާއްޖެއަށް އެތެެރކޮށް 

 ދަންނަވަން.  ވާތީ، މި ބިލު އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ިއވާ ބިލެއް ކަމަށްގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު އެކަން ކޮށްލާނަން. އެޖެންޑާ  .ޖެހިއްޖެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުށެއްގެ ިއޞްލާޙު ދަންނަވާލަން

 ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ބިލުތަދޫ މެދު ކުރިްނ ހި ެގ ދަށުނ6.2ް އިޓަމުއަ

ވޯޓު ވެްސ  އިރުަގއި ބިލުގެ ވޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ނުދެންނެވި އޮީތމާ، އެ ބިލުގެނިންމާލަމުން ވާހަކަދެއްކި

ފަށް އެދެން މިގޮތަށް ތެރި މެންބަރުންނަށް މާނަާވލަން. އިއްޒަތްއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންގައި ވޯުޓގެ ަގީޑގ1:30ަ މިއަދު

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގުސަުރކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު  ،6.3 ކުރިން ދެންނެވިފައި އޮތީމަ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ލާނަން. އިގޮތް ދަންނަވަ  ވާަފއިކުރުމަށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިޙް ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ބަހުސްފަލާ މުޙައްމަދު މެންބަރު

ގަިޑއިރު. ތިން  ވަނީލަ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފައި ފުކުރަްއވާތި! ޖުމު، މާއިލަ ވަގުުތ ކަނޑައެޅިފަ ޖުމު ؛ޕީ.ޕީ.އެމަށް

ޑީ.ޕީއަްށ ސިކުންތު. އެމް. 8މިނެޓާިއ  50ޕާޓީއަށް  ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ 21 އިމިނެޓާ 18ަގޑިއިާރއި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  3ތު ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. އަދާލަ 7މިނެޓާއި  9ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް. 17މިނެޓާއި  43

ން ފުރުޞަތަށް މިނެޓު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އާދެ، ިމ ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެއް ހު()ވަގުތުޮކޅަކަށްފަ ން.އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަ

 ށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ؛ވާަނމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަެއއްނުަގންނަވާ. ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް

މި ވިދާޅުުނާވ ގޮތަށް. މިހާހިސާބުން   ބޭފުޅަުކ ެއއްެޗއް ިވދާޅުނުވާތީ ފަހުބަސްފަހުބަސް ވިދާޅުެވވޭނީ އިތުރު އެްއވެސް

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން ިމއަދުެގ ބިލުގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ވޯޓު

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ،ފަރާތުން ުރގެއަށް. ސަރުކާ 6.4  އެޖެންޑާ އަިއޓަމުދަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.4}

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސ ) 2007/5 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ޙް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާ އިްއޒަތްތެރި

 ަގއި ބޭްއވުނު 2019 ޕްރީލުއެ  15ވަނީ ވިަފއި ގެަނުއމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު



20 

 

 ހުޅަނގު  މާފަންނު މަށްދެއްވުއި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ރަ އެގާގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އަހަރު މި

 އަރުވަން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު.ޙަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުފަލާ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް އްމަދުޙަމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު ފަންނުމާ

ގާނޫނަްށ  2007/5 ގާނޫނު ަނންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން 

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޖމް ،ަސރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ .ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މުތައް ޤާސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި މުްސތަޤިއްލު މަވާ މުށްފައިއިމުކޮޤާދަށުން 

 ކަށްނުތަބެހޭ ގާނޫ ކަމާއެކު ހިްނޭގނެ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުަމށް މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާިއ ވާޖިބުަތއް މިނިވަންކަމާ 

ސަުރކާރުން  ،ހުށަހެޅުމަށްޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލުތައް ތުންގެ މަ  ރަްއޔިޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށް

ވަަނ  179ނުއަސާސީގެ ޤާނޫވާތީ،  ކަމަށް އްދެ ޢުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވެފައިވާ ވަސަތޭކަ 

ށްފައިާވ ތިކޮން މައަސާސީނޫނުޤާސިވިލް ސަރިވިސް ޮކމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް  ،ފަިއވާމާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށް

 ،ފަރާތެއްގެ ބިރުދެއްކުެމއް  ވަކި ،ނެތި އަދާކުރަނީ އެްއވެސް ފަރާތެއްގެ ޖެހިލުމެއްން ނުކޮމިޝަ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި އެ

 ،އެުކގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކަމާބުްނ އެްއކިބާވެ ހުރެ މިނިވަންޞައްޢަނެތި ތަދިނުމެއް ފަރާތަކަށް މަންފާެއއް ހޯދައި ވަކި

އެ  ،ށް އިތުރުކޮށް ( އަިދވެހިރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު) 2007/5 ، ގާނޫުނ ނަންބަރުމާއްދާތައް ކަމާ ގުޅޭ 

ިއއްޒަތްތެިރ ވެސް އެނގޭ  މެނަށް. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން އެންވެގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށެ

ާޚއްޞަކޮށް ، އްލު ކޮމިޝަނުތަުކގެ ަބއެއް ބޭބޭފުޅުންތްޤިސައިްސެގން އުޅޭއިުރގައި ާރއްޖޭގެ މު ރައީސް، ކެމްޕޭނެއް އަ 

ފަރާތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުަޅކު މި ފާއިތުވެދިޔަ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގައި ަވކި 

 ން،އްޗެހިފޮޓޯތަކުންނާއި އެ  މެންނަށްޅޭކަން އަުޅގަނޑުެކމްޕޭނުގައި ބަިއވެިރވެގެން އު އެްއގެބަ  ވަކި ،ލެނބި

މުއައްަސސާތަކާިއ ގޮތުަގއި މިކަހަލަ މުސްތަޤިއްލު  އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ އިފަފެނި ންތަކުންނާއި އެްއޗެހިއޯވީޑި 

ްއގެ ނުފޫޒުްނ ފަރާތެ ވަކި ،ފަރާތަކަށް ނުލެނބި ަވކި ،ބުަރނުވެފަރާތަކަށް  ންނަކީ ވަކިކޮމިޝަންތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅު

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބައެއް. އަދި ޚާްއޞަކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސ ޚިދުމަތް ގެ ަރއްިޔތުންނަށް އްޖޭތިބެ ރާއެކިާބވެ

ރަްއކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުެގ  އްގިނަ މުަވްއޒަފުންތަކެްއގެ ޙައްޤުތަ  ެއއީ ވަރަށްކޮމިޝަނުގައި ހުންނަ ރައީަސކީ 

 ރީތި މީސްމީހުންނަށް ،  ދުރުވެހުރެމިކަހަލަ ކަންކަމުންބޭފުޅަކަށް ވާތީ،  ވާފައި ހުންނަމަސްއޫލިއްޔަތު ބޮުލގައި ައޅާ 

މަށް ޤާނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން މަ

ލިއްޔަތު ާއއްމުކޮށް އޮޑިޓަރ އިލާގެ ހުރި މާ ޢާބޭފުޅުންގެ  އެ ،ޭބފުޅުންގެ މާލިއްޔަާތއި އިުރގައި އެވަަޑއިގަންަނވާ

  ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. އަދި ާޚއްަޞކޮށް ވަޒީާފއިން ަވކިވުމަށްފަހުގޮތަކަށް ވެގެންދާނެ ނެރަލަށް ފެންނަޖެ

ޮއޑިޓަރ  ހުރިހާ އެއްޗެިހ އެނގޭނެ ގޮތަކަށް މި ،ތަށް ައިއ ބަދަލާއިމީހާގެ މާލިއްޔަ ދުވަސްޮކޅެްއގެ ތެރޭަގއި އެ ތާވަިކވާ
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ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ދެކޭތީ މި ގާނޫނު   އޮތުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅުހަލަ ގާނޫނެއްގޮތަކަށް މިކަ ނގޭނެނެރަލަށް އެޖެ

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ބަރުމެން އިްއޒަތްތެރި ާމފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ގެަނއުމުެގ ށް އިޞްލާޙު( އަިދެވހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު) 2007/5 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ށަހެޅުއްވިމެ ހުޙް ދެންފަލާ

ޕާޓީަތކަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ތު ަވގު ގެ ަވގުތު.ގަޑިިއރު ތިން ބަހުސްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފައި ވަނީ ށްބިލަ

 8މިނެޓާއި  50ޕާޓީއަށް  ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ 21 އިމިނެޓާ  18ގަިޑއިރާިއ  1ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ލާނަން. އިދަންނަވަ

 3ތު ޕާޓީއަށް ިސުކންތު. އަދާލަ 7މިނެޓާއި  9ޑީ.ޭއއަށް ިސކުންތު. އެމް. 17މިނެޓާއި  43ީޑ.ޕީއަށް ސިކުންތު. އެމް.

 ފުރުޞަެތްއ ގެމިނެޓު 3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.ގެންދާނަން. އަރުވަމުން

މެންބަރު  ްއވިންނަވާ. ހުށަހެޅުށް އެދިަވޑަެއއްުނގަ ކަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަ

ސަރުކާުރގެ  .ލާނަންއިހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ރި މެންބަރު. މިތެޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތް ؛ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް

 ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޙްފަލާ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގުމާފަންނު  ،ފަރާތުން

ކަމުަގއި ނިމުނީ މަރުޙަލާގެނައުމުެގ ބިލުގެ ބަުހސްގެ ިއޞްލާޙުށް ( އަގާނޫނުދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސް ) 2007/5

 އަުޅގަނޑު ދެން މިހާރު މިގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ވޯޓަށް

ލަން ފުރުޞަތު އޮތް މޭުޒގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް. އޭގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު އިދާރީ ދަނީ

 ފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން.ތި ބޭ ވާހަކަ

 

 ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އްޔަތު ވަނަ އަހަުރގެ ޚާްއޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލި 2012އިދާރާެގ  ގެއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު  ތިލަދުންމަތީ  -7.1

ގެންދެވުން. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްާސގަިއ ކުރިއަށް  ގެ ބަހުސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

ައޅުގަނޑުގެ އަުތގަިއ މިހާރު އޮްތ  ،ަދއްަކވަން އެިދވަަޑިއގަންނަވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު

އަކަށް އަދި ވަކި ޕާޓީ  އާިއ،هللاގެ އިްއޒަތްތެރި ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާ ފޮނަދޫ  ،ލިސްޓުގައި އޮތީ
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ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައެްއ ބަރަކު ފުއިތުރު މެންގައި ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ ނެތް. ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިބްރާހީމް. މި

އިތުުރ މެންބަރަކު އިންތޯ ބަލައިާލނަން. އިްއޒަތްތެރި އިތުުރ  ށް ިރޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަެއކު މިނެތް. އެހެންވުމާ

 ވޯޓަށް  ލަން. މި ރިޕޯޓަށްއެކީގައި ިމ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވާ މެންބަރަކު ނެތުމާ

 ަގޑީަގއި ޮއންނާނެ. އެހުން މިއަދުގެ ޯވޓު

ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފަިއވާ ދެ މައްސަލައެއް. . 7.2ންޑާ އައިޓަމް އޮތީ އެޖެ ދެން މި -{7.2}

 .އެުކަގއި ތުޮކޅަށް ކައިރިވުމާއަޅުގަނޑުމެންގެ ހުސްަވގު ؛ިއެގން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުގެއާއަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ

އެކީގަިއ  ން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތިބުމާގެ ަވޑައި ނަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،އެހެންނަމަވެސް

ތެިރ ތްއިްއޒަ ؛ންަގއި އަުޅގަނޑުމެން ސޮިއކުރުންވެްނޝަނެއްދެ ކޮ ން.ނައަދިވެްސ ކުިރއަށް ގެންދެޭވތޯ ބަލާ

ރޭސި ބަހުްނ އަނެްއކާވެސް އިނގި. ގުކޮށް ލިޔެަފއި އޮތް ެއްއޗެއް މިއީވަރަށް ދިަގއި އޮްނނާނެ. ޕުޅުރުންގެ އަތްބަންމެ

ބައިަގއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ށް ތަރުޖަމާކުރީމާ ކިޔަން އުނދަގޫވެދާނެތީ ކުރީހަލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ދިވެހި ބަ

ޓަރުން ބައްލަވައިލެްއވީމަ ނިމޮ ހުރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތި ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީގައި ،ނުކިޔައި 

ތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮން ޤައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިކަ

ރު ހިތަދޫ މެދު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް

ރުޞަތު އަރުވަްނ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުްނ ނޑު ފުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް އަޅުގަ

 އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

ޅެއް ނުވޭ. ވަކި ރިޕޯޓެއްެގ ވާހަކައެއް ވިދާ ރި ރައީސްަޒތްތެއިއް ،އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މަނިކުފާނު

"ކޮންވެންަޝން އޮން ދަ ކޮންޒަވޭޝަްނ އެބައޮތް  ތެރޭގައިރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އޭގެ 3އަޅުގަނޑުގެ އަތުަގއި އެަބއޮތް 

 ...ޒްއޮފް މައިގްރޭޓަރީ ސްޕީޝީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެޖެންޑާައކަްށ ވަކިން ހުންނާނެ ައއިސް. ކޮންމެ 7.2އެޖެންޑާ ައއިަޓމް  ޑު ދެންނެވީަގނައޅު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޖަހާފައި އެ  ""ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ކޮންަޒވޭޝަން އޮްފ މައިގްރޭޓަރީލެްއވީމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އިބައްލަވަ 

ްށ ކޮކުޑަ ހަމަގެންދެވީމަ ރަނަގޅުވާެނ. އަުޅގަނޑަށް ކުރިއަށް  ވައި އް ެއގޮތަށް. ދެން ައޅުގަނޑު ލަްއވަިއ ެއ ނުކިޔު  ،އޮތީ
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ދަކުރީމަ އެ ވާހަކަ ގަރި މެންބަރުްނ އަޑު އިއްޒަތްތެ ެފށީމަ އްކަންފަަހރު ވެސް ވާހަކަދަ މި މަސައްކަތުަގއި ކުރީ

 ގެންެދވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ރިޕޯޓް ކުރިއަށް ،އިލީވަބައިަގއި މި ދަންނަ ން ބޭނުންނުވާތީވެ ުކރީވަދަންނަ

 

  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ިއގެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނުޑ ޔަޤީންކޮށްލީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު މަސަްއކަތާ

 އޮފް ަވއިލްޑް ޒްިއގްރޭަޓރީ ސްޕީޝީ"ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ޮކންޒަވޭޝަން އޮފް މަކުރިއަށްދާނަން. މި ރިޕޯޓަކީ 

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް  ުކރުމާސްދީގު ދިވެހިރާއްޖެއިން ތައެނިމަލްސް )ސީ.އެން.އެސް(" 

ށްފަހު އެ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮެތއް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރެްއވުމަ ،ފަިއވާ މަްއަސލަވާޓަކައި ފޮނުއް 

ން މި ކޮްނވެންޝަން ޓީއާދެ! ަޤއުމީ ސަލާމަުތ ކޮމި ،މައްސަލަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަަޅއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާކަނޑަ

ލަ ހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަން ރުހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،މެދު ކުުރމާގު ދީސްހިރާއްޖެއިން ތަވެދި

މެދު ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދިނުމާ ންގެތުކުުރމަށް ރައްޔިގުދީސްޖެއިން ތަމި މުޢާހަދާ ދިވެހިރާއް ،ދިރާސާކުރުމަށް

ކޮމިީޓން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަްއ  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައިވޭ. ެއގޮތުން ށް ވަރަށް ގިނަފެންނަ ގޮތެއް ނިންމުމަ

އެކު ައޑުައއްަސވާެނ މާ މަނިކުފާނު ކެތްތެރިކަ. އަުޅގަނުޑ ޔަޤީންކުރަންކޮށްންކޮޅެއް ދިގު އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ތަ

 ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކެތްތެރިކޮށް މި އިންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުތުޮކޅަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންބަރަށް ހަމަ އޭރުން ފެށިގެްނ އި. އިްއޒަތްތެރި ގަ  11:00ގެންދާނީ މެދުކަނޑައިލާނަން. އަުޅގަނުޑމެން ދެން ކުރިއަށް

 ގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. މިހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑައިލާނަން.އުމު ގެންދިކުރިއަށް އޮތް ަބއިަގއި ހަމަ ުކރިއަށް

 

 ]އަށް 11:00އިން  10:29 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ހީމްޤާސިމް އިބްރާ ންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްތުގައި އި)ރިޔާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އެޖެންޑާަގއި މިހާރު މި  ؛`. އާދެ! މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިއަށް ފަށައިގަންނައިރު 

އޮފް ވައިލްޑް އެނިމަލްސް  ޒް "ކޮންވެްނޝަން އޮން ދަ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް މައިގްރޭޓަރީ ސްޕީޝީ. 7.2އޮތީ ފުރަތަމަ 

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި  މާެއސް(" ދިވެހިާރްއޖެއިން ތަސްދީގުކުރު)ސީ.އެން.
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ަޤުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  ،ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއް ،ގެ މުޤައްިރރުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ޤައުީމ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ަބިއ ތްގެންެދވިފައި އޮދުކަނޑައިލިއިުރ ުކރިއަށްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުސްަވގުތުކޮޅަްށ ައޅުަގނޑުމެން މެ

އާދެ!  ؛ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމ ކޮންވެންޝަުނގައި އި !ގެންދާނަން. އާދެއަޅުގަނޑު ހުއްަޓއިލި ހިސާުބން ކުރިއަށް 

ރެވުުނ ކުރުމުަގއި ކޮމިޓީން ފާހަގަކުގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކުރި ބެހޭ ސީ.އެން.ެއސްަގއި ރާއްޖެއިން ބައިވެިރވުމާ

 .ތެރޭަގއި ެއއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަންގެންދާނަްނ. ޭއގެަތއް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށް ކުިރއަށްބައެއް ކަންތައް

 ،ކާއިތަވަިއގެ މަގުން ެއއްތަނުން އަނެއް ަތނަށް ހިޖުރަކުރާ ދިރުން ެއއްަގއިމާއި، މި ކޮންވެންޝަަނކީ ަކނޑާއި އާދެ!

ޢަމަލުކުރަމުންދާ މުޢާހަދާއެއްކަން.  ،ޤައުމަކުން ބައިވެިރވެ  127 ،ރައްކާތެިރކޮށް ،ޔަްތކޮށްމާހިއެ ތަކެތީގެ މާޙައުލު 

 ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ުގޅޭ ނައިބުގެ އޮފީހާއި ައދިވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގޮތުން ބަންޑާރަ ބެހޭ އާދެ! މިކަމާ

ަބއިވެިރވުމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  މި ކޮންވެންޝަނުަގއި ،ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިަވނީ އްލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަ

އެހެންވީމާ، ކަމެްއ ނެތް ކަމަށް.  ކަމެއް މީގައި އެކުެލވިގެްނވާ ފަދަ ވެސް ނުރައްާކވާޤައުމީ ސަލާމަތަށް އެއްގޮތަކަށް 

ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މި މިކޮމިޓީން ނިން ށްފަހަ އަދި ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެްއކުރުމަށް ،ށްބަހުަސކަށް ފަހަވަރަށް ދިގު 

ދިނުމަށް އަުޅގަނޑު އްަވއިނިންމުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުަބިއވެރިވުމަްށ ކޮމިޓީން ނިންމިއި ކޮމިޝަންގަ

 އަރިހުްނ ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާއެކު އެެދން. ޝުކުރިއްޔާ. ގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި  2019މާިރޗު  18ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވާނީ  ،ރިރުްއޒަތްެތރި މުޤައްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި

މިނެޓު. ެއއީ  30ލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްުކރެއްވުމަށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަީނ ޖުމު

އްޒަތްތެރި ެމންބަރަށާއި، ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  އި އެއްއެްއގެ ަފރާތުން ކުރާ ޮކންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލު

އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށް. ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި  ވަަޑއިނުގަންނަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން އެންމެ ނިސްބަތްވެ

ކި ޕާޓީައކަށް އަދި ވަ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތަކުންވާ  .އްމިނެޓުގެ ފުރުޞަތެ 5ށް ކަމެންބަރަ

އާދެ! ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ހުުޅވާލަން.  ،މަށްނަވާ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވު ބަތްވެަވޑައިުނގަންނިސް

މިނިވަން މެންބަރަކު ވެސް  އެްއވެްސ ޕާޓީއަކުން ވެސް އަދި ،ބޭފުޅަކު އާދެ! ެއއްވެސް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ާއދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެިރ ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. ނީނިމުވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު ވާތީ ނުއެދިަވޑަިއގެންފައި
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މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި  މި ދަނީ. އަުޅގަނޑު ކުިރއަށް މެންބަރުން ދެން މިހާރު އެހެންވީމަ

 އެހުން މިއަދުެގ ވޯޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން.  ށް ވޯޓަށްރިޕޯޓަ

ެޝއަރިން އިުކއިޓެބްލް ފެއަރ އެންޑް ދަ ޓިްކ ިރސޯސަސް އެްނޑް ޖެނެޓު  ްނ އެކްެސސްކޯލް އޮޕްރޮޓޮ"ނަގޯޔާ  -7.3

 "ލޮޖިކަލް ޑަިއވަރސިޓީޔޮދަ ކޮންވެންޝަން އޮްނ ބަ ޓިލައިޒޭަޝން ޓުޔުފްރޮމް ދެއަރ އެރަިއޒިންގ އޮފް ބެނިފިޓްސް 

ޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ އްދެވުމަށްން ހޯރުހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކުުރމާ މެދު ގުދީސްހިރާއްޖެއިން ތަދިވެ

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. އާދެ! މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  ގެސަލާމަތުޤައުމީ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ،ެދްއވުމަށް ޤައުީމ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރުވައިހުށަހަޅުއް

 އަރުވަން.އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމުޙައްމަދުދީދީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނަގޯޔާ ޕްރޮޮޓކޯލް ޮއން އެކްސެސް ޓު ޖެނެޓިކް "އާދެ! މި ރިޕޯޓަކީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

އިުކއިޓެބްލް ެޝއަރިން އޮފް ބެނިފިޓްސް ެއރައިޒިްނގ ފްރޮމް ދެއަރ  ރިސޯސަސް އެްނޑް ދަ ފެައރ އެންޑް

ދިވެހިާރއްޖެއިން ބަިއވެރިވުމާ މެދު  ގައިޓީ"ން ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަްލ ޑައިވަރސިޔުޓިލަިއޒޭޝަ

ތު ކޮމިޓީން ޤައުމީ ސަލާމަ ،ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ޓަކައި އްދެއްވުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯ

ދެ! އާ .ރިޕޯޓު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާގޮތުގެ  ފެނުނުރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީައށް ދި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެިރކަން  93ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

 ،ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންހަޢާވާމީ މުއަގު ވާ ބައިނަލްފަރާތުން ބައިވެރި ގާހިން

 އަށް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީައޅުގަނޑުމެންގެ ވާތީ ކަނަޑއަޅާފައި  ކަމަށް ފަހުގައިމަށްކުރުމަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބި، ފާސް 

ސަުރކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ކުރުމުގައި  މައްސަލަ ދިރާސާކުރިޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން މި ،މި މައްސަލަ އައީ. އެގޮތުން

މިކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ދެންވެސް  ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާއިޚާއްޞަކޮްށ އަދި ، ފަރާތްތަކާ

މިފަަދ އިވެިރވާ ގޮެތއްަގއި ިދވެހިރާއްޖެއިން ބަ  ޚާއްޞަ ،ެއގޮތުންރިޕޯޓުތަކަށް ބަލައި އަުޅގަނުޑމެން ދިރާސާކުރިން. 

 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ މަޢުލޫމާތު  ންއެނަރޖީއެންޑް ރަންަމންޓް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަމުއާޙަދާތަކާ ގުޭޅގޮތުން 

ކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިހާރު ވާނީ ކުރެވުނުބޮޑަށް ިރޢާޔަތް ކަރުދާހަށް ވަރަށް

 ބޫުލކުރާގައަުޅގަނޑު  ،. އަދި އޭެގއިތުުރންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަިރހާ ގެ ހުހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އަުޅގަނުޑ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ވެބްސަިއޓުގައި ވެސް މިހާރު ވާނީ 

ން މި އަވަހަަކށް ތަޅުމަށް ފޮނުވައިގެ ވީހާމި ރިޕޯޓު ބައްލަވައި ށް ގޮތަ މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމިއެދެނީ ކޮމިޓީން 
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ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ބަިއެވރިވެަވޑަިއގަތުމުެގ ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްގޮތަށް  ސަުރކާރުްނ ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންވެންޝަންަގއި

 ދެްއވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރުހުން ހޯއްދަވައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2019މާރިޗު  18 މި ރިޕޯޓު ާވނީިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްާޔ ! އާދެ

 މިނެޓު. އެއީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަްއވާ 30ލަ ވަީނ ޖުމުފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި

ަވކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިނުގަންަނވާ  ،ބަރަކަށާއި މެންތްތެރިިއއްޒަ އްޕާޓީއެްއގެ ަފރާތުން އެކޮންމެ ސިޔާސީ 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް.  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. ޮކންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަަކށް 

އެއްވެްސ އާދެ! ށްފަހު( )ވަގުތުޮކޅަކަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! ފުރުޞަތަ

ޝުކުރިއްޔާ. މި ކަމުގައި ދަންނަވަން. ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީނުވާީތވެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއގެންފައި

 މިއަދުެގ ވޯޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އެހުން  ވޯޓަށްރިޕޯޓަށް 

 ކުރުމާގު ދީސްލެކްޓްރިސިޓީ(" ިދވެހިރާއްޖެއިން ތަ)އިޕަރޭޝަން އެނަރޖީ ކޯ ކް އެްގރީމަންޓް ފޯ"ސާކް ފްރޭމްވޯ -7.4

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީްނ  ،މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ

ކޮމިީޓގެ  ތުއުމީ ސަލާމަެދއްވުމަްށ ޤަޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި

 އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.މެންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

އެނަރޖީ ކޯޕަރޭޝަން  ކް އެގްރީމަންްޓ ފޯވޯޕޯޓަކީ ވެސް "ސާކް ފްރޭމްއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ރިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކަިއ މަޖިލީހގެ ރުމެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކުރުމާގުދީސް)އިލެކްޓްރިސިޓީ(" ދިވެހިރާއްެޖއިން ތަ

އްވުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ނުފޮފޮނުއްވި މަޖިލީހުން ށްޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓއަ ،ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

މަހު  ވަނީ މާރިޗުދިރާސާކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް. އާދެ! ކޮިމޓީން މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން ފެށިފައި

އެނަރޖީ ކޯޕަރޭޝަން  ކް ެއގްރީމަންޓް ފޯކޮމިޓީން "ާސްކ ފްރޭމްވޯ ގެމަތު. އާދެ! ަޤއުމީ ސަލާއިތެރޭގަ

މާ މެދު ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންަތއްތައް އަޅުގަނުޑ ކުރުގުދީސްްއޖެއިން ތަލެކްޓްރިސިޓީ(" ދިވެހިރާ)އި

 27އެނަރޖީ ކޯޕަރޭޝަން )އިލެކްޓްރިސިޓީ(" އަކީ  ކް އެގްރީމަންޓް ފޯފާހަގަކޮށްލާނަން. އާދެ! "ސާކް ފްރޭމްވޯ

ވާ ެއއްބަސްވުެމއް އުމުތަކުން ސޮއިކޮށްފައި ޑޫަގއި ާސކްގެ މެންބަރު ޤަގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންގައި ނޭޕާލު 2014 ބަރުންނޮވެ

ެއުކ ޔާރިއްޔާގެ ހުއްދަހޫވަނީ ރައީސުްލޖުމްމި އެއްބަްސވުމުަގއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުަރއްވާަފއި ،ކަމާއި

 އި ކުރުމުގަ މިޓީން ދިރާސާކުރިކޮ ،ާއދެ! މިކަމަށް ބަލާއިރު ވޭ.ފާހަގަކުރެ ކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއާޒް 
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 ގޮތުން  ަވޑަިއގަތުމާ ބެހޭމިކަމުަގއި ަބއިެވރިވެ ،މެންޓުަގިއ ސޮއިކޮށް ސަރުކާރުން އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ ގޮތަށް މި ެއގްރި

ކަހަލަ  ޤައުމީ ސަލާމަތަށް މިކަމުގައި ެއއްވެސްމިއީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމާ މެދު ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ 

ަސރުކާރުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ  ،ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިމި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ކަމަށް. މެްއ ކަކަމެްއ ނެތް ނުރައްކާތެރި

މާ ކުރުގުދީ ސްއެނަރޖީ ކޯޕަޭރޝަން )އިލެކްޓްރިިސޓީ(" ިދވެހިރާއްޖެއިން ތަ ްކ ެއްގރީމަންޓް ފޯ"ާސކް ފްރޭމްވޯގޮތަށް 

ވެރިކަމާެއކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އެދި ދަންނަވަމުން މެދު މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ވަރަށް އަދަބު 

 ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.އިމަނިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2019މާރިޗު  18 އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ަވނީ

 މިނެޓު. އެއީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަްއވާ 30ލަ ވަނީ ޖުމުެއޅިފައި ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަ

ވަަޑއިނުގަންަނވާ ަވކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވެ ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށާއި އްކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ަފރާތުން އެ

އާދެ! ތު. މިނެޓުގެ ފުރުޞަ 5ބަރަކަށް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެން

ރިޕޯޓަށް މި އެްއވެސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަްށ ހުޅުވާލަން. 

ިމ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ،ުނވާތީގެންފައިއެދިަވަޑއިވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް 

  އެހުން މިއަދުެގ ވޯޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް

ގަިއވާ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  7.18ްނ ފެށިގެން އި 7.5އާދެ! ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -{7.5}

އޮޑިުޓ  14ާއދެ! މިދެންނެވި  .އުންގެންދިމަްއސަލަ ކުރިއަށް  ގެއޮޑިޓު ރިޕޯޓު  14ވައި ނިންމަވާަފިއވާ ދިރާސާކުރައް 

ަގއި ވާނީ މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިަޓށް އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2008މާރިޗު  21ރިޕޯޓު 

 ކަށް ވެސް ކޮްނމެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަ ގެނުވޭ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ލިބިަފއެއް ދަންނަވާފަ. މި ރިޕޯޓުތަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް 

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ  47 އި މިނެޓާ 22ށް މައެގަިޑއިރު. އެއީ ޕީޕީ  1ލަ ވަނީ ޖުމުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑެޅިަފއިހުބަ

ދެ  އިމިނެޓާ 3އަށް ސިކުންތު. ެއމްޑީއޭ 26މިނެޓާއި  14އަށް ސިކުންތު. އެމްޑީޕީ 43 އިމިނެޓާ 16ޕާޓީއަށް 

ްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ިނސްބަސްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ކޮ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް 3އަށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ

ތިލަދުންމަީތ ، 7.5. އާދެ! 7.5އޮތީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  މިނެޓުގެ ވަގުތު. އެހެންކަމުން، އެންމެ ފުރަތަމަ މިތިން 

ކޮމިޓީން  ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު 2012ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންިސލް އިދާރާގެ 

ންބަރު؛ މެށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަ

 ައރުވަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިރަށް ޢާ އާދެ! ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

 ޞަވަނަ އަހަުރގެ ޚާއް  2012އަތޮޅު ަކއުންސިލް އިދާރާގެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ 

މަށް އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަުތ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ މި ަމޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމު

 . ށަހަޅާލަންއަޅުގަނޑު ހު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ ފުޅުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ

މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް  އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! 

ސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ހުވާތީ ބަނު އެިދވަަޑއިގެންފައި ދެްއކެވުމަށްކަފުޅުވާހަ

 ވެސް ދަންނަަވން.  އެހުން މިއަދު ވޯުޓގަީޑގައި ޮއންނާނެ ވާހަކަ

ވަނަ އަހަުރެގ  2007 ގެސޯޝަލް ެސކިއުިރޓީ އެންޑް  އެންޕްލޯއިމަްނޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެިޑއުކޭޝަްނ  -7.6

މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. އަހަރީ 

މިރަށް ޢާކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ޓީެގ މެންބަރުކޮމި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް މާލިްއޔަތު

 ވަން. ތު އަރު ފުރުޞައަޅުގަނޑު 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ސޯޝަްލ  އެންޑް  އެމްޕްޯލއިމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ެއޑިުއކޭޝަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ،އޮޑިޓު ރިޕޯޓުއަހަރީ ވަނަ އަަހރުގެ  2007ސެކިއުރިީޓގެ 

 . ގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުުކރިއްޔާހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުލީމަޖި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ ވަަޑއިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިޝުކުރިއްޔާ 

ދެްއކެވުމަށް ފުޅުމެންބަރަކު މި ިރޕޯޓަށް ވާހަކަތެރި އްޒަތްއި އާދެ! އެްއވެސް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

ވޯޓަށް އެހުން މި ރިޕޯޓަށް ކަމަށް ދަންނަވަން.  ދެއްެކވުމުެގ ފުރުޞަތު ނިމުނީވާހަކަފުޅު ،ވާތީ ނުއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ެވސް ދަންނަވަން.  ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަމިއަދު ވޯޓު 
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 ،އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ޞަޚާއްވަނަ އަހަރުެގ  2012 ގެލް ިއދާރާކައުންސިވަންދޫ އިހައުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  -7.7

އްޔަތު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް މާލި

 ގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އަޅުމިރަށްޢާކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މެންބަރު،ކޮމިޓީގެ 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ވަނަ އަހަރުެގ  2012ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހުމާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިރިޕޯުޓ، އޮޑިޓު  ޞަޚާއް

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ  ދެްއކެވުމަށް. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުއާދެ! ޝު

މި ރިޕޯޓަށް  ކުދެ! އެއްެވސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރައަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާމެންބަރުންނަށް 

ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް  ގައިްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުހުުނވާތީ، ބައެިދވަަޑއިގެންފައިދެްއކެވުމަށް ފުޅުވާހަކަ

 ވެސް ދަންނަަވން.  ޮއންނާނެ ވާހަކަ އިޯވޓުަގޑީގަ  ގެއެހުން މިއަދު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ، އޮޑިޓު ރިޕޯޓުޞަނަ އަހަރުގެ ޚާއްވަ  2012ލް އިދާރާގެ އަތޮޅު ފޭދޫ ކައުންސި ފެލިދެ -7.8

، ކުޑަުހވަދޫ މެންބަރުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ގެދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތު

 އަރުވަން. ތުމިރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަޢާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އޮޑިުޓ  ގެ ޚާއްޞަަވނަ އަހަރު 2012 އިދާރާގެ އަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެލިދެ

އަުޅގަނުޑ   ގޮތެއް ނިންމުމަށްންނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހު ށްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ ،ރިޕޯޓު

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މިހާރު ޖެހޭ. ކުެށއް އިްޞލާޙުކޮށްލަން އެބަ ؛އާދެ! ކުޑަކުަޑ އިޞްލާޙެއް މެންބަރު.ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ! 

ލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއް އާދެ! މާ  ވަނީ. ޫނން ކަމަށް މި މުަޤއްރިރުނައިބު މިރަކީ މިހާރު މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ޢާ

ކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ޝުދެއްވުން އެދެން ަޔއުމިްއާޔއިން ވެސް. އާދެ! ޮކށްލައެ އިޞްލާޙު ކަމަށް. އާދެ!
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ލަން. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ެނވުމަށްރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިވަަޑއިގެން

ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުަގއި ހު ުނވާތީ ބައެދިަވޑަިއގެންފައި ދަްއކަވަން ކަފުޅުކު ވާހައާދެ! ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އޮންނާނެަގޑީަގއި ވޯޓު  ގެމި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުދަންނަވަން. 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  ، އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުޞަޚާއް ވަނަ އަހަރުގެ  2012 ރާގެއިދާ ގެއަތޮޅު ަކއުންސިލު ،މާލެ އަތޮޅު -7.9

 ،މި ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންބަރު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. 

 އަުރވަން.ތުމިރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަޢާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ 

 ޮއޑިޓު ރިޕޯުޓ ޞަވަނަ އަހަރުގެ ޚާއް  2012 އިދާރާގެ މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ހަޅާލަން.ށަންމުމަށް އަޅުގަނޑު ހުމި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިގޮތުގެ ރިޕޯޓު  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމެވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ 

ށް ެތރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަ އާދެ! އެްއވެސް އިްއޒަތް )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

ްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން ހުނުވާތީ ބަވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފައި

 ވެސް ދަންނަވަން.  ޯވޓުަގޑީަގއި އަހާނެ ާވހަކަ ގެމިއަދު

 ، އޮޑިޓު ރިޕޯޓުޞަެގ ޚާއްވަނަ އަހަރު  2012 ކައުންސިލް އިދާރާގެދޫ މަނަމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  -7.10

މާލިއްޔަތު މަށް އިދެްއވުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  މި ރިޕޯޓުދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓު.  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތައރުވަން.ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަކޮމިޓީގެ މެންބަރު، 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ އަހަރުެގ  2012ކައުންސިލު އިާދރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ 

ށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގޮުތގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،ރިޕޯޓު އޮޑިޓު ޚާއްޞަ 

 ށަހަޅަން.ހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ ދެއްެކވުމަށް އެދިވަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

ނުވާީތ ދިަވޑަިއގެންފައިމެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ

ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަަކ ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަްށ ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުެގ ޯވޓުބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ނަވަން. ދަން

މާިލއްޔަތު  ،ވަނަ އަހަުރގެ ޚާްއަޞ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު 2012އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލު އިދާރާެގ  -7.11

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ  ނިންމެވި އި މިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަކޮ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަތްތެރި އިްއޒަކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ންބަރު، މެ

 

  ެކުވން:ދެއްވާހަކަ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ  2012ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ުއކުޅަހު ކައުންސިލު އިދާާރގެ 

 ޮގތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު! އާދެ

ެދއްެކވުމަށް މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު

ގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން ކަމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީސްތީ މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުނުވާއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ަގޑީަގއި އޮންނާެނ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ޯވޓު

 ،ވަަނ އަހަުރެގ ޚާއްޞަ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު 2012ަކއުންސިލު ިއދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ -7.12

އްވުމަށް މާލިއްޔަުތ ޅައިދެޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރި ވިނިންމެ އިދިރާސާކުރައްވަ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރައިްއޒަތްތެރި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ އަހަުރގެ  2012ކައުންސިލު އިދާރާގެ  ސްމަޑުލު އުތުރުބުީރ އަލިފުށީތެރި ަރީއސް. މާޅޮޔާ ިއއްޒަތްޝުކުރިއް

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ދެްއކެވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުޅުމެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ އިްއޒަްތތެރި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ެދއްެކވުމަށް މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު

ވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން އި ދަންނަކަމުގަސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީނުވާތީ މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ަގޑީަގއި އޮންނާެނ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަން. ގެ ޯވޓުމިއަދު

މާލިއްޔަުތ  ،ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 2012އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގެ  -7.13

 ކޮމިީޓގެ ދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތުއި ހަށް ހުށަހަޅުއްވަިރޕޯޓު މަޖިލީ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ންމެވިނި  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރައިްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު، 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އަހަުރގެ ޚާއްަޞ  ވަނަ 2012ކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގެ . އަރިއަތޮޅު ދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ން.ލަޮގތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަވާހަކަފުޅުންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެ

ށް ެދއްެކވުމައަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުމެންބަރުންނަށް 

ޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ޕޯކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިނުވާތީ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ވޯޓު

އްޔަުތ މާލި ،ވަނަ އަހަރުެގ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2012ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލު އިދާާރގެ އަ -7.14

ދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އި އްވަށަހަޅުގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހު ިނންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރައިްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު، 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްަޞ  2012ކައުންސިލު އިދާާރގެ  ޅުައތޮ ބުރީއުތުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަރިއަތޮޅު 

 ޮގތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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 ށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެރި ދެްއކެވުމައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

ެދއްެކވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު މެންބަރުންނަށް

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވާތީ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީނުއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ގަ ވޯޓު

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަދި  2011ޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ އެ -7.15

، ދެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުއިރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ޮގތުގެ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަިއްއޒަތްތެރި   ދާއިާރގެކުޑަހުވަދޫ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު އަހަރުގެ ަވނަ 2012 އަދި 2011 އޮފީހުގެ ޖެނަރަލް އެޓަރނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ވިކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމެމާލިއްޔަތު 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެރި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ނުވާތީ ބަހުސްެގ ްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންަފއިހުޅުވާލަން. ެއއްވެ ނޑު ުފރުޞަތުއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެްސ  ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށްމަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ދަންނަވަން. 

މާލިއްޔަތު  ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުާޚްއޞަ ވަނަ އަހަރުގެ  2012  އިދާރާގެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލު -7.16

ދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އި ވަގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް ިނންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ން.ޑު ފުރުަޞތުއަރުވަށް އަޅުގަނމެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރައިްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު، 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ އަހަރުގެ  2012ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ އާދެ! 

 ޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން.ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި މަ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުޚާއްޞަ 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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 ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެރި އްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުއާދެ! ޝުކުރި

ދެއްެކވުމަްށ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު މިތެރި މެންބަރަކު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއވެްސ އިއްޒަތް މެންބަރުންނަށް

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ލާ ނިމުނީނުވާތީ ބަުހސްގެ މަރުޙައެދިަވޑަިއގެންފައި

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ވޯޓު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ،ޕޯޓުޓް ރިއޮޑި އަހަރީ ރުގެ ަވނަ އަހަ 2007މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިްސގެ  -7.17

ދެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، އިޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަިއްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ހުވަދޫކުޑަ

އޮޑިްޓ އަހަރީ ަވނަ އަހަރުގެ  2007މޯލްޑިވްސް ަކސްަޓމްސް ސަރވިސްގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 ޅާލަން.ގޮުތގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮށް ނިންމެވި ،ރިޕޯޓު

 

  ކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަރި

 ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުއާދެ! 

މި ބަހުސްގަިއ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެއްެވސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު  މެންބަރުންނަށް

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީމި  ުނވާތީންފައއެިދވަަޑއިގެކެވުމަށް ދެއް ވާހަކަފުޅު

 . ަގޑީަގއި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވންއެހުން މިއަދުގެ ޯވޓު

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ މާ ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުާޚއްޞަ ވަނަ އަހަރުގެ  2012ފުވައްމުލަކު ދިުގވާނުޑ ކައުންސިލު އިދާާރގެ  -7.18

ދެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، އިޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ވިނިންމެ އިސާކުރަްއވަދިރާ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަިއްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު  ޢާމިރު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ޚާއްޞަ  އަހަުރގެ ވަނަ 2012 އިދާރާގެ ކައުންސިލު ދިގުާވނޑު ވައްމުލަކުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފު

 ޮގތުގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުންރި
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ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ ޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުކުރިއްއާދެ! ޝު

 އްެކވުމަށްދެމެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! ައޙްމަދު ޢާމިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

 އާދެ!ވޭތޯ؟ ބޭނުންފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ  ކުޑަހުވަދޫ

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ ވަރަށް ބަިއވަރު ރިޕޯޓުަތކެްއ 

ތަމަ ވެސް އެންމެ ފުރަން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދެންނެވުމުގެ ކުރި ނިމިގެންދާ ވަގުތު މި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓާ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ނައިުބ  ،މުޚާތަބުކުރަމުންދިޔަ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑާ ،ންނަވާލަން އޮތީދަ

 ހަމަ އީ ސަމާލުކަމަށް ނުގެނަމަށް އަޅުގަނޑު ކުރުމުޤައްރިރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އިޝާރާތްކުރަމުންދިޔަ ިއޝާރާތް

މަތީްނ  އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ އައި.ޕީ.ޔޫގެ މިްނގަނޑުތަކާ  ،ނެވި ކަމަކީހެން މިދެންުޅގަނޑު އެަގއި އެނގި ހުރެ. އަގަސްތު

ލާފަިއ އޮްތ ަގވާއިުދގެ ތެެރއިން ކޮމިީޓއެްއގެ މެްނބަރުކަމުގަިއ މީހަކު ހުއްާޓ، ެއ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުކަމުން އިއެކުަލވަ

ނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މައެއް އޮން ނެގޭނެ ހައިތުރު މީހަކު ކާނުވަތަ ނައިބުކަމުން ވަކިުނވެ އަނެއް 

ޕާީޓ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިނާގ  ،ޕާޓީ ސިސްޓަމެއްގެ ތެެރއިންމި މަޖިލީހަކީ މަލްޓި ،ނުކުރާތީ. އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލު

 ނޑުމެންދެން އަުޅގަ މާދިޔައިގެން މަޖިލީހަކަށް ވާތީ، ޕާޓީތަުކގެ ނުވަތަ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން އެަކންކަން އެގޮތަށް ނިންމައި 

ނުލާ ހުރީ. އެހެންވީާމ، އެކަން ހަމަ ސަމާލުކަމަށް އިބޮޑު ކަމެްއ ނޯންނާތީެވ އަޅަ  ކުޑަ މީހަކަށް ކުރެވޭެނ މާ ކަހަލަ

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑު  . މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކީ އަިދވެްސ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެގެނައީ

. އެއީ ކީ އަޅުގަނޑޭ. އެހެންވީމާ، އެ ުނކުތާ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީޔަކުރާ ހަމަލު ޅުގަނޑު ގަބޫއަ  ނޑޭ.ލާނީ އަުޅގައިނަވަދަން

ރީ ހިންނާނެ. އަޅުގަނޑު އަިދވެސް މިއަޅުގަނޑު ވަކިުނކޮށް އިތުރު މެންބަރަކު އެތަނަށް ލެވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯ

ކުރާތީެވ ެއކަން ން އަުޅގަނޑު އެކަން ގަބޫލުމަތީހަމަތަކުގެ ންވީމާ، އެ . އެހެމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި

އެާއއެްއކޮށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުތަކަށް، ހަމަ އޮޑިްޓ އީ. ދެން ހަމަނައަޅުގަނޑު ސަމާލުކަމަށް ުނގެ 

 ހިސާބަށް  މަކާޖިލިސް ނިމުގެ މަ ޔިތުންވަނަ ރައް  18މި ރިޕޯޓުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް 

. އަޅުގަނޑު މަށްމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރުަގއި ވަރަށް ބަިއވަރު ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަކެއް މި

 ުމގެޮއޑިޓްކުރު ،ލާނީއިގުޅޭގޮތުން ެވސް ފާހަގަކޮްށފައިވާ ފަދައިން އަުޅގަނޑު ަދންނަވަ ހަމަ ހުރިހާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާ

. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އޭޖެހެކުރަން އެބައުމުގައި ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްޤަޅުގަނޑުމެންެގ މި  ބޭނުން އަހަޤީޤީ

އިންތިޚާބުެގ  އެނިގގެން މި ދިަޔއީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވެސް

 ހަދާފައިންވަރަށް ފެޫބލުކުރާ ގަރިޕޯޓް އޮޑިޓަަރކު ާމލީ ގަިއ އޭަނގެ ހުގެ ތެރޭ ުދވަ 21 މަސައްކަތް ނިމޭތާ

ކިތަްއ  ،ކިހާވަަރކަށް ،ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސުާވލަކީ މިކަން ކިހާ ޒިންމާދާއިުރކަމާއެކު 
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ތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޯޕޓު ރިއެހެންވީމާ، އޮޑިޓް ؟ގޮަތކީ  ނުވަތަ ނުކުރީމަ ކޮބައިތޯ ވާ މީހުން ކުރާނެތޯ؟

އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މާލީ  މެުދ ވަރަށް ޮބޑަށް ހަރުކަށި ިފަޔވަޅުތަެކއް އެިޅގެން ނޫނިްއޔާ  ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްަތކާ

ްށ އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮ ނުދެކެން. ނިޒާމު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހަރުަދނާވެގެންދާނެ ކަަމކަށް ައޅުަގނޑު

ހަރުދަނާކޮށް ކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް އެަބ  މިކަން މިއަށްވުރެ ،ށްވާލަން މާލީ ުވޒާރާތަކަާށިއ އަދި އޮޑީޓަރ ޖެނެރަލަގޮ

 . ޝުކުރިއްާޔ. ގޯްސކޮށް ކަންތައް ކުރީމާ ޢަމަލުކުރެވޭެނ ގޮތްތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނޭ. އޭޤާއިމުކުރަންޖެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި އިތުރު މެންބަރަކު މި ބަހުސްދެން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް. އިމެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ތެރި ްއޒަތްއިއާދެ! 

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ނުވާތީ ބަހުްސެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީއެިދވަަޑއިގެންަފއިބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން 

 ދަންނަަވން. ވެސް  ޯވޓުަގޑީަގއި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ގެމިއަދުއެހުން 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތީ  ދެން މިހާރު މި ދެން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއހުން .އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަމްބަރު 8އާދެ! 

 ވަގުތު  މިމަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން އަުޅގަނޑު ހާހިސާބުން ފެށިގެން އާދެ! އެހެންވީާމ، މި .އެޖެންޑާަގއި މެންގެއަޅުގަނޑު

ވޯޓު އޮންނާނެ ވާހަކަ  ގެަގއި އަުޅގަނޑުމެން 1:30ލާނަން. އާދެ! ދެން އޮންނާނީ ވޯޓުގަޑި. އާެދ! އިމެދުކަނޑަ

 .ސް މެދުކަނޑާލީހިސާބުން ފެށިގެން މަޖިލި ދަންނަވާލަން. އާދެ! މި

 

 ]އަށް 13:30 އިން 11:27 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްތުގައި އި)ރިޔާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތް ފެއްޓުަމށްޓަކައި ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން.ދެ! މި ދަންފަޅީގެ އާ`. 

ކޮށްލަެދއްވުްނ ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުއިގެްނ ވަޑަ ދެނތަކުަގއި އިށީިޑކޮޅު ނގޮ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

ަވޑަިއގެން ދެޑިކޮުޅތަކުަގއި އިށީނނގޮ އާދެ! ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ން. ލައެދި ދަންނަވާ

ޖެހޭ. ންނަވާލަންދަ ވޯެޓއް 22ގަނޑުމެން އެބައޮތް ކޮށްލަދެްއވުްނ އެދި ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުެޗކުކާޑުކޮޅުަތއް 
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ލީ. އާދެ! މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަޅުގަނޑު އިެވސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަ ވާހަކަ އެހެންވީމާ، އެ

 ލަނީ މި. އިދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެހިރާއްޭޖގެ ަސގާފީ ދި  ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާهللا މެންބަރު އީާވ ޢަބްދުގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ެދއްވުްނ ތަރިކަިއގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑާިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

   އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاއުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ . ާހޒިރުވެ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 45. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 
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ކުރެްއވުމަށް އިޖްތިމާޢީ މި ބިލު ދިރާސާއެހެންކަމުން،  .45ލަ؛ . ޖުމ23ުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސކުރ45ުއަދަދު؛ 

  އާދެ! މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓު. ުހ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމް މުޙައްމަދުްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ  ،އި ދެމެހެއްުޓމުގެ ބިލުގައި ވާދަެވރިކަން އުފައްދަ ދާއިރާ ވިޔަފާީރގެ 

  ދެްއވުން ެއދެން.ޓުތަކަށް ވޯމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދީދީ މް މުޙައްމަދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން
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ކުރެްއވުމަށް އިޤްތިޞާދީ އެހެންކަމުން، މި ބިލު ދިރާސާ .49ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 49

 ވޯޓު. ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދުގެ ިތންވަނަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުދާ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މާފަްނނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއް ،ކުރުމުގެ ބިލުތައް ހިމާޔަތްގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް

  ްއވުން ެއދެން.ދެމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ފަލާޙް މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 48ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެނ50ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 
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ްއވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކުރެއެހެންކަމުން، މި ބިލު ދިރާސާ .48. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 48

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ،ގެނައުުމގެ ބިލުލާޙުޞްށް އިއަ  (ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު) 2007/5ނަންބަރު 

  ން.ދެއްވުން އެދެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

މިސްޓޭކެްއ މާފުުކރައްވާ! ުކޑަުކޑަ . 49. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 50. ާހޒިރުވެ ިތއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމުއިނގޭތޯ. 



41 

 

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަްށ ުނފެން. 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 25. ފާސްކުުރމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބެހޭ ކޮމިީޓއަްށ  އްތަކާގެ ކަންތަސާަތކުއައްސަކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއެހެންކަމުން، މި ބިލު ދިރާސާ .48ލަ؛ ޖުމު

 ވަނަ ވޯޓު. 5ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދުގެ ފޮނުވިއްޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން  ،ވަނަ އަހަުރގެ ާޚއްޞަ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު 2012އަތޮުޅ ކައުންސިުލ އިދާާރގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  މާްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެ  ނިންމެވިދިރާސާކުރަްއވައި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 45     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ އާދެ!

ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް 45ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި 

އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލު  ތިލަދުންމަތީ ެއހެންކަމުން، .45؛ ލަ. ޖުމ23ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 45

ގޮތަށް މަޖިލީހުން  ވަނަ އަހަރުެގ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޯޕޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި 2012އިދާރާގެ 

 . ވަނަ ވޯޓު 6އާދެ! މިއަދުގެ  ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 "(ސީ.އެމް.އެސް)އޮފް ަވއިލްޑް ެއނިމަލްސް  ޒްސީކޮްނޒަރވޭޝަން އޮފް މަިއގްރޭޓަީރ ސްޕީވެންޝަން އޮން ދަ ކޮން"

، މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ  ކުުރމާގު ދީސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މާއްވުޮގތަށް ފާސްކުރެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގެޤައުމީ ސަލާމަތު

 ން. ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އަދަދު؛ ލަ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު އަކުންމެމި ދަންނަވާލަނީ ދެ އާދެ!

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 44. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވި މެންބަރުންގެ ރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެރި ންބަނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ "އެހެންކަމުން،  .44ލަ؛ . ޖުމ23ުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ44ްއަދަދު؛ 

ން ދިވެހިާރއްޖެއި "އޮފް ަވއިލްޑް އެނިމަލްސް )ސީ.އެްމ.އެސް( ޝީޒްކޮންޒަރޭވޝަން އޮފް މައިްގރޭޓަރީ ސްޕީ

 ގެަޤއުމީ ސަލާމަތު ،ފޮނުއްވާަފއިާވ މައްސަލަޓަކަިއ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް މެދު ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކުރުމާގުދީސްތަ

 ވަަނ ވޯޓު.  7އާދެ! މިއަދުގެ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު ޖެނެޓިކްސް ރިސޯސް އެންޑް ދަ ފެއަރ އެންޑް އިުކއިޓަބަލް ޝެއަރިންގ އޮްފ  ސެސްނަގޯޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެކް "

 "ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑަިއވަރސިޓީ ޓުބެނެފިޓްސް އެރައިޒިްނގ ފްރޮމް ދެއަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަނަލް 

 ،ކަިއ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޓަރުހުން ހޯއްދެވުމަށްމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކުުރމާގުދީސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މާވުއްޮގތަށް ފާސްކުރެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގެޤައުމީ ސަލާމަތު

 ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   41     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:
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 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިުރވ85ެއަދަދު؛ ލަ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ދެ،އާ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 41. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 45ދު؛ މެންބަރުންގެ އަދަ

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

ން ނަޯގޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮ"އެހެންކަުމން،  .41ލަ؛ . ޖުމ21ުއަދަދު؛  މަށް ބޭނުންވާކުރު. ާފސ41ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެކްސެސް ޓު ޖެނެޓިކްސް ރިސޯސް އެންޑް ދަ ފެއަރ އެންޑް އިުކއިޓަބަލް ޝެއަރިންގ އޮފް ބެނެފިޓްސް އެރައިޒިންގ 

ެޖއިން ދިވެހިރާއް "ފްރޮމް ދެއަރ ޔުޓިލަިއޒޭަޝނަލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަްނ އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ަޑިއަވރސިޓީ

 ގެ ަޤއުމީ ސަލާމަތު ،ޓަކަިއ ފޮނުްއވާފަިއވާ ަމއްސަލައްެދވުމަށްމެދު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯ ކުރުމާގުދީސްތަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! އަދި ުކޑަ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެއް. އިނގޭޯތ  އްޖެޑަ މަްއސަލައެއް ދިމާވެ އާދެ، ސިސްޓަމަށް ކު 

ައއި.ީޓ ބޭފުޅަކު އެބަ ހާޒިުރކުރަން.  ބޭފުޅުންނަށް ނުވެގެން ވަނީ އިދާރީ ކަމަށް މި މިނެެޓއްހާއިރު ވާނެ 5ވަގުުތކޮެޅއް 

އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( . އިކުރުމުގަވޯުޓގެ ނަތީޖާ ޕްރިންޓު ،އުޅެނީ ކުރުމުގެ މައްސަލަެއްއ ޖެހިގެން މިޕްރިންޓު

މިހާރު ތައްޔާރުވެއްޖެ އިނޭގތޯ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަުކގައި ިއށީނދެވަޑަިއގެން ކާުޑކޮޅުތަްއ 

މިހާރު ރަނގަޅުކުރެިވއްޖެ  ކުޑަުކޑަ ޓެކްިނކަލް މައްަސލަދަްނނަވައިލަން. އާދެ! މި ދިމާިވ  ެދއްވުން އެދިލަޗެކުކޮށް

ކަމަށް ވަންޏާ.  ގެންދާނަން ިއނގޭތޯ އިދާރީ ބޭފުޅުންެގ މަްއސަލައެއް ނެތްކަމަށް. އާދެ! އެހެްނވީމަ އަުޅގަނޑު ކުިރއަށް 

 ވަނަ ވޯޓު  8އާދެ، މިއަުދގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެުދ  ކުރުމާގުދީ ސްތަ އްޖެއިން" ިދވެހިރާ(ިރސިޓީއިލެކްޓްއެނަރޖީ ކޯޕަރޭޝަްނ ) ރީމަންޓް ފޯކް ެއގްސާކް ފްރޭމްވޯ"

މަތުގެ ކޮމިޓީން ސަލާ ަޤއުމީ ،މައްސަލަ  ފަިއވާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ުރހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ޮފނުއްވާ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މާރެްއވުގޮތަށް ފާސްކު ކުރަްއވައި ނިންމެވިސާދިރާ

 ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 32ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

 އެނަރޖީ  ްކ އެގްރީމަންޓް ފޯސާކް ފްރޭމްވޯ "،ެއހެންކަމުން .32ލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 32

ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން މެދު  ކުރުމާގުދީސް ތަ އްޖެއިން" ދިވެހިރާ(އިލެކްޓްރިސިޓީ ) ކޯޕަރޭޝަން

ގޮތަށް މަޖިލީހުން  ކުަރްއވައި ނިންމެވިސާމަުތގެ ކޮމިޓީން ދިރާސަލާ ޤައުމީ ،މައްސަލަ  ފަިއވާމަށްޓަަކއި ފޮނުްއވާހޯއްދެވު

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްަޞ ވަނަ އަހަރުގެ ޚާ 2012ންސިލު އިދާާރގެ ވަނަ ވޯޓު. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައު 9ދެން މިއަދުގެ  !އާދެ

މެދު އިްއޒަތްތެރި  މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 ދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34     ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 30ށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމ34ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިުލ ތި، އެހެންކަމުން .30ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 30

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި 2012އިދާރާގެ 

 ވަނަ ވޯޓު. 10އާދެ! މިއަދުގެ  ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަީރ  2007ެއންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިީޓގެ ޕްލޯއިމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެމް

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މާްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ ދިރާސާކުރައްަވއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީން

 ދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 30. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި 

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަްނ   .30ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 30

ކޮމިޓީން  ، އަހަުރގެ އަހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ވަނަ 2007އެންްޑ ޯސޝަލް ސެކިޔުރިީޓގެ  އެންޕްލޯއިމަންޓް

 .ވަނަ ވޯޓު 11ާއދެ، މިއަދުގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ށްނިންމެވި ޮގތަ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔަުތ މާލި ،ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްަޞ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2012ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާާރގެ 

މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ްއވު ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ . ާހޒިރުވެ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 31. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލު ެއހެންކަމުން،  .31ލަ؛ . ޖުމ16ުނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސކުރުމަށް ބ31ޭ

މަޖިލީހުން  ގޮތަށްނިންމެވި  އިވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2012އިދާރާގެ 

   ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވަނަ އަަހރުގެ ޚާއްޞަ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު 2012ވަނަ ޯވޓު. ފެލިދޫ އަތޮޅު ެކޔޮދޫ ކައުންސިުލ އިދާރާގެ  12މިއަދުގެ 

ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 31. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ 

އަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިުލ  އެހެންކަމުން، ފެލިދެ .31ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިސާކުރައްވަ ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާ 2012އިދާރާގެ 

 ވަނަ ވޯޓު. 13އާދެ، މިއަދުގެ   )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަތޮޅު ކައުްނސިލު އިދާރާގެ  ،މާލެ އަތޮޅު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 29    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   29     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 29        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 29. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

އިދާރާެގ  ގެައތޮޅު ކައުންސިލު  ،ެއހެންކަމުން، މާލެ އަތޮޅު .29. ޖުމްލަ؛ 15. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 29

 ތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ނިންމެވި ގޮ އިވަނަ އަހަުރގެ ޚާްއޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަ 2012

 ވަނަ ވޯޓު. 14އާެދ، މިއަދުގެ   )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާޚއްަޞ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު  ވަނަ އަހަރުގެ 2012ބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލު އިދާރާެގ ދެކުނުލަދުންމަޑުލު މި

ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 28        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 28. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

ރީ މަނަދޫ ކައުންސިލު ބުދެކުނުެއހެންކަމުން، މިލަދުންމަޑުލު  .28ލަ؛ . ޖުމ15ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 28

ގޮތަށް މަޖިލީހުން  ނިންމެވި އިވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2012އިދާރާގެ 

 .ވަނަ ޯވޓު 15އާދެ، މިއަުދގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ފާސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚާއްޞަ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ގެވަނަ އަހަރު 2012އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ުއކުޅަުހ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް އި މެދު މާްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެވި ނިންމެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން.ޓުވޯ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 29    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   29     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 29        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 29. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ  ވެސް ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

އުތުރުބުރީ އުުކޅަހު  ތޮޅުއަިރއައެހެންކަމުން،  .29ލަ؛ . ޖުމ15ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 29އަދަދު؛ 

ންމެވި ގޮތަްށ ނި އިއޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަޚާއްޞަ ވަނަ އަހަރުގެ  2012ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ވޯޓު.  ވަނަ 16މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ، މިއަދުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާލިއްޔަުތ  ،އޮޑިްޓ ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްަޞ  2012ކައުންސިލް އިދާރާެގ  ށީއަިލފު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ

ނިވަޑައިގަންަނވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މެދު މާްއވު ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީން 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ 32. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ވެސް ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 

 އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ޑުލުމާޅޮސްމައެހެންކަމުން،  .32ލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 32އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮތަްށ  އިޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ގެވަނަ އަހަރު 2012 ރާގެކައުންސިލް އިދާ

 . ވަނަ ވޯޓު 17އާދެ، ިމއަދުގެ  . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޔަތު ކޮމިޓީން ލިވަނަ އަހަރު ޚާއްޞަ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓް މާ 2012އަޮތުޅ ކައުންސިލް އިދާާރގެ ދެކުނުބުރީ  އަރިއަތޮޅު 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަްށ  މާްއވުފާސްކުރެ ނިންމެވި ގޮތަށް އިރަްއވަކުދިރާސާ

 . ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 30. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34ރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަ

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކައުންސިްލ އަތޮޅު ދެުކނުބުރީ  އަިރއަތޮޅުއެހެންކަމުން،  .30ލަ؛ . ޖުމ16ު . ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛30

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ގެވަނަ އަހަރު 2012އިދާރާގެ 

 ވަނަ ޯވޓު.  18އާދެ، މިއަުދގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ަކއުންސިލް އިދާރާގެ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  މާްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 32. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

އުުތރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިްލ އަިރއަތޮުޅ އެހެންކަމުން،  .32ލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 32

މެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ނިން އި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ޓްވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑި 2012ރާގެ އިދާ

  .ވަނަ ވޯޓު 19ފާސްވެއްޖެ. މިއަުދގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އި ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2012އަދި  2011ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ރއެޓަ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ  ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   33     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 33        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކ33ު. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ވެސް ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 

 އަދި 2011ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ރއެހެންކަމުން، އެޓަ .33ލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 33އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮަތށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އިން ދިރާސާކުރަްއވަވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީ 2012

 ވަނަ ވޯޓު.  20އާެދ، މިައދު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އިދާާރގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލް

ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެ މާްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 އެދެން. ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 32. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ވެސް ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ އެހެންކަމުން،  .32ލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 32އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިން ފާސްކުރައްވަ  ިރޕޯޓް ކޮމިޓީަވނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ ޮއޑިޓް 2012ކައުންސިލް އިދާާރގެ 

 ވަނަ ވޯޓު. 21އާދެ! މިއަދުގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ންކޮމިޓީވަަނ އަހަރުގެ އަހަރީ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު  2007ރވިްސގެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަްށ  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 36    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 31. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދެއްވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

ރިވސްެގ އެހެންކަމުން، މޯލްިޑވްްސ ކަސްޓަމްސް ސަ .31ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

  ފާސްވެއްޖެ.  ނިންމެވި ގޮަތށް މަޖިލީހުން އި ކުރަްއވަިދރާސާން ވަނަ އަހަުރގެ އަހަީރ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީ 2007

 ވަނަ ވޯޓު. 22އާދެ! ިމައދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ވޯޓު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްޞަވަަނ އަހަރުގެ ޚާއް 2012ޑު ަކއުންސިލް އިދާރާގެ ނފުވައްމުލަކު ދިުގވާ

ތަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮމެދު  ނިންމެވި ގޮތަށް ފަސްކުރެްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ31ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ  .1 ؛ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ޑު ަކއުންސިްލ ނއެހެންކަމުން، ުފވައްުމލަކު ދިުގވާ .31ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިން ދިރާސާކުރައްވަ  ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީޞަވަނަ އަހަރުގެ ޚާއް 2012އިދާރާގެ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( .ފާސްވެއްޖެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުތރު އެހެން މަސައްކަތް. ނެްތ  ،9ހިސާބުން އަޅުގަނުޑމެން އިތުރު ކަމެއް އެޖެންޑާަގއި ައއިޓަމް ނަންބަރު އާދެ! މިހާ

 ޭއގެ ދަށުން ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް.  ކުމިއަދަ

 ނިންމުން 

 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

 23ނީ ދަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާ އެހެންކަމުން ދެން އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިއަދު ނިންމާލުމަށް މި

 ޖަހާއިރު. 9ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2019 ޕްރީލުއެ
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