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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 23ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/12އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 3ގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00ރުފަހު . މެންދ1ުކޮޓަރި 

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު. 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތައާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަ -5.1

ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ޤާނޫުނ ، 2014/9ނަންބަރު 

 ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.، 2014/9ނަންބަރު 

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. ކޮމިޓީ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ިދވެހި ސިވިލް ަސރވިސް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު، މިނިވަްނ ، 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

މާރިުޗ  19މި ރިޕޯޓް ރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކު

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް 2015

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު،

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނަށް ...ވަނަ ، 2007/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ނޮވެންބަރު...)މެންބަރުން އަޑުަގދަކުރެއްވުން( 24ޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އިޞްލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް  ަގޑިއިުރގެ ބަހުސް. އެީއ، ޕީ.ޕީއެމަްށ  1އި ވަނީ ފަޖުމުލަ ކަ

ސިކުންތު.  48މިނެޓު  7ސުކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  58މިނެޓު  14ޑީ.ޕީއަްށ އެމް. ސުކުންތު. 59މިނެޓު  27

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  15މިނެޓު  3އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ނޑު )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(  މިނެޓު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ބަހުސަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 3މެންބަރަށް  މިހާރު  އަުޅގަ
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 އަށް. ޢުުޒރުވެރިަވޑަިއގެންނަވާ ނަމަ،هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ފުރުޞަ

 . ފުޅުެދއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް ިއގެން ވާހަކަޑަ ވަނދެއިށީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް އެ އާދެ، ދެންމެަގއި ުފނައްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

މިިނވަން މުައްއސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނުޑގެ ، ހުށަހެޅުއްވި

 ބިނާކުރަނިވި ުއފެއްދުންތެރި، ނެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މި އުއްމީދަކީ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަ

ނޑުެގ  މަސައްކަތްތަްއ ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް މެުދވެރިެވގެްނދިޔުން. އާދެ، މި ވާަހކަ ަދންނަވައިލާފަިއ އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރުޝުކުރިއް

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ބިލެއް. މި ބިލުގެ ބަހުސް  ރަށް މުހިއްމުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ބިލަކީ މިއީ ވަ

ަގކުރެވިަފއިާވކަން ފާހަގަކުރަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ މި ބިލުގައި ފާހަ ،ލާގައި ވާހަކަެދއްކުނު ަވރަށް ގިނަ ނުކުތާތަކެއް މަރުޙަ

ސަރިވސްެގ  ލް ސިވި؛ ބިލު ައއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތަޅުުމގަިއ ވާަހކަދެއްިކ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ނިމިގެން މި

ތަުކގެ ވާހަަކތައް ދެކެވުނު. ޭއގެތެރެއިން ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުމުވަްއޒަފު

ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ކަމަށް  ލާަފއި އެބަހިއްމު ކަންތައްތަެކއް އަިލއަޅުަވއިމި ބިލުގައި ވަރަށް މު

ނޫނުއަސާސީެއއް ހޯދުމަށް އެހެްނ ޤާ ނޫނުއަސާީސގެ ބަދަލުަގއިމެންނަށް މިއަދު މި ދެކެޭވ ފެހި ޤާނޑުވަންޏާ އަުޅގަ

މީހުން  ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރުން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަްއ އަޅުަގނުޑ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެިރކުރަން. މި

ރީނދޫ ޤާނޫނުއަސާސީން މި  ،ނޫނުއަސާސީެއއް ހޯދަިއގެންޤާ  ހަމައެކަނި ރީނދޫމީހުން ބޭނުންވަނީ  ދެކޭގޮުތގައި މި

 ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފުރަްއސާރަކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއް މީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަރުވަނީ ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ފުރުސަތު މި

 ރިޟާ.

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކޮމިޓީން ިޒންމާދާރު ގޮތެއްގައި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މި ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ 

 ން. ޝުކުރިްއޔާ ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަާތއީދުއަޅުަގނޑު ށް ރިޕޯޓަސަްއކަތެއް. އެހެންވީމާ، މި މަކުރަްއވާފަިއވާ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުސަތު މިިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީމެންބަރު  ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މި އީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ެއްއގޮަތށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަ މުހިއްމު ކަމެއް މި ކުރެވެީނ. ނޑު  މުންއެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓަްށ އަުޅގަ އަުޅގަ

މިހިރީ މި ބޭފުޅުން އުޅުއްާވ  ހަދާކަށްނުޖެހޭނެ. އްދިވެހިރާއްޭޖގައި ރީނދޫ ޤާނޫނުއަސާސީ ކިޔާ ގާނޫނެ، ދަންނަވާނީ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަބަދު ރެޔާއި ދުވާލުގޮތް. މިގޮތަށް ުއޅުްއވަިއގެްނ ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރަްއާވނީ. 

ނޑުމެ ހަމަ މި ބޭފުޅުން ފުރައްސާރަމުންދާ މަންޒަރު. މީގެތެރޭގައި ައޅުަގނޑަކަްށ  ،ންނަށް ޖެއްސުންކޮށްމިގޮތަށް އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ އެދުްނ  މަދު، ދެތިން ހަތަރު މެންބަރުން ނޫނިއްޔާ މިކަން ކުރާ ތަނެއް. ނުފެނޭ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ކުރިއަށް ނެރުްއވަިއގެން، އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ އެދުމުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ައޅުގަ

 ..ކުަރން.އީސް، މިއީ ޑިމޮކްރަސީެއއް ހަލާކުއިއްޒަތްތެރި ރަ ދަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ތެރި ިއއްޒަތްއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  ތު މިމެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް.މެންބަރު ޙުސައި

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

 .ަގއި ހިމެނޭ..ެއއްތާއީުދކުަރމޭ. އަޅުަގނޑު އެ ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރަްއވާފަިއވާ މި ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާ އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 އަށް.هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ވަގުުތ  ތަންކޮޅެއް ިދގުކޮށް ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން ައޅުަގނޑަށް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން އެ މިއަދު؛ މިހާރަކަށްއަިއސް މި ން. އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ ދެއްވަ

 ރާއްޖޭގެ މަގުތަުކގެ މިނިވަންކަން ގެއްުލާވލައި...ހަމަޖެހުންނަގާލައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  މި އަުރވަނީ ހޯރަފުށީއަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު 

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަ ރެ ވަރަށް ބޮޑަްށ ނީ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ؛ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  ހަލަބޮލިކޮށް، މި ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު ނަގާލައި މި ކަންކަން ކުރަމުން.

 ނިސްބަތްވާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގައްދޫ ާދއިރާގެ މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިހާރު 

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ސަރިވސްެގ  ދިވެހި ސިވިލް، 2007/5ައޅުަގނޑު ފުރުސަތަކަށް އެދުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

 ސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިމިނިވަން ުމައއް، ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު...ޤާނޫނަށް 

ގޮތުަގއި މި ބިލަީކ  ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާަލން. އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ނިންމެވި

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެއްުވމަށް ޓަކައި އަ ުޅގަ

ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަްށ  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަދަބުވެރިަކމާއެކު އެދެން. މިއީ ިސވިލް

ނޑު ވަރަށް ފައިާދހުރި ބިލެއް ކަމުގައި  ،ވަރަށް މުހިއްމު ގޮތަށް  އޮތް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙު މިއަުޅގަ

 ޯޥޓުދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓުގެ ގަީޑގައި ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުސަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިްއއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ދު އިބްރާހީމަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު ިސވިލް ނޑުމެން ސަރިވސް ގާ ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ނޫނަށް އަުޅގަ

އިޞްލާެޙކޭ. އެ އިޞްާލޙު އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް  ވަރަށް ރަނގަޅު ،ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ަވރަށް ބޭނުންތެރި

ސަރވިްސ  ސިވިލް އަންނަނީ ޖެއްސުންކުރަމުން؛ ހުށަހަޅައިގެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން މި

ނޑުމެން ދާނީ މި ބިލަ މުވަްއޒަފުންނަށް ޖެއްސުންކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް އެއަށް ބަލައިލުމެއް އިގެން ނެތި އަޅުގަ

ސަރިވސް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަމަކާިއ  ކުރިއަށް. އަުޅަގނޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ިސވިލް

ނޑުމެން ފަހަތަކަށް ވެސް ނުޖެހޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ ހަމަ  ނޑުމެން ދާނީ ދެމުން. އަޅުގަ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަ

 ،ފޮތެއް ނެތިށް ވަދެ ެއްއވެްސ ކަހަލަ ގޮތެއްހަދާ މަޖިލިސްތެރެއަހެން ޤާނޫނު ައޅުަގނޑުމެންނަނީ މިކުރިއަށް. 

 ..ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުންދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަމީލް ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ޢުޘްމާނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ
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ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރާ މަލާމާތެއްގެ ގޮުތގަިއ  ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ަވންޏާ މި އެމް.ޑީ.ޕީން ސިވިލް 

ންނަކީ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާަރކީ ާރއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިފަކުެރިވގެން މި ދަނީ. މި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރު

ވަންދެން ހިފަހައްޓާފައި ތިބި ބައެއް. ާޚއްޞަކޮށް މިފަަދ  ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންގެ މުސާރަ އެަތއް އަހަރެއް  ސިވިލް

 ިސވިލް  ،ސަުރކާރުން ކުރާ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކުން އެކަހެރިކޮށް ،ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން އެަކހެރިކުރައްަވއި

ޒަުރ އެ މަން ،ރވިސް މުަވއްޒަފުންނަކީ އެްއވެސް ބަެއއް ނެތް ބައެްއގެ ގޮުތގައި ދެކެމުން ައއި ބައެއް. އެކަންސަ

 ކަމެއް ނިކަމެތި، ދަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ދެރަސް މިއަދު މި ތަކުރާރުވެެގންވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެްއކާ 

އާ ކުލައެއް އުފައްދަިއގެން،  ،ނަނީ މުޅިން އާ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެން

މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނަނީ ؛ ރީނދޫ ކުލައިގެ ޤާނޫނުއަސާީސއެްއގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުން

ން ނިގުަޅއިގަތުމަށް. މި ތަންތަން ހުޅުޖަހައި ރޯކުރުމަށް. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނަނީ މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަ

 ރާއްޖޭގެ ިއސްލާން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ފަރު ދާއޫދު ވާޢުއުނގޫފާރޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫުނ. މި ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ، 2007/5ފޮނުއްވާފަިއވާ ބިލަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު އިްޞލާޙުތަކެކޭ. ެއއީ، ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާ ވަަނ  2007ޙުތަކަކީ އަުޅގަ

އަހަރުން ފެށިގެން މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުން ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތެރޭގަިއ، ސިވިލް ސަރވިްސެގ 

އެިކއެިކ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަންތައްތަެކއްގެ ތެެރއިން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް

އާދެ! މިފަދަ މުހިްއމު ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުރަން ހުރި ަބއެްއ ކަްނތައްތައް. ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި ރަނގަޅު

 ސަރވަންޓުންނާ ދާއިރު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސިވިލްހުށަހަޅައިގެން މިއާމެދު ވާހަކަދައްކަމުން

ނޑުމެ ދެކޮޅަށް މި ކަިށ ހަރުނޑު އަުޅގަ، ންނަށް ބަލައިަގނެވޭނެ އިހުތިޖާޖެއް ނޫން. ެއހެންވީމާކުރާ އިހުތިޖާދަކީ އަުޅގަ

 އިބާރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު ރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއި

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް އަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުއްރަޙީމް އަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ރވިސްގެ ގާނޫނަކީ ަވރަސަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހި ސިވިލް 

 ައޅުަގނޑުމެން ޭބނުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިވިލް  އިޞްލާޙުތަެކްއ ގެނެސް؛ށް ގިނަ ޖެހިފައި އޮތް ގާނޫނެްއ. ވަރަގެންނަން

އެހެންމެ އެ ކުރާ ބަޔަކަށް ހަދަން. އަދި ހަމަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާއެ މީހުންގެ އެކީަގއި ސަރވަންޓުންނަކީ ޒިންމާދާރުަކމާ 

ޒަތްތެިރ ބޮޑަށް އިްސކަންދޭ ކަމެއް. އިއް  ރަށްދިނުމަކީ މިއަދުގެ ަސރުކާރުން ވަޙައްޤުތައް ހޯދައިމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

މަލުތަކަީކ ގޮތެއްފޮތެްއ ނެތް ޢަ، ގެންދާ ވިޔާނުދާ ތުން ކުރަމުން މިިކޔާ ޖަމާޢަ އޭ މިރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ

 ނަމަވެސްއަދި ަގވާއިދުތަކަށް އިްޞލާޙުގެނެސްގެން ، ގެނެްސގެން އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫަނށް އިޞްލާޙުތައް މިއަދު 

ނަމުގަިއ ނިކުމެގެން ިމ ގެ ހިމާޔަތްކުުރމު ނޫނުއަސާސީ މި ރާއްޖޭަގއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާކަެމއް.  ހުއްޓުވަންޖެހިއްޖެ

ނުޑވާަލއި،  ނޫނުައސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ޤާ މަތީެގ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަގު، ރަްއޔިތުންގެ މިނިވަްނކަން ނަގާަލއިިދވެހި ާބރު ކަ

ނޑުމެންނަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީ ލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް.ހަމަޖެހުން ގެއްލުވައި ސް. މިއަދު އަުޅގަ

 ކުރަމުންުޤަގއި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްއްސަރވިސް މުަވއްޒަފުންގެ ޙަ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ގެން މިފެނި

ޓަަކިއ  މިަކން ކުރިޔަނުދިނުމަށް ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރަްއޔިތުންގެ ދާންހެދީމާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 

ނޑު މަސައްކަތް  ތި ،ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިިމއަދު ކުރަމުންދާ ހިތާމަެވރި މަންޒަރު. އަުޅގަ

؛ ތިޔަ ބޭފުޅުން ،ކުރަްއވާފައިބޭފުޅުންގެ ވޯޓުން އިންތިޚާބު  ތިޔަ ،ވަަޑއިގަންަނވާށޭބޮޑަށް ވިސްނާ ބޭފުޅުން ވަރަށް

 ...ރައްޔިތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ަގއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ރިއްޔާ ަރއީސް.ޝުކު  ކަމާއި މި ސިވިލް ައނެއްކާެވސް އެދުނީ މި ބިލުެގ މުހިއްމުވަނަ ފުރުޞަތަކަށް  2 އަުޅގަ

ކުރަމުންދާއިުރަގއި ދައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ މަސައްކަތްފުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮްތތަކެއް ހަސަރވިސް ުމވަްއޒަ
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ސަރވިސް  ްއގެ ފަރާތުން، އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުން ސިވިލްކުރާ ޕާީޓއެސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުމަްށ ވަކާލާތު

 މުވަްއޒަފުންގެ ގާނޫނަށް މަަސއްކަތްކުރަމުން ދާއިުރގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. މަދު ޢާމެންބަރު އަޙް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ސަރވިްސގެ ގާނޫަނކީ މި  ިސވިލް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ސަރވިސްަގިއ  އަދުގެ ސަރުާކރުން ސިވިލް ،ކަން. އެހެންކަމުންަގއި ހެދިފައި އޮތް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ގާނޫނުއުމުޤަ

ކުރުމަށް މަސަްއކަުތގެ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު  ބޭފުޅުންގެ އެ ،ފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވަްއޒަ 

ނޑު ހަމަގެންސަރުކާރުްނ މި ކުރަމުން ޓަކައި ދިވެހި އިމު ވެސް ވަރަށް ހިތުގެ ގަ ދާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިރިކަމާއިޚުލާޞްތެ  ހުރި ިއޞްލާޙުތައް ކިޔާލުމުން އެބަ ެއކު ޝުކުރުަދންނަވަން. އަުޅގަ

 އުމުގެ ހުރިހާ ސިވިލްޤަ އުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ިއޞްލާޙުތަކެއްކަން. އަދި މީ މިއެނގޭ މީ މިއަދު މި ޤަ 

ބޭފުޅުންގެ  އެއާއިެއކު މި ސަރުކާރުން އެއަދި ހަމަން. ތަކެއްކަ ށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުރވަންޓުންނަސަ

ގެ ފުރިހަމަ ކުރުމުމަސައްކަތުގެ އަޚުާލޤު ރަނގަޅުކުރެިވގެން، ޤައުަމށް ޚިދުމަތް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާތަުކގެ ކުރިއެރުާމއި

ގެ މި ސަރުކާަރކީ މި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންބޭފުޅުން ވެސް ޝުުކރު ކަމީ މިއަދު އެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭ 

 ،ވާތީވެ ކުރަމުންދާނެ ސަރުކާރަކަށްމަތީން ޢަމަލު އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރޫހާ، ދެންނެވި އުސޫލުން

ކުރުމަށް ޓަަކއި މި ކުރާ މަސައްކަަތކީ ައޅުަގނުޑ ހަލަ އުނި ކަންަތއްތަްއ ރަނގަޅުކަ ހުރި ބައެއް ގާނޫނުތަކުގެ ތެޭރަގއި

ންދާނެ ކަންތައްތަކޭ. ބަޔަކަށް ލިބިގެ މީރުކަން އެއެަކމުގެ ފޮނިޔަކު ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް ދަންނަވާނީ ކޮންމެ ބަ

ތަފާތު އެިކއެކި  ކަމުަގއި ާބވަުތގެ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންދާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  މި، އެހެންވީމާ

 އުމު ދެެކ ލޯބިވާ ބަޔަކު ކޮްށގެންވާނެ ޤަނުވަތަ  އުމީ ަނޒަރަކުންހެދުމަކީ އެީއ ހަމަގައިމު ވެސް ޤަ އުނދަގޫތަްއކޮށް

ނޑު ދަންނަާވނީ ސިވިލްކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ަހމަ ރވިްސގެ މި ސަ ގައިމު ވެސް ނުދެކެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

މަ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އަދި ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާހަކީ ވަރަށް ވެްސ ފުރިހަމަ، ވަރަށް ވެސް ހަ 

ކުރަްއވާފަިއވާ މަަސއްަކތަކީ ވަރަށް ވެްސ ބޮޑަްށ އި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ެވސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަހަމައެއާިއއެކު 

ކަހަލަ ކުދިކުިދ ުހރި ބައެއް  ހުރި ގާނޫނުތަކުގައި އާދެ! މިހެން ޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ މަސައްކަތެކޭ.އަ

ނޑު ގެ ަސބަބުން މިހާރުއިޞްލާޙުތައް ގެނައުމު  އުމަށް އަންނަ ކުރިއެރުންަތއް އެބަ ފެނޭ. މެންނަށް މި ޤަވެސް އަުޅގަ
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ޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން.  ބެހޭ ގާނޫނު ވެސް އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ރުޞަތުގައި ގޮވާލަނީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާއަޅުަގނޑު މި ފު

ގެ ދަށުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ަވނަ މާއްދާ 30ނޫނުއަސާީސގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫަނނަކީ ޤާ

ބަިއވެިރވުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާތީެވ ކުެރވެމުންދާ މަސައްކަެތއްެގ ގޮުތަގިއ  ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުަގއި ޕާޓީ އުފެއްދުމާިއ،

އިމު ވެސް ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ހަަމގަ ތަކުގައި ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި މިއަޅުަގނޑު ެދކެނީ. އެފަދަ ާގނޫނު

ނޑުމެން ގާނޫނުތެރެައށްތަ ރާތްތަކާ މެދުގަިއ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ އުސޫލުކުރާ ފަޢަމަލު އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އަދި  ކެްއ އަޅުގަ

ސްބަްތވާ ާއްއމު މެންބަރުންނަކީ މި ދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަކުަގއި ނިސިޔާީސ ާޕޓީއެއާިއއެކު ހަމަ

ބިފައި އޮތް ޙައްޤެއްގެ ތެރެއިން ބަިއވެިރވެފަިއވާ ބަޔަކަށް ވާީތވެ، ިއްސ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލި

 ...ސަފުގައި ިތއްބަވާ ަބއެއް ބޭުފޅުން ޤައުމު ހަލާކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް ދަންނަވާީލ މި ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ަވނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުން  2009ނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙގެ މުހިއްމުކަމުގެ ބޮޑުކަމުން. އެ

ފެށިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ސިވިލް ސަރވަްނޓުންގެ މުސާރަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުޑަކޮށްގެން އަދި ސުޕްރީމް 

ތައްތައް ކުރި ކޯޓުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް، އޭތި އަނބުރާ ޢިޔާދަކުރުމަށް އެންގުމުން ވެސް އެ ކަްނކަން ނުކޮށް ކަން

ގޮތަކީ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެއްސުންކުރިކަމުގެ ހެއްެކއް. އެހެންވީާމ، އެކަމަށް ޓަކައި މިއަުދެގ 

 ސަރުކާރުން... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއި ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު
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އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޭޖގެ ވެރިކަުމގަިއ މިއަދު މި ހުންނެވީ ިމ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުަގއި 

ައހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރަްއވާފަިއވާ ފަރާތެއް.  17ދާ މަޖިލީހުގައި ޝާމިލްވެފައިވާ ފަރާތެއް. މި ގާނޫނުހަ

އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ މަނިކުފާނަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވާނެ ނުކުާތއެްއ، ޖުމްލައެއް ނޯންނާނެ. 

ނޑުމެންނަށް އެނިގ ކަަށވަުރވެގެން ިމ ދަނީ މި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ކަެމއް ވެސް ަބއްޓަންެވގެން ިމ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ދެކޭ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ ތިން ބާރު  ދަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންކަން. އަުޅގަ

 ވަިކވެފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާީސއެއް. މި ގާނޫނު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު . މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ކޮށްފައި އެ ވަީނ ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ގިނަ އަކުުރތަކެްއގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަާސސީ ބަޔާން 115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހަމަގައިމު ެވސް ރަްއޔިތުންނަށް އޭެގ ފޮނިމީރުކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، ތިން ބާުރ ަވކިވެފަިއވާ ިރޔާސީ ނިޒާެމްއެގ 

ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބާރަކަށް ވާތީެވ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް 

ރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބާވަތުެގ ވާތީެވ، ކު

ނޑުމެންގެ ބާކީ އެބަ އޮތޭ  ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ދާނީ ކުރަމުންނޭ. އަދި އަޅުގަ ވަރަކަށް އަހަރު.  4ކަންކަން އަުޅގަ

ސައްކަތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮްށ ވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނަމޭ. އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ މި ކުރަން ހުރި މަ 4އެ 

ހިތްވަރެއް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ބަަޔކު ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮަތކީ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުަގއި؛ އެިކއެިކ 

ކަންަތއްަތއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކޮްށގެން، އެ ކަްނކަމުން ކުރިއެރުން ޯހދައިގެން ކުރަންޖެހޭ 

ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަމަގައިމު ެވސް ތިމާމެންނަށް ވެސް ެއކަމުގެ ފޮނިމީރުކަްނ 

 ލިބެމުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެ ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް. 
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 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަކީ މި ކޮމިޓީގައި އެ ގާނޫނަްށ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަ

ވުނުއިުރގައި ހިެމނޭ މެންބަރަކަށް ވާތީވެ، ިމ ގާނޫނަށް ގެނެވިަފއިވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން އިޞްލާޙުގެނެ 

 ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަުކގެ ތެޭރން ގެނެވިފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަެކއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަ ރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކީަގއި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ޙައްޤުަގއި 

ަގނޑުމެން ިމއަދު މަަސއްކަތްކުރަްނ ފެއްޓީމާ އެމް.ީޑ.ޕީއޭ މި ިކޔާ ޓެރަިރސްުޓ ޖަމާޢަތުން ނުކުމެ މިކަން އަޅު

ހުއްޓުވުމަށް މި ކުރާ މަސަްއަކތް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހަރުކަިށ އިބާރާތުން ކުށްވެިރކުރެވޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު 

ސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިލަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން. މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާ

މުން ގެންދަވާ މިފަަދ ކުަރއްވަނަަގިއލުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަަޅއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަމާންކަން

ނޑުމެން އެބަނުެވވޭެނ ގޮތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީރަކާތްތެރިހައުމުަގއި ޤަމި  ށްޖަމާޢަތްތަކަ ޓެރަރިސްޓު  ަތކުެގ ގާނޫނު އަުޅގަ

ނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ  !ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ .ލާޙުކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްޖެހޭ އިޞް މިއަދު އަުޅގަ

 ...ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރޭަގއި ތިބެގެންިނޒާމެްއގެ ތެ ،ތިން ބާރު ވަކިވެަފއިވާ ޑިމޮްކރަސީއެްއގެ ތެރޭަގއި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު އިތުރު ފުރުޞަަތކަށް މި އެދުނީ ހަމަ މި ބިލުގެ  އްމުކަމުގެ ޮބޑުކަމުން މުހިޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. އަނެްއާކ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ ސަރުކާރުން މިފަަދ އަނެއްކާ  ވެސް އެްއޗެއް ދަްނނަވައިލުމަށް ޓަަކއި. ހަމަ އަޅުގަ

 ސަރިވސް ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅައިގެންާދއިރުަގއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ މިއަށް ހުރަސްއަަޅއި ިސވިލް އިޞްލާޙެއް ިސވިލް

 ...ޙައްލު ކަންތައްތަކަށްމެދު  ފުންނާސަރވިްސގެ މުަވއްޒަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ސަލީމަށް. 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސަރަވންޓުންނަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރުގަިއ  ހިއްމު މަސައްކަެތއް ސިވިލްވަރަށް މުމިއަދު 

ކުރުމަީކ މިީއ ން އްކަެތްއ އެމްޑީ.ޕީރުމުެގ މަސަކުރާ ަމސައްކަުތގައި ޙަޤީޤަުތަގއި ޖެއްސުންކު އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑު ދަންނަވާތަނަކުއެްއވެސް ތަނަކުން  ނަން. މީގެ ކުރިންެވސް ސިވިލް ނުެޖހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

. ިކޔާ ަސރުކާރު ައއިސް ވަނީ ދީފަސަރވަންޓުންނަށް ވަނީ ވަރަްށ ބޮޑެތި އަިނޔާތައް ިދވެހިރާްއޖޭގައި އެމް.ޑީ.ީޕއޭ 

ހިއްމު މިނިވަންކަމެއް. ވަަރށް މުމިީއ ސަރވަންޓުންނަށް މި ހޯދައިެދވޭ މިނިވަްނކަމަކީ  މިއަުދ ސިވިލް  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ސަރުކާރުން މިއަުދ ، އުޅުމުެގ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން މި ބިލުންއިމީހުން ބަިއވެރިވެ ުކަގއި ެއ ބަރަކާތްތަހަސިޔާސީ 

ޕީ.ޕީ.އެަމކީ  .ބަ ލިބިދޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްސަރވަންުޓންނަށް އެ ހުށަހަޅާފައިވާ މި އިޞްލާޙުްނ ދިވެހި ސިވިލް

ތިން ކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫންކަން މި ލަތެއްަގއި މަގުމަހާނޫނިއްޔާ މިއަދު އޮތް ސަރުކާރަކީ އެްއވެސް 

ނޑުެމންނަށް އެނގިގެންދޭ. އެހެންަކމުން، އަޅުަގނޑު ދަންނަ ވާީނ ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުން ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަ އަުޅގަ

 ...ރައްޔިުތންނަށް ޓަކައި މިއަދު ދިވެހި ލޮބުވެތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

  

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ވަރަށް ވެްސ މުހިއްމު އަސްުލގަިއ ވާ ރިޕޯޓަީކ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! ިމހާރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައި މި

 ައޅުަގނުޑ މި ރިޕޯޓަށް ވަރަްށ ފުރިހަމަޔަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ެވސް ދަންނަވަން. ދިވެހި ިސވިލް  ދިރިޕޯޓެއް. އަ

ވަރަށް ުފރިހަމަ ގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭނެ ޭއގެ ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަީކ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް 

ނޑު ދެކެން. އަދި  މުވަްއޒަފުން ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަކަމަށް އަުޅގަ  ދިވެހި ސިވިލް ނީ މިއަދު ސަރުކާރުން އަުޅގަ

 ...ރޭދޭތެ  ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 ެކުވން:ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއް މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ، ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް މިގާނޫނަށް ސަރިވސް  ސިވިލް

 ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދުވެތިކަެމއް އުފެދޭ މަސައްކަތެއް. ެއއީ ސިވިލް  ޖަމާޢަތުން މި ޓެރަރިސްޓު

 ...ށް ބޮޑުމީހުން ކުރާ ވަރަ ސަރވަންޓުންނަށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީއިބްރާހީމްދީދީ  އަށް. ދީއަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ ދަންނަާވނީ ގާނޫނު ނަންބަރު   ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިސވިލް، 2007/5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑު  ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި ނިންމަަވއި މި ޮފނުއްވި ރިޕޯޓަށް ،ސަރވިްސގެ ގާނޫނަށް މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ރޫމު ހުރަށް ގިަނ ކަންތައްތަކަކުން މަސަރިވްސ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަ ފުރިހަމަޔަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް

 ..ަޙއްޤުތަކެއް އުިނކޮށް. ތެރޭަގއި ހަމަ އެބޭފުޅުންގެ މުސާރަިއގެކާރުން ކޮށްަފިއވާ ބަެއއް. ޭއގެއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިއް  ޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް. 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން އާދެ،  މި ފެންނަމުންދަނީ ދިވެހި ސިވިލް  އިންނަށް މިހާރު މިތާތެރެޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް ހުށަހަޅައި ދިރާސާކޮށް އެ  ،ސަރވިްސގައި މަސަްއކަތްކުާރ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްުޤަގިއ އަޅުގަ



15 

 

ން މި ބޭފުޅުންނަށް އެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހުރަސްައޅަމުންދާ މަންޒަރު. މިއި

 ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ުނވޭމި ބޭނުމެއް ނުެވއޭ ހަމަޖެހުމެއް. ބޭފުޅުން  މިޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ ދޭހަވަމުންދަނީ އަ

 ..އްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތަެކއް.ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ވަރަށް ވެސް ރީތި މަންޒަރެއް މި ސަރވިސް  ތަނުން އިނގޭތޯ. ދިވެހި ސިވިލް މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި މިއަދު އޮތް އިދިކޮޅު ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުން ދެކޭ ގޮތް އަޅުގަދޭތެރޭގައި  މުވަްއޒަފުންނާ

މާޔަްތކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެްސ ހިވިސް މުަވއްޒަުފންގެ ޙައްޤުތައް ސަރ ތެރެއިން ވެސް. ދިވެހި ސިވިލް ފްލޯ

އޮތް ިއޞްލާޙަކީ ވެސް ިމއީ  ގެެނވިފައި މިރު މިހާ ،މި އަންނަނީ ގިަނގުނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. ެއގޮުތން

އަދި ެއ ޢާއިލާތަކަށް މި ސަުރކާރުްނ  ،ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިައދުގެ ިސވިލް

 ގެ ކޮށްދެއްވަމުން ގެންަދވާ ވަރަްށ ވެސް ރަނގަޅު ކަެމކޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ މިއަދު

މު ދިރިއުޅުން ބެހެއްޓުމާިއ އެ މުވަްއޒަފުންގެ މިނިަވންކަންމަތީގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އާއް ،ސަރވިސް މުަވްއޒަފުން ސިވިލް

ްނ އެ ބޭފުޅު ،ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންަނށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އިތުރުން ެވސް ދިވެހި ިސވިލްއޭގެ 

ދެނީ. ގެ ފުރުޞަުތ މި ސަރުކާރުން މި ޝާމިްލވެގެްނ މަސައްކަތްކުރުމު  ަކންތައްތަކުަގއިބޭނުންފުޅުވާ މިންވަރަކަްށ 

ނޑުމެން، އެހެންވީމާ  ޅުމުގައި މި ދައްކާ ތަ ދިކޮޅު ފަރާތުން މި މަޖިލީހުގެމިއަދު އި ނަށްައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

 މި  އަދިދިވެހި އެްއވެސް ަރއްިޔތަކު ބަލަިއގަންނާނެ މަންޒަރެއް ެވސް ނޫން. އަޅުަގނޑުެމން މަންޒަރަކީ މިއީ 

ދަނީ.  ެވގެން މިތަކަކަށް ހުތުރު މަންޒަރުށް ވެސް ވަރަށް ންގެ ދަރިންނަޒަރަކީ މިއީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ދަރީމަން

ގިނަގުނަ ތަރައްީޤެގ  ވާލުވުަމށްފަހުހަ  ރެއް ވެރިކަމާއޯގާތެރި ަސރުކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ

މި މަސައްކަތްތަްއ  ތަން. އަދި ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާތްއުމަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް މަސައްކަ ޤަމި  ތަކެއްޢުމަޝްރޫ

ކުރާ މަސައްކަތްތައް  އި މި މަސައްކަްތތައް އެއްކޮށް ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މިމަޑުޖައްސަ

ނޑުމެން ވަރަށް ސާބިތުަކމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަ  ނަވަީނ އެއްކޮށް މި ދަން ުޅގަ

އޮތީ ގިނަގުަނ  ކޮށްދިނުމުގައޭ. މި ސަރުކާރު މިދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އެކުމިތިބީ ސާބިތުކަމާ އަޅުަގނޑުމެން

. މި ފެންނަނީ  ށްނޑުމެންނަކޭ އަުޅގަުފއްދަވަމުން ގެންދަވާ ސަުރކާރެއެ ވަޢުދުތައް  ،ވަޢުދުތަކެއް ކުރަްއވަިއގެން
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އޭ ިކޔަިއގެން މަގުަމއްޗަށް ނުކުމެ ކިތަންމެ ގިނަ  75އް ތިމަންނާމެންނަކީ %މިއަދު އަދި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަ، އެހެންވީމާ

 މި ންއިންތިޚާަބކު ޭބްއވޭ ކޮންމެ، ނެގޭ ކޮންމެ ޯވޓަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުިރޔަސް

މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ހުރިހާ އައުމަށްފަހު ސަރުކާރު މި  ؛ކީ ކޮބަިއކަން. އާދެ! ވޭތުވެދިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސަިއޒަ

ން މި ދޭހަކޮްށދެނީ ސިވިލް ސަރވިްސ . އެީއ މީގެކޮށްފަޔާބު ކާމިމި ސަރުކާރުން  ވަނީ އިލެކްޝަެނއް މިބައި

. މިއަުދގެ ކަންެއކު ސަރުކާރާ އަދު މި ތިބީ މިދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މި ،މުވަްއޒަފުންގެ އިތުރުން 

ގިަނ  ިއ،ދެްއވަގެނެސް އުމަށް ގިަނގުނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަެކއް ޤަގެ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މިައދު

ކުަރްއވަމުން ގެންދަާވ ށް ގެނެސްދެްއވުމަށް މަސައްކަތްއި މަންފާއަޔާ ތަެކއް ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ލާބަކަންތައް

ނޑުމެންދަނީ ށް މިއަދު ދޭަހވެގެްނ މިމެންނަކަން އަޅުަގނޑުެއއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ަތޅުމަށް ގެންނަ  . މިގޮތަށް އަުޅގަ

ލާމެހިފައި ހުރި ނަވާނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނާ ގުޅިދަން ނަ ކޮންމެ ބިލަކީ އަުޅަގނޑުތަޅުމަށް ގެން ،އިޞްލާޙަކީކޮންމެ 

ނޑުމެން މަސައްކަތް އި މަންޔާރައްޔިތުްނގެ ލާބަދިވެހި ބިލުތަކެކޭ.   މިބިލުތަކެކޭ. އެހެންވީމާ، ކުރާ ފާއަށް އަުޅގަ

ނެވިހެން މި ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތައް. ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނޑުމެންނަށް މި ދޭހަވަނީ ކުރިންއަޅުގަ ން ކަންކަމު

ހުރި  ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްެދއްވަން މަނިކުފާނު  އެ. މި ތަުނންދަނީ ކުރެިވގެންަތންފީޛުލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންާޑ މި 

ކަތްތަެކއް މި ހަދާ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްގާނޫނު ކުރުމަްށ ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެންންފީޛުކަންތައްތަްއ ތަ

ެއ އަށް ކުރަމުން. ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ވަރަށް ެވްސ ފުރިހަމަ، އްކޮށްއެ ސާބިތުަކމާވެސް ދަނީ ވަރަށް 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ގެނަުއމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެްނ  .ބަލަިއގަނޭކަންތައްތައް އެބަ 

ނޑިނޭޅި މަަސްއކަ ކުރަމުން. އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކިތަންމެ މަސައްކަތްތަެކއް މި ކަންަތއްތަްއ ތްމި ދަނީ ކެ

 .ަކށް މަޑުޖެހުމެއް ނާންނާނޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތަ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިކަުމގައި ވިަޔސްހުއްޓުވުމަށް 

ފެށޭއިރު ސް ލިބޭފުޅުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖި މި. އެހެންވީމާ، ބާރަށޭ ،އްކަތްަތއް ދާނީ ކުރިއަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަ

ނޑު ދަންނަވާީނ  ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި މިސް މަޖިލި ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަުޑގަަދކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްަތކަކީ އަުޅގަ

އެއަށްވުެރ ނަކީ މެންބަރުން ތިއްެބވި  ދެވަަޑއިގެންވެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް މިއަދު މި ބޭކާރު މަސައްކަތްތަެކކޭ. 

ގެންދަާވ ބޭފުޅުންކޮޅެއް. އާދެ، ކުރިން ވެްސ  ރަްއވަމުންމަަސއްކަތްަތއް ކުެއއަްށވުރެ ެކރިވަަޑއިގެން  ،ކު އެސާބިތުކަމާ

މުަވްއޒަފުންނަށް  ގެހުށަހެޅިފައި މި ާވ ރިޕޯޓަކީ މިީއ ިސވިލް ސަރވިސް  ަމޖިލީހަށް މި ދެންނެވިހެން މިއަދު

ނޑު ަދންނަވާނީއިްޞލާޙެއް ކަުމގައި  އުފާވެރިކަްނ ގެނެސްދޭ ސިވިްލ ސަރިވްސއަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ އާބާީދގެ  .އަުޅގަ

ފުކުަރއްވާތި! ތިީރސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިުތން މާ .އާާބދީއަށް ނިސްބަތްވާ މުައއްަސސާއެއްވުރެ ގިނަ ތިރީސް ހާހަށް

 ،ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަށް ކުަރއްާވ. އެހެްނވީމާ،މަސައްކަތްއެބަ ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ. ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ގަާވއިދަށް ގެެނވޭ ކޮންމެ ިއޞްލާޙަކީ ބޮޑު އާބާީދއަކަށް ޮކށްދެވޭ  އަުޅގަ

ރައްޔިތުން  .ކުރަންޖެހޭނީމަތިންނޭ ތިމަންނަމެން ވެރިކަންއާދެ، މި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ފެނިފައި މި އޮންނަނީ މަގު
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މަގުމަތިން ކުރާ ވެިރކަމެްއެގ ގޮތުަގއޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަން އޮންނަންޖެހޭނީ. އާދެ،  ،ވެސް މަގުަމއްޗަށް ިނކުމެ

 ނުވޭ މިއަދު މަތިން ކާެޅއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ިމއަދު އެއަްށވުރެ މާ ހޭލުންތެރި ބައެއް. ދިވެހި ަރއްޔިތުން ބޭނުމެއް 

ތަރައްޤީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ގަންނާކަށް. ިދވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ ލަކަށް ދުއްަވއިދާއިރަށް އެ ދިމާ  ހަމަ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްކަން. އެނގޭ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވާނެ 

ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިެގން ހުންނެވީ ވެްސ މިއަުދެގ  ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހާލަތު ެއންމެ

މަގުމަތިން  ،ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަން. އެެހންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މަުގތައް ހަލަބޮލިކޮށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. މިހާރު މި ބޭފުޅުންގެ މި މުޒާހަރާތަކާއި މި ނުމަސައްކަތްވެރިކަން ހޯދަން  ކުރާކަން އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންގެ ެއއްވުންތަކުން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ެއބަ ދޭހަކޮށްދޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ުތލުސްދޫވަނީ އަޅުަގނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް.

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެން މިާގއިމުކޮށްގެން ... ސް ތެރެއިން މަޖިލި މި ރައްޔިތުންގެ ؛ސް މި އިންތިޚާބުގައުމީ މަޖިލި މި އަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ހާމަކުރާކަށް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންަނނީ ރައްޔިތުްނގެ ތެެރއިން ިކތައް މީހުންތޯ އަުޅގަ

  ...ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ކިތައް މީހުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެމާތޮޑާ . މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.ލަޠީފަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ނޑުމެންނަށް ކުިރން ވެސް ދެންނެވިހެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ސް ތެރޭގައި ބަޔަުކ މަޖިލިމި އަުޅގަ

ކުރާ ކަންަތއްތަުކގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއްއވެްސ ކަހަލަ ހާސްވުމެްއ ނެތް.  މަދު ބަޔަކު ިނކުމެ މި ،ނިކުމެ

، ބަޔަކު ނިކުމެ މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މަދު .ރައީސް ޔާމީން ފަހަތުގައިތިބީ  މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިުތންތަކެއް 

 މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ...
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ ދި. ` ހުޒީާބއި ކުރިއެރުްނ ތަ އިވެހިރާއްޖެއަށް ތަރައްީޤއާއަުޅގަ

ެއކީަގިއ  ަސއްކަުތގައި ވަރަށް ސާބިތުކަމާެދއްވުމަށް ަޓކައި ރައީސް ޔާމީން ކުަރއްވަމުްނ ގެންދަވާ މަހޯއްދަވައި

 މިތާ އެތެރެއަށް ަވއްދަިއގެން ހަޅޭއްލަވާ... ،ލާ ދުންމާރިއަކުންއިމަތިބީ. ތިހެން ފުން އަޅުަގނޑުމެން މި

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުނޫގފާރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 ނުގެ ސަރުކާރުން ިސވިލްއީސް ާޔމީރައީސް. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ރައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި 

ތަހުޒީބު ގޮެތއްަގއި ހަޔާތަްށ ވަރަށް ނާ އަ ޒީާބިއ ތަމައްދުންގެހުތަސަރވަންޓުންނަށް މި ގެެނސްދެއްވަން އުޅޭ 

ަކމަކުން އެްއވެްސ ފައިދާެއްއ ކުްށވެރިކުރަމޭ. އެ ތައް އަޅުަގނޑު ކުރާ ޢަމަލު އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ޓެރަރިސްުޓ ޖަމާޢަތުން މި

 ބިލުތައް...ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ސަުރކާރުގެ ހުރިހާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނުކުރާނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތެރި މެްނބަރުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްޝު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ . މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ޤައުމުގެތުގެ މީހުން މި ބުރަތެއް ހާސިލުކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީއޭ މި ކިޔާ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަޢިމިއަދު ެވއްޖެ ރައްޔިތުން 

ދީނުގެ ކަރާމާތް  މްޤައުމުގެ މާްތވެގެްނާވ އިސްލާއި، މި އްލުވާލަ ގެ ުއމުގެ މިނިވަންކަން ޤައި، މި ހަމަޖެހުން ނަގާލަ
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ނޑުމެންގެ ސައްތައިން ސައްތަ  ،އިދުއްވާލަ   ހޮރޮއްޕާނާއި މި ކުރާ ނޮ ނަށްއުމުގެ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ޤަމި  މުމުސްލިއަުޅގަ

ނުއަސާސީއަށް އިޞްލާެޙްއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫ ،ގެން ނަމަވެސްއިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ވައްދައުނދަގުލަކީ ރަްއޔި

. ހަމައެކަނި އުމެއް ނޫންޤައުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޤަގެން ނަމަވެސް މިއަދު ހުއްޓުވަންެވއްޖެ ކަމެއް. ހަމައެކަނި މި އިހުށަހަޅަ

ނޑުމެން އެބަ ޤަމްރާނުގެ ޢިޤައުމަކީ އަދާލަތު ޕާީޓގެ މި   އުމެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ދަްނނަވަނީ އަުޅގަ

 ޖެހޭ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ލަޠީފަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

މޭ. އަދާލަތު ޕާޓީ ނަ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭ ދާ ވާހަކައަކީ އަޅުަގނޑުމެންައޅުަގނޑުމެން ދައްކަވަމުން މި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެން ޕާޓީތައް ވެސް  އިގައުމު ޤަާސބިތެއް ނުކުރެވޭނެ. މި  ފައިތިލަުމގައި ހަމަެއކަނި އުޤައަށް މި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 ...ޕީ.ޕީ.އެމްބޮޑު ެއއް ޕާޓީެއްއ ކަމުގަިއވާ އެންމެ ިމއަދު ގޮުތގައި  ޞައްޚާ . އެބައޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަނީ ހޯރަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނޑުމެ ދާ މަންޒަރަކީ ަވރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް. ންނަށް މި ފެނިގެންޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގާިސވިލް ަސރވިްސގެ  އަޅުަގނޑުމެން ނޫނަށް މި ުހށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާުޙގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

އެކަްނކަން ކުރުމުގައި  ،ދުމަތްތައް ދިނުމުގައިޚިޓަަކިއ ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ސަުރކާރުންއްކަތްކުރަމުންމަސަ

ނޑުމެން ކުރަމުންޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ެއކަން އަަވސްކުރުމަށް ؛އަވަްސެވގެން ދަނީ.  މި  ތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުން  ތުަގއިޤަޤީޙަ ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

މި ބޭފުޅުންގެ  ވެސް ހިނދު ޑެތި ބިލުތައް ހުށަހަޅަމުންދާޓަކައި މިފަދަ ބޮ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް

އެކަމާ މި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުެވގެން އުޭޅ  ،ބުނާ ލީޑަެރއް ހަްއޔަުރކޮށްގެން ހުެރގެން ފުޅުންގެ އެމި ބޭއި ތާރުކަމާޚްޚުދުމު
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ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ތަކެއްމަންޒަރު ނޑުމެންނަށްއެްއގޮތަަކށް. އަުޅގަ ިމ ފެންނަނަކީ ރައްޔިތުންނަްށ  ވެސް އަުޅގަ

ނޫން.  އްތަނެމަލުކުރާ ޢަލަުކން މަލުކުރާ އުސޫޢަކެއް ހޮވާފަިއ ތިބި މެންބަރުންތަދުމަތްތަކެއް ދޭންެވގެން ރަްއޔިތުން ޚި

މި ޓާމު ތެރޭގައި ހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން  ،ހުށަހެޅިގެން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެތައް ބިލުަތކެއް މި ދޭތެރޭން

 ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭހިނދު، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން  އެއަށް ބަހުސްކުރަމުންދާ

ނޑު އްވިއެްއވެސް އަެޑްއ ނީ ންޖެހޭއިްއވަ މަލުތަކުގެ ތެރޭގައި. ޢައްގާނީ މެން ތިބެނީ މި ބޭފުޅުންގެ މި ނޭއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބޭފުޅުންނާ ދޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން ިމގޮތަށް މި ތެރޭގައި ެއއްވެސް ހިނދު، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިޢަފިޔަވަެޅއް،  ނޑުމެްނގެޤީޙަދަނީ.  މަލެްއ ނުކުެރިވ އަުޅގަ ަރއްޔިތުންނަށް  ޤަތުގަިއ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި  އްޒަތްތެިރ ރައީސް،އި  ؛ތިބި ބޭފުޅުންގެ ތަނަށް ވަދެ  މްސީލުކުރަން މިތަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުތަގއި މިއަދަކީ އަޤަޤީޙަ. ގައިއި މި މައްސަލަ  ދަނީ ވަރަށް ނާުޒކު ފައްތަެރއްގެ  ހާލަތު މިމަޖިލީހުގެ މި ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދަނީ. ހިނގަމުން މިގޮތަކަށް  ނާޒުކު ،ތެރޭގައި   ...މި އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު އެމް.ޑީ.ޭއގެ ަވގުތު ހަމަެވއްޖެ. އަދި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ވެްސ ަވގުތު ހަމަެވއްޖެ.  .ށްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު  ގައި އެްއެވސް މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއެގންފައިމެންބަރުންގެ ތެރޭއިށީނދެވަަޑިއގެން ތިއްބެވި  އޮތްތޯ އަުޅގަ

ނޑު... ؛ލާނަން. އާދެ! އެްއވެސް ބަލައި . އެހެންވީމާ، ގެ ަވގުތު މިހާރު ވަނީ ހަމަވެފަޕީ.ޕީ.އެމް )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(އަުޅގަ

އެްއވެސް މެންބަރަކަށް މިހާރު ފުރުޞަތެއް އޮތް ގައި ތަފްދަރުގައި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ލިސްޓު މަޖިލީހުގެ  ؛ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ނަޑއަޅަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ގަވާއިުދގެ  ވަަނ  75ނުދެވޭނެ. މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ ކަމުގަިއ ކަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ  ،ންގޮުތގެ މަތީ )ނ(ަގއި ވާ އެ މާއްދާގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ނޫނަށް ގާދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސްގެ  ،2007/5ފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން  ،7 ޔުން އިްއވަން. އެެޖންޑާ އައިޓަމުވަނަ ކިތިން

ނޑު މިހާރު ޖަލްސާ އިރަްށ އަވާ މާ، އެ ހިސާބަށް ގައި. އެހެންވީ  1:30ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ މިއަދު  ުޅގަ

ނޑައި   ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިން  9:35ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވ7ޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ،ގެންދަން ކަމަށް. އާދެ! އެއީ  ގެ މަަސއްކަތް ކުރިައށ7ް އެޖެންޑާ އަިއޓަމު. عليكمالّسالم 

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ  ގެ ުކރިންމުގެ ަމސައްކަތް. ވޯޓަށް އެހުމުކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހު

 މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

 ކަންކަމަށް ގޮސްފަިއވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ެތރެއިން މަސައްކަތްތަުކގެ ދުވަހުގެ، 7.1 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -7.1

އްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތްއ އި  ށް.އްސަލައައް މަ އެ އޮތީ ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން، މިއަދު. އެއްެސވުން ވޯޓަށް

ގާނޫނު ނަންބަރު . ށް ދަންނަވާލަން ކަމަށްޥޯޓަ )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(  އްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން.ކޮށްލަދެ ޗެކު

ޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރުމާމެދު އެ ނޫނަށް އިގާދިވެހި ިސވިލް ަސރވިސް ، 2007/5

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 40. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި 1ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

އެހެންކަމުން،  .40. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ިބލު ގާ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސް، 2007/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ން ފާސްވެއްޖެ.ގުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާ

 

 ނިންމުން 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ލޮބުވެިތ ްއޞަކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސަގއި އުުޅްއވާ ދިވެހި ޚާ ،ބަރު މިއަދު ތި ފާސްކޮށްދެއްވީ އިްއޒަތްތެރި މެން

ނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން ޞަ ޚާއްރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް  ، އިކޮށްދެއްވަ  މިއަދު ތި މަސައްކަތް، ބިލެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ޖިލީހުގެ ކުރަން. ދެން، މަރި މަސައްކަތެއް ކުެރވިއްެޖ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ގަބޫލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއްދުްނތެ

 ަގއި. 9:00މަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ ހޯ 2015 ޗުމާރި 30ންނާނީ، އޮއެއް ޖަލްސާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


