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 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  
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 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  31އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/28/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރާކަްށ ނެތް. -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ަގއި ާޢއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  0331މިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮ -2.1

ގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުލަަވއިލެްއވުމަްށ  12311. 3ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 3

. 2ިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގަ  12321. 1ހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި 
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ގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓ،  2311. މެންދުރުފަހު 1ަގއި ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2311މެންދުރުފަހު 

ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ، ގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ެއކުލަަވއިލެްއވުމަށް ހޮްއވެިވ ަވގުތީ ކޮމިޓީ  8331. މި ޭރ 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

3. 30 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 35 .ވާލު. ސު 1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިްނ އެްންޑ  -1.1

ިއ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރަްއާވ ސުވާލު. މި ފުރުޞަތުގަ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިްއޒަށް ަމރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުދަންަނވަން. ައޅުަގނުޑ މިހާރު މި 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިޒަށް ސުާވލުކުރެްއވުމަށް.

 40 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ 

ބަނދަރުގެ  22ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. ށ. ފޯކައިދޫ ބަނދަރުހެދުން. "

ވަނަ އަހަރު ޑޮެމސްޓިކު ބަޖެޓުގެ ގޮުތގަިއ  2112ޕްރޮގްރާމްގެ ެއޑްވާންާސއި އީ.އައި.އޭ" މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 

ރުފިޔާ ހިމެނި، އަދި ބަނދަރުހެދުމުގެ ުކރިން ހަދަން ބޭނުންވާ އީ.ައއި.އޭ ހެދިފަިއ ވީނަަމވެސް  49,252,176

 45މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ަޢމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުަވނީ ކީއްވެތޯ؟ އަދި މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟ 

 ވަޒީރު މި ުސވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 50 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

`. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ދަންނަވަން. ގިނަ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަނދަރުހެދުމުގެ 

ގެ ތެރޭަގއި. ެއގޮތުން އަވަސް ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި މިކަން 2112ަގނޑުމެްނ ރޭވިން މަޝްރޫޢެއް އަޅު

ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ކޮްނޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންްސ އުޫސލުން ބަނދަރުތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިން. ިމގޮތުްނ 
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 55ޖެނުއަރީ  21ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮްށ،  ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެްއގަިއ މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު

ނޑުމެން  22ަގއި އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީއާ ެއކު ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް 2113 ރަެށއްގެ ބަނަދރު ހެދުމަށް އަޅުގަ

އެމް.އޯ.ޫޔެއއްަގއި ސޮިއކުރިން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލުއިވާެނ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ކޮންޓްެރްކޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން 

ބަންދަރު ހެދުމުގެ މަަސްއކަތް އޭުރއްސުރެ ކުރުމަށް ަޓަކއި ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ  22

އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ގުޅިގެން ކުރެވިަފއިވޭ. ިމ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް އެއްބަްސވުންތަކަކަށް 

 60ތު ގިނަ ސަބަބުތަެކއް ދިމާވެ، މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެފައިވޭ. އެގޮތުން މި އާދެވިފައި އޭރުަގއި އޮތް ނަމަވެސް، ތަފާ

ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީން ލޯނު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން އިންަޓރެސްޓް ރޭޓުގެ ގޮތުަގއި އެ 

ސްޓް ރޭަޓށް ވުރެ ބޮޑު ރޭޓެއް ކަމަށް އިންޓަރެ 7ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ރޭޓަކީ ޭއރުގައި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ %

ވާތީ، އެކަމަށް ުހއްދަހޯދުމުގައި ގިނަ ދުވަސްަތކެްއ ނެިގ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ތެރެއިން. އެންމެ ފަހުން، 

އަްށ ވުެރ ކުަޑ  7ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ެވސް ލަފަޔާ އެކު އެ ޕްރޮޖެްކޓަށް އިންޓަރެސްޓް ޭރޓުެގ ޮގތުގަިއ %

 65ނުނެގޭނެތީވެ އެ ްޕރޮޖެކްޓު އެ މޮޑެލްަގއި ކުިރއަށް ނުގެންދިއުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ވެްސ ލޯނެއް 

ގައި މި ްޕރޮޖެކްޓު އެގޮތަށް ކުރިއަްށ  2112ޖެނުއަރީ  12ދެންނެވުމާއެީކގައި ނިންމަވާަފއި ވަނީ. ިމގޮތުން 

ކޮށްފަ. ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ނުގެންދިއުމަށް ނިންމައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ެއގްރިމެންޓު ވަނީ ބާތިލް

ބަނދަރުެގ މަސައްކަތް ސަރުކާުރގެ ަބޖެޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމަނައިގެްނ  22ނިންމެވީ ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން މި 

ްށ ބަނދަެރއް ޭއެގތެރެއިން މި އަހަރު ކުރިއަ 11ބަނދަރު ދެ އަހަރަކަްށ ބަހާލައި  22ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. މި ގޮުތން 

 70ބަނދަރުގެ މަސައްަކތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ. އެގޮތުން މި އަހަރު  12ގެންގޮްސ، މި އަންނަ އަހަރު ބާކީ 

 22ބަނދަރެްއގެ މަސަްއކަތް ޖެނުއަރީ  11ބަނދަރުގެ ތެރެއިން  22ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވެްސ ހުއްދައާ ެއކު، މި 

ބަނދަރުގެ ތެރޭގައި ފޯކައިދޫ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް،  12ވުނު. އަދި ނުފެށި އޮތް ވަނަ ދުވަހު އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީއާ ހަވާލުކުރެ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮުނވާފައިާވ މި އަންނަ އަހަރުގެ ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށް 

ކަމުން، އެ ބަޖެޓު ފައިނަލްކުރެވި، މި މިނިސްޓްރީ އަށް ފެންނަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ވާނީ ހިމަނާފަ. އެހެން

 75މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން އަންނައިރުަގއި ފޯކައިޫދގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބަޖެުޓގައި ހިމެނިގެން މިނިސްޓްރީ އަށް 

ނޑުމެްނ  ލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ މި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ. އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސާރވޭކުރުާމިއ  1ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެލޮކޭޓުކޮށްފައިާވ އެހެން

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ދެނަގަތުމުގެ މަސައްަކތް؛ އީ.ައއި.ޭއގެ މަސައްކަާތިއ ބަނދަރުގެ ފަރުމާކުރުމުގެ 

އެބަ ކުރިއަށް ގެންދަން. އެގޮތުން. އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޓަކައި  މަސައްކަތާ، މިފަދަ އިދާރީ، ފަންނީ މަސައްކަތްތައް

 80ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުެރވި، މިހާރު ލިބިފައިވާ ބިޑުަތއް ިއވެލިއޭުޓކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އެަބ 

ށް ހަވާލުކުރެވޭނެ. ކުރިއަށްދޭ. އަދި އެގޮތުން ކޮންސަލްޓަންޓް ހޮވުމާއެީކަގިއ ކޮންސަލްޓަންޓާ އީ.ައއި.ޭއ ހެދުމަ
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އަޅުަގނުޑގެ އަމާަޒކީ މި ައހަރު ނިމެންވާއިރަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްވެގެްނ 

އަންނައިރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮެވއްޖެ ނަމަ، ވީހާވެސް އަހަރުގެ ކުރީކޮުޅަގއި ބަޔަކާ ހަވާލުކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް އިދާރީ 

ތްތައް މި ައހަރު ތެރޭގައި ނިންމުން. އެެހންކަމުން، މި ވާހަކަ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ފަންނީ މަސައްކަ

ނޑު ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.  85 ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މައުޟޫޢަކީ ށ. ފޯކައި ދޫގެ ބަނދަރުހެދުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އާދެ! މިއަދުގެ ސުވާލުަގއި މައިގަ

ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނުދެންނެވިކަމުގައި ވިަޔސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 90ސުވާލުކުަރއްވާ ގޮތަށް ަގވާއިުދ ބުނެފައި ވަނީ މިއަދުގެ ުސވާލުެގ؛ އެ ދުވަެހއްގެ ުސވާެލއްގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން. 

ރު ޖަާވބުދެއްވުމުަގއި ވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ގަާވއިދު ުބނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީ

ނޑު މިހާރު އިތުރު ސުާވލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުދަންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަޅުގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ނާޝިދަށް.

 95 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ 

ވަރަށް ދެރަ، ކޮންޓްެރކްޓަރ ފައިނޭންޝަލް އުސޫލުގެ ޕްޮރގްރާމު ދެން އިންޓްރެސްޓް ޮބޑުެވގެން ނުހިނގީތީވެ. މި 

ނޑައެޅިފައި  ބަނދަރަކަށް  12ބަނދަރުގެ ތެރޭގައި ެވސް ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށް ތި ވިދާޅުވަނީ.  11ވާ އަހަރު ހެދުމަށް ކަ

ބަނދަރަށް  12މި އަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާއިުރގައި ފޯަކއިދޫ ައށް ކިހާވަރެއްތޯ ބަޖެޓުކުރެްއީވ؟ އަދި މި 

 100ތިޔަ ހިމަނުއްވަީނ؟ ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟  ޖުމްލަ ކިހާވަރެއްތޯ މި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވައި ބަޖެޓުގައި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 105 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ންނަ އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން އެސްޓިމޭޓުކޮށްަފއި އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަަވން. މި އަ

ނޑުމެން އެސްޓިމޭުޓކޮށްފައި ވާނީ އަހަުރގެ ެތރޭގައި މުިޅ މަސަްއކަތް  ހުންނާނެ އަދަދުތަކެއް. އަިދ އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާފައި ނުނިމޭނެ ކަމަށް. ދެ އަހަރަކަށް ނޫނިއްޔާ ޢާއްމުކޮށް ދެވަނަ އަހަރަަކްށ 

ނަޑކަށް މަ ނޑުމެން މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ާގތްގަ  110މިލިއަްނ  31ސައްކަތް ބެހިގެންދާނެ. އެެހންކަމުން، އަުޅގަ

ބަނދަރުެގ  12ރުފިޔާވަރު ފޯަކއިދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި އަންދާޒާޮކށް ހިމަނާފައިވާނީ. އަދި ޖުމްލަ މުޅި 

ނޑަކަށް ުދއިސައްތަ ފަންސާްސ،  ތިން ސަތޭކަ މިލިއަން ވަރު ައޅުަގނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނެ.  މަޝްރޫޢަށް ގާތްގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 115ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު 

 ދޮންމަނިކަށް.

 

 ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު  ތ.

ނޑުެގ ުސވާލަކީ ތ. ގާދިއްފުށީެގ ބަނދަރު ވަރަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

 120ބޮޑަށް ތިލަވެފައި ވާތީ، އެ ތަން ފުންކޮށްދެއްވުން މި އަހަރު އެބަ އޮތްތޯ؟ އަދި ތ. ގާދިއްފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްުދ 

މް.ޓީ.ޓީ.ސީން ކޮންެމވެސް ވަެރްއގެ ސާޭވއެއް ކޮްށފައި ވާތީ އެ ތަނަށް ވެިލއެުޅމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ބަލައި އެ

 ކޮށްދެއްވަން ހަމަޖައްސާފަިއވޭޯތ؟ އެކަން ސާފުކޮށްދެްއވުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 125 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.ންޑް އިންފްއެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ނޑުމެންގެ ޕްބަލިކު ވޯކްްސ؛ މިނިސްޓްރީެގ  އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އް ފުންކޮށްދިނުން. ޕަބްލިކު ވޯކްސް މެންޑޭުޓގައި ހިމެނިފައި އޮންނަ ކަމެއް، ތިލަވެފައި ހުންނަ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުތަ

 130އެގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ޕަބްލިކު ވޯކްްސގެ ިއކްޕްްސމަންޓުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް. ޚާއްަޞކޮށް ޑްރެޖާގެ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރެވޭ. ޑްރެޖާ މިހާރު ވަނީ އެހެލާފަ. އޭގެ ބައިތަްއ 

އެކަން ނިމުމުން އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު ތާވަލުކުރެވިފަިއާވ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް މަރާމާތުކުރަމުން މި ދަނީ. 

ނޑުމެން ތާވަްލޮކށްގެން ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް  ގެންދާނަން. އެގޮތުން ތ. ގާދިއްފުށީގެ މަަސއްކަތް ެވސް އަުޅގަ

. އަދި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، ގިރާ އެޓެންޑުކުރާނަން. އެހެންނަމަެވސް އަދި ސީދާ ތާރީޚެއް ދަންނަވައިލާކަށް ނޭނގޭ

ނޑުމެން އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ެއކު ާސވޭެއއް ކޮށްަފވާނެ. އަިދ   135ސަރަހައްދަށް ވެލި އެޅުމަްށ ޓަކައި އަުޅގަ
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އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެން ެއ ކަންތައް، ތ. ގުަރއިޫދގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސަްއކަތުެގ 

 ވާލަިއގެން ކުެރޭވތޯ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތުކރަމުން މި ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ތެރެއިން ގުޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 140 ޝުކުރިއްާޔ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދެ، ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ ކުރީ ދުވަހަކު ވެސް މަނިުކފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ، މަރަދޫގެ ބަނދަރު ފުޅާކޮށްދެއްވާނަމޭ. އާ

ކިހާވަރަކަށްތޯ ފުޅާކޮށްދެްއވާީނ؟ އަދި އެ މަސައްކަތް ިކހާތާކުތޯ ފެށޭވަރު ވާނީ، ިވދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ އަދި 

 145އިތުރަްށ މަނިކުފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ، ކޮންޓްރެްކޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުްނ ފުންކޮށްދެއްވާނީ ކިާހވަރަކަށްޯތ؟ އަދި ޭއގެ

ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން ކުރީމާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް އެއްވެސް ބާރު ބޮޑުުނވާ ވާހަަކ. އެގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރ 

 ފައިނޭންސް ނަންގަވާ ފަިއސާ ދައްކަވަންޖެހިަވޑައިުނގަންނަަވނީތޯ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 150 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ނޑުމެން މި އަންނަ އަހަރު  އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ން ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ ތަްއޔާރުކޮށް މިހާރު ވާނީ ފޮނުވިފަ. ޭއގައި އަންދާޒާކުެރވިފަިއވާ އަދަދުތަކަަކްށ ބަޖެޓަށް މިނިސްޓްރީ

 155ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނިފައި ވާީނ. އެހެންކަމުން، މި ވަގުުތ ސީދާ ސަިއޒުތަކާިއ ޭއގެ ތަްފސީލުތައް ދަންނަވާލަން ދަތި. 

ނޑު ކުީރގެ ުސވާލެއް ޖަވާުބގައި ވެސް ދެންނެވިން ސުވާލާ ގުިޅގެން ފަހުން ތި ވިދާޅުވި ކަންތަުކގަިއ  އާދެ، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޮކންޓްރެކްޓަރ ފައިންނޭސް ުއސޫލުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންަގން އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްުމ 

ސާ ދައްކާއިުރަގއި މުޅި އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް. އެއީ، އެކަން ެއގޮުތން ކުރުމުން ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައި

ނޑުމެން ބޮޑަށް ިއސްކަންދޭނީ ބަޖެޓުން ފައިސާ  ޖުމްލަ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބޮޑުެވގެންދާތީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 160 ޚަރަދުކުރެވޭނެ މިންވަރަކުން ަފއިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ތަަރއްޤީ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންަދން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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 ނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢުޘްމާ ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

 

 165 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެްނެގ ދާއިރާ އަށް ތި ބަހައްޓަވާ ޚާއްޞަ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ އެންމެހައި  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ  ނޑު މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުވެިރަވން. ހަމައެއާއކު އަުޅގަ ރައްޔިތުންގެ ނަުމގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ މިހާުރ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއް ކަމުގަިއވާ ދިޔަޫދގައި އިނގޭތޯ. ދިޔަދޫގައި މިހާރު އަދިވެްސ 

ޓްރީވެފައި އެބަ ިތބި. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ައދިވެސް ދިޔަދޫގެ ާޢއިލާތަކަްށ ދިޔަދޫގެ ނަމުަގއި ބަެއއް މީހުން ރަޖިސް

 170ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަނުޖެހެނީތޯ؟ އަދި އޭގެއިތުރަށް ޮކނޑޭަގއި ވެސް ސުނާމީގެ ޕްޮރޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ 

 ެރިވގެންދާނީ ކޮންިއރަކުންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ.ބައެއް ގެތައް ވެސް އެބަ ހުިރ ނުނިމި. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 175 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ތުން ދަންނަވައިލާހިތްވޭ. އާދެ، މިއަދުގެ ުސވާލާ ސީދާ ނުގުޅުނުސް އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލުމުގެ ގޮ

ދިޔަދޫ ހުރިހާ ގެތަކަކަށް އަަޅއިދޭންޖެހޭ  ގެތައް އަަޅއި ނިމެމުން މިހާރު ދަނީ އެންމެ ގެެއއް ފިޔަަވއި. އެ ގެ އަްށ 

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވޭ މި އަހަރު  ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް މިހާުރ ވާނީ ޖަމާކޮށްދީފަ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ

 180އެ ގެ ވެސް އަަޅިއ ނިމޭނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، މި އަހަރުގެ ތެޭރގައި ިދަޔދޫ އަކީ ފަޅުރަށެްއގެ ގޮތުަގއި  ތެރޭގައި

ނޑަެއޅުމުގެ ުފރުޞަތު އޮންނާނެ. އަދި ޮކނޑޭަގއި ވެސް ހަުއސިން މަޝްރޫޢުގެ ެއއްެވސް ކަހަަލ  ސަރުކާރަށް ކަ

 ަކން ޙައްލުކޮށްދޭން މަސައްކަތްޮކށްދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ގެެއއްގެ މަަސއްކަތް ނުނިމި ހުރި ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 185 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު 

ނޑު އަބަުދވެސް މި ސަރުކާރުން އިވޭ އަަޑކީ ކުރާނެ، ކުރާނަން، ކުރަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަ ުޅގަ

ނިންމައިފިން، ހަދާނެ، ހަދާނަން، ހަދަން ނިންމައިފިން. ހެދިފައި އޮތް ބަނދަރެްއ، ހެދިފައި އޮތް ނަރުދަމާެއއް 
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 190ތަނެއްގެ ވާހަކަ. ބްރިޖެްއގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދާ ހިސާބަށް އަދި ނުފެނޭ. ދެން، މި ދައްކަނީ ބަޖެޓެއް ނެތް 

ވާހަކަ. ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި މި އޮތީ ށ. ފޯކައިދޫ. ީކއްވެޯތ، ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަިއ މިކަން ނުވާްނވީ ސަބަބަީކ 

 ކޮބައިތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 195 ވަޒީރު.

 

 އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު މުޢި ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ޢިއްޒަތްރެރި މެންބަރުގެ ުސާވލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަމޭ ބުނާ ކަންތައްތައް ދަނީ ކުރަމުން. 

ރަށެްއގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި  13ތަންފީޛުކުރަމުން، ޑެލިވަރކުަރމުން. މިހާތަނަށް މި އަހަރު ވެސް 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަަތއް ދަނީ  2ހަވާލުކޮށްފިން.   200ރަށެްއެގ ބިން ހިއްކައި ހަވާލުކޮށްިފން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް ހުވަފެނެްއ  ތަވާލްކޮްށގެން ޑެިލވަރކުރަުމން. މި ސަރުކާރަކީ ޑެލިވަރކުރާނެ ސަުރކާރެއް. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދަނީ މަސައްކަތްތަްއ ކުރަމުން. ނުދައްކާނަން. އަދި މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިާވވަަރކުން އަުޅގަ

މިިލއަން ރުފިޔާ އަށް ވާވަުރގެ އިދާރީ  1ިމލިއަން ރުފިޔާ.  1ފޯކައިދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި ހިމަނާފައި ވަނީ 

ނޑު މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ފަންނީ މަސައްކަތްތައް މި އަަހރު ކުރާނެކަން އަުޅގަ

 205 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އަސްޢަދު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ

ނޑުގެ ކަންތައް ކިހާހިސާބަކަްށ   210ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަވޒީރަށް ވެސް ުޝކުރިއްޔާ. ދާންދޫަގއި ފުޓްބޯޅަދަ

 ަސވޭތޯ؟ ގޮއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 215 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ުސާވލުގެ ޖަވާުބަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. މި އަހަުރގެ ބަެޖޓުގަިއ ހިމެނިފައިވޭ ަހއުސިން 

ނޑަކަށް ާވވަރަށް ުކޑަ ބިންޮކޅެއް ހިއްަކއިދިނުން. އެކަމަްށ މި ނިސްޓްރީގެ ޕީ.ައއި.އެސް.ީޕގައި ދާންދޫަގއި ފުޓްބޯޅަދަ

ޓަކައި އީ.ައއި.އޭ ވެސް ވަނީ ހެދިފަ. އަދި އީ.އައި.ޭއގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވާތީ އެ ެއކްސެންޓެންޑުކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ދަންނަވާފައި ވާނީ، މިހާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުަރމުންދަ  220ނީ. އަދި އަޅުގަ

އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ މަސައްކަތްަތކެއް ދާންދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ހިނގަމުންދާތީ، ކުޑަ ޚަރަދަކުްނ 

މި ވަގުތު ެއ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުުމގެ  އެކަން ކުެރވޭނެ ކަމަށް އެމް.ީޓ.ސީ.ސީން ވިދާުޅވެފައި ވާތީ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ

ހުއްދައަކަށް. އެމް.ޓީ.ސީ.ީސާއ ހަވާލުކުރުމުެގ ހުއްދަ ިފނޭންސުން ދެއްަވއިފި ނަމަ، އަދި ދެްއވާހާ ައވަހަކަށް 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދޭނެ. ޝުުކރިއްޔާ.

 225 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ޢިއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހިމް ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު

ނުޑގެ ސުވާލަކީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިާވ   230ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ވ. ރަކީދޫ މިނިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވޭޯތ؟ އެ ރަށުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟  ރަށެއްގެ ގޮުތަގއި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 235 ވަޒީރު.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. އާދެ! ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު ކުރިން  ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ލަފާުފރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދިުނމަކީ ސަރުކާރުެގ މުހިއްމު ިސޔާސަތެއް. އަުޅގަ

 240އައި ދުވަހެއްގައި ދެންނެވިން، ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީގަިއ  ދުވަހެއްަގއި ވެސް މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް

ނޑުމެން ޙައްލުޮކށްދޭނަމޭ. އެކި ރަށްރަށުގައި  ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އެ މަްއސަލަ އަޅުގަ

ޅޭ ގޮތަކުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ފުރުޞަތު އެކި ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް މިކަން ޙައްލުކޮށްދެވޭނީ. އެހެންކަމުން، އެ ރަށަކާ ގު

ނޑުެމން އެ މައްސަލަ އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ޙައްުލކޮށްދޭނަން. ޝުކުިރއްޔާ.   ލިބޭ މިންވަރަކުން އަުޅގަ
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 245  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތު

ނޑަށް ީހވަނީ އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާގެ ނަން ތަފާތުކޮށްހެން ތި ވިދާޅުވީ.  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 250 މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ށް މާފްކުރައްވާ! ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުވަރަށް ބޮޑަށް މާފްކުރައްވާ! ވަރަށް ބޮޑަ

 ޙިލްމީ.

 255 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑ ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާަލކީ ށ. ފޯަކއިދޫ ބަނދަރު  އާދެ! މަރުޙަބާ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

އި ވެސް އަދި އެހެނިެހން ބަނދަރު ހެދުމުގައި ވެްސ އެންމެ ބޮޑަށް ދިާމވާނެ ެއްއ މައްސަލަައކަށް ައޅުަގނޑު ހެދުމުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުްނ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ. މި ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުުމގަިއ މިނިސްޓްރީން ކިހާވަރެްއެގ 

 260 މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާތޯ؟ 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ވަޒީރު.

 

 265 ވާހަަކދެއްކެވުން  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާލަން. މިނިސްޓްރީން ކޮްނސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީ 

ނަ މަަސއްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަން. ެއގޮތުން ކޮންްޓރެކްޓަރުންނަށް ދިމާވެފަިއާވ ކުރިއަުރވަިއ އާލާކުރުމަށް ަވރަށް ގި

ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ިސޔާސަތުތަެކއް އަުޅަގނޑުމެން ތަންފީުޛކުރަމުން އެބަ ގެންދަން. 

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށް  ފައި ވާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން އެހެންކަމުން، އެގޮތުން ައުޅގަ

 270ގްރޭޑުކުރުުމގަިއ، އެ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސީލިން ވެސް ާވނީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުތަން 
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ރަނގަޅުކޮށްދީފަ. އަދި އެްޑާވންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ދެއްކުމުަގއި އަދި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ދެއްކުމުަގއި ވެްސ 

ނޑުމެން ވާީނ ގެނެސްދީފަ. އަދިވެސް އިުތރު ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިހާތަނަށް ހުރި ދަތި ތަކަށް ލުއިތަކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިކޮނޮމިކު ަކއުންސިލާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ވެސް ގުިޅގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ެއަބ 

ތަޢާރަފްކުރުމަށް ޓަކައި ޕޭޕަރެއް ެއކުލަަވއިލެިވ،  ކުރަން. ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލުއި ލޯނު ދިނުމުގެ ސްކީމެްއ ވެސް

 275މިހާރު ވާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާަފއި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން، 

ދުވަސްަތުކގަިއ  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ރަނަގަޅށް ކުރިއަށް ގެންެދވިއްޖެ ނަމަ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ުކރިއަށް އޮތް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްްޓރީ އަށް ލުއިތަކެއް ލިބި، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތްތައް ލިބިގެންދާނެ 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 280  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރަށް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ކޮންޓްެރކްޓަރ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަ

 285މައްސަލަ ައކީ ކޮބައިތޯ؟  ފައިނޭންސް އުސޫލުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ހިންުގމަށް ޙަޤީޤީ ދަތިކަން ދިމާވާ 

ސަރުކާރަކުން ޢަމަލުކޮށްފަިއާވ ގޮެތއްެގ ސަބަބުންތޯ ކޮންްޓރެކްޓަރުން ނުލިބި، މި ާބވަުތގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ނުހިންގި 

ނޑައެޅިަފއިވާ  ބަނދަރުގެ މަސައްކަުތގަިއ  22ދަނީ؟ ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮްށ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ެއއްކޮށް ހެދުމަށް ކަ

 ދަތިވާ މައްސަަލތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟އެންމެ ބޮޑަށް 

 

 290  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ޝްރޫޢު ކުރިއަްށ ބަނދަރުގެ މަ 22އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. މި މަޝްރޫޢު؛ 

 295ގެންދިއުމުަގއި ދިމާވި މައިަގނޑު ދައްަޗކީ އޭރުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަނީ އިންޓްރަސްޓް 

އަށް ވުރެ ބޮޑުުނވާ ގޮތަށް ލޯނުނަަގއިގެންނޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަންޖެހޭނީ. އެކަމާ ގުިޅގެން  7ރޭޓް %

ށް ވުރެ ކުަޑކޮށް ލޯނެއް ެނގުމަށް ދަތިވެގެން ވަރަށް ިގނަ ދުވަސްތަކެއް ެވގެންދިޔަ. އަ  7އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް %
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އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ސަރުާކރުން ވެސް ބޭނުްނވީ ކޮންޓްެރކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުްނ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުހިންގަން. 

ނޑު ކުިރން ދެންނެވި ފަދައިން ދިގު މުއްދަތެއްަގއި ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު މާ ބޮޑު ތަން  އެއީ ދެންމެ އަުޅގަ

 300ވެސް ބޮުޑވެގެންދާތީ، އެއަްށ ވުރެ ވެސް ޚަރަދުކުަޑކޮްށ އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަްށ ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުއަރުވަން. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަ

 305 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ނޑު މަިނކުފާނުގެ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތި ވުޒާރާ އިން  ވަނަ އަހަރަށް  2111ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ޕްރޮޖެްކޓެއް ރޭވިަފއިވޭތޯ؟ އަދި މ.  އަމާޒުކޮށް މުލަކު ާދއިރާގެ ާނލާފުށި، ކޮޅުފުށި އަދި މުލަުކަގއި ހެދުމަށް އެްއވެސް

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ބަނދަރު ވަނީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފަ. މި ބަނދަރު 

 310 ހެދުމުގެ އެްއވެސް ޚިޔާލުފުެޅްއ މަނިކުފާނުގެ އެބަ އޮތްތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 315  ވާހަަކދެއްކެވުން  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ނޑުމެން ލަފާކޮށް،  އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަްނނަވާލަން. މިއަންނަ އަހަރަށް އަުޅގަ

ޭރގައި ހިމަނާފައިވާެނ، ނާލާފުށީގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކުގެ ތެ

ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ނުހިމެނި އޮތް ބައި. އެއީ ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް. އެ ަމސައްކަތް އޮންނާނީ ހިމަނާފަ. 

ކޮންފޯމްވެފައި އޮްތ  އަދި ކޮޅުފުީށގަިއ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަްތ މިހާރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނި، ައއި.ޑީ.ީބގެ ލޯން

 320ޕްރޮޖެކްޓެއް ެއއީ. ެއކަން ހަމަ ހިމެނިފައި އޮންނާނެ. އައި.ީޑ.ބީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ 

ނޑުމެންނަށް ައއި.ޑީ.ީބެގ  ކުރިއަށްދޭ. ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ިމއަންނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ފެށިދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އަދި މ. މަޑުއްވަީރގެ ހަލާުކވެފަިއވާ އެްއަގމު ތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަްތ ފަރާތުން އަ

ނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ޑްރާފްޓު  ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނެ، މިއަންނަ އަހަރަށް އަުޅގަ

 ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި. ުޝކުރިްއޔާ. 
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 325 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ނޑު ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ގަްއދޫގައި ބަނދަރުގެ ދެ ވަަނ   330ޝުކުރިއްާޔ، ރައީްސ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނުއްވާަފއިވާނެތޯ؟ އަދި ެއއާ ގުިޅގެން ަމގު؛  2111މަސައްކަްތ މިއަންަނ  ފޭހުގެ

 ބަނދަރުގެ މަގުހެދުމުގެ މަސަްއކަތް ހިމަނާފައިވާނެތޯ؟ އެ ކަަމށް ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 335 ވަޒީރު.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން  ޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއން

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް  އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސވާލުެގ ޖަވާުބގައި ަދންނަވާލަން. އަުޅގަ

ހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ފޮނުވާފައިވާ މިއަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ތި ފާ

 340ގައްޫދގެ ބަނދަރުގެ ދެ ަވނަ ފިޔަވަހީގެ މަަސއްކަތް ހިމަނާފައިވާނެ. އަދި ޢާއްުމ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިހާރު 

މިނިސްޓްރީން ހަދައިދޭ، ހަދާ ހުރިހާ ބަނދަރެއްގައި ވެސް ެއއްގަމު ަމގު ހަދަން. ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގައި ހަދަިއ، އަދި 

ނުޑ ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް.  ލައިޓް ވެސް ޖަހަން. ބޭނުމަކީ ފަންކްޝަނަލް ބަނރަދަކަށް ބަނދަރުތައް ހެދުން. ރޭގަ

އަދި ލޯޑިން، އަންޯލޑިން މަސައްކަތް ވެސް ކުެރވޭ ގޮތަށް. އެގޮތުން ގައްޫދގެ ބަނދަރު ވެސް ހެދިގެންދާއިރު މިހާުރ 

ގޮތަށް، އެްއގަމު މަާގއި ލައިޓުޖެހުމުގެ މަސަްއކަްތ ހަދާފައި އޮތް ބަނދަރާ އަދި އަލަށް ހެދޭ ބަނދަރު ވެސް ހިމެނޭ 

 345 ވެސް ހިމަނާފައިވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 350  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ
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ބިން  2ަބނދަރު ހައްދަވާފައި  13ކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ، ިމނިސްޓަރު. މިހާރުވެސް އާދެ! ޝު

ނުޑގެ ުސވާލަީކ، ފޭދޫގެ ަބނދަރުގެ ސަރަހައްދުަގއި ތާުރ  ހިއްކާފައި ވާތީ ހަމަ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ޔިތުން ަވރަށް ބިމުގެ ގޮތުން ދަތިކޮށް ތިބޭތީ އަންނަ އަހަރަށް ފޭދޫގެ ނޭޅި އޮތް ސަރަހައްދަށް ތާރުެއޅުމާ އަދި ފޭދޫ ރައް

ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ރޭވިފަިއވާ ވާހަކަ މިނިސްަޓރު ވަނީ ވިދާުޅވެފަ. އެހެްނވީމާ، ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑު ދަންނަާވލީ.   355 ރައްޔިތުންނަށް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވެދެްއވާތޯ އަުޅގަ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ވަޒީރު.

 

 360 ވާހަަކދެއްކެވުން  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ނޑު މި ިޢއްޒަތްތެިރ  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި ުސވާލާ ގުިޅގެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. ކުރިްނވެްސ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ރަށްރަށުެގ މަޖިލީހުގައި ދެންނެވި ފަދައިން، މިއަ ންނަ އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ބިން ހިއްކުމަށް ޓަކައި ކަ

ނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބަޖެޓް  ތެރޭގައި ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުްނ ވާނީ ހިމަނާފަ. ދެން އެއާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ފޭދޫގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ކުެރވެން ހުރި  ފާސްވުމާއެީކަގއި ކުރިއަށް ެގންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އިތުރަށް

 365މަސައްކަތްތައް މި އަހަރުގެ ަބޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން؛ މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ފާސްެވގެން 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއް  ޔާ. އަތުެވއްޖެ ނަމަ، އެ ކަންަތއްތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 370 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ވެފަިއ އެބަ އޮތް ފަރެސްމާތޮޑާެގ ބިން ހިއްކުމުގެ ވާހަކަ. ިމ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރު ވިދާޅު 

 ކަމުގެ ެއްއވެސް މަސަްއކަތެއް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވޭތޯ؟ ޫނނީ މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ިހސާބެއް ސާފުކޮށްލުމަށް. 

 

 375  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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  ވާހަަކދެއްކެވުން  ޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސާވލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ބިން ހިްއކުމުެގ ވާހަކަ ދެންނެވި ހަނދާނެއް 

ނޑު ރިެވޓްމަންޓުޖެހުމުގެ  މަސައްކަްތ   380ނުވޭ ފަރެސްމާތޮޑާެގ ބިން ހިއްކުމެއް. އެހެންނަމަެވސް ތޮށިގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން އެންވަ  ޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ައޅުގަ

 ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެއް ނޫން އެއީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 385ކަށް ައއީކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އަިދވެސް ގެ ުސވާުލގެ ވަގުތު ނިމުމ1ަޝުކުރިއްާޔ، މި ހިސާބުން ެއޖެންޑާ އަިއޓަމު 

އެއްފަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި 

 ޝުކުރުދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 390 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.މަޖި ،6 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 395 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

     އި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް. ހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލާމަޖިލީ، 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 400 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މިއަދު ކުރިްނ ތަޢާރަފްކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއެގ ކުށެއް ިއޞްލާޙުކުރުން. ިމ އައިޓަުމގެ ދަށު، 8 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 މަސައްކަތެއް ނެތް. އެފަދަ ކުެށއް އިޞްލާޙުކުާރކަށް ނެތް.
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 405 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

އްޭޖގެ ސުޕްރީްމ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާ -0.1

ނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަސްބީ އަންެހނުންތަކަކާ ެއކު ބަރަހަނާކޮށް   410ކޯޓުގެ ފަ

ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމާ އަދި އެ މަންޒަރު ދައްުކވައިދޭ ވީިޑއޯގެ މަްއސަލަ އަީކ، ނުވަތަ އޭނާގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅުނު 

ސާބިތުނުވާ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ުބނެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން )ޖޭ.އެސް.ސީ( އިްނ  ސުލޫކީ މައްސަލަ ައކީ

އެ މައްސަލަ ނިންމިނިންމުމަކީ ޖުޑިޝަރީއާ މެދު އިތުބާރު އެއްކޮށް ނެތިކޮށްލި ކަމެްއ ކަމުގައި ވީހިނދު، އެކަްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  122ލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ހިނގައިދިޔަ ގޮތާ މެދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް މަޖި

 415ހުށަހަޅާ ޤަރާރު. މި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މާފަންނު އުތުރު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ފުރުޞަތުައރުވަން. 

 

  ން:ވާހަކަެދއްެކވު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނޑު ޤަރާރަިއގެްނ . މި عليكم المس  لاޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  މަްއސަލައިގެ ދީބާޖާ ަބއި ދޫކޮށްާލފައި އަުޅގަ

ނިޑޔާރު ައލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީުދގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ކަސްީބ   420ކުރިއަށްދާނަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ރަހަާނކޮށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމާ އަދި އެ މަންޒަރު ދައްުކަވއިޭދ ވީިޑއޯގެ މަްއސަލަ އަީކ، އަންހެނުންތަކަކާ އެކު ބަ

 2112ޖޫން  21ނުވަތަ އޭނާގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ސާބިތުނުވާ މައްސަލަެއއް ކަަމށް ބުނެ، 

ލަ ެއގޮތަށް ނިންމާފައި ވީހިނދު، ވަނަ ދުވަހު ުޖޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން )ޖޭ.އެސް.ސީ( އިން އެ ަމއްސަ

ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ނިންމިނިންމުމަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ާތއަބަދު ދެމިގެންވާނެ ޮބޑު ނުބަެއްއ ރަމްޒުކޮށްދޭ ަލއްަގނެޑއްެގ 

 425ގޮތުަގއި ވެގެްނގޮސްފައި ވީހިނދު، އެކަުމގެ ސަބަބުން މި ާރއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ އިޞްލާޙަްށ އެދިއެދި ތިބި ަރއްޔިތުންގެ 

އްމީދު ެއއްކޮށް ގެއްުލވާލަިއ ޖުޑިޝަރީއާ މެދު އިތުބާުރ އެްއކޮށް ނެތިކޮށްލި ކަމަަކށް ވީހިނދު، ޢަލީ ޙަމީދުގެ އު

މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީން ިނންމި ގޮތުން ޤާއިމްކުރެިވގެްނ އެ ދިޔަ މިންަގނޑަކީ ަކސްބީ އަންހެނުންނާ އެކު 

ތައް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެްސ، އަދި އެކަން ދައްުކަވއިދޭ ވީިޑއޯތަްއ ބަރަހަނާކޮށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތު

ޢާއްމުވެފައި ވީނަމަވެްސ، ައދި އެ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތެއް ަކމުގައި އެންމެހައި ރައްޔިތުްނ ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބިކަމުަގިއ 

ނުޑކަމާިއ، އެހެންކަމުން މި  430ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ މީގެ  ވީނަމަވެސް ެއއީ ެއއްވެސް މައްސަލަެއއް ނޫންކަމުގެ މިންގަ
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ނުޑގެ މަްއޗަށް ކަމަށް ވީހިނދު، ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފަިއވާ  ފަހުން ބިނާވެގެންވާނީ އެ ިމންގަ

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލއިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނިކޮށް އެ ލިެޔކިޔުްނތަކުގެ މަްއޗަށް ކޮފީއެޅުުމެގ 

ލިޔެިކޔުންތައް ހަލާކުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ެއ މައްސަލަ ހުއްުޓވައިލާަފއިާވ ބީދައިންނާ އަދި ފުލުހުން  ސަބަބުން އެ

ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލަިއގެ ފޮރެންސިކަށް ބޭނުންވާ ކޯޓުއަމުރު ނުދީ އެ ަމއްަސލަ ވެސް ހުއްުޓަވއިލާފަިއވާ 

 435އި ވަނީ އެ މައްސަލަިއގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވުމުގެ އެންމެހައި ބީދައިން އޭނާގެ ކަސްބީ މަްއސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމާފަ 

ދޮރުތަކެއް ބަންދުކުރުމަށްފަހުަގއި ކަމަށް ވީހިނދު، ެއގޮތުން ޖޭ.އެސް.ީސގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިީޓން މީގެ ކުރިން އެ ަމއްސަލަ 

ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އަދި ޢަލީ ޙަމީދު ސަސްޕެންޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން އެ 

ވީނަމަވެްސ، ެއ ނިންމުންތަކަށް ނާޖާއިޒު ނުފޫޒުފޯުރވަިއ ެއއަށް ޢަމަލުކުރުން ަގސްތުަގިއ ހުއްޓުަވއިލާފަިއ ވީހިނދު، 

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ނޑުެގ ގޮތުަގއި ކަ ނޑިޔާރެްއގެ ސުލޫކީ ކަްނކަން ބަލަންޖެހޭ މިންގަ އަދި އެއަށްފަހު ޖޭ.އެސް.ސީން ފަ

ނޑުން ގަސްތު   440ގައި ބޭުރވެ، ޖުިޑޝަރީގެ މިިނވަންކަާމއި ޤާނޫނުއަސާސީ ޤުރުބާްނކޮްށ ޢަލީ ޙަމީދުގެ މަޞްލަޙަތު މިންގަ

އަހަރަށް ވުރެ ިދގު މުއްދަަތކަށް ިދގުދަންމައި އެ މުއްދަުތގެ ތެެރއިން އޭާނ ސަލާމަތްކުރުމުެގ  1އިސްކޮށް އެ ަމއްސަލަ 

ނޑިަވޅެއް ހޯދުމަށްފަހު ޭއނާގެ މައްސަލަ ސާބިތުުނާވ ކަ ނޑިޔާަރކު ފާސިދުެވ، ދަ މަށް ނިންމާފައި ވީހިނދު، ފަ

ކޮރަޕްޓުވެ އަބުުރގެއްލި ނުވަަތ ބްލެކްމެއިލްކުރެވިފަިއވާކަުމެގ ބޮޑު ސީރިއަސް ތުހުތަމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެިވއްޖެ 

މަްއސަލަެއއް  ނަމަ، އަހަރުދުވަްސ ވަންދެްނ އެ ަމއްސަލަެއއް ނުނިންމާ ބޭއްވުމަީކ ެއކަން ކުރާ ގޮތް ނޫންކަމާއި، އެ

ނޑިޔާރުކަން ކުރުމުން  ނިޑޔާރަުކ ފަ  445ލަސްނުކޮށް ވަގުތުން ބެުލމާ، އަދި އެ ހިނދުގަިއ ވެސް އެ ފަ

އެއްފަރާތްކުެރވެންޖެހޭކަމީ، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނއި މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އަދި ދަސްކުރަންޖެހިފައިވާ 

ނީ ގޮތުން ކޯޓުަތއް ެއކުލެިވގެންވާންޖެހޭނީ ފާސިދުކަމުްނ ކަމެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ޝަރުޢީ ގޮތުންނާއި ޤާނޫ

ރައްކާތެިރވެގެްނވާ އަދި އަބުުރވެރިކަމާއި އަޚްލާުޤގެ ގޮތުން މަތީ ދަރަޖައެއްަގއި ތިއްަބވާ، އަދި ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަާކިއ 

ނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އުސޫލުތަކުން ބޭރުނުވެ މަސައްކަތްކުަރްއވާ، އަދި ކޯުޓގެ ބޭނުން ހިފަން ތިބޭ ރައްޔިތުން

ނިޑޔާރުންގެ މަްއޗަށް ކަމަށް ލާޒިމްެވގެން ވީިހނދު، ޖޭ.އެސް.ސީގެ އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ފާސިދުވެ،   450ލިބިގެންވާ ފަ

އަޚްލާޤާއި އަބުުރގެއްލި އަދި ބުލެކްމެއިލްކުެރވިފަިއވާ ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ޔަޤީންކުރާ ަފނޑިޔާަރކު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ 

އި އިނުމަށް ފުރުޞަުތ ލިބި، ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ މިިނވަންކަމާއި މުސްތަިޤއްލުކަން ގެއްިލ، އަދި ޭއގެ ސަބަބުން ބެންޗުގަ 

އެހެން ކޯޓުތަުކގެ ނިންމުންތަކަށް ެވސް ެއކަމުެގ ނުބަިއ އަސަރު ފޯަރއި، ިދވެހިރާްއޖޭގަިއވާ ކޮންމެ މީހަކަށްެމ 

ކޯޓެްއަގއި އިންސާފުްނ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ަޙއްޤު  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެްނާވ މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު 

 455ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާތީ މި ކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް އޮތަީތވެ، އެަކން ހިނގައިދިޔަ ގޮތާ މެުދ 

ނޑު ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން މި ޤަރާރު އަޅުގަ 122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭޮގތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގެ 

ނޑު މިފަދަ ަޤރާރުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ އަދި  ހުށަހަޅަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ
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ނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ  ކޮމިޓީތަކުން ވެްސ މި މައްަސލަތައް ބެލުމަށް މި ބާރުއަޅަީނ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންެގ ޙައްުޤަގއި. ިމ ރާއްޖޭަގއި ކޯޓުތަކަށް ވަަޑިއގަންނަވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ޙައްުޤަގއި. މި  ފަ

ނޑު   460ރާއްޖޭަގއި ކޯޓުތަކުން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ދާ ހުރިހާ އެންމެންގެ، ރައްޔިުތންގެ ޙައްޤުަގއި. އަުޅގަ

ނޑުަގއި ހަމަ އަ ތްޖަްއސަވައިަލްއވައި ވަރަށް ހަމަ އަލްއުސްާތޛު ޢަލީ ޙަމީދާ ހަމަ ރައްޓެހި. އަޅުަގނޑު ފެުނނީމަ ކޮ

ރައްޓެހިކަން ބާްއވާ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ިމއަދު ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ައޅުަގނުޑގެ ަރއްޓެހި 

ނޑިޔާެރްއގެ މައްސަލަ. އެހެންވީާމ،  އަލްއުސްާތޛު ޢަލީ ޙަމީދުެގ މައްސަލަެއއް ނޫން. ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑު މި  މިވާހަކަށް ވާތީެވ،  އަދު ދައްަކންޖެހޭ ވާހަކައަކަށް މިއަޅުަގނޑުމެން މި  ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭ  465ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް  ގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް، އެންމެހައިހުށަހަޅަނީ. އާދެ! އަޅުގަ

ޖޭަގއި އިހުސާްސވާ ރާއް އްޔިތުންނަްށ މިންމެ ގިނަ ރަ އިހުސާސްާވ ކަމަީކ ޢަދުލުިއންޞާފު ނުލިބޭކަން. ެއއީ އެ

އެީއ  ،ވާއިުރަގއި ގިނަ ޢާްއމު ރައްޔިތުންނަށް ފަހަރުގައި އެނގިފައި ނޯވެދާނެ ކަން އެގޮތަށް ިއހުސާސްކަންތައް. އެ 

މާއި މިނިވަންކަޮގތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ަފނޑިޔާުރޭގގެ  ކިހިނެއްެވގެން ދިމާވާ ަމއްސަަލއެްއކަން. ެއކަން އެ ދިާމވާ

ނޑިޔާރުްނ ޤާބިލްކަމާިއ ވަނަޒާޙާތްތެރިކަމާއި  ކި އަަތކަށް ނުޖެހި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ މި އަސާްސގެ މައްޗަށް ބަެއއް ފަ

 470އަރަިއވަަޑއިގެްނ ެއކަން ޤްުރބާންކުރައްވާަފއިވާީތވެ. ިމއީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޙަީޤޤަތުގައި އިންޞާފުނުލިބޭ 

ނިޑޔާރުގެ އަށް އިްނޞާފުސަބަބަކީ. އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި  ެއ ހޯދުމަށް ދާ ދިވެހި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް  ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޞްލަޙަކޮށްދިނުމުއޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ޤާއިމް  ،ބޮޑަށް އިސްކުަރއްވާީތވެ  ތު މާ ގެ ބަދަލުގައި ފަ

ބޭފުޅަކު  ނަަމވެސް އެވީ ކަުމގައިކުބޭފުޅަޢާއްމުވެފަިއވާ  ލެއް ހިންގައި، ކިތަންމެ ވީިޑއޯތަެކއްކޮންމެ ޢަމަ  ،ކޮންމެފަދަ

ަފނޑިޔާރުންނާ ނޫނީ ޖުިޑޝަރީގެ ނިޒާުމގެ ތެެރއިްނ، މި ނެޓްޯވްކގެ ތެރެއިްނ  ކުރުމުގަިއ ގިނަހިމާޔަތް

 475މަސައްކަތްކުރާީތވެ ާރއްޖޭގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފުނުލިބޭކަމުގެ އިހުސާސް މި ވަނީ. މިކަން މި ދިާމާވ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ސަބަބަކީ މިއީ. އެހެން ވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅުގަ

ރައީސް، މި ާރއްޖޭެގ ދުްސތޫރީ ތަރުތީބު އެފުށްމިފުށަށް ނުޖަހާ ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެއް ވެްސ މި ރާއްޭޖގެ 

ނުދެކެން. ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވެފާނެ  ބޮޑުެވގެންާވ ކޯޓު؛ ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ނިންމަވާފަިއވާ ތަެނއް ައޅުަގނޑު 

ނޑު އެކަންެޏއް ނޫން، މުޅި ދުނިޔެ އިން ިމ  އަޅުަގނޑު ިމއީ ކާކުހޭ މި ާވހަކަ ދައްކަން. ައޅުަގނެޑއް ނޫން،  އަުޅގަ

 480 ،ހުރިހާ ފަންނީޤާނޫނީ އަށް ވަަޑިއގަންނަވާ  ރާއްޖެ މި ވާހަަކ ދައްކަނީ. ވާހަކަ ދަްއކަނީ އދ. ފެންަވރުގައި މި

ކުން އެިދވަަޑއިގެްނ، ދަޢުވަތުެދއްަވިއެގން ވަަޑިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޤާޫނނީ، ފަންނީ ބޮޑެތި މާހިރުން އްޖޭގެ ސަުރކާރުތަރާ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  ވިދާޅުވަނީ މި ވާހަކަފުުޅ. ެއހެންވީމާ، މިއީ މިރާއްޖޭގެ ާހލަތު އޮތް ގޮތަކީ. އެންމެ ޮބޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭކަން ހަމަ އެއްކޮށް އިޞްލާޙުކުަރން. އެކަން ޤަބޫލުނުކުރައްާވ ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ޖުޑީޝަރީ އަޅުގަ 

ނޑު ނުދެކެން އޮންނާނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖުޑިޝަރީެއއް އިޞްލާޙުކުެރވޭ ކަމަކަށް. އަިދ ނެ ގޮެތއް އަުޅގަ
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 485ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ  މެއްނުކުރާ ހަމަ އެންމެ ބައްަދލުވުޓުާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ތްރެ  މިހަމައެއާެއކުަގއި، 

ރެުޓކުރާ ުދވަހެއް. ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަާސސީ އަށް ތް ވާ ކޮންމެ ދުަވހަކީ މިބައްދަލުވެފަެއއް ުނވޭ. ސުޕްީރމް ކޯޓު ބައްދަލު 

ނޑުމެން މި ފާހަގައެހެންވީމާ،  ނޑުމެްނނަށް އެބަ އެމިކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން އަުޅގަ ނގޭ ކޮންމެ ކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު ވެސް ވި ބޭފުޅުން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ބޭފުޅުންނަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބައެކޭ. އެ އެ ،ދާޅުވާނެ ފަ

ފައި މި ވަނީ ވެސް އެ ސަބަބާ ކޮށްބޭފުޅުން އުމުރަށް ދާއިމީ ކޮށްދޭން ބޭނުން. އެއަޅުަގނޑުމެން އެކަްނ ކަށަވަރު؛ ބައެއް

 490ވަިކ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޒާތީ  އެ ،ވާތީވެ މު ކަމަށްމުހިއް ްނނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު މިހުރެ. 

ންނަށް ޙައްޤުާވ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތު ބޮޑަށް މި ެއކަމުން ދިފާޢުވެ، ހިމާޔަތްވުމަށް ވުރެކަންތައްތަެކއް ކުރަްއވާފައި 

އިމީކުރަނީ. އުމުރަށް ބޭފުޅުން އުުމރަށް ދާ އެ، މު ކަމަކީ. އެހެންވެގެންއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުން އެންމެ މުހިއް

ކުެރްއވުމަކަށް ނުަބއިކޮށް ޝަރީޢަތްދުވަހަށް ދާއިމީކުރެވެނީީކ، އުމުރުދުވަަހށް ދާއިމީކުރެިވ ތިބެމެ، ހަމަެއއާެއކުަގއި އުމުރު

ދާއިމީވެ ިތ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އުމުރަށް ޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނޫންނަހީޢިއް ،ނޫން. މި ދެ މޮޅެއް ނުލިބޭނެ

ނޑީ   495އެ  ވެފައިމްހޫރިއްޔާ ވެސް އުމުރަށް ދާއިމީނޫންތޯ އިންނަާވނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖު ަގއެއްގޮ

ނީޑަގއި ނޫންތޯ އިންނަވާނީ. ށް ނޫންތޯ ވެފައި ެއގޮތައުމުރަށް ާދއީމީމިއިން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް  ގޮ

ނިޑޔާރުން އުމުރައިންނަވާނީ. ެއކަމަކު،   މަަގކުން ގޮސްފި މީ މި ކުރެވެނީ، އެ ބޭފުޅުން ކިރިާޔ ވެސް ކަތިށް ދާއިފަ

ެރވުނީމަ އެގޮުތގައި ކުވޭ ކަންަތްއތައް، ބޮޑެތިޮބޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ޝައްކު، މަނަ

ކުރެވުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އިމީ ދޭ އުމުރަށް ދާކުރެވެނީ. އެއީ ހަމަ ހުރެފައި ނުބޭއްތިބުމުގެ ބޭނުމުގައި އުުމރަށް ދާއިމީ

 500 ން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަރަށް ނުބައި، ރޯނުބައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އި .ފާހަގަކުރަނީމި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑު  މި

ޓެއްަގއި، ޖިނާޢީ ޓްރަޔަލްެއްއ ހިންގާ އުސޫލުން، އެކަން ނިންމުމެއް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޝަރުޢީ ކޯ 

 ވެަފިއވާ ވީިޑއޯތައް އި ނިންމަވާފައި ޢަލީ ޙަމީދުގެ ވީިޑއޯ، ޢާއްމުއޮތީ މި މައްސަލައިގަ  އްލަަވިއގެން މިބަކުރާ ގޮތަށް 

އާދައިެގ ؛ މަތުރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުން މި ތުހުމަތުކުރާ ބޮޑެތިބޮޑެތި ތުހު އަިދ މި .ނެތި ބެއްެލވުމެއްވެސް 

ނޑިޔާރު އެ އިންނަަވނީ މިނިވަންކަމާއެކުަގއި އެއެ ވެްސ މެ ްއވާމަތުތައް މިގޮތަށް އޮތުހުމަތެއް ނޫން. މި ތުހު  ފަ

ނޑިޔާުރަކން ކުރެްއވުމުަގއި  505ެއ ކޮށް ދެންނެވިހެން ނުބައި އަދި ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މި .ބޭފުޅާގެ ކޯުޓގަިއ ފަ

ގިނަ  އަމިއްލަ ގޮތުން މިއިން ،ާރްއޖޭގައި ައޅުަގނޑު ޕާސަނަލީ ނިންވާފައި ވަނީ. މިއީ މި މުޅިން ނުބައިކޮށް، ނިންމުން

ކު ވެސް ވިދާުޅވަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަ .ދައްކަން. ބަެއއް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުންނާ ވެސްތަާކ ވެސް ވާަހކައިދިކޮޅު ފަރާތް

ތަނުގައި ވޯެޓއް ނަގަންޖެޭހ  ުނވާނޭ. އެކަމަކު މިޢަލީ ޙަމީދަކަށް އިނދެވިގެން، ގޯސް ނިންމުމެކޭއެއީ ހަމަ ރޯ

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅު ހިނދެއްގަިއ މު މަކުން ބަނދެވިފަިއވާ ކަމަށް. ޅިން އިދިޮކޅު އެ ދަްއކަވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު  ކަމަށް؛ ޕްރީމް ކޯުޓގެ ޢަލީ ޙަމީދާ ވަރަށް ޮބޑު ުގޅުމެއް އޮތަީތވެ މިކަން މިހެްނ ދިމާވާމި ބޭފުޅުންނާއި ސު  510އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީ ،އެކު އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ  ޔިތުންނަށް...ރާއްޖޭގެ ރައް  މި ންއަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތު ދިނުމަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީން ގަިޑއިރުގެ ބަހުސް  މި ޤަރާރަށް ދެކުރިއްާޔ ޢިއްޒްތްތެރި ެމންބަރު. ޝު

 515. ޖުމްހޫރީ  ސިކުންތު 21 މިނެޓު  31ތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ން ސިކު 1 މިނެޓު 10ވާފަިއވޭ. އެގޮތުން ޕީ.ީޕ.އެމަށް ދެއްލަފާ

. ަވކި މިނެޓު 3ސިކުންތު. ޢަދާލަުތ ޕާޓީ އަށް  16މިނެޓު  6ކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސި  18 މިނެޓު 16ޕާޓީ އަށް 

ން.  ނިޒާީމ . އަޅުަގނޑު މިހާރު ބަހުސްގެ ވަގުތު ހުުޅވާލަމިނެޓު 3ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ނުވާ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ޢާޡިމަށް ޢަލީންބަރު މައްސަލަެއއްަގއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 520 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑު އޮޅުންފިުލވާަލން ބޭނުންވަނީ ޢާއްމު ުކއްލިައކަށް  ކޮްނގޮތަކުންތޯ ،ކިހިނެއް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ކުއްލިައކަށް ދެ  ؟ކުރިން ކަން ހިނގާ ގޮތްތޯއުސޫލަކުން، މީގެ  ކޮން  ؛ގަޑިއިރަށް ކޮމިޓީން ދެ

 525 ދިޔައީ. މި ބަހުސް ކުޑަެވެގން މި ގަިޑއިރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  މީގެކުރިން އްމު ކޮމިޓީ އަށް ލިޔުމުން ެއ އިޚްތިޔާރު ދީފައި އޮތުމާެއްއކޮށް. މިއީޢާ  އާދެ! ަގވާއިުދގައި އެގޮތަށް

ޢާއްމު ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ެވސް  އިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބިލެއްގެ މައްސަަލިއގަ ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތް. ިއއްޔެ މި

ނޑު މިހާރުދެއްޢަމަލުކޮށްފައި އޮތީ. އިއްެޔެގ ބިލަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީން ލަފާ  530 ...ވާފައި އޮތީ ެއއްަގިޑއިރު. އަުޅގަ

އަކީ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ބަލައިގަނަވެން ނެތް  ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންކަުމން، )ވަ

ނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު  އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.

 

 535 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އަްއޑޫ މީދޫ

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އިން ެއ  ކުެރވުނުތޯއޭ އެ ވީިޑއޯންނަށް ސާބިތުބޭފުޅު ހައިސިއްޔަތުްނ ޖޭ.އެސް.ީސާއ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަީކ ތި

ނަޑކަށް ޤަބޫޙަމީދު ނޫންކަމަށް. ސާބިތުފެންނަނީ ޢަލީ  ޕްރީމް ލެއް ނުުކރެވޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުނުކުރެވޭހާ ހިނދަުކ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ގެކޯޓު ނިޑޔާެރއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން އެ ަމނިކުފާނަށް އިނދެވިދާނެ ކަަމކަށް. އަުޅގަ މިއަދު  ބެންުޗަގއި ފަ

ނޑުމެންނަށް މި  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް  ،ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  540 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ  އީނުކުރެިވގެން. މިއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ދާއިރާ ޒިންމާދާރުދިވެހިރާމި އުޅެނީ  ކޮން ސަބަބަކާ ުހރެކަން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާޖެހޭ.  އެންމެން ވެސް ވިސްނާލަން އެބަ ފުހެން ކޮންކޮން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުހުރެކަން ައޅުކަންތައްތަކަާކ  ދު މެ ކާއްތަ ޕްރީމް ކޯޓުްނ ހިންގާ ކަންތަގަ

ޕްރީމް އަމުރުތަކެއް ސުބަދަލުކޮށް، ބޭުނންހާ  ވަކި ގޮަތކަށް ރިޔާސީ އިންިތޚާބާ އެއްޗެހިވާހަކަނުދެެކވިގެން މި އުޅެނީ. 

 545ތަނުަގއި ހިނާގ ެއއްެވސް  ތިބެނީ ފަސްޖެހިފައި އެ ކޯޓުން ނެރުމަށް ބަޔަކު ބޭުނންވާތީވެ ިމއަދު ައޅުަގނޑުެމން މި

ތިބެނީ  އަުޅަގނޑުމެން މި ،ަދްއކަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤުަތއް ގެއްިލގެންދާިއރުގޮތުން ވާހަކަ ކަމަކާ ުގޅޭ

ނޑު  ،ތިބެނީ އެކަމަކުން ސަލާމަތްނުވެ އަޅުަގނޑުމެން މި .ބަނދެވިގެން ޓާސުޕްރީމް ކޯ ނެްއޓެން ނޭނގިގެން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ދޭތެރެ، ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އުއްތަމަ  އިެވއޭދޭތެރެއިން އެބަ އަޅުގަ

ނޑިޔާރު ޓީވީ އަށް އަ ހިތާށޭ. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް، ކުރަށޭޕްރީމް ކޯޓަށް އިޚްތިރާމްަރިއވަަޑއިގެން ވިދާުޅވާ ތަން ސުފަ

 550ޭރ ެވްސ  އެ ؛ވެގެން ިނންމި ރޭރު ބާތިލްވެފަިއ ޮއއްާވ އަލުން ބާްއވަން އަްއޑޫެގ އިންތިޚާބު އެއްރޭ ދަންވަ

މައްސަލަ  މުގެދިނުކޯޓަށް މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ޕްރީމްނުޖެހުނު. އެްއޗެކޭ ނުބުނެ ތިބިން. ސު އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަ

ނޑުމެން  ދެވޭނޭ ބުނީމަލީ ދުވަހު އިންަޓވިއުނުކޮށް ރުހުން . އެީއ ހަމަ އެްއޗެކޭ ނުބެނެ މަޑުން ތިބިންވެސް ައޅުގަ

ނުޑމެން ނުދައްކާ ތިބެންެވގެން. ދިވެހި ރައް ޔިތުްނގެ ކުރިމަތީަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެ ިއސް ކޯުޓގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ  ،ތަނުން ނަްށ ފުރުޞަތެއް ދޭންެވގެން. ެދން އައިްސ އިުރކޮޅަކުން ފެުނނީ މިބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން އެ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ރައީސް   555ކުއްޖަކާ  އަންހެން ،މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑު ނުހަމަ ގޮތުގައި ެސކްޝުއަލް ހެރަސްމަންޓު އަށް އަިމއްަލ ތެރެ ން މި ތަނުން ވަކިުކރީމަ، އޭގެމެއިޝޫއެްއަގއި ައޅުގަ

ބުން ފެށިގެން ހިސާއެހާ ކުރި ތަން.ްއކާ އެ މީހާ އަށް އަނބުރާ އެ ވަޒީފާދޭން އަމުރުޮގސް އަނެއަށް ބޭނިގަނެގެން

ދެން ރައީސް. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވަކިވަެރއް ވަން ތިބެވޭކަށް ޢިްއަޒތްތެރިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދެނެއް ނެތް މަޑުން

ނޑު. ަޙއްދު ފަހަނައަަޅއިދިޔައިމަ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ާވހަކަ ކުރެވޭނީކެތް ނުދައްކާ ތިބެޭވކަށް ނެތް.  މެންނަަކށްވެސް އަުޅގަ

 560ވާހަކަ ދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އެ ތަން  ތިބެނީ މަޖުބޫރުވެފައި އެ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޫންތޯ ދިވެހި ވެސް ދާންވީ އަާހކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. މިއަދު ތަކުން އެ ައޑުކުރަން ހުރި އެްއެވސް ފަރާޒިންމާދާރު

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ސުޕްރީމް  ރައްޔިތުންގެ  ޢާއްމު ވޯޓެއް ަނގަން. ައޅުަގނޑު އެދެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ފަ

ތަްއ ދިވެހި ރަްއޔިތުންތޯ ބޭނުންވަީނ ކޯޓުގެ ބެްނޗުަގއި ަބއިންދަން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ފެނޭތޯ ވޯެޓއް ނަގަން. ކި

މިއަދު އޭނަ އެތާނަގއި ަބިއންދަން. އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ މި ޖައްސަނީ ެއީއ ޢަލީ ޙަމީދު ެވގެނެއް ނޫން. 

ނޑިޔާރުންެގ ބެންުޗގަިއ   565އަޅުަގނޑުމެން މި ަމއްސަަލ ޖައްސާނަން ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ިވޔަސް، ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ
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ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަަކ ދައްކަންޖެެހއޭ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ.  އިންނަަވއިގެން

ނޑިޔާރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ވެސް، ެއކަހަލަ  ޙަޤީޤަތަކީ މި ރާއްޖެ ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ނަމަ، ުއްއތަމަ ފަ

ެއ ބެންޗުަގއި ބައިންދަިއގެން އިންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. މީހަކު، އެފަދަ ތުހުމަތުތަކެްއ އެޅުވިަފއި ހުރި މީހަކު 

ނޑިޔާރުގެ ބާރުތައް ަރނގަޅަށް ބޭނުންކުރަްއވާށޭ. މަނިކުފާނު، އަޅުަގނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ުއއްަތމަ ފަ

 570ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ، ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި ހުރި މަްއސަލަތައް ޙައްުލކޮށްދޭން ހުރި އެންމެ އިސްފަރާތެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން

ނޑިޔާރުންގެ ބޮުލގައި ިމ  ނޑިޔާރުން. ހުރިހާ ފަ ނޑިޔާރެކޭ ބުނީމަ، ލަދުަގންނަ ފަ އެބަ ތިއްބޭ ޢަލީ ޙަމީދަކީ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަްއަޗށް ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް  ޢިލްޒާމުތައް އެުޅވިގެްނގޮްސ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހުރިހާ ފަ

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަ ނޑިޔާުރގެ ޒިންމާތައް ކޮބައިޯތއޭ އަުޅގަ މަލުކުރަމުންދާއިރު، އުއްތަމަ ފަ

ދަންނަވާނީ. މަނިކުފާނު ތި އިންނެވި ބެންޗު ތި އިންނެވީ ތަޣައްޔަުރވެފައޭ. ތި ތަން ސާފުކުރަން އުޅުއްވާށޭ. 

 575ހި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވާނެ، އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަން މިއަދު. މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ވެގެންދާއިރުަގއި ދިވެ

ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވާނެ އެްއވެސް މުައއްސަާސއެއް މި ޤައުމަކު ނެތް. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ 

ނޑުމެން އިންޓަރިވއުކުިރއިރުަގއި ެއ  ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރީ، އެ ތަނަށް އަުޅގަ އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ލާން ހެޔޮާވވަރުެގ މީހެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލެވުނު މީހެއް. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބަށް ތަނަށް 

ކަންތައްތައް ދިަޔއިމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަ ހޭލަންޖެހެއޭ. މިހާރު ތި އޮތީ ރިޔާސީ 

ނީޑގައޭ. އަިދވެސް ކިާހ ދުވަހެއް ވަންދެންތޯއޭ ތި  އިންތިޚާބު ވެސް ނިމިފައޭ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ  580އިނީ ގޮ

ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ މިގޮތަށް ބަލަހައްޓަިއގެން ތިއްބަވާނީ. މިހާރު ދެން އިތުރަކަށް ނުޖެހޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ވެސް ރަނގަުޅކުރަްނ ދަށުވެގެން ތިބޭކަށް. ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ެވސް ތި އޮތީ ވެފަ. ދެން މިހާހިސާބުން އަދި

ނޑު ދަންނަާވނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އުޅެބަލާށޭ އަުޅގަ

 

 585  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ނޑު ވެްސ  ނޑުމެން މި ދައްަކންޖެހެނީ އަޅުގަ  590ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅާ އެފަދަ  ނިސްބަތްވާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ، ކޮމިއުނިޓީގެ ބޭފުޅަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން

ނޑުމެންނަށް އެންމެ  މަޤާމެއްގައި އިންަނވާތީ. ައދި ލަދުފުޅުނުގަނެ ރައްޔިތުންނަށް ޙުކުމްއިއްވަމުންދާތީ. އަޅުގަ
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ނުޑމެންގެ ޅަދަރީންނަށް ވެްސ  ކުޑައިުރއްސުރެ ިމއަދާ ހިސާަބށް ވެސް އެނގެމުންދާ ޙަޤީޤަތަކީ، އަދި ހުރިހާ އަުޅގަ

ުދއަޚްލާޤީ ޢަމަލަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ކަމަށާއި ެއއީ ޝަރުޢީ ކުށެއް ކަމަށް. އެފަދަ ކަމެއް ނަސޭހަތްވަނީ ޒިނޭ އާއި ބަ

ނޑިޔާރުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގެނީ އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު،   595ކޮށްފި ނަމަ، ޙުކުމްކުރަން ތިބެނީ ފަ

ކަންކަމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް.  އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްުކަވއިދޭ ފިލްމުކުޅުމާއި ފޮޓޯ ގެންގުޅުާމ، މިފަދަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ އެ އުެފއްދުން ެއއީ މަނާ ަކމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނޭ. އެހެންވިޔަސް އަުޅގަ

ނިޑޔާރު، ޢަލީ ޙަމީދުެގ އެފަދަ  ފެނިގެން މި ދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ، އެންމެ ޮބޑު މި ާރްއޖޭގެ ކޯުޓގަިއ އިންަނވާ ފަ

ދައްުކވައިދޭ ފޮޯޓ ާއއި އެފަދަ މަންޒަރުަތއް ދަްއުކވައިދޭ ކަންތައްަތއް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން މަންޒަރު 

ނޑުމެން ދީނާއި ޤައުމަށް ޓަކައޭ ބުނެގެން އައި ސަުރކާރުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ   600އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

ަލއެްއގެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މިކަްނކަން ހާމަކުރަން، ނުވަތަ ރަްއޔިތުްނ މެންބަރުން، އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ކުއްލި މައްސަ

އެކަމާ ކަންބޮުޑެވގެން އަުޅަގނޑުމެންނާ އެ ވާހަކަ ަދއްާކފައި ވާތީ، ކުއްލި މައްސަަލއެްއގެ ގޮތަށް ހުށަހަޅަިއ، މި 

އްސަަލއިެގ ވާހަަކ ވެސް ދަްއކާލިަޔ ތަނުގައި އެ ވާހަަކ ދައްކާލަްނއުޅުމުން ެއ ބޭފުޅުން ވަނީ ަރތް ޖައްަސވައި، ެއ މަ

މިތާ ނުދީފަ. އެއީ ހިތާމަ ުހރި ކަމެއް. އެންމެ އާަދއިެގ ރައްޔިތުމީހާ ދުރުން ފުސްކޮްށ ހުންނަ ފޮޓޯއެއް ފެނުނަސް 

 605ޝަރީޢަތުން ދަނީ އެ މީހާ އަށް ޙުކުމްކުރަމުން. އެކަމު މިއަދު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެންމެން ދަންނަ ޢަލީ ޙަމީދު، 

މީހުންނަށް ވެސް ެއ ދަނީ ކާކުހޭ، ވަރަށް ފެންނަ މޫނެއްހެން ހީވެއޭ ބުނާ ހިސާބަށް އޭނާ ފެންނަވަރުވީމާ ނުފެންނަ 

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުޞަތުނުދީ ތިއްބެވިކަމަީކ، އަދި ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން ގަދަކަމުްނ  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ފުރުޞަތު ހޯދައިގެން މި ވާހަކަ ދައްކަ ންޖެހުމަކީ އެއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަ

ސުވާލަކަށް ވަނީ ހަމަ ކުރީގައި ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާުޅވިހެން، މިހާރު މި އިންނެވި 

 610އްެބިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަޤާމުން ވަަޑިއގަންނަވަން ފުރުޞަުތ ހޯއްދަވާަފއި ވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ބޭރުން، މި ތި

ނޑިޔާުރން ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ުވރެ މަތިން ޙުކުމް ބާވައިަލއްަވއިގެްނ، އެފަދަ ގޮތަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާީތ، ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބެއްަގއި ވެްސ އެފަދަ 

ތޯ. ނުވަތަ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބްލެކްމެއިންެވގެން އުުޅއްވަީނ. ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯއްދެވުމަްށ ޓަކައި ބައިންދަވަނީ

ނޑިޔާރަީކ ހަމަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ނިކުމެވަަޑއިގެން ނޫސްަބޔާން ދެްއާވ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުސވާލަކަށްޭވ އުއްތަމަ ފަ

 615ވައިދެްއވަން ކީއްތޯ ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު، އެ މަނިުކފާނު އިންނަވާ ކޯޓުގައި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އިތުާބރު ހޯއްދަ

ނޑިޔާރުްނ  ކުރަްއވަނީ. އެ މަނިކުފާނު ަޝރުޢީ ނިންމުމެއްގައި ެއއްގޮތަްށ ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ބާކީ ތިއްބަވާ ފަ

ނޑިޔާރާ ދޭތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު  ނޑުމެން ކިހާވަަރަކށްތޯ އުއްތަމަ ފަ ވިދާޅުވަީނ އެ ނޫން ގޮތަްށ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކެންވީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ ދީނަށް ޓަަކއޭ ބުނެއުޅޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެ  އްވޭ ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު، އޭނާ  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ހަމައެކަނި ިމތާ އިންނަވާ އަންހެން މެންބަރު ވެސް އަުޅގަ
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 620ސްތިޢުފާދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހަމަ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގަިއ ވެސް ދެކެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮުތަގއި އެ މަނިކުފާނު މިހާރު އި

ނޑުމެން މި ދަްއކާ ވާހަަކތަކުަގއި ބަިއވެިރވަަޑއިގެްނ،  ވިދާޅުވަމުންދާއިުރ، މިއަުދ ެވސް މި ތަނަށް ަވޑަިއގެން ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ އެއަށް ބަސްބުނަން ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަންަނވާ ތަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަމާ ކަންބޮ ޑުވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޖުޑީޝަރީާއ ދޭތެރޭގައި އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ އިތުބާުރ އަުޅގަ

ފެނިގެންދަނީ މި މައްސަލައިަގއި ފޮރެންސިކު އެިވޑެންސް ހޯދަން ބޭނުމޭ ބުނީމާ، އެއަށް ހުރަސްއަޅައި ކޯޓުތަކުްނ 

 625. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަްސ ކޮމިޝަނަކީ މުސްތަޤިއްުލ އަމުރު ނުދޭ ތަން

ނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ހޯދުމަށް ޓަކައި ެއކަމުަގއި ފިޔަަވޅުައޅަން  ކޮމިޝަނެއް ކަމަށް ހަދައި އެ މީހުންނަކީ ފަ

ނޑިާޔރުންނާ މެ ދު ހަމަހަމަކަމާ އެކީ ކަންކަން ނުކުރެވޭ ތަން. ތިބެންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާއިރު ެއ މީހުންނަށް ވެސް ފަ

ފަހަރު މީނާ އަކީ ސްލޫކު ހަމަނުވާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ، ކޮމިޓީއަކުން  2ކުރީަގއި ވެސް މި ފްލޯގައި ެއ ވިދާޅުވިހެން 

ނިޑޔާރު؛ އެ މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ސް ލޫކީ ގެނައިމަ އެ ކަންކަެމއް ނުހިންގުނު. އެހެންވިޔަސް ހަިއކޯުޓގެ އިސް ފަ

 630މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނީމަ، އެ މަނިކުފާނު ސިޔާސީ މަްއސަލައެއް ަބއްލަވަމުން ވަަޑިއގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނު 

އެކަހެރިކޮށްލާފައި އޭނާ ެއއް ފަރާތުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ސާބިުތވުމާއި ސާބިތުނުވުމަށް އެްއގޮަތކަށްވެސް ބަލާފަިއވާ ބެލުމެްއ 

އް މިހެން ހުރޭ. އެހެންވީމާ، ޖޭ.އެސް.ސީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ އިޚްތިޞާޞްަގއި ނޫން. ޖޭ.އެސް.ސީގެ ޢަމަލުތަ 

ޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް ގެނެސްގެން އެ މީހުންގެ ކަންަކން ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. 

ަގނޑުމެން ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ސްޕީކަރ، ކިހިނެއްެވގެންތޯ މިގޮތަށް މަޖުބޫރުވާންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން އަޅު

 635 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ މަސީޙް އިންނަވަިއގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 640 ވާހަކަދެއްކެުވން: ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްރާގެ މެމަރަދޫ ދާއި

ނޑުމެންގެ ސުޕްރީމް  ނޑު ދެރަޭވ، ވަރަށް ލަދު ެވްސ ގަނޭ މިއަުދ މި މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

. ރާއްެޖ ކޯޓުގެ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭތީ. އެހެންނަމަވެސް ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ަދއްކަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  122އަށް ދިމާވެގެން މި ުއޅޭ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިނގާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ދުނިޔޭގެ އެންމެން ވެސް މިކަމާ ބެހޭ 

 645ފަިއވާ މަްއސަލައެއް. ާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ތަޖުރިބާކާރުން، ޔޫ.އެްނގެ އިާދރާ އިން ފާހަގަކޮށް

އަކީ ިސޔާސީވުން. ސިޔާީސ ފަރާތްތަކުގެ ގޮށްމުުށގެ ެތރޭގައި އެ ތަން ވުން. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާުފ 
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މް ކޯޓު ޤާއިމުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަކނަޑއެޅި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަދު ސުޕްރީ

ނޑިޔާރަކު ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ބަހައްޓަިއގެްނ  120އެކުެލވިގެްނވުން. މި ޤާނޫނުައސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާާއ ޚިލާފަށް ފަ

ނިޑޔާުރގެ ާވހަކަ މިއަދު މި ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން މި ުއޅެނީ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމެްއގެ  ތިބުން. އެ ފަ

 650ދެމި މި އޮންނަނީ އެ ތަނެއްގައި ޢަދުުލއިންޞާފު ޤާއިމުކުރެިވގެން.  އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަަމސަލަސްކަން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު އިންާސފެއް ނެތް. ޢަދުލެއް ނެތް. އެަކކު އަނެަކކަށް މީހުން ގަތުުލުކރަނީ. މީހުން މަރާ މީހުންގެ 

މަްއސަލައެއް ނެތް. މިހާރުވެސް  ޝަރީޢަތްތައް ހިންގޭކަށް ނެތް ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި. މީހުން ވަގަށް ނެގިޔަސް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ެއންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ކަންޮބޑުވާ އެއް ަމއްސަލަ ައކީ ދާދި އިހަށްދުވަހު މީހުން ވަގަްށ 

ނެގުން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުަތއް ދެީނ. މިތާނގައި މަޖިލީހުގައި 

 655ެއއް ދަްއކާފައި ނުކުްނނައިރަށް އަންނަނީ މަރުގެ އިންޒާރެްއ. މީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މިތާނގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ވާހަކަ

ވަަނ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ސީދާ  120ގެއްލިފަިއވުން. ޢަދުލުއިންާޞފު ކިހިނެއްތޯ އޮންނާނީ؟ ޤަނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރުންެގ، ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ބެންުޗަގއި ރާއްޭޖގެ އެންމެ ނޑިޔާރުްނ ތިއްބަާވކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ.  ފަ މަތީ ކޯުޓގަިއ ފަ

މިކަން ބަލާނެ މީހަކު ނެތް. ބެލޭނެ މީހަކު ނެތް. މިއަދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ވެސް އެ މީހުންެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ަބެއއް ނޫން. ސިޔާީސ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި، ސަުރކާރުެގ އެންެމ 

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި، ނޫިނއްޔާ މީހުން އި  660ސްވެރިން އަންަގވާ ގޮތަކަްށ ކަންކުރުމަށް ޓަކަިއ، މީހުން މެރުމަށް ނިޔާކަ

ނޑައެޅުމަްށ ޓަކައި، ސަރުކާުރގެ މަތީ ެވރިން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ަކންކުރަން ބައިތިއްބާފައި ތިޭބ  ޖަލަށްލުމަށް ނިޔާކަ

ވަަނ މާއްދާގައި ބުނަނީ ކީކޭތޯ؟  120ދަކު އެ މީހުން މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނެ. ބައެއް. ެއގޮތަށް އެކަން ކުާރހާ ހިނ

އަޚްލާޤު؛ ސާބިުތވާ ވާަހކަެއްއ ނޫން. ރަނގަޅު މީހުންނަށް ވާންވާނޭ. ރަިޝޔާެގ ކަސްބީ ހަށިވިއްކާ އަންހެނުންނާ އެުކ 

ނޑިާޔރުން ކިހިނެއްތޯ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ވާނީ . ެއކަމަކު އެއީ ހަމަ ކުރަން އެންމެ ޖިންސީގުޅުން ހިންގާ ފަ

ނޑު ލަދުގަނޭ   665އެކަީށގެންވާ ކަމެކޭ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް އެ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ވާތީ.  ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު، ައޅުގަ

ތަމްސީލުކުރާ ތަނެްއގަިއ ރަޝިާޔގެ ހަށިިވއްާކ އަންހެނުންނާ އެކު ޖިންީސގުޅުން ހިންާގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް 

ނޑިޔާރުންނަށް ތިބުން އެަކށީގެންވާ މީހުން ކަމުަގިއ  ނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް ރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ފަ ފަ

ސްފައި މި އޮތީ. ވަރަްށ އަސަރާ އެުކ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލެޭވ ކަަމށް ވަނީ ވިްއޔާ ކޮން ހާލެްއަގއިތޯ މި ޤައުމު ގޮ

ނޑުމެންގެ މުޅި މުސްތަޤުބަލް، ދަރީންގެ މުސްތަޤުބަލް މި އޮތީ   670ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ. ވަރަށް ދެރަވޭ. އަުޅގަ

ހަލާކުވެފަ. މިއަދު ރާއްޖޭގަިއ އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ އެއްެވސް ރައްޔިަތކު ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެއްެވސް 

ނިޑޔާރު ތަމްސީލުކުރާ ބޭފުޅަކު އެ ޖުޑީޝަލް ރައް ޔިތަކު ނެތް. ެއއީ ީކއްެވެގންތޯ؟ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި؛ އުއްތަމަ ފަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގައި އެަބ އިނދޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ ތަނުަގއި، ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ 
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ބު އެބަ ހުންނަވާ. ހުންނަވައިގެން މި ނިންމަވަނީ ރަޝިޔާގެ ހަށިވިްއކާ ރައީސް އެބަ ހުންނަވާ. ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައި

ނޑިޔާރުންނަށް  ނޑިމުޑުދާުރ ޢަމަލުކުރާ މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ ދައުލަތުގެ އެންމެ ަމތީ ކޯޓުގެ ފަ  675ކުދިންނާ އެކު ހަ

 120ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކުރަނީކީ 122ތިބުން އެކަށީގެްނވާ މީހުންނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދއާ ަކނަޑއެޅިގެްނ މުޠްލަޤަށް ޚިލާފަށް އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށް މީހަކު މިހިރީ ބަހައްޓާފަ. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖެ އަށް ދިާމވެގެްނއުޅޭ ހުިރހާ ނިކަމެތިކަމެއްެގ އަސްަލީކ މީ. ލޮލުން ކަރުނަ އާދޭ.  ރައީސް. އަުޅގަ

ގެ ދަރީންގެ ުމސްތަޤުބަލު މި އޮތީ ހަލާކުވެަފ. ކީްއެވގެންތޯ؟ އެ ކޯޓުން ިމއަދުގެ ސަުރކާރު ވެރިކަުމގެ އަޅުަގނޑުމެން 

 680ދެމެހެއްޓުމަށް ޙުކުމެއް ކޮށްިދނީތީއޭ. އެކަުމގެ ޙައްޤު އިނާޭމ މި ދެނީ. އެކަމަށް ޓަކައި ިމ ދެންނެވި ކަންކަން މިގޮތަށް 

ކި ޖަމުޢިއްޔާތަކުންާނއި ޔޫ.އެން.ގެ އިދާރާތަކުން ވެސް މިކަްނ މި ކުރަނީ. ލަދުން ހަލާކު. ދުނިޔޭގެ އެިކއެ

އިޞްލާޙުކުރާށޭ، މި ޤައުުމގަިއ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމެއް ނުކުރެެވއޭ، މިތާނަގއި ޤާނޫނުައސާސީ ދަމަހައްޓާނެ ބަޔަކު 

ވެސް ނެތޭ، ތަނުގެ ޢަދުލުއިންޞާފު؛ މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ނުގެޭނ. މި މަޖިލިސް 

ނޑިާޔރުންނަށް މި ޤައުމުގެ މުޅި  ލަދުގަންނާންޖެހޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ޮއެވގެްނ ސީދާ މިކަހަލަ ފަ

 685ޢަދުލުއިންޞާފާއި ޖުޑިޝަީރ ތަޣައްޔަރުކޮްށ، މުޑުދާރުުކރަމުން މި ދަނީ. މި ތަނަކީ، ސުޕްރީމް ކޯަޓކީ މިއަުދ 

ކޯެޓއް. މިކަހަލަ ކޯޓަކުން ކިހިނެއްތޯ ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދާނީ. މި  މުޑުދާރުވެ، ތަޣައްޔަުރވެފަިއވާ، ނަޖިސްވެގެންވާ

ޤައުމަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން އެސް.އީ.ޒެޑޭ ިކޔާފައި ިބލެއް ފާސްކުރަނީ. މި ބިލު ފާސްކުރިއޭ ކިޔާަފއި މީހުން 

ދަމަހައްޓާނެކަމުެގ  އެ މީހުން ކުރާ ެއގްރިމެންޓު 1އަންނާނެތޯ؟ އިތުބާރެއް ނެތް، ޝަރީޢާގައި އިތުބާރެއް ނެތް،

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އެޭކ ޒިންބާުބޭވ  ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ަޤއުމެްއގަިއ ކީްއކުރަންތޯ ބޭރުމީހުން ިއންވެސްޓުކުރަނީ؟ އަުޅގަ

ނިޑކޮްއކޮ ސުްޕރީމް ކޯޓެްއ މިތާނގަިއ މި   690އެކޭ މިހާރު އެްއވެްސ ފަރަެގްއ ނެތް. އެްނގީމަ، އެންިގ ގޮަތށް އޮންނަ ގޮ

 ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި މި ދެންނެވި ތަޣައްޔަރުެވ، ކޮމްްޕރޮމައިޒްވެަފިއވާ... އޮތީ. ޮގނޑިޮކއްކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 695 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް ވެލިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދައްކަމުން މި ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ 

ނޑިޔާރު އަލްުއސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަސްބީ އަންހެނުންތަކަކާ އެކު ބަރަހަނާކޮށް  ފަ

ން ހިންގުމާ އަދި އެ މަންޒަރު ދަްއކުަވއިދޭ ީވޑިއޯ މަްއސަލަ ައކީ ނުވަަތ އޭނާގެ ަމއްޗަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީގުޅު

 700ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ާސބިތުނުވާ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުން ނިންމިނިންމުމުގެ 
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ނޑު ުޖޑިޝަރީއާ މެދު ކޮންމެވެސް ސަބަބުން ޖުޑިޝަރީ އަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުަތކާ މެދު. އާދެ! މީގެކު ރީަގއި އަުޅގަ

ވަރެްއގެ ުއއްމީދެއް އޮތް. ެއ އުއްމީދަކީ މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، މި މައްސަލަތަކާ މެދު ރަނގަޅު، 

ންނަމަވެްސ އިންސާފަށް ނިންމޭނެ ޙައްލެއް، ނޫނީ ޙުކުމަކާ ހަމައަށް، ގޮތަކާ ހަމައަށް ވާސިުލެވވޭނެކަމުެގ އުއްމީދު. އެހެ

ނުޑެވގެން ހިނގައްޖެ.  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މި ނިންމުމާ އެކު އަޅުަގނޑުގެ އެ ުއއްމީދު ވެސް ުފނޑުފު

ނޑުމެންެގ   705އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގަިއ ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގައިފި ނަމަ، ނޫނީ އަޅުގަ

ކޮށް ހިނަގިއގެންގޮްސފި ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ވާީނ ގޯހަކަށް. ެއކަން ފޮރުވަްނ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކަމެްއ ގޯސް

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި ބާވަުތގެ ކަންކަަމކީ  އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކޮްށގެންނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑިޔާެރްއގެ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރެވި، މިފަދަ ކަންކަމަކީ ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި . ޚާްއަޞ ގޮތެއްަގއި ފަ

މައްޗަށް ބަދުއަޚްލާޤީ ތުހުމަުތކުރެިވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ، އެއީ ވަރަށް ސީިރއަސް މަްއސަލައެއް. އެފަދަ މައްސަލަަތއް 

ނޑިޔާރެއްގެ މަްއޗަށް މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް   710ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅެން ެއބަ ޖެހޭ. ފަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް އޭގެ އަސަުރކުރާނެ ކަމެއް. އެ އަސަަރކީ، ޙަޤީޤަުތަގިއ  ކުރެވުމަކީ ީމގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ނޑުަތކަށް ވުރެ މަީތގަިއ  ނިޑޔާރުންނަކީ ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަމުްނދާ ވާހަކަ ައކީ ފަ

ނޑުމެން އޭަގއި ނަމޫނާ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނޭ. އެ ބޭފުޅުން އެ ހިފަހައް ޓަވަމުންގެންދާ އުސޫލުތަާކއި ސުލޫކުތަކަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ނަގަން ެކރޭވަރުގެ ނަމޫނާެއއް ނޫން.  ނަގަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ޖުޑީޝަރީގެ އިތުބާރު ރައް  715ޔިތުންގެ މެދުަގއި ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އެ ވީޑިއޯތަާކއި އެ މަންަޒރުތަކާ އަދި އެ ޢަމަލުތަކުގެ  ނެތިގެންޮގއްސަކަން. އަުޅގަ

ސަބަބުން އަދި ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ިމ ނިންމުމާ އެުކއެީކގަިއ އެ ަފނޑިޔާުރގެ 

ނޑިޔާރަކަށް ވީީތވެ، ކަރާމާތާއި އަބުރު މި ވަ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފަ ނީ ގެއްިލގެން ޮގއްސަކަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަީކ މީހުންގެ އިޙްތިރާމު ލިބިގެންވާ ބޭފުޅަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ހަމައެއާެއކު އަޚްލާޤު ރަނަގުޅ  ފަ

 720ގައި ބަލައިގަންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަވާ ބޭފުޅަކަށް ބޭފުޅަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. އަދި ޢާއްމު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭ

ނޑުމެންގެ ގިަނ  ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެނިގެންދާ މަންޒަރުތަކަކީ، އަދި އަުޅގަ އެބަ ވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ ބަޔަކު، މުޅި މުޖުތަމަޢު އެކުެއކީ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ތުހުމަުތކުރަމުންދާ ޢަމަލުތަކަ

ނޑުަތއް، އަދި އިސްާލމީ ޙުދޫދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުިރ ޢަމަލުތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ  މިންގަ

ނޑުމެންގެ އެްނމެ މަތީ ކޯޓަށް ވަދެގެންދާއިރު، ވަކާލާތުކުރުމަށް ޓަަކއި ހޯލުތެރެ އަށް ވަދެގެންދާއި ުރ، ފަހަރަކު އަޅުގަ

 725އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިފަެވެގންދަނީ އެހެން މަންޒަރެއް އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ބެންޗަށް ބަލައިލީމާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ ސިފަވެގެންދަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. އެހެންވީމާ، އެ މަންޒަރު އެބަ ޖެހޭ 

ނޑުމެްނ ބަދަލުކުރަން. އެ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ޖުޑީ ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ މި ނިންމުން އައި ގޮތުން އަުޅގަ
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ހައިރާންވާން އެަބ ޖެހޭ. ހައިރާންކަމެްއގެ ތެރެއަްށ މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަަކކީ ސީިރއަްސ 

މި ކަންކަން އެބަ  މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިޔަށް އޮްތ މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލަށް ޓަކައި ވެސް

ނޑިޔާރުްނގެ  ނޑުމެންނަށް ޢާއްމުކޮށް، ޚާއްަޞ ގޮތެްއގައި މަތީ ފަންތީގެ ަވޒީފާތަކުަގއި، ފަ  730ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނ  ނޑުމެންގެ މައްސަލަތަުކގައި ޙުކުްމިއއްަވއި އެންމެ ފަހުގެ ނިޔާިއއްވަން ތިއްަބވާ ފަ ވަޒީފާތަުކަގއި، އަުޅގަ

ނަށް ދައްަކވާ ނަމޫނާ އަކީ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިންނަށް ދައްކާ ނަމޫނާ އަކީ ރަނގަޅު ނަމޫނާ އަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ މިސްރާބު ެވގެންދާނީ އެހެްނ ގޮތަކަށް. އަުޅގަ ވާން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ، އަުޅގަ

އަދި މި ކަމުގައި ފިޔަަވެޅއް ނާޅައި އަުޅަގނޑުމެން ، މިއަދު މިކަން ދޫކޮށްލީ. ތަޙްޤީޤުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ޢާއްމުވާެނ.   735ތާއަބަދަށް މި މައްސަލަ ހަނދާންނައްތާލައިފި ނަމަ، އަޅުގަ

ސީިރއަސް  ޙަޤީޤަތުގައި ދެން މިފަދަ ީވޑިޯއއެއް ޢާއްުމެވގެން އެހެްނ ފަރާތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭިއރު ކީްއވެގެންތޯ

މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަންވީ. ހަމަ މި މޭރުމުން ދޫކޮށްލަންވީ ނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ގޯސް ކަމަްށ 

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެްއގެ ފަާރތްތަކުން އެީއ ގޯްސ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރާ ހިނދު، ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ނޑިޔާެރްއގެ މައްޗަށް މިފަދަ ކަމެްއގެ ތުހުމަތުކުރެވުމުން އަުޅގަ ފަ

 740އެކަން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވަނީ ިމފަދަ ކަންތައްތަކަށް ަބއެއް ަފރާތްތަކުން ާވގިވެިރވާ ތަން. 

ކޮށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ މި ކަންކަން އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުަގއިާވ ކޮންމެ އިހުމާލަކީ، މި ކަންކަމަށް ތާއީދު

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ސިފަވާ މަންޒަރަކީ. މި މަންޒަރު ދެކޭ މީހުން  ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި މަސައްަކތްކުރުން. އެއީ އަުޅގަ

ހަމަ  ދެކޭނީ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވަނީ، ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް

އެބަ ތިއްެބވި މި ކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ފަރާތްތައް. ާޚްއޞަ ގޮތެްއގަިއ؛ އެހެންނޫްނނަމަ މި ކަމަށް އިހުމާލުވާ 

 745ފަރާތްތަކެއް އެބަ ތިބި. ހަމަ ލޯމަރާލައި، އެހެން ދިމާލަކަްށ މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ ިހނދު މޫނު އަނބުރާލައި ދާ 

މަށް ވާ އިހުމާލު. އެހެންވީމާ، ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުާވން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންެގ ފަރާތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ މި ކަ

ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅުންހުިރ ކަމެއް ޖުޑިޝަރީ. ޙަީޤޤަތުގައި މަްއސަލަެއއް ހުށަހެޅި، އެ މައްސަަލއަކަށް 

 ވަކާލާތުކުެރިވގެންދާ...

 

 750 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ށްމަޢާޡިޢަލީ  ރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 
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ނިޑޔާރު، އަލްއުްސތާޛު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްޗަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ފަ

 755ހެޅިފައިވާ ކަސްބީ އަންހެނުންތަކަކާ އެކު ބަރަހަނާކޮށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމާ އަދި އެ މަންޒަރު ދައްކުވައިޭދ ހުށަ

ވީިޑއޯގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއިރުގައި މަނިކުފާނު ެވސް އެއަށް ވޯޓުެދއްަވއިގެން 

ނޑު އެން މެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުަރން. ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތުހުމަތުނުވާ ކަމަށް ނިންމިނިންމުން އަޅުގަ

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ކުަޑުކއްޖަކަށް ިވޔަސް، އަންހެނަކަްށ ވިޔަްސ، އުމުރުން ދުވަްސީވ މީހަކަށް ވިޔަްސ، ެއ ީވޑިއޯ 

ނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފެނުމުން އެއީ ޢަލީ ޙަމީދުކަން ނޭނގޭނެ ނުވަތަ ޢަލީ ޙަމީދޭ ނޫނޭ ބުނާނެ މީހަކު ހުން

 760ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މިހާ ާހމަކަންބޮޑުކޮށް އޮތް ކަެމއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޯވޓުދެއްަވއިގެްނ ެއ މައްސަލަ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން. އެހެން މި  ޖޭ.އެސް.ސީން ބޭރުކޮށްލިކޮށްުލން އަދިވެސް އެއް ފަހަރު އަޅުގަ

ޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ ދަންނަވަނީ އަޅުަގނ

ނޑުމެންެގ  މަޖިލީހުން؛ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިްއޔަތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި އަޅުގަ

ލަން އޮތް ތަނަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯަދއިދޭން ތިބި މީހުންގެ ކަންތަްއތައް، ޢަމަލުތައް ބަ

 765ކޮމިޝަން ކަމަށް ވެފައި، ެއ ކޮމިޝަނުގައި އިންަނވަިއގެްނ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާެސއް ނެތި، ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާ 

ނޑުެމން މި ދައްކަނީ ރައްޔިތުނަްށ އިންސާފު ހޯދައިދޭން ތިބި  އިދިކޮޅަށް މި ކަންތައްަތއް ނިންމަމުންދާތީވެ. އަޅުގަ

ގެ ވާހަކަ. އެ މީހުންެގ ކަންތައްަތއް އޮްތ ގޮުތގެ ވާހަކަ. އެ މީހުން ބްލެކްމެިއލްކުރާ ވާހަކަ. އެމީހުން ެއ ބައެއް 

ނޑިަތކުަގއި ތިބެގެން  ނޑިޔާުރގޭގެ ގޮ ނޑީަގއި ތިބެގެްނ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަ ނީޑަގއި ތިބެގެން، އެ ފަާރތްތައް އެ ގޮ ގޮ

ދޭން ތިބި މީހުން މި ތިބެނީ އަބަދުވެސް އެހެން ބަޔަކު ބޭނުން ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި

ނޑުމެންެގ   770އެކަން ކުެރވޭ ގޮތަށް، ިރމޯޓު އެހެން ބައެްއގެ އަތުގައި ާބްއވަިއގެން. އެފަދަ ފަރާތްތައް އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެތަުކގައި ތިެބގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނކަށް އިންސާފެއް ހޯދައިނުެދވޭ  ނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އާދަިއގެ ފަ

ރައްޔިތަކު މައްސަަލެއއްަގއި ދިޔައިމަ ީވޑިއޯ ބަލާފައި ފުލުހުން އެބަ ނިންމާ. ޚުދު އަޅުަގނޑު ވެސް އެއް ފަހަރެްއގަިއ 

މުޒާހަރާއަކުން ގެްނގޮއްސަ ޯކޓުރޫމަށް ވައްދާފައި ީވޑިޯއއެްއ ދައްކާފައި ބުނީ މީ ކަލެއޭ. މީ ކަލޭގެ އަޑޭ. އަުޅަގނުޑ 

ނެފިން ކޮބައިހެއްޭޔ އޭތި ަޔޤީންކުރެވޭނެ ގޮތަކީ. އެހެންނަމަވެސް ެއ ދުވަހު ކޯޓު، ަފނޑިޔާރުޭގަގއި އިންނެވި ބޭފުަޅކު ބު

 775ނިންމެވި އެއީ ައޅުަގނުޑގެ ައޑު ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަެވސް ޢަލީ ޙަމީދު ސީދާ ބަރަހަނާ ވީޑިޯއކުޅެނިކޮށް މީހާެގ 

ގެން ހުރިއިުރގަިއ ވެސް މިކަން ދިމާ އިދިޮކޅަށް ނިންމަމުންދާކަމީ އެއީ މަންޒަރު، ރީތިކޮށް މީހާގެ ސިފަ އެނ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖުީޑޝަރީއާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ 

އްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޖުޑިޝަރީގެ ކަންތައްަތއް ކިާހ ރަނގަޅަކަށްތޯ، ކިހާ އިްނސާފަކުންތޯ ހިނގަމުންދަނީ މިހާރު ރަ

ނޑުމެންގެ ފުލުހުންނަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެންދާނެ. ޮކންހިސާބަކުން  ބޭނުންވެގެންތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

 780މިހާހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުލުހުންނަށް ދެނެއް ވީޑިޯއއަުކން ނިންމޭކަށް ނޯންނާނެ 
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ނޑުމެންގެ ފޮރެންސިކު އެްއވެސް މީހަކު ފެނުނީމަ، އެ އީ މިވެނި މީހެކޭ ކިޔާފައި ނިންމައިލެވޭކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ކުރީަގއި އުޅޭ ނަމަ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ އިނގޭތޯ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ްސ ޢަލީ ޙަމީދަށް ފޯނުކޯލެއް ކޮމިޝަނުގައި އިންނަަވިއގެން މި މި މައްސަލަ ނިންމިއިރުަގއި ހަމަ ޔަޤީނުންވެ

ކޮށްލަންޖެހޭނީ. އަޑުން ވެސް ފޮރެންސިކުން އެ ނިންމިދާނެ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދެން އެހެން ހިސާބަކަށް ފޮނުވައިގެްނ 

 785އެ ައޑު، ދެން އެ ވީިޑއޯަގއި އެ ިއވޭ ައޑާ މިއީ އެއް އަެޑްއތޯ. އެހާ ފަސޭހައިން އޮތް ކަެމއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން 

ކަނީ. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ަބއެްއގެ މަޞްލަޙަތު ަސލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންދާކަމީ މި ދައް

ނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުން އިތުބާުރގެއްލި، ދެން  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޖުިޑޝަރީއާ ދޭެތރޭގައި އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް ނިމެނީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް، ުނވަތަ ެއ ޖުޑިޝަރީ އަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް 

ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފައިދާއެއް، މަންފާެއއް ުކރާ ގޮތައްކަން ޔަޤީންވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިމެމުންދާތީވެ. 

ނޑި ނޑުމެންގެ ފަ  790ޔާރުްނގެ މައްސަލަތަްއ، އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ސްލޫކީ މަްއސަލަތައް ަބލަން އޮތް ތަނަކީ، ކޮމިަޝނަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ  ކޮމިޝަން ކަމަށް ވެަފއި، އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަންވާ ވަރަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުބަލާތީެވ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ރުހުންދީގެްނ ވަރަށް ދިުގ މުއްދަތަކަށް.  އެ ައޑު އުފުލަން. ސަބަަބކީ  ނޑުމެން މި ތިބެނީ ފަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބެންޖެހޭ ސަބަބު ވަރަށް ސާފުކޮށް އިމްތިާޔުޒ ފަހުމީ ވިދާޅުވެދެއްަވއިފި.  ރުހުންދީގެން މިތާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހާ ދިގު މުއްދަތެްއގަިއ އެ ފަރާތްތަކަށް އެ  795ހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރުހުންދީގެްނ ކީްއވެގެްނކަން އަުޅގަ

ތިބެންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ރުހުމެއް ދީގެން ތިބިއިރުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން މި ކަންތައްތަކާ 

ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުނާޅާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި ތަނުގައި އެބަ އެ ައޑު ުއފުލަންޖެހޭ. އެ ކަންތައްތައް 

ނގާ ގޮތް ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން މިއަދު މި މައްސަލަިއގައި ވެސް ކޮންމެ ހިނގާނުހި

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާކަެމއްކަން، ރަްއޔިތުންެގ  ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ެއއްކޮޅަްށ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވާ ކަެމއްކަން؛ ެއކަ  800ން ދަށްުކވައިދޭން ވޯޓުލާ ގަީޑަގއި އެަބ އަުޅގަ

ނުވަތަ މި މައްސަލަ ައކީ ަޙޤީޤަތުގައި ޢަލީ ޙަމީދު ކަމަްށ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވޯޓެއް ދިނުމަށް ައޅުަގނޑު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 805 ޝުކުރިއްާޔ. ކެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ
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ިއ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅި ހިނގަމުން މި ދާ ބަހުސްގައި އަދި ާވހަކަދެކެވެމުންދާ މައުޟޫޢުގަ

ނޑު ހަނދާނަށް އަންނާނީ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެ ކަމެއް ުނވަތަ ތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްާލނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

 810އިސްލާމީ ތާރީޚުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދެ ވަނަ ޚަލީފާކަުމގަިއވާ ޢުމަރު ބުނުލް ޙައްޠާުބގެ ޒަމާުނގައި އެއް ެރޔަކު 

ނޑިޔާެރއްގެ ެގއަކުްނ ޢުމަރު ބުނުލް ޙައްޠާބު ހިންގަވަން؛  ރަށުތެރޭގައި ހިންަގވަުމން ވަޑަިއގަންނަވަނިކޮށް ައޑުިއވެނީ ފަ

ނޑިޔާރަކު ޅެމެއް ިކޔުްއާވ އަޑު. އެ ޅެމުަގއި މި އޮނަންނީ "މިރެޔަކީ ހާދަ ހަނދުވަރު ރީތި ރެއެކޭ. މި ރޭގެ  ފަ

ތަ ތިމަންނައާ ވާހަކަދައްކާނެ ނަމަ، ކިހާ ހަނދުވަރު ފެނިފައި އެވެނި ައންހެނަކު ތިމަންނަ ގާތަށް އަންނާނެ ނަމަ ނުވަ

ރަނގަޅު ހެއްޔޭ" ހަމައެކަނި ޅެމެއް އިނގޭތޯ. ކަމެއް ހިނީގކީ ނޫން. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޢުމަރު ބުނުލް 

ނިޑޔާރުކަމުްނ ވަކިކުެރްއވި. ދެވަނަ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   815 ޙައްޠާބު އޭނަ ފަ

ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާަފއިވާ ަމއްސަލަތަްއ، އަދި މި ަމއްަސލަ އެކަންޏެއް ނޫން. ީމގެ ުކރިންވެސް ބައްަލވާފަިއވާ ިމ 

ބާވަތުެގ މައްސަލަތަުކގަިއ ަޢމަލުކުރައްާވ އުސޫަލކީ ދުިނޔޭގެ ުނވަތަ އިންޓަރނޭަޝނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ 

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވަނީ.  މިހެން މި ދަންވަނީ، ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ އެއްެވސް ގޮތަކަްށ ކަ

އެކަީށގެންވާ ަޝއްެކއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ސުލޫކީ މަްއސަލަތައް ސާބިތުވާންޖެހެނީ 

 820އްސަލަެއްއ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާ މިންވަަރކަށް ނޫން. ެއއަށްވުރެ މާ ކުަޑ މިންވަަރކުން ސުލޫކީ މަ 

ސާބިތުވާންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން، ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ނިްނމުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން 

މި ދާ ގޮތާ ގުިޅގެން، އަދި ާޚއްޞަކޮށް، ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލައާ ގުީޅގެން ޖުޑީޝަްލ 

ނިންމަވާފައިވާ ގޮތާ ެބހޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ސުވާލުކުރުމަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް 

ނޑު ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން.   825 .الم عليكمالس  وއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަމުން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.   ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން

ނޑުމެންގެ  ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް. އާެދ، މައްސަލަ ިމ ތަނުން ބަލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭއަްށ އަންނަން ހު ރި އިންވެސްޓުމަންޓުތައް ގެނައުމަށް ޓަަކއި، ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކަިއ، އަުޅގަ
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 835ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ދުަޅހެޔޮކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަާމިއ 

އަމަންއަމާންކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި، ރާއްޭޖގައި ޢަދުުލިއންޞާފު ޤާއިމުކުރެޭވކަން ަކށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި އަދި 

ލުއިންޞާފަކީ ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އޮތް އެްއޗަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މި ފިޔަވަޅުތައް ައޅުަގނޑުމެްނ ޢަދު

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުަތއް؛ ެއއީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު  120އަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރާ ކަމެއް. ެއކަން ސާބިތުވާކަށް ވެސް ުނޖެހޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް މީހަކަށް ވުން. އެއީ ޤާނޫނުައސާސީ ލާޒިމު

ނިޑޔާރެްއގެ ކިަބއިަގިއ ހުންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤު ނެތް ކަމަށް ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކު   840ކޮމިޝަނަށް އެއީ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަ

ނޑުމެން މި ރާއް ޖޭގެ ސަލާމަތް ބުއްދި ވެސް؛ ސާބިުތވުމެއް ނޫން. އެ މަޤާމުގައި ދެމިއެއް ނުހުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޢަލީ ޙަމީދު ގައިަގއި އެ އަޚްލާޤު، އެ 

ސިފަ ނެތްކަން. ކޮންމެހެން ޓޭޕެއް ސާބިތުކުާރކަށްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ާރއްޖޭަގއި ިމހާރު އޮތް ސަުރކާރުން އަިދ 

ޕާޓީގައި މި މަޖިލީހުގައި އޮތް އަޣްލަބިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަމުން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ނަމަ، މި ޤައުމު  ސަރުކާރު ހިންގާ

 845ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ. މި ޤައުމުގައި މި އޮތް ސުޕްރީމް ކޯަޓކީ، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުުކރުމުގެ ނިޒާމަކީ، ޖުޑިޝަރީ 

ނޑުމެން އެންމެން އަކީ ަރއްޔިތުންެގ އިތުބާރު ލިބިފައި އޮތް ެއއްަޗކަ ށް ހެދިދާނެ. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ އަުޅގަ

ވަކާލާތުކުރުމަށް ހުވާކޮްށގެން މި ތިބީ. އެކަމަކު ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ޒާތީ މަޞްލަޙަތު 

ްށ، މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު ކުރިއަށް ނެރެ، އެްއގޮތަކަްށެވސް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤަކަްށ، މި ޤައުމަށް ވެދާނެ ގޮތަކަ

ހިނގައިދާނެ ގޮަތކަށް، އަދި މި ޤައުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން ތަޣައްޔަުރވީމަ ާވނެ ގޮތް މި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުެވ، ހަލާުކވެ، ނެިތގޮްސފައި މި އޮތީ. ޤައުމުތަްއ  ނުޑފު  850އިހުސާސްކުެރއްެވއެޭކ ދެންނެޭވކަށް ނެތް. ޤައުމުަތއް ފު

ބަނގުރޫުޓވެފައި މި އޮތީ. ޒިންބާބުވޭ އާއި ުރވާންާޑ ކަހަލަ ތަންތަން އެ ދަރަޖަ އަށް ެވއްޓިގެްނގޮސްފައި ެއ ފަގީރުެވ، 

އޮތީ ފުރަތަމަ ވެސް އެ ތަނެއްގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބައި ތަޣައްޔަރުެވ، ނަޖިސްވުމުން. މިހާރު ރާއްޖެ މި 

ގެ ަބއެއް ނަިޖސްވާނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާނެ، އޮތް ފެންވަރަށް ޢަދުލުއިންާޞފު ޤާއިމުކުރުމު

ޑިއު ޕްރޮސެސް ފޮލޯކުރާ ވާހަކަ. ޑިއު ޕްރޮސެސް ފޮލޯކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސުވާލުކުރެވޭނެ. ގެެނވޭނެ. 

 855ސްޫއލިއްޔަތެއް. ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް. ހާޒިރުކުރެވޭނެ ޖުީޑޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަން. ެއއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަ

ނޑުމެްނގެ އެންމެންގެ ޙައްުޤގައި. ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ނޫން މިއީ.  މިކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ ވެސް ޙައްެޤއް. މަސްއޫިލއްަޔތެއް. އެ ބޭފުޅުން ވެްސ 

ޔިތުންގެ ަޙއްޤު ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ދެމެހެއްޓުމަށް ތިއްބީެވ ރައް

ހުވާކުރަްއަވއިގެން. ެއކަމަކު ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ހުާވެގ މަތީން މިހާރު ހަނދާނެއް 

 860ކަްށ ޤައުމު ހިންގޭނެ ބަަޔކާއި ތިމަންމެން ބޭނުންވާ ޙުކުމެއް ނެތް. ސިޔާސީ މަުގސަދާއި ތިމަންމެން ބޭނުންވާ ގޮތަ

ނެރެދޭނެ ބަޔަކު ސުޕްރީމް ޯކޓުގަިއ ބައިިތއްބަވަން ބޭނުންުފޅުވަނީ. ވަރިހަމަ ެއއީ ކޮންެމ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައި ހުިރ 
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ކުރާ މީހަކަސް. ވަރިހަމަ މީހަކަސް. ވަރިހަމަ ެއއީ ލުޭޓރު މީހަކަސް. ވަރިހަމަ ަމގުފޭރޭ މީހަކަސް. ވަރިހަމަ ވަްއަކން

ތަންތަން ފަޅާ މީހަކަށް ވިޔަސް. މިގޮތަށް މިކަން އޮވެގެެނއް ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް އާދޭހާ 

އެކު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލޮުބވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވަނީ މި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށޭ. މި ޤައުުމެގ 

ނޑިޔާރު   865ގެ ސަލާމަތްކޮށްދެްއވާށޭ. ކިތަްއކިތައް ރިޕޯޓު ޔޫ.އެން އިން މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފައިތޯ މިތާ ސަރުކާރަށް. ފަ

ޖުޑިޝަރީ އޮތީ މި ގޮތަށޭ. މިތާނގައި ޢަދުލުއިންޞާފެްއ ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭ. އެކަްނކަން އަލުން އިންތިޒާމުކޮށް، 

ވެްސ ނާޅައޭ. ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ތަރުތީބުކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. ހަމަ އެންމެ ފިޔަވަޅެއް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އެ ތަނުން ޤާނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަން ފެށުން. މި މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް 

މުހިއްމު  ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރޭތޯ ކަަށވަުރކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ވެސް ވަރަށް

 870މަސްއޫލިއްޔަެތއް އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އަުޅަގނޑު މިއަދު ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ، މާތް މަނިކުފާނޭ. 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް މަނިކުފާނު މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން މިކަން ހުށަހަޅުއްަވއިގެން މި މަޖިލީހަށް 

ނުޑ މި ދަންނަވަީނ އޭނަ މަޤާމުން ވަިކކުރުމަށް ފޮނު އްަވއިދެްއވާށޭ. އަދި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނީ މި މައްސަލަ އިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެވާށޭ. މި ޤައުމަށް ބޭރުމީހުން އަންނަން ބޭނުންވިޔަސް، 

އިމުުކރަން، ސުލްޙަމަސަލަސްކަން، އިންވެސްޓަރުްނ ހޯދަން ބޭނުންވިޔަސް އަދި މި ަޤއުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ 

 875އަމާންކަން ދިގު މުއްދަތަކަްށ ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވިޔަްސ ތި ބޭފުޅުން، ތި ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު ވެްސ 

އަދާކޮށްދެްއވާށޭ. އޭރުންނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތުގެ އައްސޭިރއަކަށް ދެވޭނީ. މި ޤައުމު މި ދަނީ 

ނުޑވަމުން. މި ޤައު ނޑުފު މުގައި މިހާރު މީހުން ރޯމާދުވަލު ވަޅިައޅަނީ. އިހަށްދުވަހު ެވސް ޒުވާން އެތައް ކުދިންެގ ފު

ގަިއގައި ވަޅިައޅައިފި މޫނު ފޮރުވަިއގެން. އެްއވެސް ކަހަލަ އަމާންކަމެއް މަގުމަްއޗަކު ނެތް. އެއީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ކޮންެމ 

މުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެ މީހުންނަށް އެބަ އޮތް. ތާކަށް ޝަރީޢަތަށް ދިޔަޔަސް އެއްކަލަ މީހުން ސަލާމަތްވާނެކަ

ނޑުމެން މި ުއޅެނީ މީހުންމަރާ މީހުންނާއި މީހުން   880ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާނެކަން އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ބޭނެކަން ވަގަށް ނަގާ މީހުންގެ ހާްއޔަކަށް ވެފަ. ީކއްެވގެންތޯ؟ ޢަދުލުއިންޞާފު ނެތީމަ. ޢަދުލުއިންޞާފު ނުލި

ޔަޤީންވުން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވެސް ވަނީ ވަރަށް އަނިާޔވެރި ގޮތަަކށް އަވަހާރަކޮށްލާފަ. އެކަމަކު 

 މިއަދާ ހަމަޔަށް ވެސް އިންާސފުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނުހޯދޭ. ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ ކަެމއް ނުބައްލަވާ... 

 

 885 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޝުކުރިއްާޔ. ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ބޭނުން

 890މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން؛ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ 

ނޑު ަހމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅު މިއަށް  ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިވަން މުއަްއސަސާ ކޮމިޓީން ބެލުމަށް  ނުދައްކަަވއި ތިއްަބވަނީ. އެެހންނަމަވެސް މި މައްސަލަ އަޅުގަ

ވޯޓުދެްއވާނެ ކަމަށް ުއއްމީދުކުރަން. ތި ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މި ޤައުމުގެ ޝަުރޢީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރަން 

ަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމުަގއި ތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވަން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް އަޅު

ނޑު ދެކެނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން މިއަދުގެ މި ޤަރާރާ ގުޅިގެން؛ މި   895ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޖިލީހުގަިއ ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ މި މަޖިލީހުން މި މައްސަލައިގަިއ ދެކޭ ގޮތެްއ ބަލަން ކަަމށް ވީހިނދު، މި މަ

ނޑުމެން  ތިއްބެވި ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެްސ ައދި ޢަދާލަތު ޕާޓީން ވެސް ެއއްވެްސ ވާހަަކެއއް ވިދާޅުުނެވ ތިއްބަވާތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ދާއިާރ ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ  ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް މީ. ައޅުގަ

ތަނަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދެލޯ މަތީ އަތްައޅަިއގެން،  އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އޮތް 

 900ފެންނަ ތަންތަނަކީ ނުފެންނަ ކަންކަމަށް ހަދައިގެން މިާތނގައި މިހެން ތިއްެބވީމާ ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޝަރުޢީ 

ތައް ހިނގަމުންދާ ގޮަތކީ އެ ބޭފުޅުން ަގޔާވާ ގޮތެއް ދާއިރާ އަށް ވާނެ ގޮތް މިހާުރ ވަމުން މި ދަނީ. އެކަމަުކ، ކަން

ނޑު ދަންނަވާނީ ދުނިޔެ އަކީ އަބަދުވެްސ  ކަމަށް ވަންޏާ އެބޭފުޅުން އެގޮތަށް ތިއްަބވައިފާނެ. އެަކމަކު އަޅުގަ

ކަންކަން އެނބުރިއެނބުރި އޮންނަ އެްއެޗކޭ. މާދަމާ ނޭނގެއޭ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮަޅކަށް ކަެމްއ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނިމިގެންދާނީ. ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ވެސް ވެދާނެ. އިންސާފުން ބޭރުން ކަންކަން ކުާރ ބަަޔކު ތިބޭ ތަނެްއގަިއ، އަބުުރ 

ނޑުމެންނަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް   905ގެއްލިފައި ތިބޭ ބަޔަކު ތިޭބ ތަނެއްގައި ކަންަތއްތައް ިހނގަމުންދާނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

ރާ ސިޔާސީނުކުަރްއަވއި ތި ބޭފުޅުން ެވސް ޯވުޓދެއްަވއިގެން މި މަްއސަލަ ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާ، ޝަުރޢީ ދާއި

ނޑިޔާުރގެެއްއ  ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބަލައި، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދެވޭނެ ފަ

ގެން މި މައްސަލަ ބައްަލވައިެދއްވާެނ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކަިއ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެންބަރުން ވެސް މިއަުދ މިއަށް ވޯޓު ެދއްަވއި 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 910 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަދި ދެ މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ ވޭ. 

ިސކުންތު އޮތީ. އެހެންީވމާ، އެއީ ވަގުތު ހަމަވީ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ބަލަން ކަމަށް.  11ވެސް ޖުމްލަ ބާކީ އެހެންނަމަ

އާދެ، އެހެން ޕާޓީއަކުން ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާތޯ އަޅުަގނުޑ؛ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 915 ރުވަން. މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަ
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

الم على أشرف األنبياء والمرسلين وعـلـى آلــه الة والس  العالمين, والص   حيم. الحمد هلل رب  حمن الر  بسم هللا الر  

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން މި އަންނަ  އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަރާރެއްގެ ގޮތުަގއި .أجمعينوصـحـبـه  އަުޅގަ

ނޑިާޔރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ނަމަެވސް އެފަދަ ބާވަތުގެ ކަމެއް  ނޑިޔާުރެގ ވާހަކަތަކަކީ ކޮންމެ ފަ  920ޤަރާރުގައި މި ވާ ފަ

ންޖެހޭ ހިންގާފައި ޮއެވއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، އެކަން ބެލުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއޮގތުން އެކަން ަބއްލަވަ

ފަރާތެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަާސސީން މަތިކޮށްފައިާވ ފަރާތަީކ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަން. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް 

ނަޑއަޅުްއވާފައި ނިންމާފައި އޮތް  ކޮމިޝަނުން މި އޮތީ މިކަމާ މެދު ގޮތެއް ަކނޑަައޅުްއަވއި ނިންމަވާފަ. މިކަން ކަ

ނުޑ ދަންނަވާ ނަޑއަަޅއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  37ނީ ޤާނޫނުައސާސީގެ ގޮތުެގ މައްޗަްށ ބަލާއިރު، އަުޅގަ ވަނަ މާއްދާަގިއ ކަ

 925ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ބަާލއިުރގައި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ަވޒީފާެއއް އަާދކުރުމުގެ ަޙއްޤު އެބަ ލިބިދޭ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި  121ބިގެންވޭ. ތެދެއްމެ، އަދި ހަމައެހެންމެ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ މަސައްކަތެއް ކުރުުމެގ ޙައްޤު އެބަ ލި

އެބަ ބަޔާންކުޭރ ެއ މީހާ ައކީ ނުވަަތ އެ ފަރާަތކީ ެއީއ އަޚްލާޤް ރަނގަޅު ފަރާތެްއ ކަމަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ނުޑގެ ސުވާަލކީ، ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ވެސް އޮންނަ ޤާނޫނީ ހަމަޔަކީ އެ ަކމެއް ބައްލަވަންޖެހޭ ނުވަަތ  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަމަށް މަތިކުރަްއވާފަިއވާ ފަރާތުން އެކަމެއް ބައްަލވައި ނިމުނީމާ އެ ތަޙްޤީޤެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމޭ. ެއ އެ

ނޑިޔާުރގެ އެފަދަ  ނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި އޮތީ އެ ވިދާޅުވާ ފަ  930ތަޙްޤީޤުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ބަލާބެލުމަށް އަޅުގަ

އުޑުމަތިން  7ތަޢާލާ هللا ޑުމެްނގެ ދީނީ ނަޒަރަކުން މި ބަލައިލާއިުރަގިއ ބާވަތުގެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް. އަުޅގަނ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް އަންަގވާަފއި މަޤާސިދުްއ ޝަރީޢާގެ ބޭނުމެއް އެބަ އޮތް. މީހުންގެ އަބުާރއި ިޢއްޒަތަީކ 

ނޑުމެންގެ އަިމއްލަ ނަފްސުގެ ޢިއްޒަތާިއ ކަރާމަތަށް ބަލާ ނޑުމެން އަުޅގަ ފަދައިން އަނެާކގެ ޢިްއޒަާތިއ  އެއީ އަުޅގަ

އަބުރަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް އެއީ. ހަމައެހެންމެ، ތިމާގެ އަބުރާ ކުޅެ، ތިމާގެ އަބުރާއި ޢިްއޒަތާ ވެްއާޔ 

 935މޮޑެިވގެންދާހިނދު، ތިމާ އެކަާމ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ ފަަދއިން، އަނެާކވެސް އެކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްނާނެ. މިކަން މިހެން 

ކީަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކަމާ ބެހޭ ގޮުތން މީހެއްގެ މަްއޗަށް އޮްނނަ ޒާތީ ޙަސަދަވެިރކަން ހުރުމާއެ

ނިޑޔާރަކީ ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ދިޔައީ މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނިގގެން. އެ ފަ

ންތައްތަުކަގއި ޙުކުމް ބިނާކޮށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށޭ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ައއުމަށް ޓަކައި ކަމަށް ބުނެ، އެ ކަ

ކިޔާފަިއ، ބަެއއް މެންބަރުން އެހެން ވިދާުޅވެއްޖެ. އެހެންަނމަވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަާވނީ އެ ވާހަކަތަަކކީ އެގޮތަށް 

 940ވެސް ެއކަން  ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮތް ޖާަގއެއް ނޫނޭ ެއއީ. އޭގެ މާަނ އަކީ ދެން އޮންނަ ވެރިކަެމއްގެ ަމއްޗަށް

އެގޮތަށް ކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ބައެއް މެްނބަރުން މި ވިދާޅުވާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ 

ޙުކުމެއްެގ ދަށުން ރައީްސ ާޔމީން ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަތީ. ެއހެންނެއް ވިދާެޅއް ުނވެވޭނެ. އެީއ މަފްހޫމެއް ވެްސ ނޫން 
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ނިޑޔާރަކާ ދޭތެޭރގަިއ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންފައި މި އޮތީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ އެީއކީ. އެހެްނވީމާ، މި ބޭ ފުުޅން އެ ފަ

ނޑުމެންނަށް. އެހެންވީާމ،  ވެރިކަމަށް އާެދވުމާއި ނާދެވުުމގެ މައްސަލަ މީގެތެޭރގައި ހިމަނައިގެންކަން އެބަ އެނގޭ އަުޅގަ

ނޑު   945ދަންނަވާނީ، އެ ބަޔަުކ؛ ެއ ހުށަހަޅާ ބަޔަކު އެކަން ެއ  މި ދެންނެވި ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމާއެކީގައި އަުޅގަ

ތަޢާލާ އެ ވެރިކަމެއް ދެއްވީމާ، އެ ވެރިކަުމގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން ހޭދަކުރެއްވި ވަގުުތގެ މައްޗަްށ هللا ބަޔަކަށް 

ވާލުކޮށްލުން ބަލާއިރު ކަންކަން ކުަރއްވާަފިއވާ ގޮަތކީ ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ތިމާމެންގެ އަމިްއލަ ނަފުސާ ސު

ނޑިޔާރުން ެއކީެއކަްއޗަކަށް  ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުވުމާ އެީކގައި ހުރިހާ ފަ

ބަދަލުކޮށް، މި ކަންަތއްތަކަީކ އެީއ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް ވާހަކަަދއްަކއިަވއިފި ެއ އިރެްއަގއި. އަދި ސުޕްރީމް 

 950ުޅިވެގންދިޔަ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ހިސޯރުކުރެިވގެްނދިޔަ. އަދި މިފަދަ ބާވަުތގެ ކޯޓުަގއި ތަޅު ވެސް އެ

ނޑިޔާރުންނަށް، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުއަާސސީން ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ އަދި  ކަންތައްތަްއ މިގޮތަށް ދިަޔިއރުގަިއ ފަ

ހިނދު ވެސް މިކަަމކާ ެއްއވެސް އަޅާލުމެްއ ނެތް. މަތިކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކެއް އެ މީހުންގެ ަމއްޗަްށ ލާޒިމްެވގެންދިޔަ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ފަދަ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ޤަރާރު ހުށަހަޅައިގެން މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއުމަށް ވުެރ، 

ހުރި ކަންތައްަތކުެގ  ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ރަްއާކތެރިކޮށް، ތިމާމެންގެ އަބުރު ަރއްކާތެރިކޮްށ، ތިމާމެންނަށް ކުރެވިފައި

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަ ހުރި އަބަދަކުމެ   955މައްޗަށް ތައުާބވުން މާ ބުްއދިވެރިއޭ. އެއީ ސަބަަބކަށް ވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ވިދާުޅވި އަޑު. އިންސާނެްއގެ ބުއްދިފިލައިދިއުމަކީ އެީއ  ހަމަހޭގައި ތިބެންނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ތަޢާލާ هللا ހާ ކަމެއް ކުރުމަށް، ހުރިހާ ކުށެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިެވގެންދާ ހަމައެކަނި ވަސީލަތް އެއީ. އެއީ އިންސާނާ ހުރި

ަތޢާލާ އަންގަވާަފއި މި އޮތީ. هللا އިންސާނާ އަށް ބުއްދި ެދއްވާަފއި، އެ ބުއްީދގެ ބޭނުން ހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް 

މަސްތުާވއެްއޗެހި ޙަރާމްކުރުމުގެ އެންެމ ބޮޑު އެއް ިޢއްލަތަކީ ެއ  އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ރާ ަޙރާމްކުރުން، ނުވަތަ

 960މީހާގެ ބުއްދި ފިލައިނުިދއުމަށް ޓަކަިއ ޙަރާމްކުެރވިގެންދިަޔއީ. މިީއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ ގޮތަކުން ެވްސ 

ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوُكلُّ ُمْسِكٍر   ޙަދީޘްކުރައްވާަފއި މި އޮތީ رسول صل ى هللا عليه وسل مއަންަގވާފައި އޮތް ގޮތް. ކީރިިތ 

ނަޑއަުޅއްަވއި ެއްއވެްސ  .َحَرامٌ  ނޑުމެންގެ ދީނީ ހަމަތަކެްއ ކަ ނޑުމެންނަށް އަްނަގވަިއ، ައޅުގަ އާދެ! މި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮްށދެއްަވއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަރާތެއްގެ އަބުރާިއ ޢިއްޒަަތކީ އެއީ ކަރާމާތްތެރި ެއއްެޗއްކަްނ އަުޅގަ

ެގ ޒަމާނުގައި މީހަކު ައއިސް رسول صل ى هللا عليه وسل مއެކަން އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަންގަަވއިދެްއވާފަ. ކީރިތި 

 965ޝަކުާވކުރޭ، ތިމަންނަގެ އަްނހެނުން މިވެނި ކަމެއް، އެެވނި ކަމެއް އެބަ ކުރެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ކީރިތި ރަސޫލާ 

ނާށޭ. އެހެން ނޫނީ އެ މީހާގެ ބުަރަކށީގައި ަޙއްދުޖެހޭނޭ. އަނެްއކާެވސް ދެންނެވީ. އަެނއްާކވެްސ ޙަދީޘްކުރެއްީވ ހެކި ގެން

ނޑަެއޅިގެްނދިޔައީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުެގ  ހަމަ ވިދާޅުވީ ހަމަ އެ މޭރުމުން. ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހު ވަުގތުގައި އެކަމަށް ކަ

ތޯ އެ ކަންތައްތަަކކީ؟ އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަްށ ވަރަށް ވަުރގަދަ ނައްޞެއް ަކނޑަެއޅިގެންދިަޔއީ. ކޮަބއި

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ިތމާގެ އަބުރާއި ިޢއްޒަތް ަރއްާކކުރަން ތިމާ އެދޭ ފަދައިން،  ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަ
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 970ެއ ޙުކުމަކީ އެއީ ތިމާމެންނަށް ، އަނެކާެގ އަބުާރއި ޢިްއޒަތް ެވސް ރައްާކކުރަން އެަބ ޖެހޭކަން. ކޯޓަކުން ުޙކުމްކުރީމާ

ނޑިޔާރުން ރަނގަޅު. އެކަމަުކ ތިމާމެން ނުރުހޭ ގޮތަކަށް ުޙކުމެްއ  ރަނގަޅު އެްއޗެްއ ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ ހުރިހާ ފަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއީކީ ިމކަން ވާްނީވ  ނިޑާޔރުން ގޯސް. އަުޅގަ ކޮށްފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެ ތަނުގައި ތިބި ހުރިހާ ފަ

ނޭ. ކަމެއްގެ ތަޙްީޤޤަކީ އެއީ ހޯދައި ބެލުން ކަމަށް ވާނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ބައްލަވަންޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތެއް ނޫ

ނޑުެމންނަށް ފެންނަން އޮތް އެްއަޗކީ. ދެން  هللا  وهللا أعظمފަރާތްތަކުން އޮތީ ބައްަލވަިއ ނިންމަވާފަ. އެީއ އަުޅގަ

 975އްތަުކގެ މައްޗަށް، ބޭރުފުށަށް ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ތަޢާލާ އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ. އެ ކަންތަ 

އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ ަޝރީޢަތް ބިނާކުރެވިގެްނ މި ދަނީ. މި ޝަރީޢަތް ބިނާކުރެިވގެްނދާ ހިނދު، އެ ޝަރީޢަުތގެ 

މަޢަކަށްމެ ލާޒިމްވެގެްނވާ ކަމެއް. މައްޗަށް އެކަން ޙާކިާމގެ ނިންމުންތައް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ، މުޖުތަ

ނޑު ެވސް މެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޙުކުމެްއގެ ަމއްޗަށް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން  މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނީ މިންގަ

ބަހުސްނުކުރާށެކޭ ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، ބަހުސްކުެރއްިވ ކަމަށް ވީނަމަެވސް، އެ ޙުކުމެއް ނުވަަތ ެއގޮތަކަްށ 

ނޑައަުޅްއވަިއ ައންގަވާަފއި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، هللا ކިމާެގ ޒިްނމާއެްއގެ ގޮތުަގއި ނިންމެވީމާ، އެ ޙާ   980ތަޢާާލ އެކަން ކަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ަފދަ ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް ިމޮގތަށް ގެންދާކަމުަގއި ވަނީ ނަަމ، އަުޅގަ

ގެ ައބުރާއި ޢިްއޒަތަށްތޯ އަަރއިނުަގންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާކުތޯ އަބުރާއި ިޢއްޒަެތއް ޮއތީ؟ ކާކުތޯ ބުނާނީ. ކާކު 

ފެނިގެންދިޔަ، ތިމަންނަމެންގެ ވެރިކަމެްއަގއި ހުރިހާ ކަމެއް، ޢަދްލުއިންޞާފް ލިބިގެްނދާނެ ކަމަށް، އިޤްތިޞާުދ 

ނަމެން ޤައުމު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. އެއް ިރސޯޓާއި ދެ ލެޕްޓޮޕުން، ނުވަތަ ދެ ރިސޯޓާއި އެއް ލެޕްޓޮޕުން ތިމަން

 985ހިންގާނެ ކަމަށް. އެ ލެޕްޓޮޕް ވީ ތަނެއް ވެސް ނޭނގެ. ަވަގށް ނަގާފައި އޮތީ. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން 

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު ހިންގުމަށް ޓަކައި އިްޤތިޞާދީ މާހިރެއްގެ ގޮުތަގއި  މި ދިޔައީ މިއަދުެގ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަ

އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ވެރިން  3އް ކުަރްއވަމުން ގެންދަވާ ގޮތުން މިައދު ފެއިލްވި އެ ބޭފުޅާ ކަންތައްތަ

މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ރައީސް ޔާމީން ކައިރިން ފިލާވަޅު ނަަގން. އިޤްތިޞާދަކީ ކޮބަިއކަްނ ދެނެގަންނަން. ކޮބައިތޯ އޭެގ 

ކީ. މީގަިއ މިއަދު ަބއެްއ މެންބަރުން ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގަިއ ތަޢާރަފަކީ. ކޮބައިތޯ ަރއްޔިތުްނނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަ

 990ތަޢާލާ هللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެްނ މި ދިޔަ ޙަޤީޤަތަކީ ަރއީްސ ޔާމީންގެ ަމއްޗަށް، ރައީްސ ޔާމީނަށް މިއަދު 

ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވި ވެރިކަަމކީ ެއއީ، ަހވާލުކޮށްދެްއވި ވެިރކަމަކީ ެއއީ ޢަލީ ޙަމީދު، ުނަވތަ މި ބޭފުޅުން މި ވިދާުޅވާ  ކަ

ނިޑޔާރު، އެ ކޯޓުަގއި އިންނަަވއިގެްނ ކުރެްއވި ުޙކުމެއް ކަމަށް ހީވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަަކ ެއ  ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ނޑުމެްނެގ  ދެއްކެީވ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ. ަބޔަކުމީހުންނަށް ރައްޔިތުން ާތއީދުނުކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޫން. ވެރިކަން ހަވާލުކުރެްއވި. ނަަމވެސް އެ ޒިންމާ އަދާކުރަްނ ތިމާމެންނަށް ނޭނގިދިއުމަީކ ެއއީ އެހެން މައްސަލަެއއް 

ނޑިޔާރުންެގ ބޮލުަގއި އެ ިޒންމާ އަޅުވަންޖެހެ ސަބަބެްއ   995މީހުންގެ ބޮލުގަިއ އެ ޒިންމާ އަޅުވަންޖެހޭ ސަބަެބއް ނޫން. ފަ

އެ ޝަކުވާ އަުޅވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ެއއީކީ. އެހެންވީމާ،  ނޫން. ދެން ތިބި އިދާރީ މުވަްއޒަފުންގެ ބޮުލގައި 
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ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންެމ މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެްސ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ބެހޭ ގޮުތން ވެސް ވާހަކަދަްއކަވަމުން 

މައްސަލަ ޤަރާރެއްެގ  ގެންދާއިުރގައި އެބަ ޖެހޭ އެ ަކންތައް އޮތް ގޮތެްއ ބަލަން. ީކއްވެތޯ މުީލއާގޭ ތެެރއިން ރާ ފެނުނު

ނޑުމެން މިއުިޒަކލްޗެއަރގެ ނަމުަގއި މުލީއާގޭެތރޭގައި ބަރަހަނާ ގޮުތަގއި ދެ  ގޮތުަގއި ނުހުށަހަޅަނީ؟ ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަ

 1000ޖިންސުގެ މީހުން މިއުޒިކަްލެޗއަރ ކުެޅ، ކަންތައްތަްއ ކުަރމުންގެންދިޔައިރު މިކަން މަާނކުރާ ޤަރާރެއް ނުހުށަހަޅަނީ؟ 

ންތޯ އެ ބޭފުޅުންެގ ެކބިނެޓު މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެިއން، އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުާވ އެ ބޭފުޅުންެގ ވެިރކަމުަގއި، ކީްއވެގެ

ކީްއވެގެންތޯ އެ މިނިސްޓަުރންގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބޭފުުޅން ބަރަހަނާ ވީީޑއޯތައް ާޢްއމުކުރެވިގެންިދޔައިުރ، ެއކަން 

ނީ؟ ީކްއވެެގންތޯ އެ ވާހަކަ ނުދަްއކަނީ؟ އެހެންވީމާ، މި އޮންނަނީ ޤަރާރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަާޅފައި ނުބައްލަވަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނީ ގޮތުން ވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތަކީ ެވސް ތިމާ އެހެން މީހަކަށް 

 1005ން ނަސޭހަތެއް ދީ އިޞްލާޙުކުރަން އެދޭކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ފުރަތަމަ ތިމާމެން އިޞްލާޙުވާށޭ. ތިމާމެ

އިޞްލާޙުވުމަށްފަހުަގއޭ އެހެްނ މީހަކަށް އިޞްލާޙުވާން ޮގވައިލާނީ. ތިމާ އެފަދަ ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ކަންަތއްތަްއ 

ކުރަމުން، އެހެން މީހުންނަށް އެ ކަންތައްަތއް ޮގަވއިލީމާ ކޯްއޗަކަށްތޯ މި ވަނީ؟ އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ިމ 

އި ފޮޓޯެއއް ނުވަތަ ވީިޑޯއއެއް ދަްއކާފައި، އެއީ ާކކުކަްނ ނޭނގޭ މިންވަރުގެ ނުސާފު އުޅޭ ވާހަަކއަކީ މިފަދަ ޒަމާނެއްގަ 

ނޑުން އޭނަ އަމިއްލަ އަށް އޭނަ ަވޒީފާއާ  އެްއޗެއް ަދއްކާފަިއ، މިއީ ިމވެނި މީހެއް ކަމުަގއި ބުނެ، އަޚްލާޤީ މިންގަ

 1010ކަމަކަށް ނުެދކެން. ތަޙްޤީޤުކުރަްއވަންޖެހޭ  ދުރަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑަައޅަންޖެހޭނެ ތަނެއް މި ތަނުގައި އޮތް

ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުކުރައްަވއިފި. އޭގެ ނިންމުންތަކެއް ނިްނމަވައިފި. ކޯނީ ރިޕޯޓް ޤަޫބލުނުކުރެއްވި. ެއއް ފަހަރު 

ޤަބޫލުކުރައްވާނެ. އަނެއް ަފހަރު ޤަބޫލުނުކުރާނެ. ރަނގަޅަށް؛ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް ދަންޏާ ޤަބޫލު. އެ 

ނުޑ ބޭފު ނޑަެއޅިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ ޅުންނަށް ނުރަނގަޅުކޮށް ދަންޏާ އެ ނުޤަބޫލު. އެ އުސޫލުން މީތި ވެސް ކަ

ތަޢާލާ އިންސާނާ މާތްކުރެއްވި ކަމަށް ޓަކައި هللا ދެކޭގޮުތގައި މިއީ އިންސާނީ ހަމައެއް ނޫން. އިންސާނީ ހަމަތަކަކީ 

ْمنَا بَنِي آدَمَ ތިރާމުކުރުން. އެއް އިންސާނަުކ އަނެްއ އިްނސާނަކަށް ޤަދަރުކޮށް އިޙް ނޑު ދަންނަވާީނ  َولََقْد َكرَّ  1015އަުޅގަ

ނޑުމެން މާތްކުރަްއވާފަ. އެީއ، އިންސާާނ، އިންސާަނަކށް ވީތީެވ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ هللا އިންސާނާ  ތަޢާލާ ވަނީ ައޅުގަ

އަެންއކަކަށް އެކަން ދިމާާވ ކޮންމެ  މުސްލިމުން. އަޚުންތަކެއް. އަުޚންތަކެއްެގ ގޮުތަގއި ދިމާވާ ަކމަށް ވަނީ ނަމަ، އެކަކު 

ހާލަތެއްގައި އެކަކު އަނެއްަކަކށް އެހީތެރިވެދޭނެ. އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްދޭން ވެސް މަސައްަކތްކުރާނެ. އަދި އޭެގއިތުރުން 

ނެ. މި އެ މީހަކަށް ހާލެްއަގއި ޖެހިއްެޖކަމުގަިއ ވަީނ ިވއްާޔ މުއްސަދނދި ހާލުގައި ހުންނަ މީހާ ެއހީތެރިކަން ވެސް ދޭ

 1020ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް؛ އެ މީާހ އަށް ކުރެޭވ ކަމަީކ، ެއއީ ެއ މީހާ އަށް ދުލުން ސަލާމަްތކޮށްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ ދުލުން 

ސަލާމަތްކޮށްދޭންޖެހޭ. އަތުން ސަލާމަތްކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަތުން ސަލާމަތްކޮށްދޭންޖެހޭ. އެވަރުން ނުވާ ކަމަށް 

ތަޢާލާާއ ަވކީލުކުރުމަްށފަހުގައި ތިމާެގ ހިތުން ވެްސ هللا ާލމަތްކޮށްނުދޭކަމުގައި ވަންޏާ ިތމާ ވަންޏާ ތިމާ އަށް އަތުން ސަ

އެކަމުގެ ނިޔަތް ގަނެ، އެކަމަްށ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކަންތައް ކުރަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޒަމާން 
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ެއއީ ަރއްކާތެރިވާންނުޖެހޭނެ ެއްއޗެއް ކަމަށް ބަެއއް މީހުން ބަދަލުވެ، ތިމާެގ އަބުުރ ފިަޔަވއި އެހެން މީހެއްެގ އަބުރު 

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް  ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ހަލާކުވެދާނެ. އަޅުގަ  1025ދެކޭދެކުމަކީ ެއއީ ވަރަށް ދެަރ މައްސަލައެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދީނީ ނުރައްކާތެރި ެގއްލުމެއް ވެދާެނ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒުވާން ީޖލަށް ނުބައި މެސެޖުތަކެއް ދެ ވިދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޚްތިޔާރު  ނުޑ އަޅުގަ ނޑުމެން ިއޚްތިޔާރު ކުރަމާހިނގާ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ދީނީ މިންގަ ނޑު އަުޅގަ މިންގަ

ނޑުމެން އެަކކު ައނެއްކަކަށް ކަްއޗެްއ ނުލާނެ.  ނޑުމެންގެ ނަފްުސ އަުޅގަ ކޮށްފިކަމުަގއި ވަީނ ނަމަ، އަުޅގަ

ެނއްަކކަށް ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ ެއަކކު އަެނއްކަކަްށ މި ފަދަ ބާވަުތގެ ޢަމަލުތަކެްއ ނުހިންގާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެަކކު އަ

 1030އެކަުކ އަެނއްަކކަށް އަބުާރއި ިޢއްޒަތަށް އަރަެއއް ުނގަންނާނެ. ތިމާ އަީކ އެންމެ މޮުޅ މީހާ ކަމަށް ދެކިގެްނ، ތިމާވަުރގެ 

ށް ުވރެ ވަކި ދަށުދަރަޖަިއގެ މީެހއް ނެތް ފަދަ މީހެއް ެއއީ. މީހަކު ނެތް ކަމަށް ދެކެފި މީހާ އަކީ، އެ މީހާ އަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރައްވާށޭ 

ނަޑއަޅަނީ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވަީނ. އެހެންވީ ނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނޭ ޤާނޫނީ ހަމަ ކަ މާ، އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ... ނޑުގެ ވާަހކަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަ  ދަންނަވާނީ، އަުޅގަ

 1035 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި، ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ާވހަކަފުޅު ނިންމަވައިލެްއވުމަްށ 

ނޑު މިހާރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ އިޝާރާތެއް ލިބިފައި އޮތީމަ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 1040 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ސް. އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮތް ކަންތައްތަުކގަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ 

 1045ވާހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ. މިހާރު ވާހަކަދަްއކަވަމުްނގެންދަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަމއްަސލަތައް އެބަ އުޅޭ ސުޕްރީްމ 

ަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ސީާދ އަމާޒުކޮށްަފއި ެއކަމާ ުގޅޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިގެން. އެ ބޭފުާޅގެ މައްސަލަަތއް ބަލަމުންދާއިެރއް

ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއބަ އޮވޭ ލިޔެފަ. އެހެންވީމާ، އެ  ވާހަކަ ދަންނަވައިލީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 1050 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރި މެންބަރު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މަްއސަލަިއގައި ަދންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެ

ނޑެކޭ ވެސް އެްއގޮތަށް ަގވާއިުދގަިއވާ އެްއޗެްއ ވަރަްށ ސާފުޮކށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.  މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ފުޅަށް ކޮމެންޓުކުރެްއވުމުެގ ގޮތުން ނިޒާމީ މަްއސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދަްއަކވާ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އެ ާވހަކަ

ނެގުމަކީ ެއއީ ނިޒާމީ މައްަސލައެްއގެ ގޮުތގައި މި އޮންނަީނ. އެގޮތަށް ނެގުން އެއީ ގަާވިއދު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން، 

 1055ލިބެނީ ބަހުސްގެ   ކޮމެންޓުކުރުމަށް ޓަކައި. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެގޮތަށް ކޮމެންޓުކުރެއްވުުމގެ ފުރުޞަތު މި

ވަގުުތަގއި. އެ ބަހުސްގައި ދެން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވއިރު އެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެްނދޭ. އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑު ބަލަނީ. އެހެންނަމަވެސް  މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައީ ވެސް. އަދި މިހާރު ދަނީ ވެސް އެގޮތަށް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންަތއްތަާކ ދޭތެރޭ ވިސްަނއި ފިކުުރކުަރން. އެހެންެވގެން އަޅުަގނުޑ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަުޅގަ

އެގޮތަށް މި ދަންނަަވއިލީ. އެެހންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ައދަބުވެރިކަމާ އަދި އިޙްތިމާރާ 

ނޑުމެންނަށް މި ގެންދެވެނީ ވަ  1060ރަށް އޮމާންކޮށޭ. ެއހެންވީމާ، އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އެކު ެވސް މި އެދެނީ އަޅުގަ

ނަޑށް އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮމާންކޮށް ގެންެދވޭނޭ. އެކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ސަލަ އެގޮތުން ަގާވއިދުަގއި ނިޒާީމ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ހުއްދަދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެ ނިޒާމީ މައް

ނުޑ އެަބ  ބަލައިގަންނާނަން. އެހެންނަމަެވސް އެ ިނޒާމީ މައްސަލަ ބަަލއިގަންނާކަްށ ހުއްދަެއއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ޖެހޭ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްހިތަން. އަޅުގަ

 1065 ކުރިއަްށ ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން.  އިބްރާހީމްގެ ވާހަކަފުޅު

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑުގެ ވެސް ޢިްއޒަތާިއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ރިޔާސަތުން ޖަވާެބއް ނުދިންކަމުގައި ވިަޔސް ައޅުގަ

އިތުރު ވާހަަކއެއް ވިާދޅުެވގެން އެ ދިަޔއީ. އަުޅަގނޑުގެ އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ  އަބުރުގެ މަްއޗަށް އަެނއްާކެވސް

 1070މައްސަލަެއއް ެއއްވެސް ކޯޓެްއގައި އެްއވެސް ތަޙްޤީޤީ އިާދރާއެްއގައި ނޯންނާނެކަމުގެ ަޔޤީންކަން އަރުވަން. އާދެ! 

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ  ސަބަބަކީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއޭ އަޅުަގނޑުމެން ދީނީ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަ

ތަޢާލާ ވަޙީކުރަްއވާފައި މި އޮތީ ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުމަކީ އެީއ އިންސާނަކު ނުވަތަ މީހަކު هللاކީރިތި ޤުރުއާނުގައި 

. މާނަ އަކީ، ފިތުނަވެިރކަމަީކ މީހަކު ގަތުލުކުރުމަށް ވުރެ الفتنة أشد  من القتلގަތުލުކުރުމަށް ވުރެ ނުަބއި ަކމެކޭ. 

ނުޑގެ ނުބަ އިކަމެއް. މިއަދު ނިކަން ބައްލަަވއިލަްއވާ! މިކަހަލަ ކިަތއް މީހުންގެ އަބުރުތޯ އެ މީަހކު؛ ެއކަމަކު، އަުޅގަ

 1075މައްސަލަެއއްތޯ އަސްލު ބެލިެގން މި ދިޔައީ. ތިމާގެ އަމިއްަލ ނަފްސު ސަލާމަތްކުރަން އެދޭކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ތިމާގެ 

އެހެން މީހަކު ިއޞްލާޙުކުރަން އެދޭކަުމގަިއ ަވނީ ނަމަ، ފުރަތަމަ ވެސް ، މަޞްލަޙަތަށް އެދޭކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ

ނަޑއެިޅ  ނޑާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް. އެކަމަކު ކަ ނަޑއެއްާނޅާ އަުޅގަ އިޞްލާޙުވާްނވީ ތިމާކަން. ުސޕްރީމް ކޯޓަކުން ކަ
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ވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ފަރާތުން އެ ވާހަކަ ދެއްކެވީމާ މީގައި ވަރަށް ހައިރާންކަން އުފެދިގެންދިޔަ. އެހެން

ނޑު ދަންނަވަން  ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަީކ، މީހުންގެ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮބައިަކން ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1080އަބުރާއި ޢިްއޒަތާއި ސަލާމަާތއި ރައްކާތެިރކަމަކީ ޤައުމުތަުކން ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ޖަމާޢީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭނެ 

ގައި ވާީތވެ ޓެކްޮނލޮޖީ ކުރިއަރާފަިއވާ ޒަމާންތަުކގައި ހަދާފަިއވާ ފޮޓޯތަާކއި ީވޑިއޯތަުކގެ މަްއޗަށް ނަޒަުރ ކަމެއް ކަމު 

ހިންގައި ބަލާއިުރގައި މި ަކންތައްތަކަށް ތަޙްޤީޤީ ނަޒަަރކުން ބަލައި، ތަޙްޤީޤީ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންގެންދަވާނޭ. 

ނޑު  ދަންނަވާނީ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ޤަރާރަކީ މިއީ ކަމެއް؛ ކަމަކާ އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަ

ބެހޭ ގޮތުން ަވކި މުައއްސަާސއަކުން، ަވކި ގޮތަކުން، ަވިކ ފެންވަރެްއގަިއ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާފައިވާ މައްސަަލއަކަްށ 

 1085 ވާތީެވ، މި މައްސަލަިއގައި ުހރިހާ ގޮތަކުންމެ ރަނގަުޅވާންޖެހޭނެ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް  31ވުމާެއއްކޮށް  11331ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 1090 

 ]އަށް  11311އިްނ  11331ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދަން 0.1އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އެޖެންާޑ އައިޓަމު   1095ގެ ދަށުން އަުޅގަ

ގެ ދަށުން 0.1ކަމަށް. މި ވަގުތު ެއްއވެްސ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން އެދިވަަޑއިގެންަފއިނެތުމާ އެކު އެޖެންޑާ 

އިވާ ޤަރާރުގެ ބަުހސްގެ ވަގުުތގައި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ދެވިފަިއވާ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅިފަ

ނިމުމަމަކަށް އައީކަުމގަިއ ަކނޑަައޅަން. ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ މި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް 

 ންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފަހުބަސް އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް. ހުށަހަޅައިދެއްވި މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 1100 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ވީިޑއޯގެ ަމއްސަލަ ފެންމަތިވެ،  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

އްޗަށް ތިލަވީާމ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެންމެންގެ ލޯމަ

ނުޑ. އެއީ  ވަނަ އަހަުރަގއި. އެ މައްސަލަ އޭުރގަިއ  2113ޓަކައި ުކއްލި މައްސަލަެއއްެގ ގޮތުގައި ހުށަހެޅީ އަުޅގަ
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 1105ށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަމޭ މިހާހިސާބަށް މިކަން ގޮއްަސ ހުށަހަޅަމުން ވެސް އަޅުަގނުޑ ދެންނެވިން އަޅުަގނޑު ވަރަ

އެންމެންނަށް މި ވަރަށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް މިކަން ފަޅާއެރީމާ، ދެން މި ނެޓުވޯުކގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ،  އޮއްބާލުމަށް މަސަްއކަތްނުކުަރއްވާނެ ކަމަށް. ޭއގެ އަހަރު ފާއިތުވެިދއުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް އޭުރވެސް ހީވި މިކަން މިގޮތަްށ  އަޅުަގނޑު އޭުރަގއި އުއްމީދުުކރާ ގޮތާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ނިންމި ތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މި ރާއްޭޖގެ  ނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ކަމަީކ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 1110ނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުކޮށްދޭ އިންޞާފު، މި ިއންޞާފު ނުލިބޭ ވާހަކަ. މި ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤވާ އިްނޞާފު، ޤާ

ނޑިޔާރުން މި  އިންޞާފު ލިބުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގެ ވާހަކަ. އެންމެ ބޮުޑ އެއް ހުރަހަކަށް ވާނީ މި ދެްނނެވި ކަހަލަ ފަ

ންނަށް އެނގޭ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުަގިއ ތިއްބެވުން. މިހެން ދަންނަާވއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުަތކެްއ ހިފަހައްޓަވާ  ނޑިޔާެރއްަގއި ުހންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ސުލޫކީ މިންގަ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީ ަނަގހައްޓަަވއި ފަ

ނޑުމެން މި  ނިޑޔާރުންެގ ވެްސ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަ ވަރަށް ޤާބިލު، ރަނގަޅު ަފނޑިޔާރުން އެބަ ިތއްބެވި. އެ ފަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ، މި ރާއްޭޖގައި މި މަސައްކަތްކުރަ  1115ނީ. މި ވާހަަކ މިދައްކަނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި؛ ޚާއްަޞ ޮގތެއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ހާލަތު އޮތް ގޮތް މި ވަނީ އ.ދެގ ފެންވަރުަގއި ވަރަށް ބޮޑެިތ  ފަ

ޑުވުން ފާުޅކުރަްއވާފަ. އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވާ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހުަގިއ އ.ދ އިން މި ކަމުަގއި ކަންބޮ

ނޑިޔާރުންނަށް،  ނޑު ެއއް ކަމަކީ މި ާރއްޖޭަގއި ޖުޑީޝަީރގެ މިނިވަްނކަމޭ ބުނީމަ، މި މަފްހޫމް ވެސް ގިނަ ފަ މައިގަ

ނޑިޔާރުންނަށް  ނޫނީ ޖުޑީޝަރީ ދާއިރާގަިއ މަސައްކަތްކުރަްއވާ، ޚާްއޞަ ގޮތެއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓު ފަ

ނުޑ އެންމެ ަކންބޮޑުވާ ކަމަކީ. ޖުޑީޝަލް ިއންޑިޕެންޑެންސްއޭ ބުނީމަ ިމ އެނިގވަ  1120ަޑއިނުގަންަނވާ. އެހެންވީމާ، މީ އަުޅގަ

މަފްހޫމް އެނގިވަަޑއިނުގަތް. ދެން މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީ، ޑިމޮކްރެިޓކް ވެލިުއސްތަކެްއގެ މަްއޗަށް ެއކުލެޭވ 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. މިހެންވެގެން ކަންނޭނގެ ބަެއއް ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ނެގެހެްއޭޓނެ އެްއވެސް ގޮތެ  އް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚުން ވާހަަކފުޅުދައްަކވާއިރު، ަދއްަކވައިފި ހަމަ މި މޭރުމުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި ރާއްޖޭގައި 

ނޑު އެންމެ ހިތާމަކުރަނީ ނޑިޔާުރގެާއ މެދުަގއި  ރޯންގެއް ުނވަތަ ނުަބއެްއ، ޯގހެއް އޮްތކަން ޤަބޫލުނުކުރަން. އަުޅގަ ފަ

ނޑުމެން ގިނަ ރައްޔިތުން މި އާދޭސްކުރަީނ ތިމަންނަމެންނަށް ލިބެންވާ   1125ނުބައި އޮތްކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ނުކުރުން. އަުޅގަ

ޙައްޤު އިންސާފެއް ނުލިބެޭއ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވީމަ ނޫންތޯ އެގޮތަށް އެ ަޝުކވާތައް އެހާ ބޮޑަށް އިތުުރވެފައި ިމ 

ނޑިޔާރުން؛ މިދެންނެވި ކަހަލަ ވަނީ. އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ގޮންޖައްސަަވއި މި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ަޙއްުޤގައި ހަަމއެކަނި ނިކުމެ މި ރާއްޖޭގެ ަޢދުލްއިންޞާފުގެ ޙައްޤު ޤުރުާބންކުރީމާ އަޅުަގނޑުމެން މި  ފަ

ނުޑ  ނޑު ވަރަށް ހެޮޔ ހިތާމަކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން އަުޅގަ ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް ޤަާރރު؛ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ ެވސް ޙައްޤުަގއި. ރާއްޖޭގައި ަވކާލާތުކުރަްއވާ   1130ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާފަިއވާ ޤަރާރެއް. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަ

ާރއްޖޭެގ ، ވަކީލުންެގ ެވސް ޙައްުޤަގއި. މުޅި ދާއިާރގައި މަަސއްަކތްކުރަްއވާ އެންމެހައި ބޭފުުޅންގެ ޙައްުޤގައި 
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ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދުމަށް ވަޑައިގަންަނވާ ހުރިހާ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ދައްކާ ވާހަަކއަކަށް ވާީތ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުއްމީދުކުަރން، މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ، މަނިުކފާނު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް 

ގެ ޮގތުގަިއ ވެްސ އެަބ އިންަނވާ. މަނިކުފާނު ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ިމ ޕާޓީން މިއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް 

 1135ވޯޓުދެްއވަިއގެން މި މައްަސލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް، ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާ ނުބައި  ހުށަހަޅުއްވައި ާތއީދުލިބުނު ފަދައިން ފޮނުއްވަިއގެން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް

ނޑުެގ  ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެޭދ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ ނިންމުން، އެ ކަންަތއް ވީ ގޮތް ބެއްެލްއވުމަށް އަުޅގަ

 ފަހުބަސް ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 1140  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން، ިޢއްޒަތްތެިރ 0.1ބަރު. އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެން 

 ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުމެންބަރުން ބަހުސްކުރައްވަމުން ގެންދެވި، 

ކަުމގައި ަކނަޑއަޅަްނ. މި ޤަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރުގެ އިބްތިާދޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީ

 މަޖިލީހުގައި ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯޓު ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަން.

 1145 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް.މި ހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިނުނި ،11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 1150 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިީޓތަ، 11ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 1155ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  -11.1

ނޑުމެން ހުްއޓައިލާފައި ފަށަން ބެލިއިރު މަސައްކަ ތް ކުިރއަށް ގެންދިުއން. އިްއޔެ ޓެކްނިކަލް ަމއްަސލައެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ދެވި، އެންމެ ފަހުން ފުރުޞަތުއެރުވިަފއި ވަނީ   ގަމުވަގުތު ވެސް ނެތުމާއެއްކޮްށ، އޭރު އަުޅގަ
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ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާ  28ށް. އެއީ ސްމާޢީލައި ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން މި ޖެހެނީ  ވަނަ  28އިޞްލާޙަށް. އެ އިޞްލާޙު ުހށަހަޅުއްަވއި ނިމިފައި ވަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

 1160ަފއިވާ އިޞްލާޙަށް. ހުށަހަޅުއްވާ ނާޡިމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވައިކަަރދޫމާއްދާގެ )ށ( އަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ވަނަ ާމއްދާެގ  28އިޞްލާުޙކުރަން.  ވިއަންނަނިއަށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  28ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑައަަޅއިއްޒަމިނިސްޓްރީެގ މުވަ  ޒޯން ސުޕްރިންޓެންޑެްނޓަކީ -)ށ(  1165އެކަމަކު ޯބޑުެގ މެންބަރުންެގ  ުފންގެ ތެރެއިން ކަ

 މިނިސްޓްރީގެ މުވަްއަޒފެކެވެ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ،ކަމަށް ޤާބިލު ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ ޙައްމަދުމު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ. 

 1170 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްިވ  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވަިއކަރަދޫވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް  28އާދެ! 

ނޑު ތާއީުދކު  ރަން.އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 1175  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަްތތެރި ާދއިރާގެ  ަވއިކަރަދޫވަަނ މާއްދާެގ )ނ( އަްށ  28

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 1180ވަނަ ާމއްދާެގ  28އިޞްލާުޙކުރަން. ވި އަންނަނި އަށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(  28ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ  ެއވެ. ވަނީ މި ތަާކއި ިޒންމާ ތިރީގައިރިންޓެންޑެންޓުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުޒޯން ސުޕް -)ނ(

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1185 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުތެރި ޢިްއޒަތް ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްވި  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް  28އާދެ! 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.އިޞްލާޙަށް އަ  ުޅގަ

 1190 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްާވ  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  20ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1195 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ޒޯން ޤާއިމްކުރުމުެގ  ން.ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުވި ( އަންނަނިވަނަ މާއްދާގެ )ނ 20ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކު

 ންގޮތުން ބޯޑު ހެޅުން، އުސޫލެްއގެެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަމި މާއްދާގެ )ހ( .ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 20 މަރުޙަލާތައް.

ިޑވެލޮޕަރަށް  ތެޭރގަިއ އިނީޝަލް ޕާމިޓް ުދވަހުގެ 12ރީޚުން ފެިށގެން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ ތާ

ޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ލި ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 181ގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަދި އެ އިނީޝަލް ޕާމިޓު .ދޫކުރުން

 1200 .އެ ޑިވެލޮޕަރަށް ބޯުޑން ދިނުން ފުރުޞަތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 1205 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  20

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1210 ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  20ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުާވނަން އެދިވަޑަިއގަތީމަ. އާދެ! ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  އަޅުގަ
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ހުށަހަޅުއްވާ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންޢިްއޒަްތތެރި ދާއިރާގެ  އަލިފުށީވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް  20އެއީ 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޔާމިނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ާދއިރާގެ އިޞްލާޙަށް، 

 

 1215  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ވަނަ މާއްާދެގ  20ޒޯން ޤާއިމުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް.  ން.ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުވި އަންނަނިއަށް ( ވަނަ މާއްާދގެ )ނ 20

އެ ، ވާނަމަ މަށްގޮތުން ބޯޑަްށ ޤަޫބލުކުރެވޭ ކަ ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން، އުސޫލެްއގެމި ާމއްދާގެ )ހ()ނ( އަށް 

އަދި އެ އިނީޝަލް  .ިޑވެލޮޕަރަށް ޫދކުރުން ތެޭރގަިއ އިީނޝަލް ޕާމިޓް ުދވަހުގެ 21ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

ތަްފޞީލު ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު، އެ ޑިވެލޮޕަރަށް  ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި 181މިޓްގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޕާ

 1220 .ބޯޑުން ދިނުން

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 1225 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަްތތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާގެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ައށް  20

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1230ހުށަހަޅުއްާވ  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް 20ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ދެއްެކުވން:ވާަހކަ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މި )ނ(.  -20 ން.ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުވި އަންނަނިވަނަ މާއްދާެގ )ނ(  20ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ 

 1235ަމށް ވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން، އުސޫެލއްެގ ޮގތުން ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަ

ދުވަުހެގ ތެރޭގައި އިނީިޝއަލް ޕާމިޓެއް ިޑވެލޮޕަރަށް ދޫކުރަންވާނެ އެވެ. މި އިނީޝިއަލް ޕާމިްޓ  28ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޒޯަނީކ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީެއއް ނުވަތަ ރަށެްއގެ ބަެއއް ނުވަތަ ސިީޓއެްއގެ 

ނަޑެއޅޭ ޒޯނެއް ކަމަށް ވަންޏާ، ެއ ރަށަކަށް ނުވަތަ ސިީޓއަކަްށ ނިސްބަތްވާ ަކއުންސިލަާކ ބައެއް  ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަ
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ބޯޑުން މަޝްވަރާކޮށް، އެ ަކުއންސިލެއްގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެ އެވެ. އަދި އެ އިނީޝިއަލް ޕާމިޓްގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 1240ޅުމުގެ ފުރުޞަތު، އެ ޑިވެލޮޕަރަްށ ބޯޑުން ދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ތަްފޞީލު ލިޔުންތައް ހުށަހެ 181

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 1245 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1250ށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަ އިސްމާީޢލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމު ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް  20

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ހަކަދެްއކެުވން:ވާ އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް...  20ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1255 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  20ވާ! މާފުކުރައްވާ! އަދި ުކޑަކޮށް؛ އާދެ! އޭގެ ކުީރގެ އިޞްލާެޙްއ އެބަ އޮތް. މާފުކުރައް

ނުޑ  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މަރަދޫ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާަޙށް އޭގެކުރިން އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ފުރުޞަތުއަރުވާނަން އެދިަވޑަިއގަތީމަ.  ވަަނ  20 ،އަރުވަން އާދެ، އަުޅގަ

 1260 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް. މާއްދާގެ )ނ( އަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މި  .)ނ( -20އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 20ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ  ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން، އުސޫެލއްެގ ޮގތުން ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަަމށް ގެމާއްދާގެ )ހ(

 1265ޓްެގ . ައދި އެ އިނީިޝއަލް ޕާމިޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކުރުން ނީޝިއަލް ޕާިމޓްއި ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި 31ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ިލުޔންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ، ެއ ިޑވެލޮޕަރަށް ބޯޑުން ތަފްސީލު  ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި 181ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދިނުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1270ފަހުމީ އަށް. އެއީ މަރަދޫ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު އަރުވަން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 ށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރެްއވުަމށް.ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

 1275 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ  20ދަނީ ހަމަ މުޅިން  މި ؛ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް 20ަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަޅު

ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( އަށް ގަމު ދާއިާރެގ  20އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙު.  .)ނ( އަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކެއް އަދި

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު ށަހަޅުއްވާހުއިސްމާޢީލް  ފައްާޔޟްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1280 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

މި މާއްދާގެ ށް. ކުރުމަލާޙުޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އި އަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  20ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ެއ ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚުްނ  ނަމަ، ިއވާ މިންަގނޑުތަކަްށ ފެތޭއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަވާ ގަ ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން، )ހ(

ގެ ތާރީޚުން މިޓުޕާ އަލްއަދި އެ ިއނީޝި .މިޓެއް ިޑވެޮލޕަރަށް ދޫކުރުންޕާ އަލްއިނީޝި ުދވަހުގެތެޭރގައި  28ފެށިގެން 

 1285. ބޯޑުން ދިނުން ތަފްޞީލު ލިޔުންތައް ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، އެ ިޑވެލޮޕަރަށް ދުވަުހގެ ތެޭރގައި 181ފެށިގެން 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން ދެންމެ ެއ އަށް ފުރުޞަތު މުޙައްމަދުދީދީ ިއބްރާހީމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މެދު ޝުކުރިއްާޔ. ހިތަދޫ

 1290 އިޞްލާޙަށް ާތއީުދކުރެްއވުމަށް. ހުށަހެޅުއްވި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ
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ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ އިސްމާޢީލް  ފައްޔާޟްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 1295 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ްއެގ ޢާއްމު އުސޫލެ ؛ެއއް އިްޞލާޙަކަށް .ޓަކައި ދަންނަވާލަންއާދެ! އަުޅގަ

ތާއީދުކޮށްަފިއ  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅިފައި ތާއީދުކުރެްއވުމުަގއި އެއް ައކުރަކަށް އިޞްލާެޙއް ގޮތުން އެއް އިޞްލާެޙއް

 ކޮންފްލިކްޓު ، ދުކުރީމައޮތިްއޔާ ޢާއްމު އުސޫލަކުން ދެން އަނެއްާކ ެއ ައކުރަށް ހުށަހެޅޭ އަނެއް އިޞްލާޙަކަްށ ތާއީ

 1300ޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް. އެހެްނވެގެން ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިލަން އީއުފެދޭނެތީވެ އެ

މެދު ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް  20މިއީ މުިޅން އެހެން އަކުރެއް.  .ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް 20ދަނީ  މިހާރު މި 

 އަރުވަން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ފުރުޞަތުޢާޡިމަށް  ޢަލީްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢި

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 1305އިމްކުރުމުެގ ޒޯން ޤާ  .( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުނrްވަނަ މާއްދާެގ ) 20ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގޮތުން ބޯޑަށް  އުސޫލެްއގެ . މި މާއްާދގެ )ހ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންވަނަ ާމއްާދގެ )ރ( 20ތައް. މަރުޙަލާ

ނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން  ޤަބޫލުކުރެވެން އޮީތ، ބަެއއް ިއޞްލާޙުތައް ގެނެްސގެން އަުލން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ބޯޑަށް ފެންނަ

، ދިނުމާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ބޯޑަށް ފޮނުއްވުުމގެ ފުރުޞަތުލުނުކޮށް، އެ ހުށަހެޅުމުގައި ރަނަގޅުމުޅިން ބާތި

ނޑު ހުށަހެޅުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޞްލާޙުތައް ހިމަނައިގެން ބޯޑުންއަދި އެގޮތުން ދޭ ފުރުޞަތުގައި ފޮނުވާ އި މައިގަ

 1310 ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކުރުން.  ޕާމިޓް ދުވަުހެގ ތެރޭގައި އިނީޝަލް 12 ފަހުން ފޮނުވި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މަށް ފުރުޞަތުޢަބްދުލްކަރީ މުޙައްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 1315 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްވި ޢާޡިމް  ޢަލީމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު )ރ( އަށް  ވަނަ މާއްދާގެ 20އާދެ! 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1320ށަހަޅުްއާވ އާދަމް ހު ރޮޒައިނާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫައއްޑޫ އަށް ވަނަ މާއްާދގެ )އ(  20ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫއަްއޑޫ 

 ...އަންނަނިވި ވަނަ މާއްާދގެ )އ( 20ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1325 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިާނ  އާދެ! ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ުކޑަކޮށް

 އަރުވަން.ކުރިޔަށް ގެންެދވުމަށް ފުރުޞަތު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 20އާދަމް 

 

 1330 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫއަްއޑޫ 

 .)އ( -20އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ނަ މާއްާދގެ )އ(ވަ 20ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ 

ެއ ޒޯން ެއގޮތަްށ  ންޓް ެއގްރިމެންޓުެގ ތާރީޚުގައި ެއކު، އެ ިއންވެސްޓްމަ ގަިއ ސޮިއކުރުމާއިންވެސްޓްމަންޓް ެއގްރިމެންޓު

ނަޑއަަޅއިފި ދޫކޮށްފަިއވާ ޑިވެލޮޕަަރކީ އްދަތަން ހިންގުމުގެ ހު ަކމާއި، އެ އެ ޯޒނަކީ ކޮންބާވަތެްއގެ ޒޯެނއް ކަމާއި ކަ

ތަކަކީ ކޮަބއިކަމާިއ، ތަނުގައި ކުރެވިދާނެ އިންެވސްޓްމަންޓު ނާޔަތްތަަކކީ ކޮަބއިކަމާިއ، އެ ތަނަށް ދެވޭ އި ކޮބައިކަާމއި، އެ

 1335 ނާޔަތްތަކަީކ ކޮބައިކަން ބޯޑުގެ ރަސްމީ ތަނުގަިއ އިންވެސްޓުކުރާ އިންވެސްަޓރުންނަށް ދެވޭ އި އެ ޑިވެލޮޕަރަާށއި އެ

މަތިން، އަދި މިނިސްޓަރުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ނިންމުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮުތގެ

ނަޑއަަޅއި، ެއކަން ދިެވހި  ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގަިއ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަ

 ންވާނޭ.ޝާއިޢުކުރަ

 

 1340 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އަރުވަން.ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ހުޅަނގު މާފަންނު

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ހުށަހެޅުމަށް އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި  ރޮޒައިނާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މީދޫއައްޑޫ ވަނަ މާއްާދގެ )އ( އަްށ  20

 1345 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް  20ޝުކުރިއްާޔ. 

 ނަށް. ޔާމިهللا ބަރު ޢަބްދުމެންޢިްއޒަތްތެރި ވެލިޫދ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ،އިޞްލާޙަށް

 1350 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި މާއްާދގެ )ރ( ަގއި  .ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( 20ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.  20

ބޯޑަްށ  ންދޭޒޯނު ިހންގުމުގެ ހުއްދަ ތަށް އެގޮ ވާ ންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންތަްއ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުންަތކުަގއިބަޔާ

މިޓް އެ ޒޯެނއް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ޒޯނު ހިންގުމުގެ ޕާ 61އެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ނަމަ ފެންނަ

 1355 ކޮށް ދޫކުރާުތގެ މަތިން އަދި މިނިސްޓަރު ސޮއިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑިވެޮލޕަރަށް ބޯޑުގެ ނިންމުމާ އެއްޮގތްވާ ގޮޤާއިމު

 ލިޔުމެއް މެދުވެރިކޮށް ދިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 1360އަށް  ތިޔާުޒ ފަހުމީތްތެރި މެްނބަރު އިމްމާފަންނު އުތުުރ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަ އަރުވަން. މާފުކުަރްއވާ އިނގޭތޯ.ފުރުޞަތު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ާތއީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެން  ދުކުރަން.ބަރުގެ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 1365 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްާވ ލް ހުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ ށް ގަމު ދާއިާރގެއަވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(  20. ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 1370 އިސްމާޢިލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

މި މާއްދާގެ )ބ(  .ކުރުމަށްށް އިޞްލާޙު ންނަނިވި ގޮތަވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަ 20ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުަތކަށް ފެތޭވާގަކިުޔންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ލިޔެ  ނަމަ، އެ  އިުދގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ިމންގަ

ހެޅި ތާރީޚުްނ ނަމަ، އެ ލިެޔކިޔުންތައް ހުށަ ލިޔެކިޔުންތަުކަގއިާވ ގޮތަށް ެއ ޒޯން ހިންގުުމގެ ހުއްދަދޭން  ބޯޑަށް ފެންނަ
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އިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑިވެލޮޕަރަށް، ބޯުޑގެ ޤާމިޓް އެ ޒޯނެއް ތެރޭަގއި،އެ ޒޯން ހިންގުމުގެ ޕާ ދުވަހުގެ 01ފެށިގެން 

 1375 . ޝުކުރިއްޔާ.ލިޔުމެއް މެދުވެިރޮކށް ދިނުން ސޮިއކޮށް ދޫކުރި މިނިސްޓަރު އަދި ،މަތިން ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަރުވަން.ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 

 1380 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަ

ނޑު ތާއީދުހުށަހެ ލް އެ ހުށަހެޅުއްވިގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާ  ކުރަން. ޅުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢި 31ޝުކުރިއްާޔ. 

 1385ތްތެރި ގެ ޢިއްޒައަރުވަން. އަޅުަގނޑު ެއ އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 އަރުވަން.ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

އިމުކުރަން ޤާޒޯނެއް  -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 31ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.  31

 1390، ދަދަކީއަގެ ކުރާ ިއންވެސްޓްމަންޓު ޤާއިމުކުރުމަށްތަކުން އެ ޯޒނެއް ފަރާ ދޫކުރަްނވާނީ އެ ޑިވެލޮޕަރަށް ޕާމިޓް

ގޮތުން ަކނަޑއަޅާފަިއވާ  ގޮތުން ުނވަތަ ެއ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަަތކާ ުގޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޒޯަނކާ ގުޅޭ 

ެއ  އެވެ. އަދި ވާނަމަ ގައިދަދެއްކަމު އަވުރެ ބޮޑު  ދަދާ އެއްވަުރގެ ނުވަތަ އެއަށްއަގެ އެންމެކުަޑ އިންވެސްޓްމަންޓު 

 އްެގ ބޭންކުކެަފރާތަށް ލިބިގެންާވކަމުގެ އިުތބާރުހުރި ބޭން ޢަދަދަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުެރިވދާނެކަމުގެ ޤާބިލުކަން އެ

 ގެރެންޓީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 1395 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީދާއިރާ ތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރުޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 1400 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:
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 ކުރަން.ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދު  ންޔާމިهللا އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ާވ ލް ހުށަހަޅުއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަްށ ގަމު ާދއިރާގެ 31ޝުކުރިއްާޔ. 

 1405 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 އިސްމާޢިލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

އިމުކުރަން ޤާޒޯނެއް ުކރުމަށް. ގޮތަށް އިޞްލާޙު ންނަނިވިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަ 31ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ދަދަކީ އަގެ ފަރާތަކުން ެއ ޯޒނެއް ތަރައްީޤކުރުމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓު  މިޓެްއ ދޫކުަރންވާނީ އެ ޑިވެލޮޕަރަށް ޕާ

 1410ނޑަައޅާފަިއވާ ގޮތުން ކަ ގޮތުން ނުވަތަ ެއ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތަކާ ުގޅޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ޒޯނަކާ ގުޅޭ

އެވެ. އަދި ެއ  ވާނަމަ ދަދެއްކަުމގައިއަވުރެ ބޮޑު  ދަދާ އެއްވަުރގެ ނުވަތަ އެއަށްއަގެ އެންމެކުަޑ އިންވެސްޓްމަންޓު 

ން ާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިގަ ،ފަާރތަށް ލިބިގެންވާކަުމގެ ހެކި ދަދަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެިވދާނެކަމުގެ ޤާބިލުކަން އެއަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ންނެވެ.ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމު

 

 1415 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މެދުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން

ނޑު ާތއީ ލް ހުށަހެޅުއްވިގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ  .ދުކުރަންހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 1420 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިއަވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  31ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑު ފުރުޞަތު  އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 1425 ޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ނާ

ިމ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(.   31ކުރުން. ޕާމިޓް ދޫކުރުމުގެ ޝަރުތު. ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަްނނަނިވި 31

ޓަކައި ޑިވެލޮޕަުރގެ ެއކަނި ނަމުގައި ހޯދާ ގެރެންޓީއެްއ  ުލވުމަށް އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އަދަދަށް ވާސިމާއްދާގެ )ހ( ގަ
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އެކުވެގެން  ތަކާތްފަރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ެއހެން ެއކު މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބައިވެިރވާ އެހެން ރާނުވަތަ ޑިވެލޮޕަ

ތަަރއްޤީކުރުމަށް  ޒޯން ައީކ އެ އެވެ. މިގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ގެރެންޓީ ހޯދާ ގެރެންޓީއެްއ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެ

ނޑަައޅާފައިވާ އިންވެްސޓްމަންޓުގެ އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   1430 ނުވާނެ ވުރެ މަދުެވގެން އަށް 71ދަުދގެ %ންމެ ކުޑަ އަކަ

ނަޑެއޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ % ދި މީެގއިތުރުން ޯޒންއެވެ. އަ އަށްވާ ފަިއސާ ސަރުކާުރގެ  11ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަ

ނަޑއަޅާ ެއކައުންަޓކަށް ޖަމާކުރަންވާނެ ރާ ނިމުމުން ޑިވެލޮޕަރަށް އަނބު 01އަކީ މަޝްރޫޢުގެ % ެއވެ. މި ފައިސާ ކަ

ނޑައަޅާނީ ބޯޑުންެނވެ. ޝުކުިރްއޔާ.ނިމުނު 01ްއގެ %ދެވޭ ފައިާސއެެކވެ. މަޝްރޫޢެ  ކަމުަގއި ކަ

 

 1435 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙައްމަދު ފަލާޙްރާގެ މެންބަރު މުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 ދުކުރަން.ްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު މަދު ނާޝިދު އެރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްކޮމަންޑޫ ދާއި

 1440 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ރޮޒައިނާ އާދަމް ހު ށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  31ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 1445 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

)ހ(.  -31ކުރުން. ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި 31ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ 

ފެޭދނެ މިންވަރާއި އިންސާީނ ގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އުމަންޓުންގަން ހުށަހަޅާ އިންވެސްޓް ހި

 ލަތްތައް ތަަރއްޤީކުެރވޭނެ މިންވަރު. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ވަސީ

 

 1450 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންމެދު

ނޑު ާތއީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުްއވި  ދުކުރަން.ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ
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 1455 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް އްޔާޟް އިސްމާޢީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަްށ ގަމު ދާއިާރގެ 31

 .އަރުވަންޞަތުފުރު

 

 1460 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ

ގޮތަށް އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުމާ އެއްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

 .ަގނޑު އަނބުރާ ގެންނަންވާތީ އަޅު  ހުށަހަޅުއްވާފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1465ލް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ށް ގަމު ދާއިރާގެއަވަނ މާއްދާގެ )ށ(  31ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުހުށަހަޅު

 

 :ލް ވާހަކަދެްއކެުވންރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ހިންގަން ހުށަހަޅާ  ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށް. ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި 31ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 1470 ކުރުމަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތާއި ޓު މުދަލާއި ތަކެތި އެކްސްޕޯ ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންަތާކއިއިންވެސްޓްމަންޓު 

 . ޝުކުިރއްޔާ.ައކީ ކޮބަިއކަން ދަށް ކުރާނޭ ފައިދާޞާއޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 1475 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު
 ޔާޟް އިްސމާޢީލް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ށް ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފައްއަ ނަ މާއްާދގެ )ށ( ވަ 31

 ދުކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީ
 

 1480 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ށް ގަމު ދާއިރާގެއަވަނ މާއްދާގެ )ހ(  32ޝުކުރިއްާޔ. 
 އަރުވަން.ވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއްހުށަހަޅު
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 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ

 1485ގޮތުަގިއ  ޒޯނެއްގެ. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  32ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އްދަކީ އެއްވެސް ލޯކަލް ކައުންސިެލްއެގ ހަވާނީ އެ ޒޯން ހިމެނޭ ސަރައަޅަންއްދެއް ކަޑަ ހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކި ސަރަ
ކުެރވި، އެ ލޯކަްލ ަކއުންސިލްެގ ެއ ލޯކަލް ަކއުންސިލަކާ މަްޝވަރާ ،ނަމަ އްދެއްހަ ހިމެނޭ ސަރަ ޞްޞާއިޚްތި

 .ުޝކުރިްއޔާ އެވެ. ކަމެއް ަޙއްލުކުރުމަށްފަހުގަ  އެ ،ނަމަ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަމެއް
 

 1490 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:
 .އަޅުަގނޑު ކުރަންޙަށް ތާއީދު ލާޔާޟް އިސްމާޢީލްެގ އެ އިޞްގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައް

 1495 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
ށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާ އަވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  32ޝުކުރިއްާޔ. 

ދީދީ ޙައްމަދުމް މުރާހީިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބް އަރުވަީނ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތު މި
 އަށް.
 1500 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ
 ލް އެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ދާދި ދެންމެއަކު ގަމު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑު އަނބުރާ ގެނެސްފިން. މާ ގުޅިގެން މިން ހުށަހެޅުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު  އިޞްލާޙު އަުޅގަ
 

 1505 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ހުށަހަޅުއްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ ށް ގަމު ދާއިާރގެއަވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  32ޝުކުރިއްާޔ. 
 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 
 ދެްއކެުވން:ލް ވާހަކަގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ

ނަޑއަޅާ ވަިކ  ގޮތުން  ުގޅޭ ޒޯނާކުރުން. ގޮތަށް އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި 32  1510ބޯޑުން ކަ

މެދު ވެޭވ  ކައުންސިލާ ގުޅޭ ލޯކަލް ބޯޑާއި ކަމާ .ކޮްށދިނުންޛުމަސްއޫލިއްޔަެތއް ބޯުޑގެ އެެޖންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ތަންފީ
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ވާލުކޮށް، އެ ކައުންސިލެއް މެުދވެރިކޮށް އެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަާދކުރުމުގެ ހަ ކާ މެްއގެ ދަށުން، އެ ކައުންސިލައެއްބަްސވު
 ޝުކުރިއްާޔ. އެވެ. އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަ

 
 1515 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާެގ ފަންނު ހުޅަނގު ދާއިކުެރްއވުމަށް މާޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުހުށަހެ ށް އެއަ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  32
 އަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު

 
 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 1520ވުމަށް ހެޅުއް ލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ށް ގަމު ދާއިރާގެއަވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  32

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
ށަހަޅުއްވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޡަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހު 32ޝުކުރިއްާޔ. 

 1525 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަ 
ީނ ކުރަޤީތަރައް އް ޒޯނެވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.  32ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ސިލެްއގެ އިޚްތިޞާްޞ ނުވަތަ ހިންގަނީ ރަށު ކައުންސިލެއްގެ ނުވަތަ އަތޮޅު ކަުއންސިލެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީ ަކއުން
 1530އި ރައްޔިތުންނަށް އްދުަގއި ދިރިއުޭޅ އެންމެހަވާނަމަ، ެއ ސަރަހަ ކަމުަގއި އްދެްއގެ ތެޭރގައިހިނގާ ސަރަހަ

ސަރުކާރާއި ިޑވެލޮޕަރު  ން ކަަށވަރުޮކށްދޭ އެްއވެސް ަޙއްޤަކަްށ އުނިކަމެއް ނުލިބޭނެކަން ޤާނޫނުއަސާސީ
 ެއވެ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރަްނވާނެކަށަވަރު

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1535 އަރުވަން.އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝު

 
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދުކުރަން.ައޅުަގނޑު ާތއީ ށްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްެގ އެ އިޞްލާޙަ
 

 1540 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަްށ މް ހުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ހެންވޭރު ދާއިރާގެއަށް މެދު ވަނަ މާއްދާ 33ޝުކުރިއްާޔ. 
 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 
 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންމެދު

 1545ކުރުން. ޒޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އްދާ އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުވަނަ މާ 33ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

ޒޯން ތެޭރގަިއ، އެ ޒޯެނއްގެ  ދުވަހުގެ 61މިޓް ލިބޭތާ ޑިވެލޮޕަރަކަށް ޕާވަނަ މާއްާދ.  33އޮފީސް. 
 ގުޅޭ  ްނވެސްުޓކުރާ އިންވެްސޓަރުންނާަގއި އިއެ ޒޯނު ެއވެ. ައދި އިމްކުރަންވާނެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީްސ ޤާ

ެއކު ހިންގަންޖެހޭ  ގޮތުންނާއި ަކއުްނސިލްތަކާ ގޮތުންނާއި އެ ޒޯނުަގއި ހިްނގާ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތްތަކާ ުގޅޭ
ގޮތުްނ އެ ޒޯުނގަިއ  ންޓުންާނ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ޒޯން ސްޕްރިންޓެންޑެ ބޯާޑ ުގޅޭ ގޮތުންނާއި މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ

 1550ޒޯން އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން، އެ ޒޯނުގެ ޑިވެލޮޕަުރގެ ޒިންމާގެ  މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ ހޭހިންގަންޖެ

 ދަށުންނެވެ.
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
 އަރުވަން.ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 1555 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްހުޅަނގު ދާއިމާފަންނު 
 ދުކުރަން.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެމެދު
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
 1560ށަހަޅުއްވާ މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުންބަރު މުޙައްަޒތްތެރި މެއަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް  ވަނަ މާއްދާ  33ޝުކުރިއްާޔ. 

ޒަތްތެރި އަށް ައލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް ވަނަ މާއްދާ 33އިޞްލާޙަށް، ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛ އާދެ، 
 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙަށް ފުރުޞަތުމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުމެންބަރު މުޙައް

 
 މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ބަރު މުޙައްއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެން

 1565މިްޓ ރަކަށް ޕާވެލޮޕަޑި -33ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  33ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެ ޒޯނުަގިއ ެއވެ. އަދި  އިމުކުަރންވާނެޤާ ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެ ޒޯެންއގެ ޒޯްނ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް  21ލިބޭތާ 
ގޮތުންނާިއ  ގޮތުންާނއި އެ ޯޒނުގައި ހިންާގ އިޤްތިޞާދީ ަމސައްކަތްތަާކ ގުޅޭ  ގުޅޭ ކުރާ އިްނވެސްޓަުރންނާއިންވެސްޓު 

ންޓުންނާ ގޮތުންނާއި ޒޯން ސުޕްރިންޓެންޑެ ބޯޑާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ެއކު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ކައުންސިލްތަކާ
އެ ޒޯނުގެ ، ހިްނގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ ޒޯން ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަން އޮފީހުން ޒޯނުަގއި ގޮތުން އެ  ގުޅޭ

 1570 ޝުކުިރއްޔާ. ޑިވެލޮޕަުރގެ ޒިންމާގެ ދަށުންެނވެ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.އަރުވަމުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
 

 1575 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު

ނުޑ މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްއަލިފުށީ ދާއި ްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ
 ދުކުރަން.ތާއީ
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
ނޑު  1580ޒަޒަތްތެރި މެންބަރު ވެލިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއް ،ކުރަްއާވފައި އޮތީމަލާޙަށް ާތއީދުކުރީަގއި އެ އިޞް، އާދެ! އަުޅގަ

 ެއ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ،ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި އޮތީމަ ޔާމިނަށްهللا ޢަބްދު
 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ
 ދުުކރަން.ޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީހުށަހެ އާދެ! އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު

 1585 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
ނޑު މިހާރު ިނޒާމާ މަރަދޫ ިމ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ދާއިރާގެ
 

 1590 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 
 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ނޑު  ށް ހުށަހެޅި އަވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(  1އަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެްއ އެއީ. މާއްާދގެ  ވަނަ މާއްދާ 28އާދެ! އަުޅގަ
 ރިމަތީ ސުރުޚީއޮތީ. އަ ހަމައެކަނި ައރިމަތީ ސުރުޚީ ހުށަހެޅިފައި މި ލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙު މިތާ ނުކިޔައިއިޞް

ނޑަކަށް ނޭނހު ނޑު ހުށަހެޅި މި ކަމެއް ގޭ ކޮން ސަބަބަކާހުރެށަހެޅުނުއިރު އަޅުގަ  1595އިޞްލާޙު.  މާއްދާގެ )ހ( އަށް އަޅުގަ

އެ ދިޔައީ. އަރިމަތީ  ިމއަދަކު ނެތް. އަދި އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅި ޞްލާޙު. އެކަމަކުއެ އިކުރީ ދުވަހު މިތާ ޕޯޓަލްގައި ޮއތް 
ގޮތެްއ  ވީ އެްއ. އެހެންވީމާ، އެށަހެޅުުނ އިޞްލާޙު ނެތް އަިއއްސަ އަށް ހު އަސްލު މާއްދާ ޅިފައިާވ؛ހުށަހެ ސުރުޚީ އަށް

 ސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭުނންވޭ.

 
 1600 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު. ޭއގެ ފަހުގައި ތިތްތެރި މެްނބަރު. މި ބަލައިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ ނޑު ލަނީ އަޅުގަ ެއއްެޗްއ  މައްަސލައިަގއި އަުޅގަ
ނޑުމެން އިދާރީ މޭޒުން ކައުންސިލު ޖެނެރަލް މިހާރު ވަނީ މަރަދޫ )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(  ލާނަން.ދަންނަވައި އާދެ، އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް މިކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު ތަފްސީލުކޮށް ދަންނަވާފަ. 
އިދު މި ވަގުތު އޮތް ގޮތުން އުިނ ކަންތައްތަެކއް؛ ކުރިން މަރަދޫގެ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާ

 1605މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލއާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑު މިހާރު އެ ނިޒާމީ ަމއްސަލައާ ގުޭޅ 

ތިތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް. މި ވަގުތަށް ަގވާއިުދ ވާހަކަ ދަންނަވާލަނީ. އާދެ، އެހެންވީމަ ަގވާއިުދގައި އެބަ ހުރި ދަ
ނުޑމެން މި ޖެހެނީ ގަވާއިދު ިއޞްލާޙުކުރާއިރު ަގވާއިުދެގ  އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާތީ މިހެން ދިމާވާ ދަތިތައް އަޅުގަ
ތެރެއަށް މި ކަންކަމަށް ާޖގަ ލިބޭ ގޮތަށް ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަންނަން. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަަކ 
ނޑަެއޅެން އޮްތ  ދަންނަވައިލާފައި އޭރު އެ ެނންގެިވ ނިޒާމީ މަްއސަލައާ ުގޅޭ ގޮތުން ިމަވގުތަށް ދެންނެެވން އޮތް، ކަ
 1610ގޮތަކީ މި ދެންނެވީކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އިުތރު ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ފަިއވާތީވެ އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެދިަވޑަިއގެން
 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1615 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ، މިހާރު މިހާ ބޮޑު ބިލެއް އިޞްލާޙުވަމުންދާއިުރގައި ެވގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ޙަޤީޤީ 

ވަހުގެ ތެރޭގައި މިކަން ތެޅިގެން ކުރަންޖެހިގެންއުޅޭތީ ިދމާވެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެްއ ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވަިއ، އެްއ ދު

ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު މި ފްލޯގައި ބަޔާނެއް ނުކުރެވޭ. ދެން ޢިއްޒަތްތެިރ  މިއީ. މިހާރު މާއްދާ އަށް ައޅުގަ

ތުން ސާފުނުވީއޭ މި އިޞްލާޙު ދާންވީ ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ )ހ( ގައި މި އޮތް ގޮ

 1620ތަނެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ސާފުނުަވނީ. އެހެން ސާފުނުވާ ކަމަށް 

ނޑުމެން ެއކަން  ނޑުމެން ގާުތގަިއ ވިދާުޅވި ަނމަ، އަުޅގަ ވަނީ ވިްއޔާ ެއ ސާފުނުާވ ތަންކޮޅެްއގެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ %އިޞްލާޙުކު ވަނީ ބާީކކޮްށފަ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި  00ރީމުސް. މިހާރު އަޅުގަ

ކަމެއް. މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ، އަރިމަތި ސުރުޚީ ހުށަހެޅިފައި މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކެއް މި 

އް ނުޖެހޭ. ދެން ތި ބޭފުޅުން މި ވިދާުޅަވނީ ތިމަންމެން ހަމަޖެއްސުމަށް ތަނަކަށް ނާދޭ. މިހެންކަމަށްަވންޏާ މީތި ހަމައެ

 1625ޓަކައޭ މިކަން މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާުޙ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ޤާނޫނުގައި އޮތީމާ ައޅުަގނޑުމެން 

ންނަށް ސާފުނުވާ އެްއޗެއް ވެސް އިޞްލާޙުކުރަން މި ހުށަހަޅަނީ. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅު

އަޅުަގނޑުމެން ގާތު އަހަިއެގން އެ އެްއޗެހި ބަދަލުކުރުމަށް ވެސް ަވގުތެއް ެދއްވި ނަމަ ވީސް. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭަގއި ވެްސ ވިާދޅުވެއްެޖކަން ކޮންމެވެްސ ސަަބބަކާ ހުރެ މިއަދުން މިއަދަށް 
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ނަޑކަށް ނޭނެގ މި ަޤއުމު ކޮން ަބޔަކަށް ވިްއކާލަންވެގެްނ ކަމެްއ މިހާ މީތި ފާސްކު ރަންވާނޭ. އަުޅގަ

 1630އަވަްސއަުރވަިއގެން، ތެިޅގެން މި ޤާނޫނު، ހަމަނުޖެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ގޮުތަގއި ނިންމަވަން މި މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. ވަރަށް 

ނޑު މެން މި ތަނުގައި އިޞްލާުޙތައް ހުށަހެޅުމުގެ އެްއވެސް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މާނައެއް ނެތް. ެއއީ ދެން ވިދާޅުވާނެ އެްއ ތަނަކުން ެއއް ތަންކޮެޅއް އަުޅވާަފއި، އަނެއް ތަނަކަށް ހުށަހަޅަން 

ނޑު ހުށަހެޅިން ޓްރިބިއުަނލެއް އޮންނަންޖެހޭ ނެ ވާހަކަ ފުރުޞަތުނުދިނީމަ މި ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް. ެއއީ މި ރާއްޖޭަގއި ެވސް އަދި ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތަނުަގއި ވެްސ މިކަން ކުރާ ގޮތް. ެއކަމަުކ 

 1635އެއީ ޓްަރއިބިއުނަލާ ބެހޭ ބާުބެގ އެންމެ އަކުެރއް ވެސް މި ިއޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ފެނިގެން ގޮސްފަެއއް ނުޭވ. ކިހިނެއްޯތ 

ކުރާނީ؟ އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ އެްއގޮަތކަށްވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ސާފެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން މިކަން

 އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1640ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ، 

ތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ެއ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ އިން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޢިއްޒަތް

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. ީމގަިއ ދިމާވާ ގޮތަކީ މަޖިލީހުެގ  ވެސް މިކަން އެނގިަވޑަިއަގންނަވާކަން އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން މީގައި އެބަ ގަާވއިދުަގއި މި ވަގުތު ބުނާ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް ދަތިތަކެއް އަރަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ގަާވއިދަށް ތަބާވުމަްށ  ހުރިކަން ަގވާއިުދގަިއ އިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1645ެގ ާވގިފުާޅ هللاިމއަންނަ މައްސަލަ، މާތް ވެސް ހުާވކޮށްގެން. އެކަުމގަިއ މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަދތިތަކުގެ ތެޭރގައި 

އެްއކޮށް މި ަވގުތު ައޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ފެންނަ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޖާގަ ލިބޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ރެްއިވއްޔާ ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބިގެންދާނެ. ދެން ފާހަގަކުރެްއވި އަނެއް ނުކުާތގައި އިރާދަކު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖާޒީ ގޮތަކަށް އެ ވިދާޅުވީ ަޕސަންޓުގެ ވާހަަކ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް 

 1650ށް ވުރެ ވެސް ޮބޑުބައި ެއީއ ހަމަ ހުށަހަޅުއްވަމުންނޭ މި އަ 00އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެީއ؛ ހަމަ އޭެގ ބޮޑު ަބއި %

ގެންދަވަނީ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ވަރަށް ގިނަ ޢިޞްލާޙުތައް ވެސް ހުށަހަޅުއްވަމުންނޭ، ހަމަ އުސޫލީ 

ވެސް އެބަ ބަދަލުތަކުގެ އިޞްލާޙުަތއް ވެސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ލިބިވަޑަިއގަންަނވައޭ. އެހެްނވީމާ، މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭއިރު ތިން ދުވަހުގެ މުޙުލަތެއް އަސްލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

އެރުވީ. އަނެއްކާ އެހާ ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ައއިމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވެސް ބޭނުންވޭ އިދާރީ ގޮތުން ވެސް މިކަާމ 

 1655މެއް ވެްސ ކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ެދންނެވީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތިން ދުވަހުެގ ފުރުޞަުތ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަްނކަ
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އެރުވިަފއި އޮތީ. ދެން މީގައި ވަކި ތަފާތު ގޮތަކަށެއް މިފަހަރަކު ވެސް އަދި ކުރީަގއި ވެސް ޢަމަލުކުރެވިފަެއއް ނެތް. 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އެަބ އެހެންވީމާ، މީަގއި ހަމައެކަިނ މި ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށް އަ  ޅުގަ

އުޅޭ އުނިކަެމއް. އެހެންނަމަެވސް އެ އުނިކަމާ އެްއކޮށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެން މި 

ނުޑ ވަ ރަށް އިޙްތިރާމާ ެއކީަގއި އަންނަނީ ގަާވއިދު އިޞްލާުޙުކރެވިގެން. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ގިަނ އިޞްލާުޙތަކެއް މިހިރީ، ހުށަހެޅުމުެގ ޖާގަ ލިބިގެްނ މި ދަނީ. އަިދ   1660ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކްއ 

ވެސް އަދި ކުރީ ުދަވހު ވެސް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވަީނ ވެސް. އެހެންވީާމ، މީގައި އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އެްއ މިއަދު 

ނޑު ކުިރން ދެންނެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭަގއި  ހަމަ ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

ނަޑއެޅެން އޮތް ގޮުތގެ ވާަހކަ. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ކަ

 1665 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 1670ރި މެންބަރު އެ ދައްކަވާ ވާހަކަ އަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަަރދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

ރައީސް އެބަ ރިޢާޔަތްކުަރއްަވން ޖެހިވަޑައިގަންަނވާހެން. ެއއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެްއގައި އެބަ އޮތް 

މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ބަދަލުކުރެވިފަ. ސުޕްރިންޓެންެޑންޓުން އެކަނި އޮތް ތަނަކަށް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓުންނާއި 

ޑިނޭޓަރުންނާ ލެވިއްޖެ. ލާފައި، ދެން އެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ ބެހޭ މާއްދާ އެ ގޮތަށް ނައިމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ މި ވަނީ؟ ކޯ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އިދާީރ  އެހެންވީމާ، މި ހަމަެއއް ނުޖެހޭނެ އެްއގޮތަކަްށވެސް. އެހެންވީމާ، މިީއ އަުޅގަ

 1675ކުރާކަށް މަނިކުފާނު ވަގުެތއް ނުދެއްާވ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަްށ މުވަްއޒަފުންނަކަށް ވެސް ީމގެ މަސައްކަތް 

އިޞްލާޙުކުރާކަށް ވަގުެތއް ނުދެއްވާ. ރަނގަޅަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާކަށް. މަނިކުފާނު ކޮމިޓީގައި މީަގއި މަސައްކަތް 

ނޑެްއގެ ތެޭރގައި މީ ިތ މި އޮތީ. ައޅުަގނޑު ހަަމ ރަނގަޅަކަށް ގެންދާކަށް ވަގުެތއް ނުދެްއވާ. ދެން ބޮޑު ގަުޑބަޑުގަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މިހެން ހިނގައިދިަޔ ބިލެއްގައި މި ވަރަށް ގިަނ  17ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެންދިަޔއިމަ އޭރުވެސް ހަމަ އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފައި އަލުން އެ އިޞްލާޙުތަްއ 

 1680ުޅކޮށްގެން ގެނެސްފައި މި ތަނަށް އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން ތެިޅގަނެގެން ިއދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް ރަނގަ

ނޑުމެންަނށް އިޞްލާޙުހުށަހަޅަން ވަގުތުނުދީ، އިޞްލާެޙއްަގއި  ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ވަގުތުނުދީ، އަުޅގަ

ނގަުޅކުރަން ދޭ. ަޓއިިޕން އެރާެއއް އޮތަސް އެކަން މައްސަލަެއއް، ަޓއިޕިން އެރާެއއް އޮިތއްާޔ ެވސް އެހެންޏާ ެއކަން ރަ
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ނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ  ރަނގަޅުކުރަން ެވސް ފުރުޞަތުނުދެއްަވއި ދެން މިހާރު މިހެން މިކަން ގެންދިޔައިމަ އަޅުގަ

ލުާވއިރު، ރަނގަޅަކަށްހެނެއް މި ދަނީ. ައރިމަތި ސުރުޚީ ބަދަލުވެފައި ެއއާ ުގޅިގެން އަންނަ މާއްދާެއްއ ނޯވޭ. މާއްދާ ބަދަ

 1685އޭގެ ދަށުން ދެން އަންނަންޖެހޭ ބައިބަެއއް ނޯވޭ. ެއއް ބައި ހުށަހަޅާފައި އަނެއް ަބއި ހުށަެއއް ނޭޅޭ. މި ނިމިގެންދާިއުރ 

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް މިގޮތަށް  17މި އޮންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިދިޔަފަހަރު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން 

ށް ހުށަހަޅާފައި އޮޅުންއެރި ހިާސބުން ފެށިގެން އަލުން ކޮމިީޓ އަށް ގެންދަން ޕާޓީތަާކ އިޞްލާޙު ަވކި ހިސާބަކަ

ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން އޭރުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމެވީ. ނިންމަވާފައި ކޮމިޓީ އަށް ގެންގޮްސގެން އަލުން މި 

އަށް ވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު  311ވެސް އިޞްލާޙުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްަފއި ރަނގަޅުކޮްށގެން ގެނެސް ފާސްކުރީ. މިހާރު

 1690 ހުށަހެޅިފައި އޮތްއިރު، އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނަށް މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ވަގުތުނުލިބި މިގޮތަށް މިކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގުުމގައި ވެްސ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެން ހަމަ ގަާވއިދުަގއި ހަމަ ައުޅގަ

 1695އެބަހުރި އުނި ކަންތައްތަެކއް ގަާވއިދުަގއި. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަގުތު ޢަމަލުކުރެވެން އޮތީ ގަާވއިދާ އެީކ. 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ދައްކާ ވާހަކަ؛ މީެގތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ދިރިުއޅެމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ގަވާއިުދަގއި އިޞްލާޙުކުަރން މިހެން ހުރި ނުކުތާތައް އިޞްލާޙުކޮްށގެން ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިގެން؛ ެއއީ 

ޓީ މިހާރު ހިނގަމުންނޭ ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެީއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި ވާ ކަމެކޭ. އަދި އެ ކޮމި

ނޑުމެންނަށް ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން  އަދި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ެއއްެޗއް ކަމަށް ވިޔަސް މިަވގުތަށް އަުޅގަ

 1700ވެްސ ޢަމަލުކުރަން މި ޖެހެނީ މި ވަގުތު އޮތް ަގާވއިދަށް. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ިހއެްއނުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި އެއް 

ނޑު މިތާ އިނދެގެްނ، ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރަކު ވެސް ެއގޮތަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާނެހެންނެއް. ައޅުގަ

ވެސް ަގވާއިުދގައި ނެތް ގޮަތކަށް، ޖާގަނުލިބޭ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވަން އަިމއްލަފުޅަށް ވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް 

ޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެސް ެއގޮތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް. އެދިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް. އަދި މަ

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެަބ  ނޑު އޭެގ ޒާުތަގއި އެ ރޫހުަގއި އަުޅގަ އެީއއެްއ ނޫން. ެއ ނަންަގވާ ނުކުތާ އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް؛ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަުޅގަ  1705މެންނަށް މި ކަންތައްތައް ހަމަ ހަމަޖެހިގެންދާެނ ވިސްނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ކުރިއަށް ގެްނދާނަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު  ވަނަ  33ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމުން، ައުޅގަ

ލައެއްަގއި ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމީ މައްސައިސްމާޢީލަ ފައްޔާޟްމާއްދާ އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 1710 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން މި ދައްކަނީކީ ަގވާއިދު އިޞްާލޙުކުރާ ވާހަަކެއއް ނޫން.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރާ ވާހަަކ. މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

 1715މިތާނގައި މި ވަގުތު ކުރިއަްށ މި ގެންދަނީ. ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަތެްއ ނޫން. ނިޒާމީ މައްސަލަ ެވސް 

ނުޑވަމުންދާތީވެ. ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގަނީ  ނޑުބަ ިމ ބިލުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މި ދާ ގޮތުން މި ބިލު ގަ

ނޑުމެން މި  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ. މިކުރާ ވަގުތު ނިޒާމީ މައްސަލަ އަުޅގަ

މަުދވެ، ެއްއ ބައި އައިްސ، އަނެއްަބއި ނަގަނީ މި ބިލަށް އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރ، ދެ ަބއިކުަޅ ެއއްބައި 

ނައިސް، ވާނުވާ ނޭނގި، ކަުއންސެލް ޖެނެރަލަށް ވެސް މިހާރު ވާނުވާ ނޭނގޭ ހިސާބަށް މީގެ މައްސަލަތައް ގޮސްަފއި 

 1720މި އޮތީ. އެ ބޭފުޅާއަކަށް ވެްސ އެކަށީގެްނވާ ަވގުތެއް ނުލިޭބ އަޅުަގނޑުމެން އެތައް ިއްޞލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި ހުރިއިރު 

އެްއޗެހި ދިރާސާކުރާކަށް. އިްއޔެ އެއްަބއި އެްއޗެހި ކިުޔނު. މިއަދު އައިއިރު މޭޒުމަތީަގއި އެއިން ެއއްބައި ެއއްޗެހި  އެ

ނޑުމެން މި ބިލު  މަދު. ދެން މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ނުވެ ކިހިނެއްތޯ ދާނީ؟ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުާރކަށް؛ އަުޅގަ

 އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ނޫންތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޞްލާޙުކުރަންޏާ މި ކަމަށް ެއބަ ޙަ

 

 1725  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ނެންެގވި ނިޒާީމ މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ަޙޤީޤަތަށް ބުރަވެތިބެ ވާހަކަދަ ްއކަންވާނީ. މިީއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީސް. އެހެންވީމާ، ަބއެއް ދަންނަވަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެވސް އޮިޅގެން ވެސް ވާހަކަ ެދންނެވޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ަޙޤީޤަތަކީ މި ތަނުގައި އިދާީރ  ފަހަރު އަޅުގަ

އެީއ، ޢިްއޒަތްތެރި  ގޮތުން ެވސް ެއކަށީގެްނވާ ަވގުތު ލިބިފައޭ. އަދި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، ވަގުަތކީ

 1730ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ އިނގިރޭސި ލަފްޒެއް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ ރެލެޓިވް ެއްއޗެއްކަްނ. 

އެހެންވީމާ، އެއީ ަވގުތު އޮްނނަ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މިއީ ހަމަ ކޮްނމެ ކަމަކަށް ވެސް ަވގުތެްއ 

ނަޑއެޅިފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ހަމަ މުސްތަޤްބަލުގައި  ކަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަން.  ވަނަ  33ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް، ައދި އެ ރޫހު ވެސް އެބަ ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ހުށަހަޅުްއވާ؛ ާއދެ، ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއްަގިއ  އިސްމާޢީލް ަފއްޔާޟް މާއްދާ އަށް ގަމު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1735 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 



65 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކުރަން އުޅޭ ގޮތަްށ ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ޤައުމެްއގައި އެްއވެސް ޕާ  1740ލިމެންޓެއްަގއި އަުޅގަ

ތެޅިފޮޅިގަނެގެން ބުލްޯޑޒްކުރި ތަނެއް ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. މި ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެްއ 

ހިނގާނޭ ގޮތަކަށް  ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ޤާނޫނު

ނޑަށް އެނގޭ އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަްއ  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅެން އެަބ ޖެހޭ. އަދި ފާސްުނވިޔަސް. އަުޅގަ

ފާސްނުކުރަން ތްރީލައިން ވިެޕއް ޕީ.ޕީ.އެމުން؛ އެހެން ެއަކން އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 1745ވިްއޔާ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ެއ އިޞްލާޙު، އިޞްލާަޙކަށްާވ ގޮތަށް އެކަން ކުރަންވާނީ.  ގަާވއިދުން ދޭ ކަމަށް ވަނީ

ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ޤައުެމއްަގއި ދުވަހަކު ވެސް މިކަހަލަ، މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހި، މުޅި 

އަހަރަށް ދިން އެއަރޕޯްޓ  21ހަށްދުވަހު ޤައުމުގެ ބިން ސަރުކާރުން ިވއްކާލުމަށް ފުރުޞަތުދޭއިރު، މިރާއްޖޭގައި އި

ނަގަން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ުމޒާހަރާކުރި ޤައުމެްއަގއި އެ އެއަރޕޯޓް ވެސް ހިލޭސާބަހަށް ދޫކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ބިލެްއ 

ފާސްކުރާއިުރގައި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ ވެސް ފުރުޞަތުނުދީ، އަމާބުނީމަ ފަރަށް ދާ ގޮތަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ ުމޅި މި ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަތު ޮގސް މި ޤައުުމގެ އިޖްތިމާޢީ   1750މިތާނގައި ިމގޮތަށް މިކަންކުުރމަކީ އަުޅގަ

ފޭރާމުގައި ހުޅުހިފާނެ ކަމެކޭ. މިކަންކަން މިގޮތަްށ ނުކުަރއްވާޭށ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ އަޅުަގނުޑ އާދޭހާ އެުކ މި 

 ދަންނަވަނީ. މިކަން...

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 1755ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި، ޝުކުރިއްާޔ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުްނ 

ެއއް ކަމުގައި ބަަލއިގަެނވޭކަށް ނެތް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަ ތި ކުރަްއވާ ނުކުތާ؛ މިހާރު އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަ

ނޑުމެން އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި. ވިދާުޅވާ ބަެއއް ކަންަތއްތަކަކީ އަުޅގަ

ުރެގ ބަހުސްކުރަން ވެްސ. ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެިޅގެން، އަދި ގަިޑއި 1ވޯޓުެގ މަރުޙަލާަގއި އަިދ ބަހުސް އެބަ ލިބޭ 

 1760ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާ ކަމަށް ަވންޏާ މި މަރުޙަލާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ވަކި ގޮތަަކށް ވަގުތު ަކނަޑއެޅިފަިއާވ 

ށް ތާއީދުކުރުން. އަދި ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތަކީ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅައި، އެ އިޞްލާޙަ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުން ވެސް ގަާވއިދުަގއި މި ބުނަނީ އެ ަވގުތު އޮންނަ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްާވ ވާހަަކ. ތާއީުދކުރަްއާވ 

ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު އެަބ ލިބޭ. ބަހުސްގެ ަވގުުތގަިއ  1މެންބަރަކު ވެސް ތާއީުދކުރަްއވާ ވާަހކަ. ޭއގެފަހުަގއި 
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ދާނެ ަބއެއް ވާހަކަފުުޅ މިހާރުވެސް ނިޒާމީ ނުކުާތގެ ތެރޭަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ދައްކާެލވޭ. ދެއްކެވި

 1765އެހެންވީމާ، މި ދަންނަާވ ާވހަކަ އަީކ މި ަވގުތަީކ ެއީއ އެްއވެްސ ގޮަތކަށް ކަންކަްނ ނިންމުމުގެ ަވގުތެއް ނޫޭނ 

ނޑުމެންނަށް  ށް ފަހު، މިލިބޭ މަރުޙަލާގައި މިުހރި ހުރިހާ ކަމަކަށް ަވގުތާިއ ގަިޑއިރުެގ ބަހުސަ 1އެގޮަތކަށެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެގޮތަށް ކަންތައްަތްއ  ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. އަުޅގަ ޖާގަ ލިބިގެންދާނޭ. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އި ވެސް ެއގޮތަށް ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަ 17ކުރެވޭތޯ. އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ވެސް، 

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ  16ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު،  17ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތީ. އަދި 

 1770އިތުރަށް ބަލަިއގެން އޭެގ ތަޖުރިބާގެ އަީލަގއި ބަެއއް އިްޞލާޙުތައް ގެނެސްަފއި، ެއއަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ބަދަލުތަކެްއ 

ނޑުމެން މި ދަނީ އެ މަރުަޙލާގެ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، ިމހެން މި ދިމާވާ ޢިއްޒަތްތެރި ގެނެސްފައި އޮތީ. މި ހާރު އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް މިގޮތަްށ ދިމާވެދާނެ ކަންތައްަތކާ، ިމހުރިހާ އެއްޗެހިަތއް އަޅުަގނުޑމެން ގަާވއިދުެގ ތެރެއިްނ 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ގެންދަންޖެހެނީ މި ވަގުުތ ކަންދިމާކުރި  ގޮުތން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އޮްތ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ގެންދެވެން އޮތީ. ފާަހގަކުަރްއވާ ބަެއއް ނުކުތާތަަކކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އެ ވާހަކަ ެދއްިކ، 

ނޑުމެންނަށް އެ މަރުޙަ  1775ލާގެ ތެރޭގައި ނިންމޭނެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިގެްނ އޭގެ މައްޗަށް ވާހަކަދެެކިވ، އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ގަމު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ިނޒާމީ ށް؛ އިސްމާޢީލަ ފަްއާޔޟްކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 މައްސަލަެއއްަގއި ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 1780 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ައޅުަގނުޑ ފޮނުވިން ހާޑުކޮޕީ. ދެން 

ނޑުެގ ސޮފްޓު ކޮީޕގަ  ިއ ހަމައެއާެއއްކޮށް ސޮފްޓު ކޮޕީ ވެސް މި ތަނަށް ފޮުނވިން. އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވެނީ ައޅުގަ

ހުށަހެޅި ބައެއް ެއއްެޗއްސާިއ ހާޑުކޮޕީާއ ތަފާތު އެަބ ހުރިތޯ. ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާުޙެގ ތެރެއިން ބަެއއް މުހިއްުމ 

ނޑު ހުށަހެޅި  36އިޞްލާޙު ހަމަ އެއްވައްތަެރްއގެ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން   1785ވަނަ މާއްދާގެ މިސާލަކަށް )ހ( އަށް އަޅުގަ

ވަނަ  31އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު މިތާ ކިއިއްޖެ. އެކަމަކު ހަމަ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް 31އިޞްލާޙު؛ 

މާއްދާގެ )ށ( އަްށ ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙެއް މިތާކު ނެތް. އެހެްނވީމާ، މިހެން މި އުޅޭ މަްއަސލަތައް ކިހިނެްއ ެވގެންތޯ މި 

ވޭނީ ކިހިނެއްތޯ މި ުއޅެނީ، ކޮން އުޅެނީ އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮްށލަދެވިދާނެތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑަށް މިކަން ސާުފކުރެ

ނޑަށް ަވރަށް ރަނގަޅު އޮޅުންފިލުަވއިެދއްަވއިފިްއޔާ.   މައްސަލަެއއްތޯ އަުޅގަ

 1790 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާަގއި 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ައށް ހުށަހެޅުނު؛ )ށ( އަށް  31ނު ގޮުތން ކަމަށް ވަންޏާ ވިދާުޅވީ އަޅުަގނޑަްށ ައޑުިއވު

ނޑުެގ ލިްސޓުގަިއ ފާހަގަ ވެސް ޖަހާފައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްާލޙެއް މި ަވގުތު ހުށަހަޅުްއވާަފއި ވަނީ. އަުޅގަ

 1795ނަށް އަދި ހަމަ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބިގެންދޭ. އަދި އެބަ އޮތް އެ ހުށަހެޅުއްވުނު ކަމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ފުރުޞަތު ެއގޮތަށް  12331 ވީމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މީގައި؛  ރި މާއްދާ އަްށ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ 33ގެއްލެނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ިނޒާމީ ަމއްސަލަެއއްަގއި މެދުހެންވޭުރ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 1800 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީކީ ގަާވއިުދގައި މައްސަަލއެއް އުޅޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަގުތުގެ ބޭނުންހިފައިގެން ެއ   1805އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ބިލުގެ ގޯސް ވާހަކަ ދައްކާަކށް އަޅުގަ

އެބަ އުޅޭ ިނޒާމީ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ހުށަހެޅި ގިނަ  ވާހަކަ ދައްާކކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

އަދަދެްއގެ އިޞްލާޙުގެ ތެރެިއން ދެ ބައިކުޅަ އެއްަބއި ަކހަލަ ގޮތަކަށް މި ފްލޯއާ ހިސާބަކަށް ނާދޭ. މިއީ ނިޒާމީ 

ނޑަށް ީހވަނީ އެބަ ެމންބަރުންނަށް ބުނެދޭ ންޖެހޭހެން. މިވެނި ސަބަބަކާ ހުރެއޭ ިމ މައްސަލަެއއް. އެ ަނއި ސަބަުބ އަުޅގަ

ނޑު  އިޞްލާޙުތައް ނަިއސް މިހިރީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ިދމާވަމުންދަނީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ ބޭފުޅުން؛ އަުޅގަ

ނޑުގެ އިޞްލާެޙއް މިތާ ނެތިއްޔާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ީކއްެވގެންތޯ ހުށަނޭޅިގެން މި   1810ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ރައީސް ސާފުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭހެން. އެހެންނޫނިއްޔާ ހިއެއްނުވޭ ކުިރއަކަށް ފަސޭހަ އު ޅެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކަންބޮޑުވުން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި އެބަ އޮތް. ވަރަށް ބޮޑު ަމއްސަލަތައް އޮތް ބިލެއް.   ގޮތަކަށް؛ އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

 1815. އާދެ! ޝުކުިރްއޔާ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުާތަގއި ަހމަ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެމުންނޭ މި ދަނީ އޭގެ ސަބަބު. އެހެންވީމާ، އެ ަމރުޙަލާގައި މިހާރު މި އުޅެނީ. 

ފުކޮށްދޭ ފަރާތް އެއީ ަވކި ފަރާތެއް. ަޤބޫލުފުޅުކުރައްވާ ފަރާތް އެީއ ދެން މި ވާ ގޮތަކީ އެ ސަބަުބ ސާފުކޮށްދިނީމަ، ސާ
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ވަކި ފަރާތެކޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ދެ ފަރާތް އެއީ އެއް ފަރާތަކަށް ވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއްެވސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ. 

ވީމާ އޭަގއި؛ އެހެްނވީމާ، ހަމަ ސާފުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ޤަބޫލުުކރާ ފަރާތާ އެީއ ެއއް ފަރާެތއް ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެން 

 1820ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްގެ ެވސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކާ ގުޭޅގޮތުން އެކަހަލަ ނުކުތާ ެއްއ އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން އެ 

ވަނަ ާމއްދާ އަްށ  33ވާހަކަ ދަންނަަވން. ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް  ސާފުކޮށްދޭނެ

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ުހށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން. 

 

 1825 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ޢަލީ ޢާޡިމް ހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާތީ އިޞްލާޙު ައނބުރާ ގެނައީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1830ޙްމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަ 36ޝުކުރިއްާޔ. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  36އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 1835އެޅުމުަގއި އެ ިއނާޔަތްތައް އެ ިޑވެލޮޕަރަކަްށ ލިބޭ ކަމަށް ޓަަކއި އޭެގ ޑިވެލޮޕަރަކަްށ ދެވޭ އިނާޔަްތތައް ަކނޑަ 

މުޤާބިލުގައި ދިވެހި ސަރުކާުރން އިސްކަންދީގެން ރާއްޖޭަގިއ ބިނާކުރާ މާއްދީ ނުވަތަ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑަައޅާ ތަނެއްގައި އެ ޑި  ވެލޮޕަރު ބިނާކުރުން ޝަރުތުކުރެވިދާނެ ވަސީލަތެއް އެ ޒޯނުން ބޭރުަގިއ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަ

އެވެ. އަިދ އެކަެމއް ކުރުމަށް ޓަކަިއ ެއ ިޑވެލޮޕަރުކުރަްނޖެހޭ ޚަރަދާ ޤާބިލު، ޓެކްްސ ރިލީފެއް ދިނުމަށް ބޯޑަްށ 

ނަޑއެޅިދާނެ ެއވެ.   ކަ

 1840 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުައރުވަން.  ޝުކުރިއްާޔ. ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ނޑު   1845ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްާވ  36ޝުކުރިއްާޔ. 

 1850 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑައެޅުން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 36 އިނާޔަތްދިނުމުގެ ޚާްއޞަ ޝަރުތު ކަ

ނަޑއެޅުމުަގއިޑިވެލޮޕަރަކަށް ދެވޭ  މުޤާބިލުގަިއ،  ޓަކައި އޭގެ ކަމަށްނެ ޑިވެލޮޕަރަށް ލިބޭ އެ އިނާޔަެތއް  އެ އިނާޔަތް ކަ

 1855ން ވަސީލަެތއް، އިްސކަންދީގެން ރާއްޖޭަގއި ބިނާކުރާ ާމްއދީ ނުވަތަ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެެރއި ދިވެހި ސަރުކާރުން

ނަޑއަޅާ ތަނެްއގަިއ، އެ ޒޯނުން ބޭރުގައި އެ އެވެ.  ކުރަންވާނެން ޝަރުތުޑިވެލޮޕަރު ބިނާކުރު  ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަ

ޒޯނަްށ ދެވޭ އިނާޔަެތއް  އިާނޔަތެްއ، އެ ޑިވެލޮޕަަރކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ޤާބިލު ޓަަކިއ އެ އަދި ެއކަމެއް ކުރުމަށް

ނަޑއެޅުމުަގއި އެ ނަޑއެޅިދާނެ ށް ދިނުމަށް މިކަލޮޕަރަ ޑިވެ ކަ  ެއވެ. ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޯޑަށް ކަ

 

 1860 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި  މެންބަރު ޢަބްދު

 

 އްެކވުން:ން ވާހަކަދެ ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 ކޮމަންޑު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން. 

 1865 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާ  37ޝުކުރިއްާޔ. 

 ޞަތުއަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރު

 

 1870  ވާހަކަދެއްެކވުން:އަނާރާ ނަީޢމް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 
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އެ ޒޯނުގެ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. )ހ( 37ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1875 މާދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ޝަހުދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްާޔ. ހަނި

 

 ދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ރު ޙުސައިން ޝަހުނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަހަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 1880 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާ  37ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 1885 37ލާޙުކުރުަމށް. ޒޯނު ތަރައްީޤކުރުމުަގއި ިޑވެލޮޕަރަށް ދެވޭ ކަންކަން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞް 37

ކުރާ އިންވެްސޓަރުންނަށް ކުއްޔަށްދިނުން، ޒޯުނގައި އިންެވސްޓު އެ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(. ިޑވެލޮޕަުރ ކުްއޔަށް ހިފާ ބިން

ވަތަ ކޮންސެޝަންސް އެ ފަރާތަށް ބިުމގައި ކުރަން ހުއްދަދީފައިވާ ކަންަތއްތައް ުކރުމަށް ލައިސަންސް ނު ނުވަތަ އެ

 ދިނުން.

 

 1890 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް 

 އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 1895 

 ސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:އި ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް
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ނުޑ ނިާޒމީ މައްސަލައެްއ މި ނެގީ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަްށ  37ޢާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާ ޮގތަށް ހަމަ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވީ. 

ނޑަކަ ށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތެއް ލިބިފައެްއ ނެތް. ެއީއ. އެއް މެންބަރަކު ެއއްގޮތަށް ނަމަވެސް އަުޅގަ

 1900 ހުށަހަޅާފައި އޮތިއްޔާ އަނެއް ެމންބަރަކަށް ނުލިބެނީތޯއޭ؟ އެ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1905 37ބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަން. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙާ ުގޅިގެން ޭއގެ ސަބަބުން، އެ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ ކަމަްށ 

ންވީމާ، ެއ ބަދަލުތަކާ އެްއކޮށް އެހެން ވަންޏާ ބިލަށް އެހެން ބަދަލުތަކެއް އާދޭ. އެ އިޞްލާޙު ާފސްވެއްެޖއްޔާ. އެހެ

މާއްދާތަކަށް ވެސް ެއއާ ުގޅިެގން ހުށަނާޅުއްވާ ކަމަށް ވަންާޏ ވާ ގޮތަކީ؛ އެ ސަބަބު އެ ސަބަބަކީ. ދެން، މަކުނުދޫ 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙުަގއި އޭެގ ކޮންިސކްެއންޝަލް ޗޭންޖަސް؛ ވާހަަކ 

 1910އަކީ އެ ފާސްެވއްޖެްއޔާ ދެން އެއާ ގުިޅގެން ބިލަށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެ އިޞްލާޙުތައް އެހެން ދިމަދިމާ އަށް 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮީތ. އެހެންީވމާ، ކޮންފްލިކްޓިން އިޞްލާޙެއް؛ މިހާރު ވަކި އިޞްލާެޙްއ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

އަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ހުށަނާޅުއްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ. ދެން އެ އިޞްލާޙަކާ ގުިޅެގން  ބިލުގެ މާއްދާ

އެހެންވެގެން ހުށަނޭޅެނީ. ޭއެގ މާނަ އަކީ އެ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްެޖއްޔާ ދެން ބިލުގައި އުޅޭނެ ެއއް މާއްދާ އަނެްއ 

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެ ްނބަރަށް މިކަން ހިނގައިދިޔަ މާއްދާއާ އަަރއިރުންވާ ގޮތް. ެދން މި ކަމުގައި އިދާރީ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން   1915ގޮތް، ސާފުކޮށް ދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާފައި އަުޅގަ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ާތއީދުުކރެއްވުމަށް، މާފަންނު އުތުރު 

 ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް.އުތުރު ދާއި

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ނޑު ތާއީދުކުރަން.    1920 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުގެ އެ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  30ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކު

 ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި އިޞްާލޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 1925 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

  -)ށ( 30މާއްާދެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ 30ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ޑިވެލޮޕަރަކީ ކުންފުންޏެއް ނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްްޓރީކުރެވިފަިއވާ އޮފީސް ހުްނނަ އެޑްރެހާއި ކުންފުނީގެ 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއި ރައުސްމާލު.

 1930 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމން

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1935 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ނޑު ތާއީދުކުރަން.މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  21

 1940 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  21ތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތް

 . ޝުކުރިއްޔާ.ޚިލާފުުވން ގެ އަާސސީ މާއްދާައކާއިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރީމެންޓު 

 1945 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 1950 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އަށް ގަުމ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީްލ  3ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ  21ޝުކުރިއްާޔ. 

 1955 ހުށަހަޅުއްވައި އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  3މާއްާދގެ )ހ(ގެ  ވަނަ 21ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ.އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރު ަޑއަޅައި ަބާޔންކުރާ ޤާނޫނުތަކާަކނ ތަކުަގއިވާއިދުގަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ

 1960 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ އަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1965 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލްގެ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތީއދުކުރަން.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަްއާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުްއާވ  21ޝުކުރިއްާޔ 

 1970 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ޑިވެލޮޕަަރކަށް  އްާދގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުމަށް.ވަނަ މާ 21ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އެ އެވެ. އަދި ބޯޑުން ޑިވެލޮޕަަރށް ދޭންވާނެ ،މިޓް ހިފަހައްޓާކަމުގެ ނޯޓިސްޕާ ހިނދު، އެ މިޓެއް ހިފަހައްޓާދީފައިވާ ޕާ

 1975އްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިޓް ިހފަހަމުއްދަތާއި ޕާ މިޓް ހިފަހައްޓާސަބަބާއި ޕާ ފަހަްއޓާމިޓް ހިނޯޓިހުގައި، ޕާ

 އެ ،މަނަ ސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެ ކަމާ ށް ޑިވެލޮޕަރަްށ ދެވޭ މުއްދަތާއިރަނގަޅުކުރުމަ
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އިވާ އެވެ. ޕާމިޓް ހިފެހެއްޓިފަ ވާނެނޯޓިހުގައި ބަޔާންކުރަން ރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު، ޖޫ ދަދާއި އެއަޖޫރިމަނާގެ 

ުމއްދަތެއް ކަުމގަިއ  ގަުޅކުރުމަށް ިޑވެލޮޕަރަށް ދެވޭ މުއްދަތަކީ ެއކަމެއް ރަނގަުޅކުރުމަށް އެކަީށގެންވާކަންކަން ރަނ

 ވެ. ުޝކުރިްއޔާ.އެ ވާންވާނެ

 1980 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަރީމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1985 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މުަޙއްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަްށ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާީޢލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  21

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 1990ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އަށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުްއާވ  21ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

މިޓް ޕާނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން، ބަދަލުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އަން 21ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1995ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ އިނާޔަތްތައް ހިފެހެއްިޓގެންީވ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެ ހައްޓާފައި އޮންނަ މުއްދަތުގައިހިފަ

ނޑި ހިނގަމު ބި ޒޯނުަގއި ތި ންދާނޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމާއިނަމަވެސް، ޒޯުނގެ މަސަްއކަތްތައް މެދުނުކެ

މާޔަތްކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ، އަދި އިންވެސްޓަުރންނާ ގުޅޭގޮތުން ޑިވެލޮޕަުރ ހިއިންވެސްޓަރުްނގެ ޙައްޤުތަްއ 

ޑިވެލޮޕަރު އުފުލަންޖެހޭނޭ  ވެސް  އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް ުއފުލޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ މުއްދަުތގައި

 ވެ.  ުޝކުރިްއޔާ.ލިއްޔަެތކެއޫމަސް

 2000 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ތާ   2005 އީދުކުރަން.ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްާދގެ )ޅ( އަްށ ގަުމ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަްއާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުްއވާ  21ޝުކުރިއްާޔ 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2010 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުުކރުން. ބަދަލުކުރުމާ ގުިޅގެްނ  21ތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަ

ތެއްަގިއ ލަހާްއގެ ސަބަބުން ޑިވެލޮޕަެރއްގެ ާޕމިޓް އެްއވެސް ިއންވެސްޓަރަކު ހިންގާ ޢަމަލެމާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް. 

ފަދަ ޢަމަލެްއ  މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ފެހެއްެޓން ވާނީ މިމިޓް ހިއެވެ. ިޑވެލޮޕަރެްއގެ ޕާ ނުވާނެހިފެހެއްޓިގެން

 2015ެއވެ.  ތުތައް ހިންގުމަށްފަހުގަޢަވާިއދުގައި ބަޔާްނކުރާ އިޖުރާގަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ  ،މުންޑިވެލޮޕަރ ކުރު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާ

 2020 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 2025ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ގަމު ާދއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  21ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ގެ މި މާއްދާގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލު ުކރުމަށް.  21 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 2030ނުވާނޭ ސަބަބު ަބޔާންކޮށް، ޯބޑަށް ލިޔުމުން ލުކޮށްގެންތިަފރާތަކަށް ދީފައިާވ ޕާމިޓް ބާ  ދަށުން ދޭ ނޯޓިހުގައި އެ
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ވެ. އެ ދޭންވާނެއެންގުމަްށ ފުރުޞަތު ެމއް ބޯޑަށްމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެކަ ދީ، އެ އެންގުމަށް އެކަށީްނވާ މުއްދަެތއް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2035 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ  ތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 2040  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް  21

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާ

 2045ގެ ދަށުން  މާއްދާގެ )ހވަނަ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުްނ. ޕާމިޓް ބާތިލުކުރުން.  21

 61 އެންގުމުން، ޯބަޑށް ލިޔުމުން، ނުވާނެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްގައި އެ ފަރާތަކަށް ީދފައިވާ ޕާމިޓް ބާތިލްކޮްށގެންދޭ ނޯޓިހު

 ވެ.އެ ތުދޭންާވނެއެކަމެއް ޯބަޑށް އެންގުމަށް ފުރުޞަުމއްދަތުގެ ތެޭރގައި  އެީދ،  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2050ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް 

 ޞަތުއަރުވަން.ފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ނޑު ތާއީުދކުރަން. 21  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 2055 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އަލިފު 22ޝުކުރިއްާޔ. 

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 

 2060 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެއކު  ޑާބޯ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ބޯޑުން ކަމެއް  ،ނަމަ ުނވާެމއްަގއި އެހެން ގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެަފއިސޮއިކޮށްފަިއވާ އެއްބަްސވު

ދުވަުހެގ ތެރޭގަިއ ެއ ނިންމުން  21ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމިތާ މެދު  ނިންމާފައިވާ ގޮތާ 

 ށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޑިވެލޮޕަރަށް ލިބިގެްނވެ ެއެވ. ޝުކުރިއްާޔ.މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހު

 2065 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 2070 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙައްމަދު ޢަބްދުލްގެ މެްނބަރު މުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  22

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2075ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އަލިފުށީ ދާއިރާ 22ޝުކުރިއްާޔ. 

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

 ނިންމުމެއް  ޑުގެބޯވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން.  22ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 2080 ގޮތްތަުކގެ އަންނަނިވި މެދު، ެއކަމާ ތެޭރގައި  ދުވަހުގެ 21 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ އެދި މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް

ނަޑއަޅަްނވާނެ މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ތެރެއިން  ނިންމި  މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ކޮންމެ  ތެރެއިން ގޮތްތަުކގެ އެ އަދި. އެވެ ކަ

 .ެއވެ އަންގަްނވާނެ ލިޔުމުން މިނިސްޓަރު ސަބަބު ނިްނމުމުގެ އެ އަސާސްަތކާއި ބިނާކުރި ނިންމުން އެ  ނަމަވެސް،

 ޝުކުރިއްާޔ.
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 2085 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

  

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު 

ނޑު ާތއީުދކުރަން.  2090 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 22ޝުކުރިއްާޔ. 

އިޞްލާހަށް، އަުޅަގނޑު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު؛ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތިރ 

 2095ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  22މެންބަރު މުޙައްމަދު؛ އާދެ! 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ައށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  22ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް މާފަންނު... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާަޙށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް

 

 2100 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

 ޯބޑުގެވަނަ މާއްާދގެ )ށ(.  22. ލަތްހާ ހިފެހެއްޓޭ މިޓްވަނަ މާއްދާ އަންަނނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން. ޕާ 22އާދެ! 

 އަންނަނިވި  މެދު، އެކަމާ ތެރޭަގއި ދުވަުހގެ 31 ފެށިގެން ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ އެދި މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ނިންމުމެއް

ނަޑއަޅަްނވާނެ ިމނިސްޓަރު ގޮތެއް ތެރެއިން ގޮތްތަުކގެ  ބިނާކުރި ނިންމުން އެ ނަމަވެސް ނިންމި މިނިސްޓަރު .ެއވެ ކަ

 .ެއވެ އަންގަްނވާނެ ލިޔުމުން މިނިސްޓަރު ސަބަބު ނިންމުމުގެ އެ އަސާސްތަާކއި

 2105 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، ޝު

 ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކުރެްއވުމަށް.

 

 2110 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ނޑު ތާއީދުކުރަން.ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި އި  ޞްާލހަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް  22ޝުކުރިއްާޔ. 

 2115 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ން:އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވު

 ހިތްހަމަނުޖެހޭ މެދު ގޮތާ ނިންމާފައިވާ  ކަެމއް ބޯޑުންވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އަްނނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރަްނ.  22

 މިނިސްޓަރަށް  އެދި މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން އެ ތެރޭަގއި  ދުވަުހގެ 21 ނިންމިތާ ނިންމުމެއް އެ ނަމަ،

 2120 ޒޯެނއްގެ  އެ  ފުރުޞަތު އެ ނިސްބަތަށް ުގޅޭ ކަމާ ލުން،ސޫއު ލިބިދޭ ޑިެވލޮޕަރަށް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ

 ލިބިގެްނވެ ެއވެ. ޝުކުިރއްޔާ. ވެސް އިންވެސްޓަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް 

 2125 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާ

ނުޑ  އަލިފުށީ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން.

 2130 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އަ 22ޝުކުރިއްާޔ. 

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 

 2135 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި  ދެމެދު ޓަރާއިްނވެސް ޑިވެލޮޕަރާއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  22

 އެ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެ ތެރޭަގއި  ދުވަހުގެ 31 ފެށިގެން ތާރީޚުން އެއްބަްސވާ އެއްބަްސވުމެއް ބަޔާންކުރާ
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 ޤާނޫނުތަކާ ރާއްޖޭގެ އިްނވެްސޓްމަންޓު އޭާނގެ އިްނވެސްޓަާރއި އެ ހުށަހަޅައި، ބޯޑަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ އިންވެސްޓަރާ

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޑިވެލޮޕަރު ފުރިހަމަކުރުމަކީ، ހުށަހަޅައި ބޯޑަށް  ކަންަތއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަތިން ުތގެގޮ އެްއގޮތްވާ

 2140 ުޝކުރިްއޔާ. .ކަމެކެވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2145 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން.

 

 2150 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އަށް އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  22. ޝުކުރިއްޔާ 

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 2155 ޒޯނެއްަގއިެގ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 22ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ހުށަހެޅުން  އެ  ނަމަ، ހުށަހަޅައިފި ބޯޑަށް ަރޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިންެވސްޓްމަންޓު އޭނާގެ އިްނވެސްޓަާރއި  ކުރާއިންވެސްޓު 

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާ  އިންެވސްްޓމަންޓު ނުވަތަ ިއންވެސްޓަރު އެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ 21 ފެށިގެން ތާރީޚުން  ލިބޭ ބޯޑަށް

 ޝުކުިރއްާޔ. .އެވެ މަންާވނެނިން ގޮތެއް ބޯޑުން މެދު

 

 2160 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްގެ މެހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
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 2165ދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް އަލިފުށީ 22

ނޑު ތާއީުދކުރަން.އިޞްލާޙަ  ށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ހު ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުއަށް ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއް 2 ގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 27ޝުކުރިއްާޔ. 

 2170 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ 

ވަނަ   27. . ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭ ހާލަތު( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއްޞލާޙުކުރުނ2ްވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ) 27

 ލިބިފަިއވާ ފަރާތަކަށް އެ  ،ބަދަލުނުކޮށް  ލައިސަންސް އިންވެސްޓްަމންޓް ހުއްދަހޯދައިގެން ބޯޑުން  .(2މާއްދާގެ )ހ(ގެ )

 2175 .ހަވާލުކުުރން ފަރާތަކަށް އެހެން ލަިއސަންސް  އިންވެސްޓްމަންޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 2180 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 2185ްލ ތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތ3ްވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ) 27ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

އަންނަނިވި ގޮތަށް  ( ވަނަ ނަންބަރަށ3ްއްދާެގ )ހ(ގެ )ވަނަ މާ  27ަރއީސް.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

ނގަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އިޞްލާޙުކުރުން.   2190. އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން ޑައަަޅއި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުތަކާ ވާއިދުަގއި ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

 2195 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި  ށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟްއަ( 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 27

ނޑު ތާއީއި  ުދކުރަން.ޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 2200 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހު 28ޝުކުރިއްާޔ. 

 ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަށް. 28އަރުވަން. އާދެ! އެއީ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ

 2205ޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. އަންނަނިވި ގޮަތށް އިއަށް ވަނަ މާްއދާ  28ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ކުރުން...އެގްރިމެންޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާއްދާގެ )ހ(. ަވނަ 28 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 2210 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ

 އިންވެސްޓްމަންޓް ދެމެދު ބޯޑާ ޑިވެލޮޕަާރއި އެ ،ދޭއިރު ށްޑިވެލޮޕަރަ މިޓްޕާ ތަރަްއޤީކުރުމުގެ ޒޯނެއް .ގެ )ހ( 28

 .އެވެ ކުރަންވާނެ  މެދުވެިރކޮށް ކޯޓެއް ިދވެހިރާއްޭޖގެ އްއެގްރީމެންޓެ

 

 2215 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު އަބްދުލްކަރީމަށް ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައް ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު
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 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

 2220ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް މެންބަރު ޢަލީ ނިާޒރު  ތްތެރިވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަްށ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަ 28

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ވަނަ މާްއދާގެ )ކ( އަށް މަކުނުދޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހު 20ޝުކުރިއްާޔ. 

 2225 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެ

ވަނަ މާއްާދެގ  20ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  20ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 .  ހައިސިއްޔަތު ބިމުގެ ހިމެނޭ ޒޯުނގައި .)ކ(

 2230 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން ޝަހުދީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 2235 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ައށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ  20

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2240ށަހަޅުއްާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ފ( އަށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހު 20ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢިލް ވާހަކަދެްއކެުވން:
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 ހިމެނޭ ޒޯނުަގއި. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށްވަނަ ާމއްދާގެ )ފ(  20ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ

 2245 މިލްކުކުެރވިދާނޭ ިއންވެސްޓަރަށް ުނވަތަ ޑިވެލޮޕަރަށް ބިމަކީ ެއއްެވސް ހިމެނޭ ޒޯނުަގއި އެ  އަދި .އްޔަތުހައިސި  ބިމުގެ

 ނޫންކަން. ބިމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ 

 2250 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަ  ށް އަޅުގަ

 

 2255 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން، ގަމު ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވަނ  20 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަލުން އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. މާއްދާގެ )ފ( އަށް ދެންމެ

 2260 

 ފައްާޔޟް އިސްމާޢިލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އަދި ޕްލޭން ބިޒްނަސް ގުޅޭ ތަރައްޤީކުރުމާ ޒޯނުވަނަ މާއްާދގެ )ފ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  20ބިލުގެ 

ނޑައަޅާަފއިވާ  މާއްާދގައި ވަނަ  76 ޤާނޫނުގެ މި  ޓްިޑވެލޮޕްމަން ރިސޯސަސް ހިޔުމަން ލެވޭ އެކުލަަވއި މަތިން ގޮުތގެ ކަ

 . ޝުކުރިއްޔާ.ޕްލޭން

 2265 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

ޢީލް ރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާވަނަ މާއްާދގެ )ފ( އަްށ ަގމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ 20އެީއ،  .ތާއީދުކުރެްއވުން

 ުދކުރެްއވުމަށް.ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީ

 2270 
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 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ  ލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2275ށަހަޅުްއވާ ލް ހުތެރި މެންބަރު ފަްއާޔޟް އިސްމާޢީުމ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްގަ ،ވަނަ ާމްއދާގެ )ތ( 20ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

 ުކރުމަށް...އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްާދގެ )ތ( އަންނަނިވި ގޮތަށް 21ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 2280 

  ތުންވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަަނ މާއްދާގެ )ތ(. 20ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

 2285 ނަމަ، ހިމެނޭ މާއްދާއެއް ގުޅޭ  އާބިޓްރޭޝަނާވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުމަށް.  20

 އާިބޓްރޭޝަން  އުސޫލަކާއި އެއްބަސްެވވޭ  ފަރާތަށްމެ ދެ ތެރެއިން  ލުތަުކގެއުސޫ ޤްވާމީބައިނަްލއަ  ގުޅޭ އާބިޓްރޭޝަނާ

 އޮތުން. ުޝކުރިއްޔާ. މާއްދާެއއް އެ ގޮތަށް އިޚްތިޔާރުކުެރވޭ ޝީޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 2290 އަރުވަން.މަށް ފުރުޞަތުމަދު ޢަބްދުލްކަރީޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

ޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ލް ހުށަހެތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ވަނަ މާއްާދގެ )ތ( އަްށ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތް 20

 ދުކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީ

 2295 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ށަހަޅުއްވާ ލް ހުތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 11ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 2300 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

 ...އި އަންނަނިވި މާއްދާ ހިމަނައިުތގަ ވަނަ މާއްާދގެ ގޮ 11ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. 11

 2305 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ކާއި ޒޯުނގެ ޯބޑުން ނިްނމާ ނިންމުންތަ އަށް އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު.ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  11އާދެ! 

ކުރާ އެންމެހައި އެކު މި ނޫނަސް ބޯޑުން ނުވަތަ ފީެގ އެ ހިސާބުތަކާ ،ުގޅިގެން ބޯަޑށް ނަގާ އަގު ކާމަސައްކަތްތަ

ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް އަހަރު 11ރީޚުން ފެށިގެން ލިޔެކިޔުންތަްއ، އެ ލިޔެިކުޔންތަކުގެ ތާގުޅޭ އެންމެހަިއ  މަސައްކަތްތަކާ

 2310  )ހ(، )ށ(، )ނ(. ެރވޭ މާއްާދއެއް އިނގޭތޯ.އިތުރުކު އީމި -ެއވެ. )ށ( ބޯޑުން ބަލަހައްޓަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ިލސްޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  11ަގއި އަދި މި އޮތީ ަވގުތު މި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް.  11އޮތީ.  ކުރެވިފައި މިހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ކަމަްށ ނޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްާލޙެއް

 2315ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ރ(  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް 11ޮއތް  ދެން، ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިޞްލާޙެއް އެބަ

 ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާ 11 . އެގޮތަށް ފުރުޞަތުއެުރވިގެްނދާނީ. މިވަގުތުހަމަ އެ މާއްދާގެ )ބ( ،އަށް

 ައރުވާނަން އެ މާއްދާގެ )ނ(ޭއގެފަހުގައި އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުަވގުތު ވިދާޅުވާ ގޮތަށް. ދެން،  މި އިޞްލާޙު އެކަނި

އަުރވާނަން އެ ށް. އަދި އޭގެފަުހަގއި ފުރުޞަތުއަރުވާނަން އެ މާއްާދެގ )ރ( އައަށް. އަިދ ޭއގެފަހުަގއި ފުުރޞަތު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ގަމު ދާއިާރެގ  11ވަނީ އަރު މާއްދާގެ )ބ(. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

 2320 ދެްއވުަމށް.ޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިލް ހުށަހަތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީޢިއްޒަތް

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި
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މި  ގު ުނަވތަ ފީގެ އެ ހިސާބުތަކާއިބޯޑަށް ނަގާ އަ ގުިޅގެން ންތަކާއި ޒޯނުގެ މަސައްކަތްތަކާބޯޑުން ނިންމާ ނިންމު

ރީޚުން ފެށިގެން ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންަތއް، އެ ލިޔެިކުޔންތަކުގެ ތާނޫނަސް ބޯޑުން

 2325 ެއވެ. ހައްޓަންވާނެއަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ބޯޑުން ބަ 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަންާޏ  އިތުރުކުރާ އެްއވެސް އެްއޗެްއ އިތުރުކުރާ ކަމަށްވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް  11. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ!

ގެ ދަށުން ެއ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 83ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާއެއް ވިަޔސް، އަކުެރއް ވިޔަސް އިތުރުކުރާ ކަމަށް

ނޑުމެން މި   2330ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް.  83އުޅެނީ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މިހާރު އަޅުގަ

އެރުވޭނެ. ެއއީ، ޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ެވސް ފުރުޞަތުަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހެ 83އަދި އޭގެ ފަހުަގއި 

ނޑު ފުރުޞަުތ  . )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ،އުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުބިލުގަިއވާ މާއްދާެއއް ނޫނީ އަކުރެއް  އަުޅގަ

ލް ހުށަހަޅުއްވާ ތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 11މި އަރުވަނީ 

 އިޞްލާޙަށް.

 2335 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ކުރަްއވާ! ލިޔެކިޔުުމގައި ުކޑަ އޮޅުމެއް އަުޅަގނޑަށް އެރީ. ފު ތްތެިރ ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް މާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަ

 ދޫކޮށްފައިވާ  ޑިވެލޮޕަރަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުމަށް. މި 11ބިލުގެ 

 މުެވގެންވާ ާޢއް ން،މަތީ ޮގތުގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 21 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިންވެސްޓްމަންެޓއް ޒޯނެްއގެ

ނޑައެޅި ޤާނޫނުގައި  ޓަކައި މަންފާއަކަށް  2340 ކުންކޯޓަ ޝަރުއީ ޓަކައި އެކަމަށް އަދި މަތިން ގޮތެްއގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަ

 ޒޯނެއްގެ  މަތިން ގޮުތގެ ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި މި އަދި. ެއވެ ނަގައިގެންނުވާނެ ދައުލަތަށް މެނުވީ ޙުކުމަކުން ކުރާ

ނަޑއަޅާ  ކޯުޓން ަނގަންވާނީ  ނަމަ ނަގާ ދައުލަތަށް  އްއިންވެސްޓްމަންޓެ   .ެއވެ ދިނުމަށްފަހުގަ ަބދަލެއް ޢަދުލުވެރި ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 2345 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްދާއިރާ ހެންވޭރު ދެކުނު
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ޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ލް ހުށަހެތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަްށ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތް 11

 2350 ދުކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ށަހަޅުއްާވ ލް ހުތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީއަށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 11ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 2355 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

 ގައި( ހ) މާއްދާގެ މިވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.  11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ވަިކވަކި  ޒޯނެއްގެ އެ ،ިއތުރުން ިޑވެލޮޕަރުގެ ޒޯނުގެ އެ ނިންމުމުގައި ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން ލަތުގައިހާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންވީ ވާުލުކރުމުގައިހަ ަފއިސާ އެ ކޮބަިއކަމާއި މިންވަރަކީ ބަދަލުގެ ލިބެންވާ  އިންވެސްޓަރުންނަށް

ނަޑއަޅަްނވާނެ  2360 ޝުކުިރއްޔާ. .ެއވެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 2365 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްވި ހުށަހެޅުމަށް ލް ހުށަހެޅުތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ)ނ( އަްށ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް ވަނަ މާއްދާގެ 11

 ދުކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީ

 

 2370 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ށަހަޅުއްވާ ލް ހުތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް  11ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.ޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއި

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

 2375 ވަނަ މާއްދާ )ރ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށް.  11ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަަނ މާއްދާ. 11ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 2380 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާ

 ހާލަތުގައި ބަދަލުދޭންޖެހޭ  މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މިާއދެ، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(.  11

ނޑަައޅާނޭ ބަދަލު އެކަށޭނަ  ގްރީމަންުޓގައި އެ އިްނވެސްޓްމަންޓް ގުޅޭ ޒޯަނކާ އެ ،ލެއްުއސޫ ނުވަތަ ފޯމިއުލާެއއް ގޮތުގެ ކަ

ނަޑއަަޅއި  ުޝކުރިްއޔާ. .އެވެ ބަޔާންކުރަްނވާނެ ކަ

 

 2385 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަްށ ގަމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ަފއްޔާޟް 11

 2390 ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ލް ހުވަނަ މާްއދާގެ )ބ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ 11ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 2395 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުމަށް. މި  11ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަިކވަކި އިްނވެސްޓަރުންނަްށ  ލަތުގައި ޒޯނުގެ ިޑވެލޮޕަރަށާއި ހާ ދޭންޖެހޭ ބަދަލުމަތީން  ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ 

ނޑަައޅާ ފޯމިއުލާ ނުވަތަ އު ދޭންޖެހޭ އެކަށޭނަ ނޑައެޅުުމގަިއ، އެ ޒޯެނއްަގއި ކުެރވިފަިއާވ ސޫބަދަލުގެ މިންވަރު ކަ ލު ކަ

 2400 ިހމެނޭ މާއްދީ މުދަލުގެ އަާގއި ަގއިމަންޓުއެުކ، އެ އިްނވެސްޓް އަށް ރިޢާޔަްތކުރުމާ ެވލިޔު ގެ މާކެޓްންޓު އިންވެސްޓްމަ

ބީެވގެންދިޔުމުން  އެ އިްނެވސްޓްމަންޓް ދާ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުގެ ައާގއިއިން ލިބެމުން އެ އިްނވެސްޓްމަންުޓގެ ނަފާ

ގެ ބަދަލު ލިބިދިނުމު އެކަށޭނަ ދަދަށެވެ. އަދިއަގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ނުކުންނަ  ލިބޭ ސީދާ ގެއްލުމުގެ ައގު ހިމެނޭ
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ގޮތުން އޭނާ  ނަމަ، އޭނާ ހުންނާނެ ހިސާބަށް މާލީ ނުކުރިޑިެވލޮޕަރު އެ އިންވެސްޓްމަންޓު އެ ވާންވާނީ ބޭނުމަކަށް

 ެވ. ޝުކުިރއްޔާ. ގެންގޮސްދިނުމެ

 2405 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އަރުވަތުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.   2410 ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްެގ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް 16ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 2415 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ބޯޑު އޮފް  16ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ޒޯން ޤާއިމުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގަޔާިއ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމުގަޔާއި  -އެކުެލވިެގންވާ ގޮތް. )ހ(ސް އިންވެސްޓްމަންޓް

"ގެ ނަމުގައި ބޯެޑއް ޓަކައި، "ޯބޑު އޮފް އިންވެސްްޓމަންޓް ޒޯނާ ގުޭޅގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް

 2420 ން ފާސްކުރާ މެންބަރުންގެ ބޯޑަކަެށެވ. އަދި މި ބޯޑު ވާްނާވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އުފައްދައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ އަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 2425 

  ެކވުން:ވާހަކަެދއްމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ނޑު ތާއީުދ.  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2430ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުަސއިން ވަަނ މާްއދާގެ )ހ(. އަލިފުށީ  16ޝުކުރިއްާޔ. 

 .ޞްލާޙުހުށަހަޅުއްވާ އި

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލި

އިމުކުރުމުެގ ޤާން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ޒޯ 16 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 2435ޓަކަިއ،  މުމަށްއި ޒޯނާ ގުޭޅޮގތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންޔާ ލުކުރުމުގަތިުހއްދަ ބާ  އިޔާހުއްދަދިނުމުގަ

އޮފް އިންވެސްޓްމަްނޓްސް"ގެ ނަމުގައި ބޯެޑއް  "ބޯޑު ދަށުން އިންތިޒާމުކުރެިވގެންވާ މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ

 . މި ބޯޑަކީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ މެންބަރުންގެ ބޯޑަކަށް ވާްނވާނެ ެއވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަންވާނެ

 އެވެ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 2440  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަރުވަން. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ ދާއިރާގެ މެ ލިފުށީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އަ 16

 2445 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ  16ފްކުރައްވާ! ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛ މާދާއި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. އަލިފުށީ 16ޝުކުރިއްާޔ. 

 ރުވަން.ށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހު)ހ(. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެ

 2450 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ދަ ިއ ހުއްޤާއިމްކުރުުމގެ ހުއްދަ ދިނުމުގަޔާ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ޒޯން 16

ރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ޓަކައި ިމނިސްޓަ ގުޭޅ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ޒޯނާ ބާތިލްކުރުމުގަާޔއި

ކުެރވިގެން "ބޯޑު އޮފް އިްނވެސްޓްމަންޓް"ެގ ނަމުގައި ބޯެޑއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކުަގއި އިންތިޒާމު

 2455 ޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއް  ެއވެ. ޝުކުިރއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަންވާނެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 2460  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  16

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2465މް ހުށަހަޅުއްވާ ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަނަ މާްއދާގެ )ށ(. ވައިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް 16ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑު ފުރުޞަތުއިޞް  އަރުވަން. ހެންވޭރު ދެކުުނ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.ލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ވަުހގެ ތެރޭަގއި ދު 31ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުްނ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  16

 2470 އެެވ.  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރާ ބޯޑު އެކުަލވައި އިފްތިތާޙްުކރަންވާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަ

 

 2475  ވާހަކަދެއްކެުވން:ބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު މުލަކު ދާއިރާގެ މެން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 16

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލަން.މިނެޓު 31ހިސާބުން  ޝުކުރިއްާޔ. މި  ގެ ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް މެދުކަ

 2480 

 ]އަށް  13:12އިްނ  12331ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2485ިމ ނުނި ،11ންދަން ކަމަށް. އެެޖންޑާ އައިޓަމު ގެ ހުްސވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެމިނެޓު 31

ޖެންާޑ ފްކުރައްވާ! އެނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ، މާ މަސައްކަތެއް ގެ ދަށުން މިއަދުހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަމު

މަށް ވޯޓަށް ވޯޓަށް އެުހމަށް ހުރި ކަންކަ، 12 ކަންކަން. ދެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމުކޮމިޓީތަކުން ުހށަހަޅާ ، 11 އައިޓަމު

 ގައި.  1331ގެ މަަސއްަކތް އޮންނާނީ އެހުން. އެ ައއިޓަމު

 

 2490 ކަތް.. އިތުރު އެހެން މަސައ13ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަނީ، ސްޕެޝަލް  ގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު ކުިރައށް މިއެހެން މަސައްކަތް. މި ައއިަޓމު އިތުރު 13 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ރު ެގ މަސައްކަތް. އެގޮތުން މިހާިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުއިޤް ،އިކޮނޮމިކް ޒޯންެގ ބިލު

 2495އަރުވަން މި ޖެހެނީ ކަތް. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުމި ދަންފަޅީގައި ކުރިއަށް ގެްނދާނީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައް

ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަ 16

 .އަރުވަންފުރުޞަތުއެރުވުމަށް. ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 2500ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މި ޤާނޫނަށް  16ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އި އިފްތިތާޙްކުރަންވާނެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބޯޑު ެއކުލަވާލަ 01ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 އެވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2505 އަރުވަން. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އަށް އަްއޑޫ މީދޫ  16ާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިްކ ޒޯން ބިލުގެ ޝުކުރިއް

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 2510 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވ ައއްޑޫ މީދޫ ދާ  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(، 16ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙު.

 

 2515  ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ބޯޑު  -ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. )ރ( 16ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ައދި ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭިރއެްޓ ޤާއިމްކުރާނީ މިނިސްޓަުރގެ ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓަރު

އެވެ. އަދި ބޯުޑގެ ޢާއްމު ހިންގުމުަގއި އިރުޝާދު ލިިބގަންނާނީ އަދި ބޯޑު ޖަވާބުދާރީވާީނ  މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ުވޒާާރގަ

 ރައީސް.  ިޢްއޒަތްތެރި ށާއި މިނިސްޓަރަށެވެ. ޝުކުިރއްޔާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

 2520 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

 2525)ރ( އަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  ވަނަ މާއްާދގެ 16ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2530މް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ. ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(. ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް  16

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ )ވަގުުތކޮޅަކަށް ގެ ިއޞްލާޙު. ަވއިކަރަޫދ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 16ފަހު( އަުޅގަ

 މް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.ރު މުޙައްމަދު ނާޡިދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

 2535ވަނަ މާއްާދގެ  16ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރަން.  16ސް. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީ

އިުމކުރާނީ ޤާބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް  މިނިސްޓަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ގަމުންދާނީނބޯޑު ހިމި  -)ރ(

އިރުޝާދު ލިބިގަންނާނީ  ގުމުގައިހިން ކޮށްމުއްއެވެ. ައދި ބޯޑު ޢާެއއްގަ ލިއްޔަުތ އޮތް ވުޒާރާއޫމިނިސްޓަރުގެ މަސް

 ންނެވެ. ޝުކުިރއްޔާ.ޓީޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިއް ޖަވާބުދާރީވާނީ ރަ ގެ ކިބައިންެނވެ. ޯބޑުމިނިސްޓަރު
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 2540  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން.ތުއަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަ ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެ  މް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 2545 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްާވ ޙު. ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުގެ އިޞްލާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 17

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 2550  ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

ވަަނ  17ުލގެ ބި ކުރުމާއިާލޙުޞްވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އި 17ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ޤާނޫނުގެ މި )ހ(.  -55. ބޯޑުގެ ބާރުތަާކއި ޒިންމާތައް. ށްމާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ިތރީގަިއވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަ

ނޑައަަޅއި ބަޔާްނކުރާ ޒޯން ހިްނގުމުގެ ޕާދަށުން ހަދާ ގަވާ ނޑުތަާކއިމިޓް ދޫކުއިުދގަިއ ކަ ެއްއ  ރުުމގައި ަބލާނޭ މިންގަ

މިޓް ދޫކުރާނޭ ޑިވެލޮޕަރަުކ ގެ ތެރެއިން ޒޯން ހިންގުމުގެ ޕާށް ހުށަހަޅާ ޑިވެލޮޕަރުންކުރުމަތަރައްޤީ އްޒޯނެ

ނޑުަތކާިއ އިޖުރާ ނަޑއެޅުމުަގއި ބަލާނޭ މިްނގަ  2555 ކްރައިޓީިރއާތަުކގެ ދަށުން ޯޒނެއް ތަރައްޤީކުރުުމގެ ހުއްދަ  ަތކާއިއަތްކަ

ނޑުަތކަށް ފެތޭ  އް ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުމެ .ހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ހުއްދަދިުނންއެ ހުށަ ،ނަމަ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެ ިމންގަ

 މި  ށްއަލުން ހުށަހެޅުމަ ،އަދި ެއގޮތަްށ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނެސް .ބަދަލުގެނެސް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން

ތަ އެ ހުށަހެޅުމުގެ ނުވަ ،ކަމަށް ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވެން ނެތް .މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ހުއްދަދިނުން

. ކަމަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ ަކނޑަައޅައި އެކަްނ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުން މައްޗަށް ހުއްދަެދވެން ނެތް

 2560 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ޙައްޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 2565 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ައށް ގަމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ  17

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 2570  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ށް ގެ ިއޞްލާޙު. ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަވަނަ މާއްާދގެ )އ( 17ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 2575ޒޯނުގައި ުކާރ  -އ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. )އ(ވަނަ މާއްާދގެ ) 17ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބެހޭ ރިޕޯޓުތަްއ  އެ އިންވެްސޓްމަންޓުތަކާ، ތަުކގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށްދާ ގޮތް ބަލައި ަވޒަންކޮށްއިންވެސްޓްމަންޓު

 . އެވެ. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅަންވާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2580 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ވަނަ  18ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރޮޒައިނާ އާދަމް  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަްއޑޫ މީދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )އ( އަްށ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް  17 ށަހަުޅއްވާަފއި އޮތް ިއޞްލާޙު؛މާއްދާގެ )އ( އަށް ހު

 2585 ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުވަނަ މާއްދާގެ )ފ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 17ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 2590 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 
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ގެ ޤާނޫނު ވަނަ މާއްާދެގ )ފ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް. މި 17ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ 

ވާއިދާ ގަ މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ  ،އާއި އަގު  މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ޯބޑުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނަަގންޖެހޭ ފީ ދަށުން

ނޑައެޅުން  . ުޝކުރިްއޔާ.އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ކަ

 2595 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ލާޙަށް ފުރުޞަތުރު މުޙައްމަދު ފަޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 2600ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  17ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ރަން.އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ތ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހު 17ޝުކުރިއްާޔ. 

 2605 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

ގޮެތއްަގއި  މުއްވަނަ މާއްާދގެ )ތ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުމަށް. ޢާ 17ަރއީސް.  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި

 ޓަަކއި ޓަކައި އަދި މަްސއޫލިްއަޔތުތައް އަދާކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ ބާރުަތއް ތަންފީޛުކުުރމަށް

 2610 . ޝުކުރިއްޔާ.ކުރުން ހޭ އެންމެހައި ކަންކަންވާއިުދގެ ދަށުން ކުރަްނޖެގަމި ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރޭަގއި ހެދޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 2615  ން:ވާހަކަދެްއކެވުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  17ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2620ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަްށ ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަސލީމް ހުވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(. ފުނަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތް 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

ނޑު ޝުކުރިއްާޔ، ޢި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް  18ބުނެވިދިަޔ ބިލުގެ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 2625  1ޑު އެކުެލިވގެންވަނީ ބޯ -ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 18ބޯޑު އެކުެލިވގެންވާ ގޮތް؛ . އިޞްލާޙެއް މި ހުށަހަޅަނީ

 ވެ.މެންބަރުންގެ މައްޗަށެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 2630 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް  18ޝުކުރިއްާޔ. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، 

 އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 2635  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުވަނަ މާްއދާގެ )ހ(. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން 18ޝުކުރިއްާޔ. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. މަރަދޫ ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެިރ  18)ހ(.  -18އަުރވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

ގަމު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ

 އްޔާޟް ިއސްމާޢީލަށް. ފަ

 2640 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެެވ. ޝުކުިރއްޔާ. 10)ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ބޯޑު އެކުެލިވގެން ވަނީ ގެ 18

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2645ވަަނ  18އެ ތާއީދުކުރަްއވަނީ  ،ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

 މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

ފަްއޔާްޟ  ށަހަޅުއްަވއިދެްއވި؛ހު ޙުފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ައށް އިބްރާހީމް ޝަރީ 18

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ަގމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފައްޔާޟް ހުށަހެޅުްއިވ   2650ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް މަންޫޑ ދާއި. ކ1ޮގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 2655 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަދު ނާޝިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

މިނިސްޓްރީ  -ގެ )ށ(18އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. ބޯޑު ެއކުލެިވގެންާވ ގޮްތ.  1 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ 18

 ނޫން މަޤާމަކުން އެކަކު. ވުރެ ދަށް އެންޑް ެއގްިރކަލްޗަރުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަޤާމަށް އޮފް ފިޝަރީޒް

 2660 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަ

ނުޑ  1ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( 18  2665އަށް، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ މަދު ނާޝިދު ހުމެންބަރު ައޙް ތެރިކޮމަންޫޑ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތް، 2ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 2670 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު
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  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަދު ނާޝިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

 -ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން. ބޯޑު ެއކުލެިވގެްނވާ ގޮްތ؛  2 ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ގެ  18

 ނޫން މަޤާމަކުން އެަކކު. ވުރެ ދަށް އޮފް ޓޫރިޒަމުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މިނިސްޓްރީ - 2

 2675 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފަލާޙް  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

 2680ޅުއްވާފައިވާ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަށް 2ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  18

ނޑު ާތއީުދކުރަން.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ މަދު ނާޝިދު ހުތެރި މެންބަރު ައޙްޢިްއޒަތް ކޮމަންޫޑ ދާިއރާގެ، 3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 2685 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަދު ނާޝިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

މިނިސްޓްީރ  .3 -ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(  18އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ބޯޑު ެއކުލެިވގެންވާ ގޮތް؛  3 -)ށ(

 ނޫން މަޤާމަކުން އެކަކު. ވުރެ ދަށް ނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންުޓން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށްއޮފް އިކޮ

 2690 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 2695މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ ށް އަ( 3ގެ )ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށަހަޅުއްވާ ރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ހު(. ކޮމަންޑޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތ2ެގެ )ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 2700 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

. (2) -ގެ )ށ(18ތް. ގޮ ެއކުލެިވގެްނވާ ބޯޑުކުރުން. ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިްޞލާޙ2ުގެ )ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18

ނޫން މަޤާމަކުން  ވުރެ ދަށް ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ސިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައު

 2705 .އެކަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިޝުކުރިއްާޔ. 

 

 2710 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ގެދާއިރާ ދެކުނު ހެންވޭރު

ށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވި އަ( 2ގެ )ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2715ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  އަށް( 1) ގެވަނަ މާްއދާގެ )ށ( 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މިނިސްޓްރީގެ )ށ( 18. ތްގޮ  އެކުލެިވގެންވާ ބޯޑުކުރުން. ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ1ުގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 18

 2720 ނޫން މަޤާމަކުން އެަކކު. ވުރެ ދަށް ން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށްއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ނަށް ފުރުޞަތުޔާމިهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 2725 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ
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 އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. މެންބަރު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވިކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާ(12) ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 2730 އަރުވަން.ލާޙަށް ފުރުޞަތުއިޞް

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 .(12ގެ )ށ( )18ތް. ގޮ އެކުެލވިގެްނވާ ބޯޑުކުރުން. ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙ12ުެގ )ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( 18

 ،ންގެ ތެރެއިން އިސްވެދެންެނވިފަިއވާ ފަރާތް އުނިކުރުމަށްމަތުން އެކަކު. ބޯުޑގައި ހިމެނޭ މެންބަރުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު

 2735 އަދި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުފަލާޙަ މުޙައްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު ޝުކުރިއްާޔ.

 

 2740 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

( އަށް ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ 12ގެ )ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( 18ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނު 

 ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުުކރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2745ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  އަށް( 11ެގ )ްއދާގެ )ށ(މާވަނަ  18ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 .(11) -ގެ )ށ(18ތް. ގޮ ލެިވގެންވާ އެކު ބޯޑުކުރުން. ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙ11ުގެ )ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18

ނޑަައޅާ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އެ ޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންރައްޔިތުންގެ މަ  2750އަށް ނިސްބަތްނުާވ  މަޖިލީހުން ކަ

 .މެންބަރެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުބްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަ ޝުކުރިއްާޔ.

 2755 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

( ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު 11ެގ )ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 18ެގ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނު 

 .ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން

 

 2760 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ހުهللا ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( 18ޝުކުރިއްާޔ.  

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 2765ބޯޑަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން ހުށަހަޅަން.  18ތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

ނޑަައޅާނީ ރައްޔިތުްނގެ އާއި އި ކޮށް ވަކިުކރާނީ، އަދި އެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އުޖޫރަމެންބަރުން ޢައްޔަން ާނޔަްތ ކަ

 ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ުޝުކރިއްއެވެ.  މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2770 އަރުވަން.މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޅުއްވި ހުށަހެهللا ބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާގެ )ނ( އަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންވަނަ މާއް 18އާދެ! 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 2775 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 18

 ރުޞަތު އަރުވަން.ފު
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 2780 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ބޯޑަށް މެންބަރުން . ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ނ 18ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދަލުވުމަކަށް ދޭންޖެހޭ ރުންގެ ކޮންމެ ބައްއެވެ. އަިދ އެބޯޑުގެ މެންބަ ހޫރިއްޔާރަީއސުލްޖުމް ވަކިކުރާނީ ،ޢައްޔަންކޮށް

 . ޝުކުރިއްޔާ.ެއވެ ހޫރިއްޔާން ރައީސުލްޖުމްނާޔަތް ަކނަޑއަާޅނީ މާލީ ވުޒާރާގެ ލަފާގެ މަތި އިފައިސާގެ 

 

 2785 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރުޞަތުށް ފުމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަ ޢިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  18ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު ާތއީދުުކރަން. އްވުއިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވި ހުށަހެޅު  2790 މަށް އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ށަހަޅުްއާވ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  .ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( 18ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 2795 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ބޯޑަށް )ނ(  -18ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  18 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ެއވެ. އަދި އެ ބޯޑުެގ  އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ ވަިކކުރާނީ  ،މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް

ނަޑއަޅާނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނެއާއި އި މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ  ވެ.ާނޔަތް ކަ

 2800 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ނަށް ފުރުޞަތުޔާމިهللا މެންބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަްތތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ތާއީުދކުރަން.ވި އް ޅުހުށަހެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  2805 އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުްއވާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުޢިއްޒަތްތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ  .ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 10ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 2810 

 ދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަ

ސަްނގެ ގޮުތގައި ބޯޑުގެ ެޗއަރޕަރސަނާއި ަވިއސް ޗެއަރޕާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  10

ހުންނާނީ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެޭގ ސިއްރު ވޯަޓކުން އިންތިޚާުބވާ އެ ޯބޑުގެ މެންބަރެެކވެ. 

 ސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ 

 2815 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 2820ދާއިާރގެ މެންަބރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވި އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ  އަްއޑޫ މީދޫވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( އަްށ  10

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުްއވާ ހުގަުމ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަްއާޔޟް އިސްމާޢީލް  ،ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ( 10ޝުކުރިއްާޔ. 

 2825 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއި

 އަދި ސަން ެޗއަރޕާކުރަން. )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްާދގެ 10ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނަޑއަޅާ މީހަކު ިއްސތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެޤާ ސަންގެ މަވައިްސ ެޗއަރޕާ ޢުފާ ހިނދެއްަގއި އޭާނގެ އިސްތި މަށް ކަ

 2830ބަރެއްގެ ޯބުޑ ވީަނމަވެސް ެއ މެން ދިންކަމުަގއިފާޢުއަެށވެ. މިމާއްާދގެ ދަށުން އިސްތި ހުށަހަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ވެ. ޝުކުރިއްާޔ.އެ އޮންނާނެމެންބަރުކަން ދެމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތު ފަހުމީ ޔާޒުއިމްތި މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްާޔ. 

 2835 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަްށ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާީޢލް  10

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 2840 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ށަހަޅުްއވާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުޢިއްޒަތްތެރި ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(، 10އްާޔ. ޝުކުރި

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 2845ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ޗެއަރާޕސަން ނުވަަތ  އަންނަނިވި ދާގެ )ނ(ވަނަ ާމއް 10ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މަތިން އޭނާ  ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ ،ނަމަ ދީފިވައިސް ެޗއަރޕާސަން އޭާނެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

މަޤާމަށް ބޯޑުން  ުދވަހުގެ ެތރޭގައި އެ 31ނަމަ،  ސަންކަމުން ަވިކކޮށްފިއިސް ެޗއަރޕާސަންކަމުން ނުވަތަ ވަ ޗެއަރޕާ

 އެވެ. މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނެ 

 

 2850 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރިވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް  10ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 2855 ޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.އާދަމް ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހެޅުއްވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢި ،ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 61ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 2860 
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 މެންބަރަކުވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. އެ  61ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 އެ  އަދި .ހުރުން ހުނަރުވެރިކަން ފަންނާއި ހުރުމާއި ތަޖުރިބާ  ޢިލްމާއި އެކަށޭނަ ރާއަކުންދާއި ތަމްސީލުކުރާ

 ވެފަިއުވން. ޝުކުރިއްޔާ. އަހަރު 1 މަދުވެގެން ޚިދުމަތްކުރާތާ ދާއިރާެއއްަގއި

 2865 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ތެރި ޢިްއޒަތް ދާއިރާގެ ދެކުނު  ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 2870 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ވަނަ ވަނަ މާއްދާގެ  61

ނޑު ތާއީުދކުރަން.އިޞްލާޙަށް އަޅު   ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2875ށަހަޅުއްވާ ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުވަނަ މަްއދާގެ )ހ(. ބިލެތް 61ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްާދެގ  61ކުރުން. )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙު ވަނަ މައްދާގެ  61ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ 

 2880ފަންނާއި ހުނަރުވެރިކަްނ  ށޭނެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރުމާ،ލްކުރާ ދާއިރާައކުން ެއކައެ މެންބަރަކު ތަމްސީ؛  )ހ( އަށް

 ހުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތު ޝަހުދީ ޙުސަިއން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މާދޫހަނިޝުކުރިއްާޔ. 

 2885 

 ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ
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ޅުއްވި އިޞްލާޙަށް މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހެދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި އަށް ބިލެތްވަނަ މައްދާގެ )ހ(  61

 އީދުކުރަން.އަޅުަގނޑު ތާ 

 

 2890 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްާވ  ރޮޒައިނާ އާދަމްޢިއްޒަތްތެިރ އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު  .ްއދާގެ )ރ(ވަނަ މާ 61ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 2895ގެ މެންބަރަކަށް ޢައްޔަންކުރުމާ ހަމަޔަށް ވޭތުވެދިޔަ ގެ )ރ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަްނ. ބޯޑުވަނަ މާއްދާ 61

 ކަމުަގއި ނުުވން. ކުރިކަން ސާިބތުވެފަިއވާ މީހަކު ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ެއއްވެސް ކުށެއްއަހަރު 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ފަހުމީ އަށް އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ްއޒަތްތެރިދާއިރާގެ ޢި އުތުރު މާފަންނު ޝުކުރިއްާޔ.

 2900 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު ދާއިރާގެ މެންބަރު އުތުރު މާފަންނު

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވަނަ މައްާދގެ )ރ( އަްށ  61

 ދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ާތއީ

 

 2905 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްާވ  هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .ވަނަ މައްާދގެ )ބ( 61ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުއިޞްލާޙަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 2910ރިޝްވަތުގެ  ހުށަހަޅަން. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރަން ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( 61ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކުށެއް ުނވަތަ ކޮރަޕްޝަްނެގ ކުށެއް ުނވަތަ ވަްއކަމުެގ ކުށެއް ުނވަތަ ޚިޔާނާުތެގ ކުށެއް އެްއވެްސ އިެރއްަގއި 

 އިވާ މީހަކަށް ނުވުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާގަ ހަކަށް ނުވުްނ. ނުވަތަ ކޯޓު މަރުޙަސާބިތުވެފަިއވާ މީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2915 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ޢަބްދުލްބާރީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އަށް ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  61ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.ޅުއްވި ހުށަހެުޅމަށް ހުށަހެهللا ޢަބްދު  އަޅުގަ

 2920 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު އްޒަތްތެރިޢި ދާއިރާގެ މީދޫ ައއްޑޫވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  61ޝުކުރިއްާޔ. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 2925 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. އަންނަނިވި ކަްނކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެްއގެ ަމއްޗަްށ  61

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭާނ ވަިކކުރުން. އަދި ބޯުޑގެ ެޗއަރޕާސަން ނުވަތަ ވަިއސް  ބިނާކޮށް އޭނާގެ މެންބަރުކަުމން

 ޗެއަރޕާސަން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކު އޭނާގެ ެމންބަރުކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޭނާ ަވކިކުރުން.

 

 2930  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަމެްއޒަތްތެރި ޢިހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  61 އާދެ!

 2935 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވ މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ޢިްއޒަތްތެރި ައއްޑޫ މީދޫ ާދިއރާގެވަނަ މާްއދާގެ )ހ(  62ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2940 
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 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި ބޯުޑގެ  62

ނޑައަާޅ ތަނެްއގަިއ މަދުވެގެން  ނޑައަާޅ ަވގުތަކު ކަ ުދވަހުެގ ޯނޓިސް ދިނުމަށްފަހު، ބޯޑުެގ  3ޗެއަރޕާސަން ކަ

 ބައްދަލުވުންތައް ޭބއްވިދާނެ ެއވެ.

 2945 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޔާމިނަهللا ެމންބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވެލިދޫ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ނޑު ތާއީުދކުރަން. އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ  2950 ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ހުށަހަޅުއްާވ  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވައިކަރަދޫވަނަ މާއްދާގެ )ހ(.  62ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2955 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(.  62މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. ވަނަ  62ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނަޑއަޅާ ަވގުތަކު ވެިރކަރޕާ ޓަކައި ބޯުޑގެ ެޗއަ ިލއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމަށްއޫބޯޑުގެ މަސް )މާލެއިން(  ،ރަށް ންކުރާސަން ކަ

ނަޑއަ  ން.ވުން ބޭްއވުބައްދަލުގެ ބޯޑު ތަނެްއަގއި ޅާކަ

 2960 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަމެޢިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 2965ހުށަހެޅުއްިވ  ނާޡިމް ުމޙައްމަދު މެންބަރުތެރި ޢިްއޒަތް ދާިއރާގެ ވަިއކަރަދޫވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް  62 ޝުކުރިއްާޔ.

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުަސއިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ  އަލިފުށީވަަނ މާްއދާގެ )ހ(.  62ޝުކުރިއްާޔ. 

 2970 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 ކޮންމެ ޒޯެނއްަގއިވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  62ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުރާ ޤާނޫނުަތއް ޛުތަންފީ އިން ޓަކައި އަދި މޯލްިޑްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސް ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯްލގެ ޭބނުމަށް

ނޑުތަަކކީ  ެއއިން ކޮންމެ ޒޯެނއްަގިއ ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ ،ޓަަކއި ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޛުތަންފީ  2975މަދު މިންވަރުގެ މިންގަ

ނަޑއަޅަ އިން ހަދާ ގަވާ  ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްކޮބައިކަން މޯލްޑިްވސް  ކޮންމެ ޒޯނެއްަގއި މޯލްޑިވްސް  އި،އިދެްއަގއި ކަ

 ޝުކުިރއްޔާ. ެއވެ. ވާނެއިދު ހިނގަން ވާގަ ޤާޫނނާއި  ރިވސްގެސްޓަމްސް ސަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2980 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޔާމިނަهللا ެމންބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވެލިދޫ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ނޑު  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން.

 2985 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދަމް ހުށަހަޅުްއާވ  ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ މީދޫ ައއްޑޫ ،ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 68ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 2990 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ޒޯނެްއގެ ބޭރުން 68 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

، މަތިން ޓަަކިއ ނެގެޓިވް ލިްސޓެއް މިިނސްޓަރުގެ ލަފާގެ މާޔަތްކުރުމަށްރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ވިޔަފާިރތައް ހި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރަެއވެ. އަދި މި ލިސްޓު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަަށައޅަންވާނެ

 އެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނެ ހުށަހަޅުއްވައި
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 2995 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މާފަންނު ހުޅަނގުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ  3000 އާދަމް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ހުށަހަޅުްއާވ  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިޢއްޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ އަލިފުށީ .ވަނަ ާމއްދާ 60ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 3005 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެއަލިފުށީ 

ގޮތުން މި ޤާނޫނުގައި  ޒޯންތަކާ ގުޅޭަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  60ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ާނޔަތާިއ މަންފާ އެ އިޓަކައި، އަިދ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިެބންވާ  ލުތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމަށްސޫބަޔާންެވގެންވާ އު

ދައުލަތުގެ ަވކިވަކި އިދާރާތަކުން ހަދައި  ޓަކައި ޒޯނުތަކުގެ ިޑވެލޮޕަރުންނަށާިއ އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބިދިނުމަށް

 3010 އި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހަދަ 0ހިންގަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ިމ ަދކީ، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ ފުށުއަރާ، ނުވަތަ އިެއވެ. އަދި، އެއިން އެްއވެސް ގަވާ  އިޢުލާނުކުރަންވާނެ

ނޑައަާޅ ޤާނޫނުން ދިނު ނާޔަތްަތއް ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ަގވާއިަދކަށް އި ނާޔަތްތައް ނަފީވާެނ، ނުަވތަ އެ އިމަށް ކަ

 ޝުކުިރއްާޔ. ެއވެ. ވެގެންުނވާނެ

 

 3015  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.މަރުޒޫގަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ ފެލިދޫ

 ގެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 3020 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙަށް  ަސލީމް ޢަލީ ބަރުމެންިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ފުނަދޫ .ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 3025 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

މަށް ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރު ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި 71ބުނެވިދިޔަ ބިުލގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތަކުަގއި ހިންގޭ އިޤްތިޞާީދ ޒޯން .)ށ( ގެވަނަ މާއްދާ 71ހޯދުމުގެ ބާރު.  އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. މަޢުލޫމާތު

 ނާޔަތްތަުކގެ ޓެކްސް އެްކސްޕެންޑިޗަރއިގެ ކުޑަޮބޑުމިން ދެނެގަތުމަށާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ރަކާތްތަކުހަ

ނަޑއަޅާ މަޢުލޫމާތު، ެއ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮތޯރިޓީން ހަދާ ަގވާއިެދއް ަގިއ ކަ

 3030 ެއވެ. އަށް ހުށަހަޅަންވާނެ މަތިން، ޒޯން ިޑވެލޮޕަރުންނާއި އިންެވސްޓަރުން އެ އޮޯތރިޓީ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ގޮެތްއގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަޢިއްޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 3035 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް  71 ،ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

 ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3040ހުށަހަޅުްއާވ  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ ްއޑޫއަ .ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ލް އިކޮނޮމިްކ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ސްޕެޝަ 71ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 3045ތަުކެގ ނާޔަތްގެ ކުޑަބޮޑުމިްނ ދެނެގަތުމަށާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދެވޭ އިރަކާތްތަކުގޭ އިޤްތިޞާދީ ހަަގއި ހިންޒޯން

ިހސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ެރވެނިއު ޮއތޯރިޓީން ހަދާ ގަވާއިދެްއަގިއ  ޓެކްސް އެްކސްޕެންޑިޗަރ

ނަޑއަޅާ މަޢުލޫމާތު،   މަތިން ޒޯން ިޑވެލޮޕަރުންނާއި އިންވެސްޓަރުްނ އެ އޮތޯރިޓީ  ާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ގޮތެްއގެއެ ގަކަ



114 

 

ައދި ޒޯންތަކުން ަދއުލަތަށް ާއމްދަނީގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާެއއް ހުށަހަޅަްނވާީނ  އެެވ. އަށް ހުށަހަޅަންވާނެ

 ްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިީޓއަށެވެ. ުޝކުރި

 3050 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަޢިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 3055ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ ޑޫއައްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަްށ  71

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްޢިއްޒަތްތެރި ވައިކަރަދޫ ދާއިާރގެ  .ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( 73ޝުކުރިއްާޔ. 

 3060 ޞަތުއަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ނާޡިމް  މުޙައްމަދު މެންބަރުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ  73ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  73ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑައަޅާ ޤާ ުތަގިއ މިގޮ ޒޯނެްއގެ ނަމަވެސް، އެހެން އޮތްގައި މާއްދާގެ )ހ( މި މާއްދާގެ )ށ(. ނޫނުން ކަ

 3065ނޫން މިންވަރެްއގެ ތެޭރގަިއ،  ވުެރ ބޮޑު  އަށް  21%ގެ އާިއ ކުރާ އިންވެްސޓްމަންޓު ގާ ވިަޔފާރިއްދެްއގަިއ، ހިންހަސަރަ

ތެވެ. ނޫނު ހުރަހެއް ނެޤާތައް ކުރުމަށް މި ންެވސްޓްމަންޓުޓާއި ަފތުރުވެރިކަމުގެ އެހެން އިސޯޒޯނެްއަގއި ރި އެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 3070 މަރުޒޫގަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މަރުޒޫގު ވާަހކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

 ަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ 
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 3075 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާ  73ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 3080ގެ )ށ(. މި 73ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.  73 ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑައަޅާ ސަރަހައްެދއްަގއި ހިނގާ ވިޔަފާރި އާއި  މާއްދާގައި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް، ޒޯނެްއގެ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނުން ކަ

އްގެ ތެރޭަގއި، އެ ޒޯނެްއގައި ރިސޯާޓއި އަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން މިންވަރެ 31%ކުރާ އިންވެސްޓްމަންުޓގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެހެން އިްނެވސްޓްމަންޓުތައް ކުރުމަކަށް ިމ ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 3085 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  މެންބަރު މުޙައްމަދުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު

 3090 ޢަލީ ނިޒާރު  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 73ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ  އިސްމާޢީލް ރު ފައްޔާޟްވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ 73ޝުކުރިއްާޔ. 

 3095 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށް. މި މާއްދާގެ )ހ(  73ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑައަޅާ މާއްދީ ނުވަތަ ޢުމްރާނީ  އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ރާއްޖޭަގއި ބިނާކުރުމަށް ކަ

ނޑައަ   3100ޅާ ތަނެއްަގއި އެ ިޑވެޮލޕަރު ބިނާކުރުން ޝަރުތުކޮށް، ވަސީލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވަީސލަތެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަ

އަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫްނ މިންވަރެއްގެ ތެޭރގައި އެ  21އޭގެ މުޤާބިލުަގއި އެ ޒޯުނަގއި ކުރާ އިްނވެސްޓްމެންޓުގެ %
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ރަހެއް ނާޅަ ޒޯނެްއގައި ރިސޯާޓއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެހެން އިންވެސްޓްެމންޓުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މި ޤާނޫނު ހު

 އެވެ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 3105 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  މެންބަރު މުޙައްމަދުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

 އިސްމާޢީލް ރު ފައްޔާޟްވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަށް ގަމު ާދއިރާގެ މެްނބަ 73ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 

 3110 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  އެހުމަށް  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 12ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 މިހާރު ދަތުރު މި ކުރަނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 3115 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3120ދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް  12.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -12.1

ޢިއްޒަތްތެިރ ކަމަކަށް ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާަނން. ފުރަތަމަ ވޯޓު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  2ްއސެވުން. މިއަދު ވޯޓަށް އެ

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ  މްހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސުޕްރީފަހުމީ ހުށަ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މީދުގެ ޙަކޯޓުގެ ފަ

ޒަރު މަން އަދި އެ ން ހިންގުމާއެކު ބަރަހަނާކޮށް ޖިންސީގުޅުހެނުންތަކަކާ އިވާ ކަްސބީ އަންމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަ

ނުވާ އަކީ ސާބިތު އަކީ ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ގެ މައްަސލަދައްކުަވއިދޭ ީވޑިއޯ 

 3125ންމުމަކީ މައްސަލަ ނިންމިނި ން އެސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖޭ.އެސް.ސީ ޖުޑީޝަލް ،ބުނެ މައްސަލަެއއް ކަމަށް

މެުދ ގޮތާ  ދިޔައެަކން ހިނގައި، ހިނދުކަމުަގއި ވީ މެދުގައި އެއްޮކށް އިތުބާރު ނެތިކޮށްލި ކަމެއްޖުޑިޝަރީއާ 

ޤަރާރު މަޖިލީހުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ  122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭޮގތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ދެްއވުން ެއދެން. ކަށް ވޯޓުރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަމެދު ޢިއްޒަތްތެބަލައިގަތުމާ 
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 3130 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފަހުމީ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 3135 81    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 3140   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 71         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ          ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 3145 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 81އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ 10. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. 12ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 .71. ޖުމްލަ؛ 36ދު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ 71ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3150ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވި ބިލު މަޖިލީހުން  ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިމްތިޔާޒުއެހެންކަމުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ެއއްފަހަރު.  ލާނަން އަދިލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވައިބަލައިގަތުމަށް ފާހެއް ނުވި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާ

ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު މަޖިލީހުން  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުނު އުތުރު ދާއިރާގެ މާފަން ،އެހެންކަމުން

ަވގުތު ސަމާލުކަން  އޮތް. ކުަޑ ޓެކްނިކަްލ މައްސަަލައކަށް މި ވޯޓު އެބަ ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއް ުނވި. އަދި ެއއް

 ކަމަށް.  އްލުވެފައި އޮތްޙަ އްސަލައަޅުަގނޑު ދޭނަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު މަ

 3155 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 83ލާނަން. ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލެްއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ނޑު މިއަދު ދެވަަނ ވޯޓު ދަންނަވައިއާދެ! އަުޅގަ

 އަދި އެ  ،ތާއީދުލިބި ވާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތައް ހުަށހަޅައިގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައި)ށ( ައދި )ނ(، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(ެގ  36ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުުތ ވެސް ނިމެންދެން ަގާވއިދުެގ  1މަސައްކަތަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ 

 3160ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެޖަލްާސގެ ވަގުުތ އިތުުރކުރުމާ  ދަށުން މިއަދުގެ

ލާނަން. ދެންމެ ނެގި ވޯޓު ކެންސަލްކޮށްފިްނ ންސަލްކޮށްލާފައި އަލުން ދަންނަވައިއާދެ! ވޯޓު ކެދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

ލާނަން. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުެލއްވުމަށް ޅުަގނޑު. އަލުން ވޯޓަށް ދަންނަވައިއަ

ނުޑ ، އަށް ުޝކުރުއަދާކުރަމުން ނިހާޔަތުގެ ދަރަޖަ ލާނަން ޯވޓަށް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ އަލުން ދަންނަވައިއަުޅގަ

ވާ ހުރިހާ ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައި)ށ( އަދި )ނ(، ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 83ޒޯނުގެ ބިލަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނޑައެޅިަފއިާވ  އަދި އެ ،ާތީއދުލިބި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަަޅއި  3165ވެްސ ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ ވަގުުތ  1މަަސއްކަތަްށ ކަ

މެދު ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުމާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މިއަދުގެ 36ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގެ 

 ދެއްވުން އެދެން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 3170 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 81    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 3175 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 3180 72         ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 81އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3185. ނުފެންނަ 10. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 77ަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުެވވަ

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. 11ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 .72. ޖުމްލަ؛ 38. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 72ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރު

ގެ )ށ( އަދި )ނ(، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 83އެހެންކަމުން، ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ެއްއ ނޑަެއޅިފަިއވާ މަަސްއކަތަށް ކަ އަިދ އެ ،ތާއީދުލިބި ވާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހަޅައިދަށުން ހުށަހަޅާފައި

 3190ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މިއަދުގެ ޖަލްާސެގ  36ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު ނިމެންދެން، މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގެ 

 ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 3195 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ރުޖޫޢަވަނީ  -13ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ އިުތރު އެހެން މަސައްކަތް. އިތުުރ އެހެން މަސައްކަުތގެ ދަށުްނ އަުޅގަ

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯުނެގ ބިލަށް ހުށަހެޅެމުންދާ އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތުދިނުަމށް. އާދެ، ެއގޮތުން އެންމެ 

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ ގަމު ާދއިރާެގ ށ(؛ އާދެ، އެ އަކުރަްށ ވަަނ މާއްދާެގ ) 73ފަހުން ފުރުޞަތުއެރުވިފައި ަވނީ 

ނުޑ މިހާރު މި ދަނީ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް  ވަނަ  72ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ. އަުޅގަ

 3200ހުށަހަޅުްއވާ  ޢީލްއިސްމާ ފަްއާޔޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަށް ގަމު  72މާއްދާގެ )ހ(. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެގަމު 

ތެޭރގަިއ  ޒޯނެްއގެވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމަށް.  72ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 3205 ،ޭބނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ސިނާޢީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ  ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އި ބޭނުންކުރާޓަކަ ހިމެނޭ، ދިރިއުޅުމަށް

ނުޑވެރިކަ ފަރާތަކުްނ މިލްކުކޮށްފައިނުާވ ނުވަަތ  ވަކި ،ގަރީަގއި ހިމެނޭމަށް ބޭުނންކުރާ ބިންތަކުގެ ކެޓެ ނުވަތަ ދަ

 ކުން ތިޞާޞް ލިބޭ ލޯކަލް ކައުންސިލައްދެްއގެ އިޚްހަސަރަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ ބިން، އެ ބޭނުންކުރުމަށް ވަކި

އްދުގެ ބަެއއް ކަމުގަިއ ހަޒޯުނގެ ސަރަ އްކޮށްމާއެހުއްގޮތަށް ކައުންސިްލގެ ރުއެ އެކަށަައޅާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ

ނަޑއެޅިދާނެ  ޝުކުިރްއޔާ.  ެއވެ. ކަ
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 3210 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއް

 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 3215  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން.  އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތް  ތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަްމ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަކަށް ައޅުގަ

އަށް. ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު؛ އާދެ، މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

 3220ޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(.  72އާދެ، ެއއީ 

އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު 

 ފަހުމީ އަށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3225ދިރިއުޅުމަށް ޓަކަިއ ބޭނުންކުރާ ނުވަަތ )ހ(.  -72)ހ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުަމށް. ވަނަ ާމއްދާގެ  72

ނުޑވެރިަކމަށް ބޭނުންކުރާ ބިންތަކުގެ  ވިޔަފާީރގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ސިނާޢީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ، ނުވަތަ ދަ

ތަންތަނަކީ މަތީގަިއ ބަޔާންކުރެވުނު ކަްނކަމަށް  ކެޓަގަީރގައި ހިމެނޭ ބިން، ޒޯނެްއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ނަމަ، އެ

ރައްޔިތުން އިްނވެސްުޓކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަންތަންކަމުގައި ނުވާ ނަމަ، އެ ހުރިހާ ބިމަކީ ވެސް އެއް ކެެޓގަރީެއއްެގ 

ނަޑއެޅުމަށްފަހު އެ ބި ނޑަެއޅިދާނެ އެވެ. އަދި ެއގޮތަށް ކަ ން ޒޯނާ ބިންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަ

 3230 ހަވާލުކުރެވިދާނެ ެއވެ. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ށް ފަލާޙަ މުޙައްމަދުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 3235 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު
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ނޑު  72ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3240ހުށަހަޅުއްވާ  ޡިމުނާ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވައިކަރަދޫވަނަ މާްއދާގެ )ށ(.  72ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ވަަނ  72ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުގެންނަން.  72ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 3245އަމިއްަލކުރުމުަގއި  ޒޯނުގެ ބިމެއް އްސަުރކާަރށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސެ  ގޮތުން ބިެމއް އަމިއްަލކުރުމާ ގުޅޭ މާއްދާގެ )ށ(. 

 ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.. ެއވެ ވާނެކުރަންަޚލާސް އިދައްކަ  ދުވަހުންއަހަރު 21

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޔާމިނަ هللا ރު ޢަބްދުމެންބަިޢއްޒަްތތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 3250 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3255ހުށަހަޅުއްވާ  ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ މަކުނުދޫހ(، ވަނަ މާްއދާގެ ) 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މި  )ހ(. -71ކުރަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނިނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙު 71ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 3260ން ޒޯނެއް ހެދުމަށް ވީނަމަވެްސ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ޤާނޫނުގެ ކުރީގެ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން

ގައި ުނވަތަ ިއންވެސްޓްމަންޓް ެއގްރިމެންޓުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ބިން، ެއއްވެްސ ފަރާތަކަށް މިލްެކއް ދޫކުރެވޭ ޕާމިޓު 

 ޔާ. ެއވެ. ޝުކުިރއް ނުކުރެވޭނެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3265 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނާޡިމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުިޢްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 މަކުނުދޫ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަށް  71މާއްާދގެ )ހ( އަށް، ސޮރީ.  ވަނަ 71ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 3270 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ  ޝަހުދީ ޙުަސއިން މެންބަރުއްޒަތްތެރި ޢި ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫވަނަ މާްއދާގެ )ހ(.  71ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 3275 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ވަނަ މާއްާދެގ  71ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  71ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ން ޒޯނެްއ ނޫނުގެ ދަށުމި ޤާ، ނަމަވެސް ހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނުގެ ކުީރގެ އެެހން ޤާނޫނެއްަގއި އެމި ޤާނޫހ( )

ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ބިން، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތަ އިންވެްސޓްމަންޓް އެގްރިމެންޓު ަގިއ ނުވަހެދުމަށް ދޫކުރެވޭ ޕާމިޓު

އިން ސައްތަ ދިވެހިން ިހއްސާ އޮންނަ ހަމަ ކޮންމެ  އިން، ަސްއތަރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ުކންފުނިތަކުގެ ތެރެ

 3280  އެވެ. ކުރެިވދާނެމެ، މިލްކުކުންފުންޏަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުބީނަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫޝުކުރިއްާޔ. 

 

 3285 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ  ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ  71

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 3290ހުށަހަޅުްއވާ  އިސްމާޢީލް ފަްއާޔޟް ރުމެންބަޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމު ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ(،  76ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ޒޯނެްއގައި ހިންގާ ޢުމްރާނީ ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  76ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 3295ސުޕަވަިއޒަރީ ނުވަތަ ފަންނީ ނުވަތަ އެޑްަވއިޒަީރ  ،އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަެތއް ުކރުމަށް ނުވަތަ  ،މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް

ދަދު، އެ މަަސއްކަތެްއގައި މަަސއްކަްތކުރާ ޖުމްލަ އަމުތަކުގެ ަވޒީފާދޭ ބިދޭސީންގެ ޤާނުވަތަ ހިންގުމުގެ އިސް މަ 

 ޝުކުރިއްާޔ.  ެއވެ. ނުވާނެުވރެ އިތުރުެވގެން އަށް 11% މުވަްއޒަފުންގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3300 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފަލާޙަ މުޙައްމަދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ  76ހުށަހެޅުއްވި؛  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް ންބަރުމެޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް  71

ނުޑ  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުމާއްދާގެ )ށ( އަށް  ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 3305 ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއާވ ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ 76ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަީނ،   މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް.އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 3310 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޒޯނެއްގަިއ  .)ށ(-76ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުމަށް.  76ތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

މަސައްކަތްކުރުމަްށ ސުޕަވައިޒަރީ ނުވަތަ ފަންނީ  ޑިވެލޮޕަރެްއގެ ނުވަތަ އިންެވސްޓަރެްއގެހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓެްއަގިއ 

ދަދު، އެ އިްނވެސްޓްމަންޓުަގއި ްނ ބޭރުގެ މީހުންގެ އައި ދޭ ރާއްޖެްޑަވއިޒަރީ މަޤާމުަތކުގެ ވަޒީފާނުވަތަ އެ

 3315 ެއވެ. ުނވާނެވުރެ އިތުރުވެގެން އަށް 1%މަސައްކަތްކުރާ ޖުމްލަ މުވަްއަޒފުންގެ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުޔާމިނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 3320 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާ

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 3325  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  76

 ށް.ފަލާޙަ މުޙައްމަދުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 3330ާގ ްއަގއި ހިނޒޯނެވަނަ މާއްދާ  76އްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާ 76

ވަތަ ފަންނީ ނުވަތަ ނުން ަޕވަިއޒަރުސު ރާމަސަްއކަތްކު ިޑވަޮލޕަރެއްގެ ނުވަތަ އިްނވެސްޓަެރއްގެއިންވެސްޓްމަންެޓއްަގއި 

ުދ، ެއ އިްނވެސްްޓމަންޓެއްަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ދައަން ބޭުރގެ މީުހންގެ އި ދޭ ރާއްޖެގެ ވަީޒފާމުޤާމަ ންގެ އެްޑވަިއޒަރު

އްަގއި މަސައްކަތްކުާރ ޓެ. މުޅި އެ އިްނވެސްްޓމަންއެވެ ނެވާނު އިތުުރވެގެން އަށް ވުރެ 11% މެންބަރުންގެޖުމްލަ 

 . ވެއެ ކަމުަގއި ވާްނާވނެައކީ ދިވެހިން 71ފުންގެ މަދުެވގެން %މުވަްއޒަ

 3335 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ދެންމެ އަރުވަން ފުރުޞަތު އަށްهللا އްާޔ. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޝުކުރި

 އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުަރއްވަން. 

 

 3340  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ދެންމެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.   ޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެޅި އި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ  76ޝުކުރިއްާޔ. 

 3345  ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް

 .ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 76ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް އަންނަިނވި އިޞްލާޙުކުަރން.  76ރި ރަީއސް. ތެޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

ޒޯނެްއގައި ހިންގާ އިްނވެްސޓްމަންޓެއްަގއި ޑިވެލޮޕަެރއްެގ ނުވަތަ އިންވެސްޓަެރއްެގ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ 

 3350ެއ  ،ދަދުގެ އައިން ޭބރުގެ މީހުން ފާދޭ ރާއްޖެވަިއޒަރީ މަޤާމުތަކުަގއި ަވޒީުނވަތަ ފަންނީ، އެޑް  ސުޕަވަިއޒަރެއް

. ުވރެ އިތުރުެވގެންނުވާެނ ެއވެ އަށް 1%ދަދުގެ އައިންވެސްޓްމަންުޓގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ޖުމްލަ މުަވއްޒަފުްނގެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3355އަށް  ތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީޢިއްޒަތް ކުރިއްާޔ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ؛ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޝު

 އްވަން. ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ތާއީދުުކރަ އަރުވަންފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

މް އެ ހުށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙަށް އްމަދު ނާޡިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަ

 3360 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙަށް  ޡިމް ހުށަހަޅުއްވާަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 76

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 3365 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއްމަދު ނާޡިޙަވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ވަނަ ާމއްދާެގ  76ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަށް އަންނަިނވި އިޞްލާުޙކުރަން.  76ރި ަރީއސް. ތެޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތް

އިން ބޭރުން  ވުރެ ރާއްޖެ ށް ކުރާ ނިސްބަތަަބޔާންގައި ހުރެ، މި މާއްދާގެ )ށ(  ދިމާވާ ެއއްެވސް ސަަބބަކާ(. )ނ

 ބޯޑުން ދޭ ، ޅުމުންހެއެކަން ުކރެވޭނީ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޯބޑަށް ހުށަ ،ނަމަ ޖެހިއްޖެއިތުރުކުރަން ހޭ މީހުންޖެގެންނަން

 3370 ޝުކުިރއްާޔ.  .ގޮތަށޭ ވުރެ އިތުރުނުވާ އަށް 11%ައދަދު އްދައެްއގެ ދަށުން މަސައްކަްތކުރާ ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ހު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ކަރީމަށް ފުރުޞަތުކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެ

 

 3375  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ނޑު އްވި އިޞްބަރު ނާޡިމް ހުށަހެޅު އްދާގެ )ނ( އަްށ ވަކައިރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންމާ ވަނަ 76 ލާޙަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3380ހަޅުއްާވ ރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ހުށަ)ޅ(. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެ ވަނަ މާްއދާގެ 76ކުރިއްާޔ. ޝު

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

  :ވާހަކަދެްއކެުވންހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

ވަނަ މާއްދާެގ  76ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  76ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 3385 ސް މާލީ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ޒޯނުަގއި ަވޒީފާ އަދާުކރާ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންދާ އެއްވެ . )ޅ(

ހިރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ނަމަ، އެގޮތުން ފޮނުވާ ބަެއއް ދިވެ އޭނާގެ މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރައިގެ ެއްއވެސް 

 .ގޭނެ އެވެރެމިޓެންސް ެޓކުހެއް ދައުލަތަށް ނެ 3ފައިސާގެ %

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3390 އަރުވަން. ބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 

ރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ 76ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ކުރަން. އްވި އިޞްލާަޙށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުޝަހުދީ ހުށަހެޅު

 3395 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ންތްތެރި މެޒަގަމު ދާއިރާގެ ޢިއް .މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ 77ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުއިޞްލާޙަށް 
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 3400  ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

ޒޯނަކަށް މި މާއްދާގެ ުކރުމަށް. ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވިވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނި 77ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 މި ،ގޮތަށް ނުވާޟްތައާރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ،ނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނީއިގެ ތެޭރގައި ލިިބދޭ ގެ ދާއިރާ)ހ(

 ތަުކގެ މަްއޗަށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުަފއްދާ ެއންމެހައި ޒޯނު .ޤާނޫނުން ލިބިދެވޭނޭ ކަމަށް ަކނޑަައޅާފަިއވާ މިންވަރަށޭ

އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  .ގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނޭވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 3405ގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޞާްޞ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނތަކު ނާޔަތްތަުކގެ ބޭރުން ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށްއިލިބިދޭ 

 . ޝުކުރިްއޔާ. ހިނގާނޭ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަރުވަން. އަށް ފުރުޞަތުهللا ބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 3410 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ ށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަމު ާދއިރާެގ މެންބަރު ށް އަުޅގަ

 ން. ޝުކުިރއްޔާ.ރަތާއީދުކު

  

 3415  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ށ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ވަނަ މާއްާދގެ  77އާދެ، ދެންމެ ތާއީދު ލިބިގެން އެ ދިޔައީ 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އްާދގެ )ށ(ވަނަ މާ 77އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް. 

 އަރުވަން. ޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުހުށަހައިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 

 3420  ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަހުމީ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުތު

 ލާޙުކުރުމަށް. އަރިމަތި ސުރުޚީ؛ތަށް ިއޞްށ( އަންނަނިވި ގޮވަނަ މާއްދާެގ ) 77ތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

ނޑަެއޅި ބަޔާްނވެގެްނވާ އިސްތިސްނާތަްއ ިލޔުން.  ޒޯނަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދާއިާރގެ  .)ށ( -77ހަމައެކަނި ކަ

 ިދވެިހރާއްޖޭގެ ިސޔާދަތާއި ބާާރއި އެންމެހަިއ ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް ނާޔަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިމެނޭތެރޭގައި ލިބިދޭ އި

އެންމެހައި ޤާނޫނުެގ އާއި ރާއްޖޭގެ  އިސްތިޤްލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީ އިމިނިވަންކަމާ

 3425 . ތިޞާޞް ހިންގަންވާނެ ެއވެފުރިހަމަ އިޚް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



128 

 

 ތުއަރުވަން. ފުރުޞަ މަދު ފަލާޙަށް ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 3430  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  77ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު ތާއީދުުކރަން. ،ފަހުމީ ހުށަހެޅި ޒުޔާއިމްތި   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3435ށަހަޅުއްވާ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހު .ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( 77ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

ޒޯނަކަްށ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  ވިބާރާތް އަންނަނިވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ އި 77. ސްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ 

 3440އެ ޒޯނެއްަގިއ  ގޮތުން ހަދާ ޤާނޫނަކުން ބެހޭ އަންނަނިވި ކަންކަމާ، ނަމަވެސް  ނާޔަތްތައް ެއގޮތަށް ލިބިގެންވީއިލިބިދޭ 

. ެއވެ އްެވސް މާއްާދއެއް ހުރަހެއް ނާޅަނޫނުގެ އެހިނގާ ކަމަކަށް ހުއްޓުމެއް ުނވަތަ ހަނިކަމެއް ގެަނއުމަކަށް މި ޤާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3445 އަރުވަން. އަށް ފުރުޞަތުهللا ދުލްބާރީ ޢަބްދުރި މެންބަރު ޢަބްޝުކުރިއްާޔ. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ގަމު ާދއިރާގެ މެންަބރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް  އަށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 77ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ. 

 3450 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅުއްވާ ޢަލީ ނިޒާރު ރި މެންބަރުތްތެހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަވަނަ މާްއދާގެ )ހ(.  81ކުރިއްާޔ. ޝު

 އަރުަވން. ފައްޔާްޟ އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު ރުބަގަމު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން ،އިޞްލާޙަށް
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 3455  ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  81ްށ އިޞްލާޙުކުރަްނ. ގޮތަ )ހ( އަްނނަނިވިމާއްާދގެ  81ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހިންގަންޖެހޭ  ން ހަދާކުުރމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫުނގެ ދަުށން ބޯޑުޤާނޫނު ތަންފީޛު މިއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރަން. 

 .އެވެ ކުރަންވާނެހަދައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާ ގަާވއިދުތައް

 

 3460 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތުهللا ބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ަގނޑު ވި އިޞްލާޙަށް ައޅުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،  81ރައީސް. 

 3465 އިސްމާޢީލް. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްގަމު ދާއިރާ  ރަން. ޝުކުިރއްޔާ. ާމފުކުރައްވާ!ކުތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ފައްޔާޟް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް، ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން 81އާދެ! ދެންމެ ތާއީދު ެއ ލިބިެގންދިޔައީ 

هللا. ކުރެްއވީ، ކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަށް. ތާއީދުހުއިސްމާޢީލް 

 3470ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. އެއީ ވަިއކަރަދޫ އަވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  81އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އިޞްލާޙު. ށަހަޅުއްވާންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ  81ރުމަށް. ގޮތަށް އިޞްލާުޙކު ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި 81ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 3475އިދެއް މަޖިލީހުެގ ގަވާ  ފައިވާހުށަހެޅުމަށް ހަދާކުން ދާރާއައިދައުލަތުގެ ވަކި  ކައިޓަ ރުމަށްކުޛުނޫނު ތަންފީޤާ މި -)ށ(

 ުޝކުިރއްޔާ. ވެ.އިދާރާައކުންނެ އެ މަތިން ހަދައި ހިންގާނީ ފާގެލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަ

 3480 

 ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭ
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ނޑު ހުށަހެޅުއް ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނާޡިމްވަިއކަރަދޫ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަްށ  81 ވި ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ކުރަން.ތާއީދު

 

 3485 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަޝީދު ޙުސައިން  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު . އަލިފުށީވަނަ މާްއދާގެ )ރ( 81ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

 3490ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ  ން.ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރު ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި  81ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަގއި ރޭަގއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުމަސްދުވަހުގެ ތެ 0ގަާވއިދުތައް މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ުޝުކރިއްޔާ.ވެ. އެ ޝާއިޢުކުރަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3495 އަރުވަން.މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު ރި މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ިވ ހުށަހެޅުއް ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަްށ އަލިފުށީ 81

ނޑު ތާއީދު   ކުރަން.އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 3500 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އިޞްލާޙު. ބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާވަނަ މާއްދާ. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން 82ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 3505ގެ "ވާ ރަދީފުގައި ހިމެނޭ "މިނިސްޓަރު ވަނަ މާއްދާގައި އެ 82ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ،ވަނީ އެ ކަމަށް ބުނެފައި މިނިސްޓަރުވަނަ މާއްދާ.  82 މަށް. ޢާއްމު ރަދީފު؛ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރު މާނަ އަންނަނިވި

ިލއްޔަުތ ކުރުމުގެ މަސްއޫޛުާޔސަތުތައް ެއކަށައަަޅއި ތަްނފީގުޅޭ ދައުލަުތގެ ސި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާ 

ގުޅޭ  ގަިއ ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާއް ލަތެހާއެފަދަ ަވޒީރަކު ނެތް  ވާުލކުާރ ވަޒީރަެށވެ. ުނވަތަހަރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫ
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އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާުތން ުކރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ރަޛުާޔސަތުތަްއ އެކަށަައޅައި ތަންފީދައުލަތުގެ ސި

 3510 ވެ.ވާލުކުރެިވގެްނވާ އެންމެ އިްސ މަސްއޫލުވެރިާޔއަށެ ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތް

 

 3515 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ކުރަން.ޅައިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުހަވަނަ މާއްާދގެ ޢާއްމު ރަދީފަށް ހުށަ 82ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިޞްލާޙު. ބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން ވަނަ މާއްދާ. 82ޝުކުރިއްާޔ. 

 3520 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ެއކަމުެގ ވާ އިޞްލާުޙ ފާސްވެއްެޖ ނަމަ،  އެ ވަނަ ނަންބަރުގައި 4މި އިޞްލާުޙގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ވެސް އަންނަނިވި ގެ މާނަރަދީފުގައި ހިމެނޭ "މިނިސްޓްރީ" ވާ އެ ވަނަ މާއްދާަގއި 82ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ބިލުެގ 

 "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިމާއްދާ. ވަނަ  82 ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ. ޢާއްުމ ރަދީފު؛މަށް އަުޅގަގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރު

 3525ުގޅޭ ދައުލަތުެގ  ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯނާ ،ީވނަމަވެސް ކޮންމެ ނަމަކުން މުޚާތަބުކުރެވުނު ކަމުަގއި ؛ވަނީ  އެ

ާވލުކުރާ ަވޒީރު ނިސްބަތްާވ ހަ ލިއްަޔތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރުމުގެ މަްސއޫޛުޔާސަތުތައް އެކަަށއަަޅއި ތަންފީސި

ުގޅޭ ދައުލަތުގެ ިސޔާސަތުތަްއ  ްސޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާ ،ގައި ތެއް ލަހާނެތް ފަދަ ުވޒާާރއެއް  ށެވެ. އެވުޒާާރއަ

 .ވާލުކުެރވިގެްނވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަެށވެހަ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޛު ންފީއެކަށަައޅައި ތަ

 

 3530 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތް

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ެއ ލަފުޒަށް  " އަށް މިިނސްޓްރީ"ވަަނ މާއްާދގެ ޢާއްމު ރަދީްފގެ  82ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 3535 ކުރަން.ހަޅައިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުހުށަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެނ3ްެގ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 އަރުވަން.އްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުހުށަހަޅު

 3540 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

ގޮތަށް  ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި 3ާނޔާތްތަުކގެ . ޒޯނު ބިލާ ގުޅޭ އ1ިަރީއސް. ޖަދުވަލް  ިޢއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 ޝުކުރިްއޔާ. އަހަރަށް އިސްތިްސނާވުން. 3ތަމަ ފުރަ ،ޓެކްސް  ދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގުން ނަގާމުއިޞްލާޙުކުރުން. 

 

 3545 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކު

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވި ހުށަހެޅުއް ވަނަ ނަންބަރަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަރޝީދު ޙުސައިން  3ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

ނޑު ތާއީދު   3550 ކުރަން.އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2 ގެގެ )ހ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 އަށް.هللا ދުލްބާރީ ޢަބްދުއަރުަވނީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްމި ފުރުޞަތު އިޞްލާޙަށް

 3555 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވިޔަފާރި  ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން ހުށަހަޅަން. އަންނަނިވި 2ގެ ގެ )ހ(1ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލް ޝުކުރިއްޔާ 

 ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުވެގެންވުން.ތިން އަހަރަށް މާއިން ނަގާ ޓެްކސް ދެްއކުން ފުރަތަމަ  ފައިދާ

 

 3560 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ
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 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  އަށް 2ގެ ގެ )ހ(1ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖަދުވަލް  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ތާއީދު هللا ޢަބްދު  3565 ކުރަން.ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ގެ ިޢއްޒަތްތެރި ގަމު ދާއިރާ، 2ގެ ގެ )ހ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 3570 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  ގެ ދެ ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި)ހ(ގެ 1ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލް ޝުކުރިއްޔާ 

 ޝުކުިރއްޔާ. އިސްިތސްނާވުން. ންދެއްކު މުއްދަތަށް އަހަރުދުވަުހގެ 11 ފުރަތަމަ ޓެްކސް ގާނަ ފައިާދއިން ވިޔަފާރި

 

 3575 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 ބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަ

މާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އިސް ގަމު ދާއިާރެގ މެންބަރު ފައްޔާޟް ށްއަ 2 ގެެގ )ހ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 3580 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބްާރހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ބަރު . މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެނ3ްެގ )ހ( 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 ގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ގަމު ދާއިރާ  އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ. އާދެ! އެ

 3585 އިސްމާޢީލް.

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: މެންބަރު ފައްާޔޟް ގަމު ދާއިރާގެ

ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއިގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  އަންނަނިވި 3ގެ ގެ )ހ(1 ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލްޝުކުރިއްޔާ 

 ތިން އަހަރަށް މާފުވެގެންވުން.އަގުން ަނގާ ޓެކްސް ފުރަތަމަ 
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 3590 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 

 ފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާ

 3595ވައިފައިވާ ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއް ގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްގަމު ދާއިރާއަށް  3ގެ ގެ )ހ( 1ޖަދުވަލް 

ނޑު ތާއީދު   ކުރަން.އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަްޙމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްާވ  . ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ1ުގެ ގެ )ހ(1ލް ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަ

 3600 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދާއާ ުގޅޭ ޒޯނުން ލިބޭ ވަނަ މާއް 23ގެ 1ތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ޖަދުވަލް ގޮ އަްނނަނިވި 1ގެ )ހ(ގެ 1ޖަދުވަލް 

ނޑައެޅޭ ވަިކ އުސޫ. 1 -ނާޔަތްތައް. )ހ(އި ނަޑއެޅޭ އުސޫލަކަްށ ަލކުން ޓެްކސް ރިލީފް ކަ ދިނުން. "މި ޮގތުން ކަ

 3605 .ެއވެ ހާމަކުރަންވާނެ ،ަގއި ޝާއިުޢކޮށްދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ، ލުުކރިން އެފަދަ އުސޫ ުދވަހުގެ 61މަލުކުރުމުގެ ޢަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަރުވަން.ރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 3610 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ނާ ށް ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދުއަ 1 ގެގެ )ހ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3615އަްޙމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްާވ  . ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ6ުގެ ގެ )ހ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 އަރުވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު
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 ދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝި

ވަަނ މާއްދާއާ ގުޅޭ ޒޯނަށް ލިޭބ  23؛ 1ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން. ޖަދުވަލް  އަްނނަނިވި 6ގެ )ހ(ގެ 1ޖަދުވަލް 

ނޑައެޅޭ  .6 -ނާޔަތްތައް. )ހ(އި ނަޑއެޅޭ އުސޫލަކަްށ  ދިނުން.ަވކި އުސޫަލކުން ޓެްކސް ކްރެޑިޓުކަ  3620މި ގޮުތން ކަ

 ެއވެ. ހާމަކުރަންވާނެ ،ަގއި ޝާއިުޢކޮށްދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ، ލުން އެފަދަ އުސޫުދވަހުގެ ުކރި 61މަލުކުރުމުގެ ޢަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3625 އަރުވަން.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އަށް 6ގެ ގެ )ހ(1ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލް ޝުކުރިއްޔާ 

 ުކރަން.ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުނާޝިދު 

 3630 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 7ގެ ގެ )ހ(1 ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް

 އިސްމާޢީލަށް. ތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟްގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަ ،އަރުަވނީއިޞްލާޙަށް މި ފުރުޞަތު

 

 3635 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ޓެކްސް  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވިތްހޯލްޑިން އަންނަނިވި 7ގެ ގެ )ހ(1ރި ރަީއސް. ޖަދުވަލް ޢިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ 

 ޝުކުރިއްާޔ. .މުއްދަތަްށ ދައްކަންނުޖެހުންގެ އަހަރު 3ފުރަތަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3640 އަރުވަން.ޞަތުރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:



136 

 

މު ދާއިާރެގ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ށް ގައަ 7 ގެެގ )ހ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 3645 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 7ގެ ގެ )ހ(1ރިއްާޔ. ޖަދުވަލް ޝުކު

 އިސްމާޢީލަށް. ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟްއަރުަވނީ، ގަމު ދާއިރާ އިޞްލާޙަށް މި ފުރުޞަތު

 

 3650 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ގޮތަްށ  )ށ(ެގ )ހ( އަންނަނިވި .ގުޅޭވަނަ މާއްދާއާ  23؛ 1. ޖަދުވަލް ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝުކު

 ރުގެ ުމއްދަތަށް އިސްިތސްނާވުން.އަހަ 3ޓެކްސް ފުރަތަމަ  ނަގާ މުދަލާއި ޚިުދމަތުންއިޞްލާޙުކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3655 އަރުވަން.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ފައްޔާޟް ގެ )ށ( އަށް ގަމު ދާއިރާގ1ެޖަދުވަލް 

 ކުރަން. އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 3660 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްއަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއް 1ގެ )ށ(ގެ 1ދެންމެ ތާއީދުލިބިގެން އެ ދިޔައީ ޖަދުވަލް  އާދެ،

މް އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ  2)ށ(ގެ ގެ 1އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާހަށް. ޖަދުވަލް 

 އިސްމާޢީލް.  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ގަމު ދާއިރާގެ ،ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު 

 3665 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ރާގެ މެންބަރު ފަްއާޔޟްގަމުދާއި

ޓެކްސް  ން. ވިތުހޯލްޑިންށް އިޞްލާޙުުކރުއަންނިވި ގޮތަ 2ގެ )ށ(ގެ 1ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖަދުވަލް ޝުކުރިއްޔާ 

 ވުރެ ކުރު މުްއދަތަށް އިސްތިސްނާވުން. ޝުުކރިއްޔާ.  ތިން އަހަރަށް
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 3670 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްދެކުހެންވޭރު 

 3675ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  އަށް ގަމު ދާއިރާގެ 2ގެ )ށ(ގެ 1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލް 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ . 3ގެ )ށ(ގެ 1ކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް ޝު

 3680 އިސްމާޢީލް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ގަމު ދާއިާރގެ ،އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ 

 

 ުވން:އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ުކރުން. ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކަށް އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 3ގެ )ށ( ގ1ެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ

 އަހަރަށް ުކއްޔަށް ޫދކުރުން. ޝުކުރިްއޔާ.  33ބިން 

 3685 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއްޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްހެންވޭރު ދެކު

 3690އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްިވ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އަށް ގަމު ާދއިރާގެ  3 ގެގެ )ށ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

ނޑު ތާއީދު   ކުރަން.އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ދީ ހުށަހަޅުއްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުހަނިމާދޫ ދާއި، 2ގެ )ށ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 3695 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު
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 ވާހަކަދެްއކެުވން:ދީ ހަނިމާދޫ ދާއިރަގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  2ގެ )ށ(ގެ 1ރަީއސް. ޖަދުވަލް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 ވަަނ ނަންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ސައްތަ 2ގެ )ށ(ގެ 1ޖަދުވަލް 

 3700 ބިން މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން.  އިން ސައްތަ ދިވެހިންނަށް ހިްއސާ އޮންނަ ހަމަ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށްޝުކުރިއްާޔ. ބިލެތް

 

 3705 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ވަނަ ނަންބަރަށް ހަނިމާދޫ ދާއި 2ެގ )ށ(ެގ 1ވަލް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ޙުސައިން ޝަހު  ދީ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3710ށަހަޅުއްވާ ޝަރީފު ހު. މާރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 2)ށ(ގެ ގެ 1. ޖަދުވަލް ޝުކުރިއްޔާ 

 އިސްމާޢީލަްށ. ގެ ިޢއްޒަތްތރި ެމންބަރު ފައްޔާޟްގަމު ދާއިރާ ،ނީ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާ 

ރާއްޭޖގަިއ  މިއަންނަނިިވ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  2)ށ(ެގ  ގ1ެޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖަދުވަްލ ޝުކުރިއްާޔ 

 3715 11ބިން  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ ކުންފުންޏަކަށް ނުވާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށްމެ

 އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުުރމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއް ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢި

 3720 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތާއީއިސްމާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް ގަމު ދާއިރާގެ  ުދކުރަން. ޢީލްެގ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 3725ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ގެ )ނ(. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހ1ުޝުކުރިއްޔާ ޖަދުވަލް 

 އިސްމާޢީލަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ފަްއޔާޟް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަމު ދާއިާރގެފުރުޞަތުއަރުވަން. އާެދ، 

 

 ޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:އިސްމާ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ަގއި )ނ(ގައި ހިމަނާފައިވާ ތާވަުލގަިއވާ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރީެގ 1 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ ޖަދުވަލުޝުކުރިއްޔާ ޢިއް 

 3730ސްޓޭޓަށް ކޮމާޝަލް ރިއަލް، ސްޓޭޓުގެ ބަދަލުަގއިހޮޓެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އަދި ކޮމާޝަލް ރިއަލް، ދާއިރާގެ ނަން

 އްޔާ. އިޞްލާޙުކުރުން. ޝުކުރި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޓެކްނިަކލް، ާލއިރު އަދި ކުަޑކޮށް އެބަ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރު ދަންނަވައި ޖަދުވަްލ  އި؛ހުށަހެޅުމުގަ ޖެހޭ އަޅުގަ

 3735ޓުއަިރޒަމް ައދި  ގެ )ނ( ހޮޓެލް އެންޑް 1ޖަދުވަލް  ކީއް އެބަ އޮތް. ެއއީ އެްއ ިއޞްލާޙަެގ )ނ( އަށް ދެ އިޞްލާޙެ 1

ނުޑ ފުރުޞަތުސްޓޭޓު. ެއ ިއޞްލާޙު އަންމާޝަލް ރިއަލްކޮ އެުރވި އިްޞލާހަށްފަހު. އޭގެ ކުރީަގއި ިމ ނާނީ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ  ގެ)ނ(، ނ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާ. އެހެންވީމާގެ )1އޮންނަނީ ޖަދުވަލް  ދެ އިޞްލާޙެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ނީ. އާދެ! ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އަރުވަ ނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މިބަލައިލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އާދެ! އަުޅގަ

ގެ )ނ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ 1 ޙައްލުވެފައި މި ވަނީ. ޖަދުވަލު 

 3740 ޢީލް.އިސްމާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟް ހުށަހަޅުްއވައިެދއްާވނީ ގަމު ދާއިރާގެ ،އިޞްލާޙު

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ެގ )ނ(ގައި ހިމަނާފައިވާ ތާަވލުގައި ެއްއވެސް ބާވަެތއްެގ 1 ޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލުގެ ޖަދުވަލުޝުކުރިއްޔާ ޢިއް 

އަހަރަށް  ތަންތަން ތިން އެ ،ނަމަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުވރެ އިތުރަށް މާފްކޮށްދޭނެ އަހަރަށް ޓެކްސްެއއް ތިން

 3745 ކުރުން. ޝުކުިރއްޔާ. އިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 3750 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި
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 ގެ )ނ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 1ދުވަލް ޖަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ  މަރަދޫޓުއަިރޒަމް އަދި ކޮމާޝަލް ރިއަްލއިސްޓޭޓް.  ގެ )ނ(. ހޮޓެލް އެންޑ1ްރިއްާޔ ޖަދުވަލު ޝުކު

 3755ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުދެްއވާީނ ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައި ޝަރީފް އިބްރާހީމް ންބަރުމެ ޢިއްޒަތްތެރި

 .އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ފައިވާ ާތވަުލގަިއވާ ފުރަތަމަ ިވޔަފާރީެގ ގެ )ނ( ގަިއ ހިމަނ1ާތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ ޖަދުވަުލ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

 3760ސްޓޭްޓ" ލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް އަދި ކޮމާޝަލް ރިއަލްއިސްޓޭްޓ"ގެ ބަދަލުަގއި "ކޮމާޝަލް ރިއަލްއިދާއިރާގެ ނަން "ހޮޓެ

 އަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު  ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 3765 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހެޅުއްވި ހުށަ އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމުގެ )ނ( އަށް 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 3770 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ ހު ޝަރީފް  އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މަރަދޫ .2ގެ ގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 .ސްމާޢީލްއި ފައްޔާޟް ެމންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުދެްއވާީނ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއި

 

 3775  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ްކްސ ޕްރޮފިޓް ޓެ ނި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން. ބޭންކުއަންނަ 2ެގ ެގ )ނ(1ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްާޔ 

 ނާވުން. ޝުކުރިއްާޔ.އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިސްތިސް 3ދެއްކުން ފުރަތަމަ 
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 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 3780 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް  މާޢީލްއިސް ފައްޔާޟް ެމންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުއަށް  2ގެ ގެ )ނ(1ޖަދުވަލު 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 3785 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ  ޝަރީފް  އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މަރަދޫ .3ގެ ގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ޢީލައިސްމާ ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމު އިޞްލާޙު.

 

 3790  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

އިން  ވިޔަފާރި ފައިދާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  އަންނަނިވި 3ގެ ގެ )ނ(1ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ 

 ސްތިސްނާވުން. ުޝކުރިްއޔާ.އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިތިން ފުރަތަމަ  ،ނަގާ ޓެކްސް ދެްއކުމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3795ށް ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު  ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުވަނަ ނަންބަރަށް  3 ގެގެ )ނ(1. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ 

 3800 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަ ޓެކްނިކަްލ މައްސަލަެއއް ަޙއްލުކޮށްލުމުަގއި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! ުކޑަކު  .3ެގ )ނ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

ެގ 1ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖަުދވަލު ކަުމގައި ދަންަނވަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޙަްއލުވެއްޖެ)ވަގުުތކޮ
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 3805ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު؛  ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫއަށް  3ގެ )ނ(

 .ިއސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުެދްއވާނީ ޅުއްވައިހުށަހަ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  އަންނަނިވި  3ގެ ެގ )ނ(1ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްާޔ 

 3810 ފުވެގެްނވުން. ޝުކުިރއްޔާ.ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މާޓެކްސް ފުރަތަމަ އަގުން ަނގާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު  ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 3815 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު ބަރުމެން  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމުއަށް  3 ގެގެ )ނ(1ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ތާއީުދކުރަން. އިސްމާޢީލް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 3820 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ  ޝަރީފް އިްބރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫއަށް  2ގެ ގެ )ނ(1. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.އިސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް މެންބަރުިޢްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމު އިޞްލާޙު؛

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 3825މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  އަންނަނިވި  2ގެ ެގ )ނ(1ރި ަރީއސް. ޖަދުވަލު ޢިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިްސތިސްނާވުން. ޝުކުިރއްޔާ. ތިންއަގުން ަނގާ ޓެކްސް ފުރަތަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 3830 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު
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 ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމުއަށް  2 ގެގެ )ނ(1ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިސްމާޢީލް  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 3835 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ  ޝަރީފް އިްބރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫއަށް  2ގެ ގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 ަވން.ށް ފުރުޞަތުއަރުއިސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް  މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ގަމު ،އިޞްލާޙަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުގަ

 3840ެޓކްްސ  ވިތްހޯލްޑިންގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  އަންނަނިވި 2ެގ ެގ )ނ(1ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްާޔ 

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިސްތިސްނާވުން. ުޝކުރިއްޔާ. ތިންފުރަތަމަ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ. 

 3845 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުތެރި ޢިއްޒަތް ދާއިރާގެ ގަމުއަށް  1 ގެެގ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 އަށް. 2 އާދެ، ެދއްތޯ. 2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 3850 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟް  މެންބަރުިޢއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމުއަށް  2 ގެ ެގ )ނ(1ޖަދުވަލު ކުެރއްީވ  އާދެ! ދެންމެ ތާއީދު އެ

 ދާއިރާގެ  މަރަދޫލް ަސރވިސަސް. ފައިނޭންޝަ؛1ގެ ގެ )ނ(1ޖަދުވަލު ހުށަހެޅުއްވި ިއްޞލާޙަށް. އާދެ!  އިސްމާޢީލް

ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުދެްއވާީނ ށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިހު  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 .އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު

 3855 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ެޓކްްސ  ވިތްހޯލްޑިންގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  އަންނަނިވި 1ެގ ެގ )ނ(1ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްާޔ ޢި

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިސްތިސްނާވުން. ުޝކުރިއްޔާ. ތިންފުރަތަމަ 
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 3860 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ވޭރުހެންޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 ހުށަހެޅުއްވި  ޢީލްއިސްމާ ފައްާޔޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ގަމުއަށް  1 ގެގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  3865 އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު ބިނާކޮށް ހިންގުމާއި . މެނުފެކްޗަރިން، ލޮޖިސްޓިކްސް، ދަތުރުފަތުރު، ޕ1ޯގެ )ނ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

ގަުމ ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙު،  ހީމް ޝަރީފްމެންބަރު އިބްރާ ޢިއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެމުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް. 

 3870 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ކޮންމެ  ން.ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރު އަންނަނިވި 1ގެ ގެ )ނ(1ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ ޢި

އަހަރުގެ ތިން އިން ނަގާ ޓެކްސް ނެުގން ފުރަތަމަ  އިން ވިޔަފާރި ފަިއދާ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަށް ލިބޭ ިޑިވޑަންޑްސް

 3875 މުއްދަތަށް އިސްތިސްނާވުން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ބްދުލްކަރީމަޢަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 3880 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްިވ  އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ގަމުއަށް  1 ގެގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 .އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 3885ހުށަހަޅުއްވާ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ޢިއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ . 6ގެ ގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަިޢްއޒަތްތެރި ގަމު ދާއިރާގެ އިޞްލާޙު، 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ސްމާޢީލްއި ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ކޮންމެ  ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިވި )ހ(ގެ ގެ )ނ(1ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްާޔ ޢި

 3890 ޝެއަރހޯލްޑަރެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .6ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، )ނ(

 

 3895  ދެްއކެުވން:ވާހަކަ އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ކޮންމެ ޝެއަރހޯލްޑަރަކަށް ލިބޭ ޑިިވޑެންޓްސް  ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. އަންނަނިވި 6ގެ ދެ! މާފުކުރައްވާ! )ނ(އާ

 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިްސތިސްނާވުން. ޝުކުިރއްޔާ. ތިންފުރަތަމަ  ،އިން ނަގާ ޓެކްސް ެނގުން އިން ވިޔަފާރި ފައިދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3900 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅުއްިވ  އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ގަމުއަށް  6 ގެގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.އިޞްލާޙަ  ށް އަުޅގަ

 3905 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްާވ  މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްޢިއްޒަތްތެރި ގަމު ދާއިރާެގ  ގެ ސުރުޚީ.ގެ )ރ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 ފުރުޞަތުއަުރވަން. އިޞްލާޙު؛

 

 3910  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ގަމު
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ތީަގިއާވ މަށް. މަގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރު އަންނަނިވި  ސުރުޚީގެ (ެގ )ރ1ޖަދުވަލު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢި

ްނ ދިވެހި ސަރުކާރުން އިްސކަންދީގެ ރު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައިޑިވެލޮޕަ ،ނާޔަތްަތކުެގ ިއތުރުންއިތާވަލުަގއިާވ 

ނަޑއަޅާ މާއްދީ ުނވަތަ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވަީސލަތެއް  ދިވެހި ސަުރކާރުން ،ރާއްޖޭަގއި ބިނާކުރުމަށް ކަ

ނަޑއަޅާ ތަނެްއގައި ބިނާުކރުން ޝަރުޠުކޮށް، އެ ބިނާކުރާ ވަ ޖަދުވަލުގެ )ނ( ގައި  މި ލަތެްއގެ މުޤާބިލުގައި ސީކަ

 3915ާނަޔތްތަކުގެ އިތުރަށް، ތިރީަގއި އިށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮތައް ނާޔަތްއި ދެވޭނޭ ިވޔަފާރީގެ ދާިއރާތަކަށްބަޔާންެވގެންވާ 

ނާޔަތްތަެކއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބޯޑަށް އިާނަޔތެއް، ުނވަތަ އިނާޔަތްތަުކގެ ތެެރއިން އިވާ އިތުރު  އެ ބަޔާންކޮށްފައި

 ވެ. ުޝކުރިްއޔާ.އެ  ލިބިގެންވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3920 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުނަޞީރަ އިބްރާހީމް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކުރިއްާޔ. ޝުކު

 

 ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

 ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ.  ގެގެ )ރ(1ޖަދުވަލު 

 

 3925 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވާ އިޞްލާޙު. ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ ާއދަމް ހުށަހަޅުއް .ގެ )ރ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 އަރުވާނަްނ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެން 
 3930މަތީގައިާވ  )ރ(. -23ގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 1ގުޅޭ ޖަދުވަލު  ވަނަ މާއްދާއާ 23ޝުކުރިއްާޔ. 

ންެވގެްނވާ ޔާނާޔަތްަތކުެގ ިއތުރުން ޑިވެލޮޕަރު ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމަށް ބަލައި، މި ޖަދުވަުލގެ )ނ( ގަިއ ބަތާވަލުަގއިާވ އި

އިތުރު ވާ  އެ ާނޔަތްތަކުގެ އިތުރަްށ، ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިދާއިރާތަކަށް ދެވޭނެ އިނާޔަްތ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި

ާނޔަތްތަެކްއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ދިނުމުގެ އިނާޔަތްތަުކގެ ތެރެއިން އިާނޔަތެއް ނުވަތަ އި

އިން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރު މުއްދަތަަކށް  ަފއިދާ ވިޔަފާރީގެ -1ެއވެ.  އަށް ލިބިގެްނވެ ޖުމްހޫރިްއޔާއިޚްތިޔާރު ރައީސުލް

 3935 -3ފްކުރުން. ތުރު މުއްދަތަކަށް އިސްތިސްނާ މާމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ނަގާ ޓެކްސް އި -2އިސްތިސްނާވުން. 

އަހަރަށް ުކއްޔަްށ  66ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކަށް ބިން  -2ން. ފްުކރުތުރު ުމއްދަތަކަށް ިއސްތިސްނާ މާވިތްހޯލްޑިން ޓެކްްސ އި

އަހަރަށް މުއްަދތު  33އިތުރު  ިއކުރާ ެއގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެކު ސޮ ފުަރތަމަ އެގްރީމެންޓާ އަދި  .ވުން ގޮތް ލިބޭނެ
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ިދވެިހ  11%ތެރެއިން ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ  -1އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮުތން. 

ަގއި ބިން ގަތުމު -6ތު އޮތުން. ޔިތުންނަްށ ބިން މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުޞަ ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކަށާއި ދިވެހި ަރއް

ނޑަ  -7ުނޖެހުން. އެްއވެސް ޓެކުހެއް ދަްއކަން  3940އަޅާ އިތުރު މުއްދަތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ެޓކްސް ކަ

ނަޑެއޅޭ ަވކި އުސޫލަކުން ެޓކްސް ކްރެޑިޓް ދިނުން.  -8. ނުޖެހުންދައްކަން ނަޑެއޅޭ ަވކި އުސޫލަކުން ެޓކްްސ  -0ކަ ކަ

 ޓުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުލި.ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯ -11ރިލީފް ދިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3945 އަރުވަން. އަށް ފުރުޞަތު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުތެރި ޢިްއޒަތް ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނޑު  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޢަބްދުލްކަރީމް އެ ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 3950 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އަށް  ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންަބރު ިޢއްޒަތްތެރިހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ  .(1ގެ )ެގ )ރ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 3955 ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން. ޖަދުވަލު  1ގެ ގެ )ރ(1ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އިން  ވަނަ ނަންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްްޓރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، ސައްތަ 1ގެ ގެ )ރ(1

 ތު އޮތުން. ޞަމެ، ބިން މިލްކުކުރުމުގެ ފުރު ސައްތަ ދިވެހިންނަށް ހިއްސާ އޮންނަ ހަމަ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް

 

 3960 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމުބީނަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 

 މުބީން ވާހަކދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ
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 މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރިދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫވަނަ ނަންބަރަށް  1ގެ ގެ )ރ(1ޖަދުވަލު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  ޙުސައިން  3965 ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ގަމު ދާއިާރގެ  .1 ގެގެ )ބ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 . އަރުވަންފުރުޞަތު އިޞްލާޙަށް

 3970 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

އެހެން އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް އަންނަިނވި ނަންބަރު ވަނަ 1 ގެ(ބ) ގެ 1 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަދުވަލު

ލު ދިނުމަށްފަހު، ޞީރިހަމަ ތަފްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ފު ްއގެ ހުއްދައެްއ ހޯދުމަކާނުލައިއެްއވެސް ފަރާތެ

. ޑިވެލޮޕަރަށް ނުވަތަ އެ ޒޯނުަގއި އިްނވެސްްޓކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އޮތުން ،ފައިސާ އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު

 3975 .އަދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުމަދު ޢަބްޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 3980 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަންބަރު ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  ަވނަ 1 ގެ(ބ) ގ1ެ ޖަދުވަލު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 3985ޖެހިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވަން ހަމައްދާގެ )ހ(ވަނަ މާ 83ހިސާބުން ަގވާއިުދގެ  ޝުކުރިއްާޔ. މި

ނޑު މި ދަތުރުނިމު ހުށަހަޅައި ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 83ކުރަނީ ަގވާއިުދގެ ނީ. މިހާރު އަޅުގަ

ފުރުޞަތަށް. އާދެ، އެއީ ހުަށހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މާއްާދއެއް ނުވަތަ އަކުެރއް އުނިކުރުމަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުްއވުމުގެ 

ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ެމދުހެންވޭރުވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  2ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް. 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(... )ވަ އަރުވަނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ؛ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

 3990ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުވަނަ މާއްާދ އުނިކުރުން.  2އަރުވަނީ  މި
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ކްނިކަލް ޢަބްދުލްކަރީމަށް. ކުޑަ ޓެ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ދެކުނު ެދްއވުމަށް ހެންޭވރުހުށަހަޅުއްވައި

ނޑުެމން ހިނދު ޓެކްނިކަްލ ؛ އާދެ! އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ކޮޅަކަށް. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ

ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  2އާދެ!  .އްލުވީމައްސަލަ ޙަ

 .ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު  ދެްއވާނީ ހެންވޭރުއްަވއިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅު ހުށަހަޅުއްވާ 

 3995 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން.  4ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯންގެ ބިލުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 4000 ފަހުމީ. އިމްތިާޔޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ދުކުރަން. ޢަބްދުލްކަރީމްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 4005 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުޢަލީ ޢާޡިމް  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު ،ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން 6

 ކަރީމް. މަދު ޢަބްދުލްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ކުނުދެ ހެންވޭރު

 4010 ވަނަ މާއްދާ ުއނިކުރުން.  6ބިލުގެ ަރީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތު ފަހުމީ ޔާޒުއިމްތި މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 4015 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވި އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް އެ

 ކުރަން. ތާއީދު
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 4020 އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގަމު ވަނަ ާމްއދާގެ )ރ( އުނިކުރުމަށް  22ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

  ޝުކުރިއްޔާ. ނަ މާއްާދެގ )ރ( އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.ވަ 22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ 

 4025 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު މުޙައްޢިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 4030ލް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ގަމު ދާއިރާގެ ،އުނިކުރުމަށް ގެ )ރ(ވަނަ މާއްދާ 22ބިލުގެ  .ޝުކުރިއްޔާ 

 ދުކުރަން.އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި އުނިކުރަން، 1ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  23ޝުކުރިއްާޔ. 

 4035 ލް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ ދެްއވާނީ ގަމު ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްަވއި، ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ( އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވަނަ މާއްާދގެ )ށ 23ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 4040 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުވާލުމަށް ގަމު ދާއިރާގެ 23ީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

 4045 ދުކުރަން. އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީލް ހުށަހެޅުއިސްމާޢީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ  ދު. ދެން މިހެޅުމަށް ތާއީއުިނކުރުމަށް. ހުށަ 1ގެ ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( 23ެއ ދިޔައީ  ލިބިގެންއާދެ! ދެންމެ ތާއީދު

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(  23މިހާރު  އުިނކުރުމަށް. 1ގެ ިދޔައީ )ށ( ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އުިނކުރުމަށް. ކުރީަގއި މި 23

ނޑު މި އުނިކުރުމަށް. މީގައި ެޓކްނިކަްލ މައްސަލައެއް އެބަ  4050ވަނަ މާއްާދގެ  23އްލުކޮްށލާނަން. މައްސަލަ ޙަ  އުޅޭ. އަުޅގަ

ނީ މާފަންނު ހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ، ުހށަހަޅުއްަވއިދެްއވާހުށަ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު ރުމަށް ކު( އުނިށ)

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4055ވަަނ  23 މާފުކުރައްވާ! ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 23

 ހުށަހަޅަނީ.  މާއްދާގެ )ށ( އުިނކުރުމަށް ފުރަތަމަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުނަޞީރަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މުލަކު

 4060 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު އިރާގެދާ މުލަކު

ނޑު ތާއީހުށަހެޅުއްވި ހުށަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  ދުކުރަން.ހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4065މް ޡިޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ )ނ( އުނިކުރުމަށް، މެދުދާގެ ވަނަ ާމއް  23ާޔ. ޝުކުރިއް

 ދެްއވާނީ މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ޅުއްވާ އިޞްލާުޙ، ހުށަހަޅުއްަވއިހުށަހަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ށަހަޅަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އުނިކުރުމަށް ހު 23ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 4070 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަޞީރަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

 4075 ދުކުރަން. ަގނޑު ާތއީހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުހުށައެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިުކރުމަށް  23

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  ،ވަނަ ާމްއދާގެ )ނ( އުނިކުރަން 31ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ލާޙަށް ފުުރޞަތުހުށަހަޅުއްވާ އިޞް

 4080 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިމާދޫހަ

 ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( އުނިކުރުން.  31ބިލުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4085 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމުބީނަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އުނިކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  31ޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއް 

 ދުކުރަން. އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީމެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ހުށަހެޅު

 4090 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ  އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ގަމު ވަނަ ާމްއދާގެ )ނ( އުނިކުރުން.  31ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙު. 

 

 4095 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

މާއްާދ  މި ބިލުގެ، ވާތީ އިންވެސްޓަރުން ގެަނއުން ކަމަށް ފޮރިން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ

 ށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިުކރުމަ 31
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 4100 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން. ތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމް

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ލް އެ ހުށަހެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ އިސްމާޢީ އިާރގެގަމު ދާއިާރގެ ދާ  4105ޅުްއވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ދުކުރަން. ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 21ކުރިއްާޔ. ޝު

 4110 އަރުވަްނ. ޞަތުސްމާޢީލަށް ފުރުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުަމށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  2 ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 21ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 4115 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އަށް ފުރުޞަތު ޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއް 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކުރަން. ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ތާއީދު  ލްެގ އެިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ގަމު ދާއިރާގެ

 4120 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލ އިސްމާޢީ ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އުނިކުރުމަށް ގަުމ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް 22ކުރިއްާޔ. ޝު

 ހުށަހަޅުއްވާ ިއސްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 4125 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ޝުކުރިއްޔާ.ާދެގ )ނ( އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ވަނަ މާއް 22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 4130 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް ދާއި ގަމު ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އުނިކުރުމަށް 22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ 

ނޑު ާތއީ ލް ހުށަހެޅުއްވިއިސްމާޢީ  ދުުކރަން. ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 4135 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ިއސްމާޢީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް ގަމު 11ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ށަހަޅުއްވާ ިއސްލާޙަށް ފުރުޞަތުހު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 4140 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  11ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަރުވަން. މަށް ފުރުޞަތުކަރީމަދު ޢަބްދުލްޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 4145 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ތެރި މެންބަރު )ށ( އުނިކުރުމަށް ގަމު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްވަނަ މާއްާދގެ  11ޝުކުރިއްާޔ ޢިއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު ތާއީދުކުރަލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ  ން. ހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4150މް ފުނަޫދ ދާއިރާގެ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް 18ރިއްާޔ. ޝުކު

 އަރުވަން. ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

އެ މާއްދާގެ ދެންހުރި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިޮކށް 18ވިދިޔަ ބިލުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުނެ

 4155 ކުރުތައް ތަރުތީުބކުރުން. އަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުށް ޠާރިޤަ އަޙްމަދުޝުކުރިއްާޔ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 4160 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ޅުމަށް ރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެވަނ ާމއްދާގެ )ށ( އުިނކު 18 ،ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 ދުކުރަން. ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4165މް ޝަރީްފ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ާދއިރާގެ  73ޝުކުރިއްާޔ. 

 ވަން. އަރުިއސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު ގަމު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ،ހުށަހަޅުއްވާ ިއސްލާޙު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 ށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް ހުވަ 73ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 4170 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން. ދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަރުމަދު ޢަބްޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 4175)ށ( އުނިކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ 73ލް ހުށަހެޅުއްވި ތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް

 ދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ާތއީ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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މް ޝަރީފް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ދާއިާރގެ 72ޝުކުރިއްާޔ. 

 4180ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަްށ  ަގމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ؛ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު އިރާގެދާ ގަމު

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރަން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 72ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 4185 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްޝުކުރިއްާޔ. ހެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 4190ލް ތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރަން ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 72ޝުކުރިއްާޔ. 

 ކުރަން. ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުހުށަހެޅުއްވި 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

މް ޝަރީފް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ވަނަ މާްއދާ އެއްކޮށް އުނިކުރުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 4195އާދެ! ކުޑަ ެޓކްނިކަލް  )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް. 72ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙު. އާދެ! 

ޖެހެނީ  އަރުވަން މިނަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުންއޮ އްލުވެަފއި މިރު އެހެން މައްސަލަެއއް ޙައް. މިހާމައްސަލައެ 

ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހު ،ދާގެ )ށ( ުއވާުލމަށްވަނަ މާއް 72

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 4200 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުވާލުން.  72ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން ޝަހުދީ

 4205 އަރުވަން.ފުރުޞަތު
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން ބަރުމެން ދާއިރާގެ ނިމާދޫހަ

ނޑު ތާއީދުޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅު ރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެްއޒަތްތެމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢި  ކުރަން. ގަ

 

 4210 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ގެ މަރަދޫ ދާއިރާ ށް،މާއްދާ އެއްކޮށް އުިނކުރުމަވަނަ  71އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު އަޅުގަ

ދެްއވާނީ ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ހުށަހަޅުއްަވއި، މް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިްޞލާޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 هللا.މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 4215 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 މާއްދާ.  ދެްއވަފާނަންތޯ އެލަރި ަރީއސް. ތަކުރާރުކޮށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާ ދާއިރާގެ ،ެއގޮތަށް ؛ވަނަ މާއްދާ އެްއކޮށް އުނިކުރުމަށް 71އާދެ! ެއއީ 

 4220ށުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުގެ ގެ ދަާދގެ )ށ(މާއް 83ގަާވއިުދގެ  . މިއީ،ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެއް

 ގަިއ.ލިސްޓު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 މާއްދާ އެްއކޮށް އުނިކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވަނަ 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 4225 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ހެންވޭރު ދެކުނު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރު.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

 އަރުވަން. ކަރީމަށް ފުރުޞަތުމަދު ޢަބްދުލްމުޙައް

 

 4230 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލުެގ  ،هللاންބަރު ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑު ތާއީވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން ުހށަ 71  ދުކުރަން. ހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4235ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ކުރުމަށް މާފަންނު އުތުރުބުތަރުތީ ތައް ދެންހުރި މާއްދާ އުވާލައި ވަނަ މާއްދާ 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހުށަހަޅަން.  ކުރުމަށްވަނަ މާއްދާ ުއވާަލިއ ދެންހުރި މާއްދާތައް ތަރުތީބު 71ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 4240 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. އަލިފުށީ ދާއި

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލިފުށީއަ

 4245 ދުކުރަން. އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީ ހުށަހެޅުއްވި  ންބަރު އެމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް ައްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  71ޝުކުރިއްާޔ. 

އުތުރު ދާއިރާެގ  ދެްއވާީނ މާފަންނުށަހަޅުއްަވއިއަރުވަން. އާދެ! އެ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުހު

 4250 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ...ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް 71 ބިލުގެ

 

 4255 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  71އާދެ! )ވަގުުތކޮޅކަށްފަހު( ދިމާވޭ.  ިނކަްލ މައްސަލައެއް އެބަޑަ ޓެކްކުމާފުކުރައްވާ! 

 ،އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އުނިކުރުމަށް ައއްޑޫ މީޫދ ދާއިރާގެ

 ެދްއވާނީ ކޮމަންޫޑ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. ހުށަހަޅުއްވައި
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 4260 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް.  71ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އަރުވަޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ދާއިރާގެ

 4265 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނޑު ތާއީދު ވިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއް  ކުރަން. ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4270ޙުސައިން ޝަހުދީ  މެންބަރު ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހުށަހަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިމާދޫހަ

 ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( އުނިކުރުން.  71ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްރެރި ަރީއސް. ބިލުގެ 

 4275 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްާޔ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 4280ސައިން ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްިވ )ށ( އުނިކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙު ވަނަ މާއްދާގެ 71ބިލުގެ 

 ކުރަން. ނޑު ާތއީދު ގަހެޅުމަށް އަޅުހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި  ދޫ ދާއިރާގެކުރުމަށް ކުރެންވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އުވާލައި ބާކީ ައކުރުތައް ތަރުތީބު 76ާޔ. ޝުކުރިއް

 4285 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން. هللا ބާރީ ޢަބްދުމެންބަރު ޢަބްދުލް
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނުޑ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ުއވާލަިއ ބާކީ އަކުރުަތއް ތަރުތީބު 76ސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ  ކުރަން އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. 

 4290 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރުޞަތުފު ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 4295 ޝުކުރިއްޔާ.ދުުކރަން. ޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީހުށަހެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ނަންބަރު އުނިކުރުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ވަނަ 2ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 70ޝުކުރިއްޔާ 

ދެްއވާނީ ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއި ،ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

 4300 هللا. ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުަމށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  2ެގ ވަނަ މައްާދގެ )ށ( 70ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 

 4305 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ކަރީމަށް ފުރުޞަތުމަދު ޢަބްދުލްޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ެގ އްިވ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުހުށަހެޅުهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ޝުކުރިއްާޔ. ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ 

 4310 ކުރަން. ޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުޅި ހުށަހެވަނަ ނަންބަރު އުނިކުަރން ހުށަހެ 2ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 70ބިލުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނާ އާދަމް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައި ،އުނިކުރުމަށް 7 ގެާދގެ )ށ(ވަނަ މާއް 70ޝުކުރިއްާޔ. 

 . ށަހެޅުއްވުމަށްހު هللا ޢަބްދު ކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

 4315 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  83ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު؛ ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އުނިކުރަން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ.  7)ށ(ގެ  ވަނަ މާއްާދގެ 70ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން 

 

 4320  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

  

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަޞީރު

ހުށަހެޅުއްިވ هللا އުނިކުރުމަށް ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 7ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  70

ނޑު ާތއީުދކުރަން.   4325 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނާ އާދަމް އުނިކުރުމަށް، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައި 8ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  70ޝުކުރިއްާޔ. 

ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް؛ އާދެ، މާފަންނު... އާދެ، 

 4330އުނިކުރުމަށް. އާދެ، ާމފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  8ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ގެ  70އެއީ 

 ން. ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 އުިނކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  70އުިނކުަރން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  8ވަނަ މާއްދާގެ  70

 4335 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 4340 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްުވމަށް ތާއީދުކުރަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާމަރަދޫ ދާއިރާ ުއވާލަން، 1 ގެށ(ގެ )1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުއަށް هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޙު. ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެއިޞްލާ

 4345 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ގެ ދަށުން ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 83ގެ ދުއިގަވާ  ؛ޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްޕެ

ނޑު ހުށަހަޅަން 1ގެ )ށ( ގ1ެގެ ތެރެއިން ޖަދުވަލު ތަކު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު   . ޝުކުރިއްޔާ.ުއވާލަން އަުޅގަ

 

 4350  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

 4355 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙު.  ުއވާލުމަށް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ 2ގެ )ށ(ެގ 1ޖަދުވަލު 

 އަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 

 4360  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ދަށުން ގެ މާއްދާގެ )ށ( ަވނަ 83ގެ ދުއިގަވާ  ؛އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްޕެޝަލް

 ުއވާލަން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  2ެގ )ށ( ގ1ެޖަދުވަލު ، ގެ ތެރެއިންތަކު ފައިވާ އިޞްލާޙުހުށަހެޅި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4365 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުޔާމިނަهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 މަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޅުއްވި ހުށަހެޅުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެ
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 4370  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްާވ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުއުވާލުމަށް މަކުނުޫދ ދާއިރާެގ ޢި 2ގެ )ށ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

  އްކެވުން:ވާހަކަދެމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް 

 4375 ުއާވލުން.  2ގެ )ށ( ގެ 1ޖަދުވަލު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން ޝަހުދީތްޒައް މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

 ވަން. އަރުފުރުޞަތު

 4380 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

ނުޑ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަ ާވލަން މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަނާރާއު 2ގެ ގެ )ށ(1ޖަދުވަލު  ުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 4385  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ށަހަޅުއްާވ އުވާލުމަށް މަކުނުޫދ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހު 1ގެ ގެ )ށ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 އަރުވަން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

  އްކެވުން:ވާހަކަދެމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް 

 4390 އުވާލުން. ޝުކުިރއްާޔ.  1ގެ ގެ )ށ(1ވަލު ޖަދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ރުއައަށް ފުރުޞަތު ތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ޝަހުދީތްޒައް. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ޢިޝުކުރިއްޔާ 

 

 4395  ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

ނުޑ ކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަާވލަން މައު 1ގެ ގެ )ށ(1ޖަދުވަލު  ުޅގަ

 ތާއީދުކުރަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4400ގެ )ނ( ގަިއވާ ާތވަލުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރީގެ ދާއިާރގެ 1ވަނަ މާްއދާއާ ގުޅޭ ޖަުދވަލު  23ޝުކުރިއްާޔ. 

ރުން. އަްއޑޫ މީދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވާ އަންނަނިވި ާދއިާރ އުނިކު ،ތެރެއިން

 ހުށަހަޅުްއވައިެދއްާވނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.، އިޞްލާޙު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

 4405ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ގެގެ )ނ( ގައިާވ ތާވަލ1ުޖަދުވަލު ވަނަ މާއްާދ  23ރަީއސް. ބިލުގެ  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރި

 މި ؛ސް ރިއަލްސްޓޭޓްޓުއަރިޒަމް އަދި ކޮމާތެރެއިން ައންނަނިވި ދާއިރާ އުނިކުރުން. ހޮޓެލް އެންޑް  ގެވިޔަފާރި ދާއިރާ

ނޑަެއޅިފަ ބައިން ލިބިދޭ ބައި އަދި މި  ނާޔަްތތައް. ވާ އިއި ަކމަށް ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4410 އަރުވަން. ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ކަދެއްކެުވން:ވާހަމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

 އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 4415  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުވާލުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  3ގެ ގެ )ނ(1. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ 

 هللا. ބްދުހުޅަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ ،ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު 

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 4420ގެ ދަށުން (ަވނަ މާއްދާގެ )ށ 83ގަާވއިދުގެ  ؛ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ. ުއވާލަން އަޅު  3ެގ )ނ(ގެ 1ޖަދުވަލު  ،ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން  ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 4425 
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  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4430އުވާލުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  2ގެ ގެ )ނ(1ޖަދުވަލު  ޝުކުރިއްާޔ.

ވުމަްށ ެދއްޅުްއވައިހުށަހަهللا ލްބާރީ ޢަބްދު ކުެރންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު 

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 4435ގެ ދަށުން ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 83ގަާވއިދުގެ  ؛ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ.  2ެގ ގެ )ނ(1ޖަދުވަލު ، ތަުކގެ ތެރެއިންހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު  ުއވާލަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا އްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި 

 4440 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4445އުވާލުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  1ގެ ގެ )ނ(1ޖަދުވަލު  ޝުކުރިއްާޔ.

 އަރުވަން.  އަށް ފުރުޞަތުهللا ލްބާރީ ޢަބްދުކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .ލާޙުހުށަހަޅުއްވާ އިޞް

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ގެ ދަށުން ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 83ގަާވއިދުގެ  ؛ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ހުށަހަޅަން.  1ެގ ގެ )ނ(1ދުވަލު ޖަ ،ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން  4450 ުއވާލަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން. ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

 4455  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން މިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނޑު ާތއީދުކުރަން.  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުވާލުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  6ގެ ގެ )ނ(1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 4460 އަރުވަން.  އަށް ފުރުޞަތުهللا ދުލްބާރީ ޢަބްދު. ކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ދަށުން ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 83ގަާވއިދުގެ  ؛ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ.  6ެގ ގެ )ނ(1ޖަދުވަލު  ،ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން  ުއވާލަން އަުޅގަ

 4465 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން ޔާމިهللا ބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   4470 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރީފް ބަރު އިބްރާހީމް ޝަމެން ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިއުވާލުމަށް މަރަ 6ގެ (ނގެ )1ވަލު ޖަދުޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ތުއަށް ފުރުޞަهللا ޢަބްދު ންބަރު ޢަބްދުލްބާރީތްތެރި މެދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަކުރެން  ލާޙު.އިޞް ހުށަހަޅުއްވާ

 4475 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ަރީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު... ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަށް ެއ ދިޔައީ ޓެކްިނކަލް މައްސަަލއެއް.  މާފްކުރައްވާ! ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަންޖެހެނީ ޖަދުވަލު އަުޅގަ  4480އަުޅގަ

 އަުރވަން. އުނިކުރުމަށް. އާދެ، ފުރުޞަތު 1ގެ ގެ )ރ(1

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ގެ ދަށުން ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 83ގަާވއިދުގެ  ؛ީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލުރަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑ  1ގެ އުނިކުރަން. )ރ( 2ގެ )ރ(ގެ 1ޖަދުވަލު ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގެ ތެރެއިން  4485އުނިކުރަން އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 4490 

  އްކެުވން:ވާހަކަދެ އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު  މުލަކު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4495ރާހީމް ޝަރީފް ރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްއުނިކުރުމަށް މަ 2ގެ ރ(ގެ )1ޖަދުވަލު  ޝުކުރިއްާޔ.

 އަރުވަން. ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 4500 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވާނީ ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު އާދެ،

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 4505ގެ ދަށުން ގެ )ށ(ަވނަ މާއްދާ 83ގަާވއިދުގެ  ؛ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

 އުނިކުރަން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން. 2ެގ ގެ )ރ(1ޖަދުވަލު ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަރުވަން.ނަށް ފުރުޞަތުޔާމިهللا ބަރު ޢަބްދުރި މެންޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ

 4510 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން ޔާމިهللا ބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ ވެލިދޫ

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4515ރާހީމް ޝަރީފް ރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްމައުނިކުރުމަށް  2ގެ ގެ )ރ(1ޖަދުވަލު  .ޝުކުރިއްޔާ 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް هللا ދުލްބާރީ ޢަބްދުޅުއްވާ އިޞްލާޙު. ކުެރންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްހުށަހަ

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 4520ގެ ދަށުން އްދާގެ )ށ(ަވނަ މާ 83ގަާވއިދުގެ  ނުގެ ބިލު؛ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

 އުނިކުރަން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން. 2ެގ ގެ )ރ(1ޖަދުވަލު ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަރުވަން.ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا ބަރު ޢަބްދުރި މެންލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ. ވެ

 4525 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ން ޔާމިهللا ރު ޢަބްދުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަވެލި

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4530ހުށަހަޅުއްވާ  އަނާރާ ނަޢީމް ރު މަކުނުދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަމަށް ުއވާލު 1ގެ ެގ )ރ(1. ޖަދުވަލު ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތުއިޞްލާޙަށް 

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް 
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  އުވާލަން. ޝުކުިރއްާޔ. 1ގެ ގެ )ރ(1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖަދުވަލު 

 4535 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޙުސަިއން ޝަހުދީ އަށް ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ  .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

 4540ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  ަނޢީމް އަނާރާުއާވލުމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު  1ެގ )ރ(ެގ 1ޖަދުވަލް 

 . އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނިކުރުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  1ގެ )ރ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 4545ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ފުރުޞަތުައރުވަން. އާދެ، ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

 އަށް.  هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުްނ  83ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްޕެސިފިކް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނުގެ ބިުލ؛ ގަާވއިދުެގ 

 4550 އުނިކުރަން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  1ގެ )ރ(ެގ 1ދުވަލް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން، ޖަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނިކުރުމަށް ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  1ގެ )ރ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

އާދެ! މާ ގިަނ ވަގުުތ ވީހެން އަޅުަގނޑަްށ ؛ ދާއިާރގެ ހުޅަނގު މާފަންނުހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު، ހުށަަހޅުއްަވއިދެްއވާނީ 

 4555އުިނކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު  1ގެ )ރ(ެގ 1ޖަދުވަލު ހީވަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ޭއގެކުރިން ފުރުޞަތުއަުރވަން ެއބަ ޖެހޭ 

  އަރުވަން. ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު. އާދެ، ވެިލދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ  1ެގ )ރ(ގެ 1އާދެ، މި ބިުލގެ ޖަދުވަލް  އުނިކުރުމަށް ކުެރންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 4560 ތާއީދުކުރަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނިކުރުމަށް ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް  1ގެ )ރ(ގެ 1 ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ޖަދުވަލު 

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދުޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު މާފަންނުހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވާނީ 

 4565 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 އުިނކުރަން ހުށަހަޅަން.  1ގެ )ރ(ގެ 1ވަނަ މާއްާދއާ ުގޭޅ ޖަދުވަލު  23ބިލުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4570 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނަޞީރަ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މުލަކުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ކަދެއްކެުވން:ވާހަ ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 4575  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްާވ  ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއުވާލުމަށް  6ގެ )ރ(ގެ 1 ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު

 ން. އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 4580 އުވާލުން. ޝުކުިރއްާޔ.  6ގެ )ރ(ގެ 1 ޖަދުވަލުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން. އައަށް ފުރުޞަތު ޝަހުދީ ޙުސަިއން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫޝުކުރިއްާޔ. 

 

 4585 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ުއާވލަން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ  6ގެ )ރ(ގެ 1ޖަދުވަލް 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4590)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ...މީޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ނިޒާ

ނޑު ފުރުޞަތު  ،ދެންނެވީ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން އެރުވީމަ މި ؛ގެންދަނީ އަރުވަމުން މިދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ޓަަކިއ  އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދައްކަވަނީ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު މި

ދެނީ.  ޖެހިގެން އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު މި ފުރުޞަތުއަރުވާފައި ދެން ެއއާ 

ނުޑމެންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ  ،ދިނީމަ ދެން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

 4595އް ނާރާނެ. ެއއީ ެއަކމުގައި ުކޑަކޮށް ައޅުަގނޑުެމންގެ ނުތަވަސްކަން އުޅޭީތެވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އޮޅުމެ

ނޑު މި ނޑު މިހާރު މި .ވާހަކަ ަދއްކާލީ ސަމާލުކަމަށާއި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަ ގެ )ރ(ގެ 1 ބަލަނީ ޖަދުވަލު އަުޅގަ

، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އުނިކުރުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  6

 .هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީެދްއވާނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި

 

 4600 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  83ގަާވއިދުގެ  ނުގެ ބިލު؛ޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސް

 އުނިކުރަން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން.  6ގެ )ރ(ެގ 1 އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ޖަދުވަލުހުށަހެޅިފައިވާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4605 ރުވަން. އަށް ފުރުޞަތުނަޞީރަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މުލަކުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް  هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީކުރެންޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 4610 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނިކުރުމަށް ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  6ގެ )ރ(ގެ 1 ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު ެމންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުދެްއވާނީ ހުށަހަޅުއްަވއި، ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު 
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 4615 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

އުނިކުރަން ައޅުަގނުޑ  6ގެ )ރ(ެގ 1 ވަނަ މާއްާދއާ ގުޅޭ ޖަދުވަލު 23ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ 

 ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4620 ށް ފުރުޞަތު ަަރުވަން. ޔާމިނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ާދއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ތާހުށަހެ  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  އީދުކުރަން. ޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 4625 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އުނިކުރުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި 0ގެ )ރ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 .هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެްއވާނީ ހުށަހަޅުއްަވއި، ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 4630ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ  83ވާއިުދގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލުގެ ގަ 

 އުނިކުރަްނ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުުކރިއްޔާ.  0ގެ )ރ(ގެ 1ޖަުދވަލް  ،އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން. އަށް ފުރުޞަތުނަޞީރަ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މުލަކުޝުކުރިއްާޔ. 

 4635 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

 އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.  هللاޢަބްދު  ޢަބްދުލްބާރީކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 4640ރުމަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އުނިކު 11ގެ )ރ(ގެ 1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލް 

 މުޙައްމަދު ެދއްވާނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު 

 .ފަލާޙް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް މުޙައްމަދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑ  11)ރ(ެގ  ގ1ެ ވަނަ މާއްާދއާ ުގޅޭ ޖަދުވަލު 23ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ   4645އުނިކުރަން އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 4650 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެން ވެލިދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4655ޙުތައް މަޖިލީހުަގއި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާ 83ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން ަގވާއިުދގެ 

މިނެޓުެގ  31މާްއދާގެ )ނ(. އެކަމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން  83ހުށަހަޅައި މި ނިމުނީ. ދެން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 

 ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ]އަށް  11:27އިްނ  11:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 4660 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު ސްޕެޝަލް ިއކޮޮނމިކު ޒޯން ބިުލގެ މަަސއްކަުތގަިއ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމުގެ 

ނޑާލިިއުރ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ުކރިއަށް މިހާރު މި ގެންދަނީ ނޑުމެން މެދުކަ . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅގަ

 4665ވަނަ މައްދާގެ )ނ(ެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙުތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ  83ދަންނަވާލި ފަދައިން، ަގވާއިުދގެ 

ނޑުމެން މި ފަށަނީ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފު ރުޞަތުއަރުވަން ޖެހިފައި މި ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި ދަންފަޅީގައި އަުޅގަ
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ވަނީ ދެވަނަ މައްދާގެ )ރ(ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު. މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވުމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޙަ

 4670 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ވަގުތު ކޮމިޓީަގއި އުޅުްއވާތީ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ފަހަތަށް  2ހަޅާލަދޭނަން. ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކު ޒޯންެގ ބިލުގެ އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙު ހުށަ 

މި މާއްދާގައި ބުނާ މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ ގެ )ބ(. 2އަކުެރއް އިތުކުރުން. 

 4675 އިސްތިޤްލާލާއި ިއސްލާމީވަންަތކަން ކަށަވަުރކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 4680 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އާދެ! ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ކަމުަގއި ހަމަޖައްސައި، އެ ާމއްދާ އަށް )ށ(ެގ  21ވަނަ މާއްާދ އަކީ، ބިުލގެ  21ޝުކުރިއްާޔ. 

 4685ޅުއްވާ އިޞްލާުޙ ގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުުރކުރުމަށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަ

 ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ކުރާ ބާވަތުގެ ޯޒނުތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޭޖގައި ޤާނޫނުން ހުއްދަ އި ހިންގުމަށް މިރާއްޖޭގަ  އްދާގެ )ހ(.ވަނަ މާ 21

 4690ވޭނީ ކޮންކޮްނ ޖިޮއގްރެފިްކ ޒޯންަތއް ޤާއިމުކުރެ  އެ  ަތއް ޒޯުނކަމާއިކުްނ ހިންގާނީ ކިއެއިން ކޮންމެ ަވއްތަރަ

އްދުތަކެްއގަިއކަން ަކނޑައަޅާނީ، ބޯުޑގެ މަޝްވަާރެގ މަތީން މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަސަރަ

ށް ބަދަލެއް ގެންނަން ދަދައަމާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޒޯނުތަކުގެ  މިވަަނ މާއްދާގެ )ށ(.  21 ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ކުރިްނ  އްދަާށއިހަޤާއިމުުކރެވޭ ސަރަ ޒޯނު ހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށާއިއެ ބަދަެލއްެގ ސަބަބުން ދިވެ ،ހުށަހަޅާއިރު
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އަށް ކުރާނޭ އަސަރު ަބޔާންކުރާ ަތފްޞީލު ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް  ތަުކގެ ވިޔަފާރިބާވަެތްއެގ ޒޯނު ހުއްދަދެވިފަިއވާ އެ

 4695 ުޝކުރިްއޔާ. .އެވެ ހުށަހަޅަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން.ބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 4700 މަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮ

ޅުްއވި އިޞްލާހަށް ތާއީދުކުރަން. ށް އެ ހުށަހެވަަނ މާއްދާ އަ 21އިސްމާޢީލް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަްއޔާޟް ގަމު

 އެއް އިތުރުކުރުމަށް. މާއްދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4705ބިގެން އެ ހުށަހެުޅއްިވ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުލިވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ގެ ގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުުރކުރުމަށް އެ  21އާދެ! 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަ  21ިއން ޝަހުދީ އަށް. އެއީ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޙުސަނިމާދޫ ދާދިޔައީ. އަުޅގަ

ޭއގެ ފަހަތަށް )ށ(ގެ ގޮތުަގއި އަކުރެއް  ،ވަނަ މާއްދާ އަކީ އެ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ގޮުތގައި ަހމަޖައްސައި

 އިތުރުކުރެްއވުމަށް ހުށަހަޅުްއވާ އިޞްލާޙަށް. 

 

 4710 ުވން:އިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ޭއެގ  ،ވަނަ މާއްދާ އަކީ އެ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސައި 21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ޔާންކޮށްަފއިާވ ފަދަ މި މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(.  21ފަހަތަށް )ށ(ގެ ގޮުތަގއި އަކުެރއް އިތުުރކުރުން. 

ނޑަައަޅންވާނީ އެ ޒޯެނއްގެ ޮބޑުމިން، ބޮޑުެވގެން ބޯޑުން ނުވަތަ ަރއީސުލް ޒޯންތަކަށް )ދޭއް(  2ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ޒޯނެްއގެ ގޮތުަގއި ަކނަޑއެޅޭނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި  ވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް  އަށް އޭިރއާ އަކަމޭލުގެ

 4715 އެކަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުާޔ. މަތިވެރި ދާއިޝުކުރިއް

 

 4720 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ



176 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުޮކށްފިން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ާމއްާދ އަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  21ޝުކުރިއްާޔ. 

 4725 އަުރވަން. ލާޙު ހުށަހެުޅއްވުމަށް ފުރުޞަތުހުށަހަޅުއްވާ އިޞް

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ  -21ވަނަ މާއްދާ އަށް ައކުރެއް އިތުުރކުރުން.  21ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކު

ލިިބގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން. ައދި ބީ.އެމް.އެލް މެދުވެރިކޮްށ  ފައިސާ ހޯދައިމާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރުން، ނުވަތަ އެ 

 4730 ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 4735 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާ އަށް ައކުރެއް  21ތްތެތެރި ަރއީސް. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4740މް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި  ހެންވޭރު ދާއިރާގެށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް މެދުވަނަ މާއްާދގެ)ހ(ގެ ކުިރއަ 26

ުހށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

 ޢަބްދުލްކަރީމް.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 4745މް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ހެންވޭރު ދާއިރާގެރި ރަީއސް. މެދުއްޔާ ޢިްއޒަތްތެޝުކުރި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  26ޮކމިޓީގައި ުއޅުްއވާީތވެ. އިޞްާލހު.  221ވަގުތު  މެންބަރު މިއެ އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ 

ރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ާޤނޫނުއަސާސީެގ ސިޔާދަތުތަްއ ކޮންމެ ޒޯނެްއަގއިމެ ދިވެހިކުރިއަށް އަކުެރއް އިތުރުކުުރން. 
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ެއކަށީގެްނާވ  އެކަމަށްރ، ިޑވެލޮޕަ ގެ އަންނަނިވި މުައއްސަާސތަކަށް އެ ޒޯނެްއަގއިޓަަކއި ދައުަލތު ކަށަވަރުކުރުމަށް

ތްތަާކިއ ނާޔަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ އިއެ ފަ ،ބިނާކޮށްދީ އިމާރާތްތައް މާރަތަކާއި އެ ނޫންއޮފީސް އި

 4750. 3. މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް. 2. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ިޑފެންސް ފޯސް. 1އެވެ.  ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ

ނަޑައޅުއްވާަފިއވާ މުއައްަސސާ. ުޝކުރިއްޔާ.  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމަށް ކަ

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا އްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި
 4755 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ
 ންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު. ހެ

 
 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 4760ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ކުިރއަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް 27ޝުކުރިއްާޔ. 

މަދު މް ހުށަހަޅުއްވާ އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްޢަލީ ޢާޡި
 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުޢަބްދުލްކަރީމަ

 
 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 4765ކުރުމަށް ތަރައްޤީ  ވަނަ ާމއްދާ. ޒޯނު 27ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ކުރިއަށް އަކުެރްއ އިތުރުކުރުން.  27ޝުކުރިއްާޔ. 

ޒޯނު ، މަލެއް ނުކޮށްަތށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ޢަހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމީ ސިޔާސަ
 ކަމުގެ ޤާބިުލކަން ހުރުން.ތަރައްޤީކުރެވިދާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4770 އަރުވަން.މިނަށް ފުރުޞަތުޔާهللا ދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލި

 

 ކަެދއްެކވުން:ން ވާހަޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 4775 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ތެރި މެންބަރު ވަނަ މާްއދާގެ )ބ(ގެ ގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 27ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިޞްލާޙު. ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ  ފައްޔާޟް

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

 4780)ނ(  ،)ށ( ،މާއްދާގެ )ހ( މި ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އަށް އިތުުރކުރާ މާއްދާ.  27ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑުޓަަކއި ޑިވެލޮޕަުރގެ ކިބަިއަގއި ހުންނަންވާ ޤާބިލުކަން ބަލާނޭ  ގެ ބޭނުމަށްއަދި )ރ( ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  މި ،މިންގަ

ނޑައަަޅިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާންވާނެ  . ުޝކުރިްއޔާ.އެވެ ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4785 ރުވަން.ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަهللا ބްދުވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:މިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނޑު ާތއީުދކުރަން.  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް  އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 4790 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްެއގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެ ވާ މާއްދާ އިތުކުރަން؛ ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް ތިރީގައި މި 27ޝުކުރިއްާޔ. 

އެދިވަަޑއިގެންފައި ާވތީ، އެ ފުރުޞަތު ހެންވޭުރ  ހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް މެދު

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް އަރުވަން.

 

 4795 ހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާ

ވަނަ މާއްދާ؛  27ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް ތިރީގައި މި ވާ މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  27ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

)ހ(. ތިރީގަިއ ބުނެފައިވާ ހާލަތުން ކުރެ  -1އިތުރު ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ޕާމިޓް ބަދަލުކުރެވޭ ހާލަތްތައް. 

އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި  -1ސް އިުތރު ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާނުލައި ޕާމިޓް ބަދަލުކުރެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެ

 -2އެހެން ދީނެއް ފެތުރުމަށް ެއއްވެްސ ހަރަކާތެއް ުނވަތަ ަކމެއް ހިންގަން އުޅުްނ، ނުަވތަ ހިންގަން ރޭވުން. 

 4800ށް ހިތްވަރު ލިބިދާނެ ެއއްވެްސ ކަމެއް ާރވަންުއޅުމާިއ އިސްލާމްދީން ފިޔަަވއި އެހެްނ ދީންތަކަށް ދިވެހިން އަހުލުެވރިވުމަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާިއ ސިޔާދަތަށް ެގއްލުމެއް ލިބިާދނެ އެްއވެސް ކަމެއް ާރވަން  -3ހިންގުން. 

އި ިސޔާދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާިއ އިސްތިޤްލާލާ -2އުޅުން، ުނވަތަ ހިންގަންއުުޅން، ނުވަތަ ހިންގުން. 
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ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެްއވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގައި، ނުވަތަ ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ހިންގަންއުޅުމުަގއި ެއއްވެްސ 

މި މާއްދާގަިއ  -ގޮތަކުން  ނުވަތަ މިންވަަރކަށް ބައިވެިރވުން، ނުވަތަ ހިތްަވރުދިނުން، ނުވަތަ ބައިވެިރވާްނއުޅުން. )ށ(

ނަޑައޅާފައިވާ ހުންނަ އެންމެ ިއސް ބުނެފައިވާ ކަން  4805ކަން ނިންމާނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމަށް ކަ

 މުއައްސަާސއަކުންނާއި މޯލްިޑްވސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިންނެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެ

 4810 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އާދެ! ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުަރން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4815ބ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުމަށް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ ) 31ޝުކުރިއްާޔ. 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 -ގެ )ޅ(31ވަނަ މާއްާދެގ )ބ(ގެ ފަހަތަށް އަކުެރްއ އިތުރުކުރުން.  31ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 4820 އިންވެސްޓްމެންުޓގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއަާށއި އިޤްިތޞާދަށް ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަަސރު. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 4825 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ  31ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، 

ނޑު ތާއީދުކުރަން.)ބ(ގެ ފަ  ހަތަށް )ޅ( އަކުެރްއގެ ގޮުތގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ
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 4830 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްާދގެ )ބ(ގެ ފަހަތަށް ައކުރެްއ އިތުރުކުރުމަށް، އަލިފުށީ ދާިއރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުްއވި  31ޝުކުރިއްާޔ. 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ(ގެ ގޮުތގައި އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް ގަމު ދާއިާރެގ  31ންނަވާލަނީ. އިޞްލާޙުގެ ފަހަށް މި ދަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

 

 4835 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

)ޅ( އަށް އިތުރު ކުާރ މާއްދާ. ހިންގަން ހުށަހަޅާ  ވަނަ މާއްާދގެ  31ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 އިންވެސްޓްމެންުޓގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ، ދީނީ، އަދި ސަގާފީ ވެްއޓަށް ކުާރނެ އަސަރު. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4840ކުރެްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. ވެލިދޫ ވަނަ މާއްދާެގ މާއްދާއަށް )ޅ(ގެ ގޮުތގައި އަކުެރއް އިތުރު 31އާދެ! އެއީ 

 އަރުވަން.ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢި

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނޑު ތާ  މާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށްިއސް ! ގަމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ފައްޔާޟްއާދެ  ކުރަން. ދުއީއަުޅގަ

 4845 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ގޮުތގައި އަކުެރއް އިތުުރކުރުމަށް، ގަމު ދާިއރާވަނަ މާއްާދ އަށް )ކ( 31ރިއްާޔ. ޝުކު

 އަުރވަން.ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅައްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު

 

 4850 ހަކަދެްއކެުވން:އިސްމާޢީލް ވާ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ގޮތުަގއި އިތުުރކުރަން ހުށަހަޅާ އަކުރު، ާމއްދާ. ހިންގަން ެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( 31ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

ނުގެ ގެންދާ މި ޤާނޫބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުން ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިެވހިންނާއިހުށަހަޅާ އިންވެސްޓްމެންޓު 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރިްނ  ެއއްފަދަ މި ތްތައް ނުލިޭބ ވިޔަފާރިތަާކއި ހުށަހަޅާ ިއންވެސްޓްމެންޓާޔަނާދަށުން އި

 ތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު. ޝުކުރިއްާޔ.ހުއްދަދެވިފަިއވާ އިްނވެސްޓްެމންޓު

 4855 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން.ނަޞީރަށް ފުރުޞަތު ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މުލަކު ދާއިރާ

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުޑ  އިސްމާޢީލް އެ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްޝުކުރިއްާޔ. ގަމު ދާއިރާ  4860ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 ކުރަން.ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފަހަތަށް ައކުރެްއ އިތުރުކުރުމަށް، އަލިފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްާދގެ )އ( 30. ކުރިއްޔާ ޝު

 4865 އަރުވަން.ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތު މުޙައްމަދު

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ  30ރުމަށް. ގެ ފަހަތަށް ައކުރެއް އިތުރު ކުވަނަ މާއްާދގެ )އ( 30ރި ރަީއސް. ޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ ޢިއް 

 ޝުކުރިްއޔާ. ރައުސުލްމާލް. -)ވ(

 4870 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަރުވަންޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 4875ެގ ފަހަތަށް )ވ( އިތުރުކުރުމަށް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( 30ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ

 ކުރަން.ދުހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  21ކުޑަ ެޓކްނިކަލް މަްއސަލައެްއގަިއ ހިނދުކޮޅަކަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  ވަނަ މާއްާދގެ؛ 21ޝުކުރިއްާޔ. 

 4880މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަށް، ައއްޑޫމީދޫ ާދއިރާގެ  2މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ިއޞްލާޙު.ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވާ 

 

 ދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އާއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ 
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ކުރުން. ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރު 2ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 21ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 4885 ސް ވިޔަފާިރއެއް ޒޯނުަގއި ކުރުން.ޚިލާފްވާ ފަދަ ެއއްވެ . އިސްލާމްދީނުެގ އަސާސްތަކ1ާ -)ހ( 21

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا އްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި 

 

 4890 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޑު ތާއީދު މީ އަްއޑޫ  ކުރަން. ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަނންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް  2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 21ކުރިްއޔާ. ޝު)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ޝުކުރިއްާޔ. 

 4895 އަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވާ ިއޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުރާގެ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއި  ރުކުރުމަށްއިތު

 

 ދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫ މީ

 ންބަރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަ 2ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 21ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

  ސް ވިޔަފާިރއެއް ޒޯނުަގއި ކުުރން.ޚިލާފްވާ ފަދަ ެއއްވެ  . އިސްލާމްދީންގެ ައސާސްތަކ1ާ -)ހ(

 4900 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި

 

 ްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

 4905 ކުރަން.އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދު، ދަމް ދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާޝުކުރިއްާޔ. ައއްޑޫ މީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަުރ ރާގެ ިޢއްޒަތްކުރުމަށް ގަމު ދާއި)ރ(ގެ ގޮުތގައި އަުކރެއް އިތުރުއަށް  ާމއްދާވަނަ  22ޝުކުރިއްޔާ 

 އަުރވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުލް ހުފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ

 4910 
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 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ގެ ދަށުން އިތުރު މާއްދާ. މި މާއްދާގެ )ށ( ހުށަހަޅާއަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  22ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެ ނިންމުމެއް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ  ،ނަމަ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ މިނިސްޓަރު ނިންމާ ގޮތަކާ

ލިބިޭދ  ޞްެއއްބަްސވުމުގެ ދަށުން އިޚްތިޞާ )ނުަވދިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، އިްނވެސްޓްމަންޓް 01ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 4915 އެވެ. ޝުކުިރއްޔާ. ށް ޑިވެލޮޕަރަށް ހުށަހެޅިދާނެނަމަ، އާިބޓްރޭޝަނަ ންކޮށްފަިއވާކޯޓަކަށް ނުވަތަ އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރަށް ފުރުޞަތުޞީނަ އިބްރާހީމްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ 

 

 4920 :ވާހަކަދެއްކެުވން ރުޞީނަ އިްބރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  މުލަކު

ލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްނ ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ ޝުކުރިއްާޔ. ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަޅުަގނޑު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4925ބަރު ތެރި މެންގަމު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތް ،ވަނަ މާއްާދ އަށް )ޅ(ގެ ގޮތުަގއި ައކުެރއް އިތުުރކުރުމަށް 22ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަުރވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުލް ހުފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ގެ ދަށުން ށަހަޅާ މާއްދާ. މި މާއްދާގެ )ބ(ވަނަ ާމއްދާ )ޅ(ެގ ގޮތުަގއި ހު 22ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 4930)ތިީރސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ެއ  31ނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމިތާ  ނުޖެހޭމެދު ހިތްހަމަ ތާނިންމާފައިވާ ގޮ ބޯޑުން

ޑިވެލޮޕަރަށް އަިދ  ،ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުށް އެދި މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސްބަދަލުކޮށްދިނުމަ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށް

 އިންވެސްޓަރަށް ލިިބގެންވެ އެެވ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 4935 އަރުވަން. ރަށް ފުރުޞަތުޞީނަ އިބްރާހީމްރު ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޞީނަ އިބްާރހީމްމުލަކުދާއިރާގެ މެންބަރު 
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އަޅުަގނުޑ ލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީޝުކުރިއްާޔ. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 .ތާއީދުކުރަން

 4940 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދ އަށް )ކ(ގެ ގޮތުަގއި އަުކރެއް އިތުރުކުރުމަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  22ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަުރވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުލް ހުިއސްމާޢީ ފައްޔާޟް

 

 4945 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ޢީއިސްމާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް ގަމު ދާ

ވަނަ މާއްދާ )ކ(ގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅާ މާއްދާ. މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސް  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މެދު، އަންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތެްއ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެކަމާ 31ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ނޑަ  ނުވަތަ ެއ ނިންމުން  ،ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނަގޅު ަކމަށް -1އަޅަްނވާނެ އެވެ. މިނިސްޓަރު ކަ

 އި އިރުޝާދާޔާލަފަ މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ މެދު މައްސަލައާ -2ލުކުރުން. ތިޙުކުރުން ނުވަތަ އެ ިނންމުން ބާއިޞްލާ

 4950 އަނބުރާ ބޯޑަށް ފޮނުވުން. ޝުކުރިްއޔާ.މެދު އަލުން ވިސްނުމަށް މައްސަލަ  އެކު، ޯބޑުން ނިންމާފައިވާ ިނންމުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރަށް ފުރުޞަތުޞީނަ އިބްރާހީމްޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 4955 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޞީނަ އިބްާރހީމްމުލަކުދާއިރާގެ މެންބަރު 

ލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީތެރި ޝުކުރިއްާޔ. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4960ތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްާދ އަށް )އ(ގެ ގޮތުަގއި ައކުެރއް އިތުރުކުރުމަްށ، ގަމު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތް 22ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަުރވަން.ލާޙަށް ފުރުޞަތުށަހަޅުއްވާ އިޞްލް ހުފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި
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ގެ ދަށުން މާއްދާގެ )ކ( ވަނަ މާއްދާ )އ(ެގ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާ މާއްދާ. މި 22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 4965ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ  އެ ނިންމުމެއް ،ނަމަ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ މިނިސްޓަރު ނިންމާ ގޮތަކާ

ނަމަ،  ކޯޓަށް، ނުވަތަ ެއއްބަްސވުުމގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ )ުނވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 01ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ިޑވެލޮޕަރަށް އަދި އިްނެވސްޓަރަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. ުޝކުރިއްޔާ.އާބިޓްރޭޝަނަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 4970 އަރުވަން. ނަށް ފުރުޞަތުޔާމިهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 ނޑު ތާއީދުކުރަން.ލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް

 

 4975 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް މެދުވަނަ މާްއދާ އަށް )ރ(ގެ ފަހަތަ 21ޝުކުރިއްާޔ. 

ތެރި މެންބަރު ެދއްވުމަށް، ހެންވޭރު ދެކުނު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއަވއިމް ހުށަހަޢާޡިލީ މެންބަރު ޢަ

 އަރުވަން.މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުމުޙައް

 

 4980 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާ )ރ(ގެ ފަހަތަށް އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ.  21ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ޓަރަކީ އެްއވެްސ އެ އިްނވެސް .ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 21ޓް ަލއިސަންްސ ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. އިންވެސްޓްމަން

ުގޅުންހުރި ވިޔަފާރިެއއް ހިންގާ، ނުަވތަ ބައިވެރިާވ، ނުވަތަ އެފަަދ ވިޔަފާރިެއއްގެ މާލީ ނުވަަތ  ލާރޭޒްސިފައެްއގައި އި

ޔަާކ ުގޅިގެން އެހެން ކުރާ ބަ އަދި އެފަދަ ިވޔަފާރިެއއް ،ންއް ލިޭބ އިންެވސްޓަރެްއ ނޫންކައެނޫންވެސް މަންފާއެ 

 4985 ަތކެއް ހިންގާ ފަރާެތއް ނޫންކަން. އިންވެސްޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ނަށް ފުރުޞަތުޔާމިهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

 4990 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެ
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ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ 

 ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4995ތެރި މެންބަރު ގެ ޢިްއޒަތްވަނަ ާމއްާދ އަށް )ނ(ގެ ގޮތުަގއި އަުކރެއް އިތުުރކުރުމަށް ގަުމ ދާިއރާ 27ޝުކުރިއްާޔ. 

 ުރވަން.އަށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުލް ހުފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ވަނަ މާއްދާ )ނ(ގެ ގޮުތގައި އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ މާއްދާ. ބޯޑުން ކަމެއް  27ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 5000ތެރޭގަިއ، އެ ނިންމުން  ދުވަުހގެ  31ނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމިތާ  ނުޖެހޭދު ހިތްހަމަމެ ންމާފައިވާ ގޮތާނި

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  22ކޮށްދިނުން އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޑިވެލޮޕަރަށް މި ޤާނޫނުގެ މުރާޖަޢާ

 ެއވެ. ޝުކުިރއްޔާ  ވެސް ލިބިގެްނވެ ރަށްއެ ޒޯުނގެ އިްނވެސްޓަ ،ލުން އެ ފުރުޞަތުސޫލިބިދޭ އު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5005 އަރުވަން. ރަށް ފުރުޞަތުޞީމް ނަހީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޞީމް ނަހީއިްބރާލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 ތާއީދުކުރަން.

 5010 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްާދ އަށް )ރ(ގެ ގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް، ގަމު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތް 27ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަުރވަން.އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުށަހަޅުއްވާ ލް ހުފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ

 

 5015 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ވަނަ މާއްދާ )ރ(ގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅޭ މާއްދާ. މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސް  27ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮެތއް މިނިސްޓަުރ މެދު، އަ ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެކަމާ 31ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ނަޑއަޅަްނވާނެ އެވެ.  ކަމަށް ނުވަތަ ެއ ނިންމުން އިޞްލާޙުކުރުން  ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅު -1ކަ

ެއކު، ބޯޑުްނ  އި އިރުޝާދާޔާ މެދު، މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ ލަފަ މައްސަލައާ -22ލުކުރުން. ތިމުން ބާނުވަތަ އެ ނިން

 5020 މެދު އަލުން ވިސްނުމަށް މައްސަލަ ައނބުރާ ބޯޑަށް ފޮނުވުން. ޝުކުރިއްޔާ. ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޞީމް ނަހީބަރު އިބްރާޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 5025 ހަކަދެއްކެުވން:ރު ވާޞީމް ނަހީދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާމުލަކު 

 ލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.ތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ އިސްމާޢީޝުކުރިއްާޔ. ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ތެރި ވަނަ މާއްދާ އަށް )ބ(ގެ ގޮތުަގއި އަުކރެއް އިތުރުކުރުމަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 27ޝުކުރިއްާޔ. 

 5030 އަުރވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުލް ހުފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ގެ ދަށުން މިނިސްޓަުރ ށަހެޅޭ މާއްދާ. މި މާއްދާެގ )އ(ަވނަ މާއްދާ )ބ(ެގ ގޮުތަގއި ހު 27ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އެ ނިންމުމެްއ ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން  ،ނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭމެދު  ނިންމާ ގޮތަކާ

 5035ށް ހުށަހެޅުމުގެ ނަމަ، އާބިޓްރޭޝަނަ ކޯޓަށް، ނުވަތަ އެއްބަްސވުުމގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  01ފެށިގެން 

 . ޝުކުރިއްާޔ.ެއވެ ިޑވެލޮޕަރަށް އަދި އިްނވެސްޓަރަށް ލިބިގެްނވެ ،ޙައްޤު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރަށް ފުރުޞަތުޞީމް ނަހީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ

 5040 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޞީމް ނަހީލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާމު

ލް އެ ހުށަހެުޅއްިވ ންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީތެރި މެޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތް

ނޑު ާތއީުދކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 



188 

 

 5045 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެދު ވަނަ މާއްާދެގ ފަހަތަށް މާއްދާއެްއ އިތުުރުކރުމަށް،27ޝުކުރިއްާޔ. 

މަދު ދެްއވުމަށް، ެހންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްއިހަޅުއްވަ ހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ ހުށަމް ހުށަޢާޡި

 އަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތު

 

 5050 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާ މާއްދާ އިުތރުކުރުން. އިތުރު ނޯޓިްސއެްއ  ގައި މިވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ތިރީ 27ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުރެ ކޮންމެ  ތިރީގައި ބުނެފަިއވާ ހާލަތަކުން -ލުކުރުން. )ހ(ތިއިންވެސްޓްމަންޓް ލައިސަންސް ބާ އިނުލަ ދިނުމަކާ

 -1. ލުކުރެވޭނެ ެއވެތިިއންވެސްޓްމަންޓް ލައިސަންްސ ބާ އިނުލަ ވެސް އިތުރު ޯނޓިސްއެްއ ދިނުމަކާ ހާލަތެއްގައި

ުނވަތަ ހިނގުން  ،ުނވަތަ ކަމެއް ހިްނަގން އުޅުން ފެތުރުމަށް އެްއވެސް ަހރަކާތެއް ދީނެއް އިސްލާމްދީނު ފިޔަަވއި އެހެން

 5055 އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީންތަކަށް ދިވެހިން އަހުލުވެިރވުމަްށ ހިތްވަރުލިބިދާނެ އެްއވެސް -2ނުވަތަ ރޭވުން. 

ލާާލއި ިސޔާދަތަށް ެގއްލުމެއް ލިބިދާެނ ރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާިއ އިސްތިޤްދިވެހި -3ން. ހިންގު  ކަމެއް ާރވަންއުޅުާމއި

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަާމއި ދިވެހި -2ުއޅުން ނުވަތަ ހިންގުން. ށް ާރވަންއުޅުން ނުވަތަ ހިންގަންކަމެއް ކުރުމަ އެްއވެސް

ފަހަރު  އަދި ެއއް 2 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ...ކަމެއް ލާލާއި ސިޔާދަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ެއއްވެސް އިސްތިޤް

ކަެމއް ކުރުމަްށ  ލާލާިއ ސިޔާދަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސްރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާނަން. ދިވެހިއިކިޔަ

 5060ުނވަަތ  ،ވެރިވުންއުޅުުމގައި ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ުނވަތަ މިންަވރަކަށް ބައި ގުުމގަިއ ނުވަތަ ހިންގަންރޭވުމުަގއި ނުވަތަ ހިން

ދިވެހި ދައުލަތުގެ  މި މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ކަންކަން ނިންމާނީ -އުޅުން. )ށ(ނުވަތަ ބައިެވރިވާން ،ހިތްވަރުދިނުން

ނޑަައޅާފައި ހުންނަ އެންމެ އިސް މުއައްސަސާައކުްނނާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް  ރުޢާއިސްލާމީ ޝި ފާޅުކުރުމަށް ކަ

ވަނަ  27ވަނަ މާއްދާ އާއި  11މި ޤާނޫނުގެ  އްމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތްތަ މި -ޑިފެންސް ފޯސްއިންނެވެ. )ނ(

 ެއވެ.  )ށ( އިން އިސްތިްސނާވެގެްނވެ މާއްދާގެ

 5065 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ރަށްޞީމް ނަހީއިބްރާޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޞީމް ނަހީއިްބރާމެންބަރު  މުލަކު ދާއިރާގެ

 5070ޝުކުރިއްާޔ. ހެންވޭރު ދެކުުނ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

 ތާއީދުކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ޢާޡިޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ،ށްވަަނ މާއްާދ އަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަ 11ޝުކުރިއްާޔ. 

 5075ދެްއވުމަށް، ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުަށހަޅުއްވަ ހުށަ

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުޢަބްދުލްކަރީމަ

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް

އަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.   ވަނަ މާއްދާ 11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒންގެ ބިލުގެ 

 5080ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ -މި ޤާނޫނުގެ )ހ( ާއއި )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރުމުަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންޓި 

 ނާޅަ އެެވ. ވާުލކޮށްފައިވާ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ބާރުތަކަށް ހުރަހެއްހައިން  ވަނަ މާއްދާ 212

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރަށް ފުރުޞަތުޞީމް ނަހީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ

 5085 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޞީމް ނަހީދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާމުލަކު 

ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް އެ ހުށަހެޅުްއވި 

ނޑު ާތއީުދކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 5090 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީތެރި މެންވަނަ މާއްާދ އަށް )ނ( އިތުރުކުރުމަށް ަގމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 11ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

 5095ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ޮގތުގައި އިތުުރކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މާއްދާ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ޒޯނެއް ތަރައްީޤކުރުމަށް  11

ޓަކަިއ ނުވަތަ އެނޫނަސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއކަށައެޭޅ  ވުަމށް ަޓކަިއ ނުވަތަ އިްނވެސްޓަަރކަށް ވުމަށް ޑިވެލޮޕަރަކަށް 

ޓަކައި އޭގެ ުމޤާބިލުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޓަކައި ުނވަތަ ދިނުމަށް ޒޯނެްއގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާީރގެ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް

ގުޅޭ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގަިއ  ކޮރަޕްޝަނާ ޤާޫނނާއި ޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެކޮރަޕްޝަން ހުއް ، 2111/2
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ނުވާނެ ެއވެ. އްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެންބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮރަޕްޝަންެގ ކުށެއް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލެއް އެ

 5100 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން. އަނަށް ފުރުޞަތުޔާމިهللا ރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

 5105 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 ލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.ތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީއިތުރުކުރުމަށް، ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް އްާދ އަށް )ރ(ވަނަ މާ 11ޝުކުރިއްާޔ. 

 5110 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ށަހަޅާ މާއްދާ. މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ގޮުތަގއި ހު 11ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގެ ދަށުން އްޓުވުމާއި ަމނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން ހު، 2111/2ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށުގެ އަދަަބކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 5115 ބޯުޑގެ މެންބަރަކު ުނވަތަ ،އެކަމަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އަަދބެވެ. އަދި މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބުނެފަިއވާ ކުެށއް ކުރީ 

ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަަފކު، ުނަވތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ކަމެއް ތަންފީުޛކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފަިއވާ ނުވަަތ 

 ،2111/2ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަްސއޫލިއްަޔތު އުފުލަންޖެހޭ މީހަކު ނަމަ، އެފަދަ ކުެށއްެގ އަދަބަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަާޅފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަދަބެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ނުއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫކޮރަޕްޝަން ހު  ަގއި ކަ

 

 5120 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މަށް ފުރުޞަތުޡިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝުކުރިއްާޔ. ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

ލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

 5125 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ިއސްމާޢީ ތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟްވަނަ މާއްދާ އަށް )ރ(ެއއް އިތުުރކުރުމަށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް 11ޝުކުރިއްާޔ. 

ހުށަހަުޅއްާވ  ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގައި 11 !މާފުކުރައްވާ)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(  އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 5130ްއވުމަށް، ގަމު ދާއިރާެގ ތަށް މާއްދާތައް ތަރުތީުބކުރެމި ބަދަލާ ގުޅިގެން ޭއގައި ހުށަހަޅުްއވާ ގޮ އި،މާއްދާ ހިމަނުއްވަ

 އަރުވަން.ފުުރޞަތު ލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށްންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީތެރި މެޢިއްޒަތް

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ބަދަާލ  މި އި،އަންނަނިވި ާމއްދާ ހިމަނަވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ގޮތުަގއި  11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 5135ޒޯނުގެ  (. ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި)ހ -11އަށް ައންނަ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުުރން.  ޭއގެ ތިރި ގުިޅގެން

މިނޫނަސް ބޯޑުން ކުރާ އެންމެހައި  ނުވަތަ ފީގެ ހިސާބުތަކާއި ،މަސައްކަތްތަކާ ގުިޅގެން ބޯޑަށް ނަގާ ައގު

ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް އަހަރު 11ކުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ލިޔެިކުޔންތަ ،މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތައް 

ނޑައަޅާ ގޮެތްއެގ  -އެވެ. )ށ(ބޯޑުން ބަލަހައްޓަންވާނެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ، ކޮށްފަހަުރ އޮޑިޓު  މާލީ ހިންގުްނ ކޮންމެ އަހަރަުކ ެއއް އިހިސާބުތަކާ  އިމަތިން،  ބޯުޑގެ އެަކއުންޓްތަކާ 

 5140ފަހަރު ެއ  ބޯޑުެގ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް -ެއވެ. )ނ(ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެ 

ދަރަނި  ގެ މަސްލަޙަުތތަކާއި އަރަންޏާއިވިޔަފާރީ  ގެ މިލްިކއްޔާުތގަިއާވ މުދަލާއި ފައިާސގެ ހިސާުބތަކާއިމެންބަރެއް

 ަބޔާނެްއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ެއވެ. ޝުކުިރއްޔާ. ތައްޔާރުކުރާ ،ހާމަކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5145 އަރުވަން. ރަށް ފުރުޞަތުޞީމް ނަހީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޞީމް ނަހީގެ މެންބަރު އިްބރާމުލަކު ދާއިރާ

ލް އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީއީސް. ގަމު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ ރަ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 5150 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ތެރި މެންބަރު ވަނަ މާްއދާގެ )ތ(ގެ ފަހަތަށް ައކުެރއް އިތުރުކުރުމަްށ، ގަމު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތް 17ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަުރވަން.ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުލް ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީ

 

 5155 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި

ތަކާ ގުޭޅ ތަކުަގއި ކުާރ އިންވެސްޓްމަންޓުވަނަ މާއްދާގެ )ލ(ގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މާއްދާ. ޒޯނު 17

ދައުލަތުން އިްނޝުއަރކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  ބަލައި އްތަ ދާނޭ ގެއްލުންތަކަާށއި ރިސްކުލިބިގޮތުން ދައުލަތަށް 

ނޑަ   ކުރުން. ޝުކުިރއްޔާ. އަަޅއި، ެއގޮތަށް އިންުޝއަރެންސްކަ

 

 5160 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. މަށް ފުރުޞަތު އަރުވަޡިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝުކުރިއްާޔ. ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާ

ލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 5165 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙުެގ ދެވަނަ ނަންބަރު  ވަަނ މާއްދާ އަށް 18އާދެ ބިުލގެ ؛ ަވނަ މާއްދާ އަށް  18ކުރިއްާޔ. ބިލުެގ ޝު

ެއ މާއްދާގެ އެންމެ ފަހު ދެ  ެއއީ ،މަތިން ެދ އަކުރު އިތުރުކޮށް  ެއ މާއްދާ ުހށަހަޅުއްވާ ގޮުތގެ ،ގެނައުމަށްފަހު

 5170 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުހު ބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންއަކުރުކަުމގައި ހަމަޖެއްސުމަށް، 

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ  18ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތް.  ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( ައށް އަުޅގަ

ކަލް ދޭނެ ޓެކްނި އަދި ބޯޑަށް ަފންނީ ލަފާ ޑުގެ ދަށުން މަަސއްކަތްކުރާނެބޯ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ

 5175ދަދަށް އައަންނަނިވި  ،ނަނިވި ދާއިރާަތކުންއަން ެއވެ. އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމަނާނީަލންވާނެ އިކޮމިޓީއެްއ ބޯޑުން އެކުަލވަ

މިނިސްޓްރީ  -2ލްޗަުރން އެަކކު. މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޝަރީޒް އެްނޑް އެގްިރކަ -1މެންބަރުންނެވެ.  17ޢައްޔަނުކުރާ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން  -2މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ެއކަކު.  -3އޮފް ޓޫރިޒަމުން ެއކަކު. 

އެޓަރނީ  -6މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީން އެކަކު.  -1އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރުްނ އެކަުކ. 
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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްްސ  -8މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން އެަކކު.  -7ހުން ެއކަކު. ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

 5180ެކޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކެޕިޓަލް މާ -11މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓން އެކަުކ.  -0އިން އެކަކު.  ސަރވިސް

ޑިޕާޓްމަންޓް  -13ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެކަކު.  -12ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ދިފާޢީ ބާރުން އެކަކު.  -11އެކަކު. 

މޯލްިޑވްސް  -11ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރުްނ އެަކކު.  -12އޮފް އިިމގްރޭޝަން އެްންޑ އެމިގްރޭޝަނުން އެަކކު. 

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަްނ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  -16އެސޯިސއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން އެކަކު. 

މި  -ސް އެންޑް އިްނޑަސްޓްރީން ެއކަކު. )ބ(ވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްަބރ އޮފް ކޮމާމޯލްޑި -17ންޑަސްޓްރީން އެކަކު. އި

ނަޑއަޅާނީއިންނަށް ލިބިދޭ އުޖޫރަ އާއި މާލީ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުާރ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  5185ެއ  އަދި ނާޔަތް ކަ

ނޑައަޅާ  ނީ ޯބޑުންނެވެ. ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫުލތައް ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 5190 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( އަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  18ރު ޝުކުރިއްާޔ. ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.   އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 5195  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްާދ އަށް )ނ(ގެ ގޮތުަގއި އަުކރެއް އިތުުރކުރުމަށް ގަުމ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  61ޝުކުރިއްާޔ. 

 އްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅު 

 

  ދެްއކެުވން:ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ގަމު

 5200މެންބަރަކު  ޑުގައި އެވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅޭ މާްއދާ. ބޯ 61ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އެ ،ނަމަ ން ވަކިކުެރވިއްޖެމަތި އިވާ ގޮުތގެޤާނޫނުގަނުވަތަ  ،ނަމަ ިއން ވަކިެވއްޖެ ހިމެނުނު ދާއިރާގެ ވަޒީފާ

 ުޝުކރިއްޔާ. އެވެ. ވެސް ަވކިވާނެ މެންބަރަކު ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5205 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު



194 

 

 

  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ޔާމިންهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވެލިދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 5210  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްދާ އަށް )ބ(ގެ ގޮތުަގއި އަުކރެއް އިތުރުކުރުމަށް ގަމު ދާ 71ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަުރވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހު

 

  ދެްއކެުވން:ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ގަމު

 5215ކުށުެގ  ޢީނެްއގައި ޖިނާޒޯ ގެ ގޮުތަގއި އިތުރުކުެރވޭ މާްއދާ.ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( 71ރި ަރީއސް. ިޢއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 ޢީޖިނާ ކުެރިވގެން، ިދވެހިރާއްޖޭގެމަތުކަމަށް ތުހު ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ނުވަަތ އެފަދަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާ

 އި އާ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ފަރާތަކުން ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ތަޙްޤީޤުކުުރމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިދީފައި އޮތް

އި ހިމެނޭ ތަންތަނާިއ ގަ ޒޯނު ޓަަކއި އެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަަލއެްއ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްއެ  އެްއގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާ

 ުޝކުރިްއޔާ.  އެވެ. ފާސްކުރެވިދާނެއި މީހުން ބަލަ

 5220 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަރުވަންރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު  މުލަކު

 5225ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެުޅްއިވ 

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ނާޝިދު ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްކޮމަންޑޫ ދާއި ،ވަނަ މާއްާދ އަށް )ނ( އިތުރުކުރުމަށް 72އްާޔ. ޝުކުރި

 5230 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ މަދު ނާޝިދުައޙްދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ
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 -ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 72ނުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިންގުން. ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އިތުރުކުރުން. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫ 72

ލުެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ އުސޫ ވަަނ މާއްދާގެ  21މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަުލކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ މި 

 5235 މަތިންނެވެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުهللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޒަތްޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް

 

 5240  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ންޔާމިهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ވެލިދޫ

ނޑު ތާއީދުުކރަން.   ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅިގެން އެހެން އެ ބަދަލާ ، ގެ ފަހަތަށް )ނ( ގެ ގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުުރކޮށްއްދާގެ )ށ(ނަ މާވަ 76ޝުކުރިއްާޔ. 

 5245ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް، ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ދެްއކެުވން:ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ގަމު

ގެ ފަހަތަށް )ނ( ގެ ގޮުތގައި އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 76ރި ރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެ

 5250 61% ދަދުގެއަލަ ަޓކައި ވަޒީފާދޭ ުމވަްއޒަފުންެގ ޖުމް ނެްއަގއި ހިންގާ މަސައްކަތްތަުކގެ ބޭނުމަށްމާއްދާ. ޒޯ

 . ޝުކުރިއްާޔ. އެވެ ންކަމުގައި ވާންވާނެމުވަްއޒަފުންނަކީ ދިވެހި ރައްިޔތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 5255 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު  މުލަކު

މު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެުޅއްިވ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަ ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ
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 5260  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ނަންަބރެއް އިތުރުކުރުމަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  6ވަނަ މާއްދާގެ  76

 އަުރވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުިއސްމާޢީލް ހު ފައްޔާޟް

 

  ދެްއކެުވން:ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ގަމު

 5265ެގ ދަށުްނ މާއްދާެގ )ބ(ގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާ ާމއްދާ. މި 2ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ެގ  76ރަީއސް.  ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 އުން. ޝުކުރިއްޔާ. އެްއގޮަތށް ޢަމަލުކުރަމުންދި ވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާޑި ސްރިސޯސަ ހުށަހަޅާ ހިޔުމަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުއަޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 5270 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު  މުލަކު

ާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެުޅްއިވ ޝުކުރިއް

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 5275  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އެހެްނ ގުިޅގެ އެ ބަދަލާ، ގެ ޮގތުގައި އަކުެރއް އިތުުރކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ފަހަތަށް )ބ( 76ކުރިއްާޔ. ޝު

ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހު ،އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 5280  ދެްއކެުވން:ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ގަމު

އަށް އެދި  ތަރަްއޤީކުރުމުގެ ހުއްދަ ޒޯނު ިއ އިންވެސްޓަރުންިޑވެލޮޕަރާގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޭޅ މާއްދާ. ޒޯނެއްގެ )ބ( -76

ސިޔާސަތު ބަޔާްނކުރާ  ޢަމަލުކުރާނެދިނުމުގައި އަށް އަހުލުވެިރކުރުވުާމއި ަވީޒފާގެ ތަމްރީނު ހުށަހަޅާއިރު، ދިވެހިން ަވޒީފާ

ޕްލޭން  އެ ،ދަ ހޯދައިހުއް އް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި އެ ޕްލޭނަށް ބޯޑުގެރިސޯސަސް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ޕްލޭނެ ހިޔުމަން

 . ޝުުކރިއްޔާ. ެއވެ ންވާނެކުރާޛުތަންފީ

 5285 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން.ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ މްނާޡިމުޙައްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ވަިއކަރަދޫ

 5290ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެުޅއްިވ  އްޔާ ޝުކުރި

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާްއދާގެ ގޮުތގައި ާމއްދާެއއް ިއތުރުކުރުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ  77ޝުކުރިއްާޔ. 

 5295 ައރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހު

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީދާއިރާގެ މެންބަރު މެދު  ހިތަދޫ

ގުޅިގެްނ  އި އެ ބަދަލާިއވާ މާއްދާ ހިމަނަވަނަ މާއްދާެގ ގޮތުަގއި ތިރީގަ 77ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ 

 އްޖޭގައި ހިންގުމަށް މި ރާ )ހ(. -77ބިލުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް. ބައެއް ކަންތައްތައް މަނާކުރުން؛ 

ނުޑަގއި ނުވަތަ އެނޫން ހުއްދަޤާނޫނުން   5300 ކުރާ ބާވަތުގެ ޒޯނުތަކުގެ ތެެރއިން ޒޯނެްއގަިއ ކުރާ ވިޔަފާރިެއއްގެ ިނވާފަތްގަ

ާއއި  ވެސް އެހެިނހެން ކެސިނޯ ގޭމްސް އިތުރުންރ، ޫރލެޓް، ބްލެކްޖެކް، ބެޓިން ައދި މީގެޕޯކަ ،ވިޔަސް ގޮތަކަށް 

ފަދަ އެއްވެްސ ކަމެއް ކުރުމަށް މި ޤާނޫނު  ކުޅުން ކަމުަގއި ހިމެނިދާނޭ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ޖުވާ ނޫން ދި މި ރީ އަލޮޓް

ކުރާ ބާވަުތގެ ޯޒނުތަކުގެ ތެެރއިން ޒޯނެްއަގއި ނޫނުން ހުއްދަޤާ  އްޖޭަގއި ހިންގުމަށް މިރާ -ވެ. )ށ(އެ  ހުއްދައެއް ުނކުރެ

ތަެނއް  ޓަކައި ވަކި ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވެ އަުޅކަންުކރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާމް

 5305އެހެން ދީނެއްގެ  ދީން ނޫން ނަމަވެސް އިސްލާމް  ތަެނއް ޚާްއސަނުކުރި ވަކި ޚާއްސަކުރުމާއި އެފަދަ ތަނެއް ބިނާކުރުމާއި

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަެމއް  ޒޯނުަގއި އަުޅކަންކުރުމަކީ މި ީދން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް އެ  ބަޔަކު ޖަމާެވ، އިސްލާމް

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެ. ޝުކުރިްއޔާނޫނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5310 އަރުވަން.ނަށް ފުރުޞަތުޔާމިهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ންޔާމިهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ވެލިދޫ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 
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 5315  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުތގައި ާމއްދާެއއް ިއތުރުކުރުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާްއދާގެ ގޮ 78ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން.އްވާަފިއވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅު

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީދާއިރާގެ މެންބަރު މެދު  ހިތަދޫ

 5320 ޢީ ނާ ޖި -78ނުވުން. ނޫނުތައް ހިންގުމުން އިސްތިސްނާޖިނާޢީ ޤާވަނަ މާއްދާ.  78. ތްތެރި ރަީއސްިޢއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ

ން ހެދޭ ެއއްވެްސ ާޤނޫނުގެ ދަށު މި ްއ ިވޔަސްޢަދުލުގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި ިހމެނޭ ޤާނޫނުތައް ނުވަތަ ޤާޫނނުތަކުގެ ަބއެ

 ވެ. ުޝކުރިްއޔާ. އެ  އްދުގެ ތެޭރަގިއ ހިންގުން އިސްތިސްނާެއއް ނުކުރެވޭނެހަޒޯނެްއގެ ސަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5325 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުލަކު 

އިބްރާހީމްދީދީ އެ ހުށަހެޅުއްވި؛  ޒަތްތެރި މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިތަދޫ މެދު ދާއިާރެގ ޢިއް ޝުކުރިއްޔާ 

ފްކުރައްވާ! ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް މާ

 5330 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަގއި މާއްާދއެްއ އިުތރުކުރުމަށް، ވަނަ ާމްއދާގެ ގޮތު 81ޝުކުރިއްާޔ. 

 ައރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހު

 5335 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީދާއިރާގެ މެންބަރު މެދު  ހިތަދޫ

 ނިވި މާއްދާ ހިމަނައި، އެ ބަދަލާވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުަގއި އަންނަ 81ގެ ބިލު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އްޖޭގަިއ ރާ )ހ(. -81މުއްސަނދިކަން؛  ބުކުރުން. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޠަބީޢީގުޭޅގޮތުން އޭގެ ފަހަތަށް ހުރި މާއްދާތައް ތަރުތީ

ގޮތުްނ  ދުރަތީގުއްދުެގ ތެރޭގައި ހަނުތަުކގެ ތެރެއިން ޒޯނެްއގެ ސަރަކުރާ ބާވަތުގެ ޒޯޤާނޫނުން ހުއްދަ ހިންގުމަށް މި

ނުޑގެ އަީޑގެ ބިމުަގިއވާ ދިރުން ހުރި ނަމަ ހުރި ަމއުދަނާއި ތެާލއި ގޭހާއި އުފެދިފައި  5340ނެތް،  އަދި ދިރުެމއް ،ހުރިކަ
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 ތަކެތި މިލްކުވެގެްނވަނީ ާއސާރީ ާއއި ފައިސާ އާއި ގަހަނާ އަދި އަގުހުރި ހުރިހާ އެްއޗަާކއި ރަނާއި ރިއްާސއި ޢީޠަބީ

ޒޯނު  ފަދަ އެްއވެސް ެއއްެޗއްެގ މައްޗަްށ އެ މާއްދާގަިއ ުބނެފައިވާ މި ޒޯނަކުްނ ފެންނަ ވެ.ށެވެހި ދައުލަތަދި

ކުރުމުގެ އެްއވެްސ ކުވެރިކަމުގެ ުނވަތަ ތަޞައްރުފުވާލުކުރެވިަފއިވާ ޑިވެލޮޕަުރެގ ނުވަތަ އިންވެްސޓަރުންނަށް މިލްހަ

މާްއދާގެ )ހ( ަގއި ބުނެފަިއވާ  ވަނީ މި ޔަފާރިކުރުމަްށ ހުޅުވާލެވިަފއިނުަގއި ވިޒޯ -)ށ( އެެވ. ޙައްޤެއް ލިިބގެންނުވެ

 5345 އެ  ،ނަމަ ނުވަތަ ބިމުން ނަގާ މައުދަނަުކން ތަކެތި އުފައްަދއިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ،ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް

ނަޑއަޅާ ރޯޔަލްޓީެއއް ދައު ލަތަށް ނަގާ ގޮތަށް މެނުވީ، ވިޔަފާރިތަކުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގައި ކަ

ނޑާއި ފަރުތަުކގަިއވާ މަހާއި ދި -)ނ( އެެވ. އެފަދަ ވިޔަފާރިެއއް ކުރުމަްށ ހުއްދަ ދީގެންނުވާނެ ވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޒޯނުގެ  ،ނެގުމުގެ ހުއްދަ ޓަކައި، ބޭނުމާިއ ހިފުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އެހެނިހެން ދިރޭތަކެތި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެފަަދ  އެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ނަށް ނުވަތަ ިއންވެސްޓަރުންނަށް ދީގެންނުާވނެޑިވެލޮޕަރުން

 5350އަދި  ރޮސެސްކޮްށގެން ވިޔަފާިރކުރުމާރަްއޔިތުންގެ އަތުން އެފަދަ ތަކެތި ގަނެ، ޕް މަސައްކަތްކުރާ ިދވެހި

 ޝުކުިރއްޔާ  ެއވެ. ނާޅަ ދާ ހުރަހެއްއް ކުރުމަށް މި މާއްއެުކއަރކަލްޗަރ ުނވަތަ މެިރކަލްޗަރ ފަދަ ިވޔަފާރިތަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5355 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުލަކު 

ތެރި ރައީސް. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އެ ޢިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 5360 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ނާޝިދު މެންބަރު އަޙްާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއި ،އިތުރުކުރުމަށް 3ެގ )ބ( އަށް  1ޝުކުރިއްާޔ. ޖަދުވަލު 

 އަރުވަން.ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުހު

 

 5365  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ މަދު ނާޝިދުައޙްދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ

ވަނަ  23 ؛1އިތުުރކުަރން. ޖަދުވަލު  ގެ )ބ( އަށް އަންނަނިވި ޕޮއިންޓ1ުޖަދުވަލު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގައި ބުެނފައިވާ ފައިސާ އެތެރެކުރުމާިއ  1ގެ މި ޖަދުވަލުގެ )ބ( -ށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް. )ބ(މާއްދާއާ ގުޅޭ ޒޯނަ
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ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެވިފަިއވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ  ،ބޭރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންާވނީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން ސޮިއކޮށް

 މަތީންނެވެ. ޝުކުރިްއޔާ.  އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ ކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުތަކާމުޢާހަދާތަ

 5370 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުލަކު 

 5375މަުދ ނާޝިދު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްރާޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮމަންޑޫ ާދއި ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މި

 5380މި ނިމުނީއޭ. ދެން އޮތީ  ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅައި، ކަުތގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއްޒޯންގެ ބިލުގެ މަަސއް

ދިނުން. އެގޮތުން ގަާވިއދު މަތީްނ މި މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުަރންޖެހޭ ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ގޮތުގެ ގަާވއިދު ބުނާ

ންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ިސކު 10 މިނެޓު 27ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  އޮތީ. ަގޑިިއރުގެ ފުރުޞަތެްއ މި 1ގޮތުން ޖުމްލަ  ބުނާ

ސިކުންތު.  11މިނެޓު  3ކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަްށ ސި 28 މިނެޓު 7ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސިކުން 18 މިނެޓު 12

. މިނެޓު 3 ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ މިނެޓު 3ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާ  5385 ސްގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގަތުމަށް ލަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުއެހެންކަމުން، އަުޅގަ

. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ އަށް ސް ކުެރްއވުމުގެ ަމރުޙަލާއި ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެން ބަހުޓަކަ

 އަރުވަން.ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތު ބަރުޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

  ދެއްެކުވން:ވާަހކަ ރޮޒައިނާ އާދަމްދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ 

ނޑު ހަމަ ވާހަކަ ފައްޓަމުން ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ   5390ިމ  ،ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އިސްލާޙުމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫންބިލުގެ މަސައްކަތް ގެްނގޮސްަފއި މި ވަނީ އެން ތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަން. އަޅުގަ

ކޮމިޓީ  ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.ބިލުގެ މަަސްއކަތުަގއި އަުޅގަ .ވެސް އެކަީށގެްނވާ ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވާ

 ށް ރިޢާޔަތްނުކުަރްއވައި ވާހަކައަކަ މަރުޙަލާގައި ެއއްެވސް ގޮަތކަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ ދެއްކުނު އެްއވެސް

ިހ ވެސް ނުލިބެނީސް ވަރަށް ތެޅިފޮޅިގަނެގެން މި ބިލުގެ ށަހަޅުއްާވފައި ހުރި ޚިޔާލުތަކާ އެްއޗެމިނިސްޓްރީތަކުން ހު
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 5395ކޮށްަފއި އޮތް ގޮތަަކްށ ގެ މަސައްކަތްމި މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ބިލެއް  މަސައްކަތް ގެންދަވާަފއި މި ވަނީ

ނޑުމެންގެ ްނނަށް އިދިކޮޅު ޕާީޓއެްއގެ ަހިއސިއަޅުަގނޑުމެ ނޑު ހަމަ ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން.ނޫން. އަޅުގަ  އްޔަތުން އަުޅގަ

ދިަޔއިރު ރިޢާޔަތްނުކުރަްއވާކަން. އަދި މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ކުރެިވގެން ހުރި އެްއވެސް ކަންބޮުޑވުމަަކށް މި ބިލުގެ

ފުރުޞަތުގެ ތެޭރގައި ވެްސ ަވރަށް އަަވސްއަުރވާލަިއގެްނ  ތަޅުމަށް އައިްސ އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅަން ލިބުނު

ގޮތުްނ  އޭަގއި ެއްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއް އިދާރީ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުަތއް ރަނގަޅުކުރާނެ ފުރުޞަތެއް 

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރާެނ ފުރުޞަތެއް ނު އެ ،ެއއް އެްއޗެއް އޮތަސް ނުވަތަ ޓައިޕިން އެރާ  5400ލިބި ހަމަ ވެސް ައުޅގަ

އަލުން އަނބުރާ ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން، ނގަިއގެން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާވަރަށް ައވަސްއަުރވާަލއިގެން ިމކަން ހި

ފަހަރު މި  ތަނުަގއި މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރެވިގެން އަދި އެއް މި ،މި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައި

ބޭފުޅުްނ  އަްށ ކުރަްއަވއިގެން ގެންަނވަން. ެއގޮތަށް ތި ޓީްނ މިއަށްވުެރ ފުރިހަމަބިލުގެ މަސަްއކަތް ކޮމި

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  ލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ަވންޏާމުޢަމަ ބިން  އޮތް މި ބިލުގައި މި ،އަޅުގަ

 5405އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ.  ނުގައި މިތަ ބޭފުޅުން ގޮތެއް ހޯއްދަަވއިދެްއވަން. މި ގަިއ ތިމިލްކުކުރެވުމުގެ ަމއްސަލައި 

ނޑު ،އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިއަުދ ަވރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް މެްނގެ ރާްއޖޭގެ ބިންތައް މިލްުކކުރުުމެގ މި ބިލުން އަުޅގަ

 ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން އެްއވެގެން ރާއްޭޖގެ ބިންތައް .އެއީ އަދި ދިެވްއސަކަށް ވީކަުމގައި ިވޔަސް ެވސް ފުރުޞަތު؛

ތަނުގައި ެއއްެވސް ފުރުޞަތެއް ޯނންނަ ގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކީ  ހިސާބުން އެހެން މީހުންނަށް މި ގަނެގެން ދެން އެ

ނޑު ނުދަންނަާވނަން އެންމެ އެދެިވގެންާވ ގޮތެކޭ. އަދި ޚާއްޞަޮކށް % ިދވެހިން ތިބޭ  11މިއީ އަުޅގަ

 5410ވޭ ގޮތަށް ިމ ކުރެ އެގޮތަށް ވަިކ ބަަޔކަށް މިލްކު ންތައްބި ،މީހުން ކަމަށް ވާއިރުެއއީ ބޭރުއަކީ  20ކުންފުންޏެއްގެ %

ނޑުމެންނަށް އެއްގޮަތކަށް ދާއިރު ޮއތުމަކީ އެއީޤާނޫނަކަށް ވެގެން ވެސް ބަަލއިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނުޑމެން ހަމަ އާދޭހާ  އެކު ތި  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކުރަން ހެޔޮާވަވރު ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ން މިއަދު މި ރި އިޞްލާޙުތަަކށް ޕީ.ޕީ.އެމުގޮތަށް ުހށަހަޅާފައި ހު ނުކުރެވޭބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން. ބިން މިލްކު

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްަލން ޢަ ދެްއވުމަށް.ަކމަށް ވަންޏާމުން ވޯޓު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ދާލަތު ޕާޓީގެ ބޭފުަޅކު އަުޅގަ

 5415ން ދޭށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓުބޭފުޅުންނަ ތަށް ހުށަހަޅުްއވާފައި އެަބ ހުރި. ތިވެސް ހަމަ އެ ިއޞްލާޙުތައް އެގޮ

ނޑުމެންގެ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދާލަތު ޕާޓީން ހުއުނދަޫގވާ ކަމަށް ވަންޏާމުްނ ޢަ ީދގެން ވެސް އަުޅގަ

 ތައް ވެސްތް ނުވުން. މިހާުރވެސް ހަމަ ރިސޯޓުއެކި މީހުންނަށް މިގޮތަށް މިލްކުކުރެވޭ ގޮމަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ބިންތަްއ 

އަހަރަށް ކުއްޔަށް  21އޮންނަނީ ކުއްޔަށް ދީފަ.  ތައް ހިންގާއިުރގައި ެވްސ ހަމަ މިހިންގަމުން މި ގެންދަނީ. ރިސޯޓު

އި . މިއީ މައްސަަލއެްއ ނޫން. އެކަމަުކ މި ބިލުގަ ދީފައަހަަރށް  11. އަނެްއކާ އަހަަރށް ދީފަ 33ދީފަ. އޭެގ ފަހުން 

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަ 00އޮންނަ ގޮތުން   5420އަކަށް ވަނީ މި ބިންތަްއ އަހަރަށް ވެސް ުކއްޔަްށ އެބަ ެދވޭ. އެަކމަކު އަުޅގަ

އެތާ  ،ކަުމގައި ވިޔަސް ދައިގެން ޒޯންތައް ނާކާިމޔާބުވީގޮތަކީ ޒޯންތަްއ ހަ ކުރެވޭ ހިސާބުން. އޭުރން މި ވާމިލްކު
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އެ މީހުން  ،ކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެ ބިންތައް މިލްކުވުމަށްފަހުއެްއވެސް އިތުރު ކަމެއް ދެން ދިވެހިންނަ

ކަމުަގއި ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ އަަޅިއގެން ދިރިއުޅެން ދިމާކުރިއެތަނުަގއި އެހެން މަސައްކަެތއް ނުކޮށް ގެދޮރު

ނޑު ހަމަ  މިީއ ވަރަްށ ނުރަްއކާތެރި މާއްދާތަކެްއ މީަގއި، ވީމާކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެން  ހުރި. މިކަމަށް އަުޅގަ

 5425ދެްއަވއިގެްނ ހަމަ މިތަނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ބޭފުޅުްނ މިއަދު ތިއީ  ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެންބަރުން، ތި

 ސަރުކާރަށް ވަކި ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި ން. ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ދިފާޢުކުރަ

 .ބޭފުޅުން މިއަދު ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ތި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ވިްއާކލުމަކީ އެއީ 

އެކަމަކު އެްއވެްސ ގޮތަކަށް ނެތް.  ބިލުގައި މިކަން މިހެން ނުކުރައްވަްއޭޗ. ދެން ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މި

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާކައުންސިލު ނޑައެިޅފައިވާ ސީން ހަމަ އެއްތަަކކީ އަުޅގަ ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލްނ  ،ބާބު އެ ކަމަށް ކަ

 5430ދަށުން ުއފެދިފައިވާ ަކއުންސިލުތަެކއް.  މެއްގެޓަކައި ޤާނޫނުައސާސީން ވަކި މަފްހޫއިދާރީ ދާއިރާތައް ހިްނގުމަށް 

ކަހަަލ  އެ ރަށްރަށަށް އެްއވެސް ،ނެވިގަވެސް މީެގތެރެއިން ނިގުަޅއި  ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރުތައްއެހެންވީމާ، ކައުންސިލު

ށް ވަޒީފާ ދިނުމުގަިއ ގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކީ ވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫން. އަދި ދިވެހީންނަ އޭގެ މަންފާއެއް ނުލިބޭ

ނޑުމެން އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ިމއްޔަތުކަެމއް މިޚާއްޞަ އަހައް ބިލަށް އަޅުގަ

ކޮށްދޭން ހުށަހެޅިފައި ހުރި ތަނަވަސް ށަހެޅިއިރުގައި ހުންނާނެ ހަމަ ދިވެހީންނަށް މި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހު

 5435 ދެްއވުަމކީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަްށ އެދޭ ކަެމއް. އަދިވެްސ ެއއްބޭފުޅުން ވޯޓު އެ އިޞްލާޙުަތކަށް ތި .އިޞްލާޙުތައް

ނޑު ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަށް ބިލު އަލުން ފޮނުވާލުމަށް ހަމަ ހުށަހަޅަމުން އިށީންނާނަން.  މި ފަހަރު އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5440 އަރުވަން.ފުރުޞަތު އިސްާމޢީލަށް ފައްޔާޟް މެންބަރުިޢއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ގަމުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ކުެރއްވި ޝުޢޫރަށް ރު ރޮަޒއިނާ ފާޅުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނުޑ ެވސް ފާހަަގކޮށް ލަން އަޅުަގނުޑ ވެްސ ތާއީުދކުރަން. އާދެ! އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އާދެ! ައުޅގަ

ނޑަކީ ވެްސ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނޭ މެންބަރެއް. އަދި މި  5445ޅުަގނޑު ޭއގެ ޒާުތަގިއ ބިަލކީ އަ  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި  ބިލުގައި އެބަ މި މެ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއްމީގެ މަފްހޫ

ތެޭރގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަށް ެއޅިގެންދާ ހުރަހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ޭއގެޑުވާ. މައްސަލަތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނ ކަންބޮ

ފަލަސްޠީނުގެ  އަދި އަުޅަގނޑުމެން މީގައި ، ވެގެންދާ ިދއުމާުނވަތަ ދިވެހިންނަށް ެވސް މިލްކު  ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަކަށް އަދި
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ގޮސް ދިމާވެދާނެ ކަންކަމަކަށް. ބިން މިލްކުކުެރވިގެން  ހުރި މިގޮތަށް ވެްސ އެބަ  ތާރީޚުން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް 

 5450ޓްމަންްޓ ާޚއްޞަކޮށް އިްނވެސް ،ޤާނޫނީ ަވކީލެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން އިއަދި މީގެއިތުރުން ައޅުަގނަޑކީ މި ދާއިރާގަ

ރުން ހުރި ސަރުކާ ބިލުގައި އެބަ އަހަރު ވެަފއި ހުރި މީހެއް. މި 12ކުރަމުން އަންނަތާ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތް 

ނޑުމެން މިއަށް ކޮންޓްރިލައްވާ ކަންަތއްތަަކށް ހުރަސްއެޅޭ އެތައް ބަިއަވރު ބޭނުންފުޅުވެ ޑެކްޓްރީ މާއްދާތަކެއް. އަުޅގަ

ރުކާރު އަދި ދިވެހި ސަ އިްނވެސްޓަރުްނނާ، ކޮށްބިލު ވަރުގަދަ  ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަަކީކ އޭގެ ޒާުތގައި މި

ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކެްއ. އެހެންވީމާ، ބިލު  ންނަ ގޮތަކަށް މިއަދި ދެ ފުށް ފެ ،ކުރުމަށްރައްކާތެރި

ނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް ރަނގަޅު ބިލަކަްށ އިޞްލާޙުަތކެއް ހުށަ ބައިވަރު  5455ހެޅިގެންދާއިރު އަުޅގަ

މު ކަމެއްހެން. އެއި އެތައް ބަިއވަުރ ހިއްއަށް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަކީ މު މި ކޮމިޓީ ޏާހައްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަން

ދިޔުމަކީ ނިިމގެން، ނޭނގި ން ދާއިރުަގއި ބިލަށް ވާނުވާ ބޭފުޅުންތަކެއްެގ އިޞްލާޙުަތަކށް މިތާ ވޯޓުތަެކއް ަނގަިއގެ 

 ތި  އަދި ހަމަ ،އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ކޮމިޓީ އަށް ގެންގޮސްގެން 

އަދި މާދަމާ އެއްކޮށް ވިަޔްސ  ،ބޭފުޅުން ހަމަ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އިތުރު ކުރެްއވިހެން ހަމަ މިރެއާ އެއްކޮށް ވިޔަސް 

 5460ދެްއވުމަށް ތަކެއް ގެެނޭވނެ ގޮތް ހައްދަަވއިބިލަށް ރަނގަޅު ބަދަލު އެކަން ކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތުން ނަމަެވސް މި

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ

 5465 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ސްޕެޝަލް  ދާ ވަގުތު ބަހުސްކުރަމުން މި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި، ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި  ،ެގ އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް  .ހުށަހެޅިގެން ހިނގެއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ އިޞްާލޙުތަކެއް ބިލަށް ޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފްލޯއަ  5470އަދި އަުޅގަ

 މު އިޞްލާޙުތައް ޓަކައި ބޭނުންވާނެ ވަރަށް މުހިއް ކުރުމަށްބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ގޮުތގައި މީގެތެޭރގައި މި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޑުމެްނގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ިވސްނުމަކީ މި އިމުވިގެްނވޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ، ހަމަގަވެސް އެކުލެ  ބިލުެގ  ވެްސ އަުޅގަ

ކީ އޮތުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމަ ހި ރަްއޔިތުންނަށް އިތުރު ފުދުންތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ގޮތެއް އިން ިދވެ ރީޢާޛަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންބި ެވގެންދާނެ ގޮެތއް މިންނަށް ދޮޅަހެޔޮ ެވއްެޓއް ޤާއިމުރައްޔިތު ދިޔުން. އެހެންވީމާ، ލުން އަޅުގަ

 5475 ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލައި އަދި މިހާރު މި  މިހާރު މި ލިބުނު އިޞްލާޙުތަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ުމ ނިންމުންތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުން ވަރަށް މުހިއްއަޅު

ނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖެ މުޅިން ެއ ވިސްނުުމގަިއ ިއ ވުަމށް ޓަކައާ ަތރައްޤީެގ މިނަކަށް ާވސިލު ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކުރެވިގެން ައއި ބިލަކުްނ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ެއްއެވސް ނިކަމެތިކަމެްއ ލިބިގެންާދނެ އެްއވެްސ ލަފްޒެްއ ިވޔަސް ފަރުމާ

ނުޑ ވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮެތއް ޫނން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަިދ  މިހާރު ތިބި އިންވެސްޓަރުންނާ ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ އަުޅގަ

 5480ބިުލގެ ސަބަބުން އަސަެރއް ކުރުމަީކ  ަގއި މިހާރު ހުިރ ކުންފުނިތަކުެގ ެއއްެވސް ވިޔަފާރިައކަށް މިދިވެހިރާއްޖޭ

ބިލުގެ ސަބަބުން  ތުުރން ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާގެ ފުުރޞަތު މިނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަދި ީމގެއިއަޅުަގނޑު ވެސް ބޭ

ނޑު ބޭނުންާވ ކަމެއް  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ނުލިބޭ ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ ވެްސ އަުޅގަ ބިުލ  ގޮތުަގއި މިހާރުެވސް މި ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުންފަރުމާ ދިވެހީންގެ ވަޒީފާ ނެތް ެއތައް ުޒވާނުންނަކަށް ަވޒީފާ  ދިވެހީންނަށް، އަުޅގަ

ނއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ރީޢާބިލުގެ ޛަ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ޑުމެން ދާނެ. އަދި އަޅުގަ

 5485 މިހާރަށް ވުރެން ވެސް ފުރިހަމަ ބިލަކަށް މި  ،ނަމަ ކޮށްފިޢަމަލު ެއކު މިހާރު ބާކީ މިއޮތް މަރުޙަލާގައި  ވިސްނުންތެރިކަމާ

ނޑު ަޝއްެކއް ކަމާބިލު ވެގެންދާނެ ބައެއް އިޞްލާޙުަތކަށް  ނުކުރަން. ަޙޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިމެދު އަުޅގަ

އިން ބޭރަްށ  މި ޒޯނަށް ަވޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން ފައިސާ ރާއްޖެ ،އި ވަީޒފާއަދާކުރާިދވެހިރާއްޖޭގަ ބަލާއިރު، 

ނޑުމެން . މިގޮތުން ވާނީ ެއއް އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާފަ ފޮނުއްވުމުަގއި ގެންގުޅެންޖެޭހނެ އުސޫލުތަކަކަށް އަުޅގަ

 3%ޭއގެ  ،ނަމަ މީހުންގެ މުާސރަ ފޮނުވާ އެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންދާ އެްއވެސް މާލީ އިދާރާެއއް މެދުވެރިކޮށް

ނޑުމެން އެ އިޞްލާޙު ވާނީ ޓެކްހެއް ދަުއލަތަށް، ރެމިޓެންސެއް  5490ށް ވާނީ އެ މާއްދާ އަ ،ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް އަޅުގަ

 ހިއިން ސައްތަ ދިވެ ކޮށްގެން ހިންގާ ސައްތަހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީއިތުރަށް ދިވެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަ. އަދި މީގެ

ެވސް  ކަމުގައިބިލަށް ހުށަހަޅާފައި ގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމން ވާނީ އިޞްލާޙެއް މި އެއް ލިބޭކުންފުނިތަކަށް ހަމަހަމަ ހިއްސާ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ނޑުމެންގެ  ،ބިލަކަށް ވެގެން ައންނައިރު ،ބިލު ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ އަުޅގަ

ވެްސ ވަަރްށ  ބޭފުުޅންގެ ބާރުތައް  އަދި އެ ކައުންސިލްތަކަްށ ވާނެ ގޮތަކާ  ލޯކަލް މުަގއި މިހާރު އުފެދިފައި މިހިރަޤައު

ނޑުމެންނަްށ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި  5495ވާނުވާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ރައްޔިތުންނަށް މި ،ވެސް ހޭލުންތެރިވެ ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

 ބިލާ ުމޅި ދިވެހި ަޤއުމު މި ،ާލއިރުއަދި މިަފދަ ބިލެއް ައޅުަގނޑުމެން ާފސްކޮށްލާފައި ދޫކޮށްޖެހޭ. ނގެންއެބަ އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ނޑުމެންނަށް އެކަށޭަނ ދޭތެރޭގައި ހޭލުންތެރިވެފައި ޮއންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ތެރޭަގއި ބިރުވެިރކަމެއް އުފެދުމު ،ނަމަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެްއވެްސ ކަމަކާ ދޭތެރޭަގއި ލިބެމުންދާ ެގ އަުޅގަ

ޔިތުން ވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ބިލަަކށް ހެއްދެވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައް  ފުރުޞަތު

ނުޑ   5500ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްާދނެއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނުޑެގ ވާހަކޮޅު ނި ،އުއްމީދުކުރަމުން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީ

 5505 

 ހަކަދެއްެކވުން:ތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހި

ން މިހާ ފަދަ ބޮޑު ބިލެއް މި މަޖިލީހުލަޙަތަށް ޓަކަިއ މިރަީއސް. އާދެ! މުިޅ ޤައުުމގެ ަމޞް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

 މިކަމާ ވާހަކަނުަދއްަކއި، ަރއްޔިތުން ހޮވާަފއި ިތބި މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ިތބެ ،ކުއްލި ގޮތަކަށް ފާްސވެގެންާދއިރު

ބުން އެއީ ކޮްށގެންާވވަރު ކަމެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރޭގައި މި ޤައުމުެގ އެްއޗެއް ނުބުނެ ތި

 5510މި ބިލަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކުާރ  ،ތިބި މީހުން އިމަނިކުފާނުގެ އޮޕޮޒިޝަންގަ އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވީ

ނޑުމެން މި ވެނޑުމެންނެއް ނޫޅެމު އެްއގޮތަކަށް ވާހަކަ. ެއއީ ކުށްހީފުޅެއް. ައޅުގަ ސް މިއަށް ދެކޮޅުހަދާކަށެއް. އަުޅގަ

މިފަދަ ޒޯންތަްއ  ،ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ބޮޑު ކަމެއް ކުރަން ކުރިމަތިލާއިރު

 ދީނުގެ އަދި ާމތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ،ޤާނޫނުން ިލބޭ ރައްކާތެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި ޖުވާކުޅުން ޢާއްުމވެ ،ހުޅުވިގެންާދއިރު

އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދިދާނެ ބޮޑު ފިތުނައަކަށް ވިސްނަިއ ނުތަވަސްކަމެްއގެ ތެރެއަށް  ،ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ނޑުމެން  ،ޤައުމު ވައްޓާލުމުގެ ބަދަލުެގ މުޅި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި އަުޅގަ  5515އަޅުގަ

ތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭަގއި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އެއްވެ އަޅުކަްނކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޢިއްޒަ

މި ވާހަަކ  ،ތަންތަން ބިނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިގެނެއް ުނވާނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްަގއި ތިބެ

ކަމަށް  ހިރާއްޭޖެގ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަނޫން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެ ނުދައްކާ ދޫކޮށްލަިއގެން ވާެނ ވާހަކަތަެކއް

އެއްަބއިވަންަތަކން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭ. އެކަމަށް ހުރަްސއެޅިދާނެ ެއްއވެސް ކަެމއް އަޅުަގނޑުމެން 

 5520ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއީއ  ވަންޏާ އެކަމާ ވާހަކަނުދައްކާ ތިބުން އެީއ ހެޔޮވާވަުރގެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނަ

ުފޅުގައި އެޅިފައި އޮތް ކަެމއް. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން އެަކނި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެްއ ވެސް އިސްތަށި މަނިކުފާނުގެ

ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މުޅި ޤައުމުެގ ޤައުމީ ަސލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ މިަފދަ ބޮޑު ކަމަާކ ދޭތެރޭަގއި 

ކަމެއް ނޫން. އާދެ! މިފަދަ ޒޯނެއް ހިންގަމުންދާއިރު، އެ ސަރަހައްުދގެ ޠަބަީޢ  ވާހަކަނުދައްކާ ތިބުްނ، ެއއީ ހެޔޮާވވަރުގެ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ. ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިބމުގައި ތެޔޮ ނޫނީ ގޭސް،  މުއްސަނދިކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ނޫނިއްޔާ އެފަދަ މަޢުދަނެއް ުހރި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެ ަމޢުދަންތަކުގެ ރަްއކާތެރި  5525ކަން ައޅުގަ

ނޑުގެ މަހުގެ ރައްކާތެރިކަން ައޅުަގނުޑމެން ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤ،  ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ކަ

ނޑުމެން ބޭނުމެްއ ނޫން އެއްގޮތަކަްށވެސް މި  ނޑުމެން ދައްކަްނޖެހޭ. އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ލަށް ދެކޮޅުހަދާކަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މަންފާއަކަށް ެއްއގޮތަކަްށވެސް ދެކޮުޅހަދައި، ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބ ބި

ހެޔޮކަމަކަށް ހުރަސްއަޅާކަށް އަޅުަގނޑުމެން ނެތީމު. އެހަނަސް އެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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 5530ވާހަކަ ނުދައްކާ ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ިމ  މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި މިތާ ތިބެ، މި

 އިޞްލާޙުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދު އަސްލަމަމެންބަރު މުޙައްމަޢިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. 

 5535 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑުމެން އިންތިހާ އަށް  .الم عليكمالس   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުޅުވާެލވިފަިއވާ މިނިވަން ވާދަވެރި ވިޔަފާރި އަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރަން. އެކަްނ ތާއީދުކުރަން. ފޮރިން އިންެވސްޓްމަންޓް ރާ އްޖެ އަށް ައންނަން އަޅުގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލަށް އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ތާއީދުކުރާނެ ވާހަަކ 

 5540ހެން ޤާނޫނަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ދަންނަވަން. ފޮރިން އިންވެްސޓްމަންޓް ޤާނޫނަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ކަމާގުޅޭ އެހެނި

މާއްާދގެ މައްޗަށް އެކުެލވިގެންދާ ބޮޑު ބަދަލުގެ  82އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަލަށް މުިޅން އާ ޤާނޫނެއް ފެނިގެން މި ދަނީ. 

ނޑުމެން ކުރަންވާ ބަހުސްނުކުރެވި، ކުރަންވާ ަމސައްކަތް ުނކުރެިވ، ކޮމިީޓ  ޤާނޫނެއް. މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަންވާ ވާހަކަނުދެެކވި، ނިމިގެން އައީމާ ދެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނާނީ މަރުޙަލާގަ އަށް  311އި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފްލޯގައި މި އިޞްލާޙުތަކަށް  ވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު ވެސް ހުށަހެޅިގެންދާ ތަން. އަދި އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް   5545ފެނިގެންދާނީ މި ބިލު އެްއވެސް އެްއޗަކަށް ުނވެ،  ވޯޓުލާކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، ދެން އަުޅގަ

ތާކުންތާކުނުޖެހި، އެއް ާމއްދާ އަނެއް މާއްދާ އަށް ފުށުައރަމުންދާ ތަން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު އިންތިހާ އަށް 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް އަނބުރާ މި  ބިލު އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން ރޮަޒއިނާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ފޮނުވައި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުެމން ނިންމީ އަޅުގަ އަޅުަގނަޑކީ ވެސް އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. ހަފްތާގެ ބަންދުގައި އަުޅގަ

 5550ވަން. ކޮމިޓީ ޢާއްމުކޮށް ބައްދަލުާވވުމުގެ ިއތުރަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ިއތުރަށް ބާއް

ނޑުމެން  ބާރުދެއްވީ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަްއ ބާއްވަން. އަދި ހަފްތާ ބަންދުތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެދެްނ އަވަްސއަުރވާލަިއގެން މި ބިލު ވަނީ ނިންމާފަ. ދައްކަންވާ ވާަހކަ ނުދެއްކޭ. ސަރުކާރުގެ ފަ ރާތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ލިބިގެންނުދިޔަކަން އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. މި ބިލުން؛  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަީނ، މި ޤައުމަށް ވަނީ ކޮން  އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލެްއ ރާއްޖެ އަށް ތަޢާރަފުކުރަްނ އަުޅގަ

 5555ތުންނަށް ވަނީ ކޮން ފައިދާެއއްތޯ. ކުާރ ލާބަ އަކީ ކޮބައިތޯ ރަނގަަޅށް ދެނެގަނެ، ވަޒަްނކުރަން. ފައިދާއެއްޯތ، ރައްޔި

ނޑުމެން އިންތިހާ އަށް ބޭނުންވޭ ާރްއޖޭގައި މިހާރުވެްސ އިްނވެްސޓުކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ  ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ދައުލަތަށް އާމްދަނީއެއް ލިބެނީކީ ނޫން. މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްުކރަން. މި ބިލުގައި މި ވާ ގޮ ތުން އަޅުގަ

އަދި ހަމައެހެންމެ މިއިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ދޫކޮށްލެޭވއިރު، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިއިން ްޕރޮޖެކްޓެއް ދޫކޮށްލެޭވއިރު ެއ 

ހުރި މަޝްރޫޢެއް ކަމުގަިއ ބޭފުޅުން ޤައުމަށް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަެތއް ވެްސ، ަވކި މަންފާހުރި، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ 

ނޑައަޅާ ގޮތަށް، ބޯޑަށް އެންމެހައި އިޚްތިޔާރުތައް ޫދކޮށްލެވިފަިއ މި ވަނީ. އަދި އެަތކެްއެގ   5560ވިޔަސް ޯބޑުން ކަ

ނޑުަވއިލެވިަފއި މި ވަނީ. ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލަކީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ޤާނޫނުައސާސީން  ޤާނޫނެއްގެ ބާރު މުޅިން ކަ

ންކޮށްަފއިާވ އުސޫލެއް. ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލންކަން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުުކރާ ބައެއްކަން ަރއްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެން އުފަ

މައްޗަށް ވެރިކަްނކުރާނީ ރަށްރަށުގަިއ؛ އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސން އުފަންވެފައިވާ މަފްހޫމެއް. އަދި އެ މަފްހޫމްގެ ދަށުން 

ނޑުމެން އަލުން ހަދާ ޤާނޫނަކުން އަނެއްާކވެސް ިމ  ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރުލިބިގެްނވާ ޤާނޫނުތަކުެގ ބާރު އަުޅގަ

 5565ނިކުގުަޅއިގަންނަނީ. އެހެންކަުމން މީ އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރަށް 

ސް ބިލަށް ބަލައިލެވޭއިުރ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ވިދާޅުވަުމންގެންދަވަނީ ަވޒީފާ ފުރުޞަުތ އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އެެހނަ

ނޑުެމންނަށް ނުފެނޭ. ބޭރުގެ މީހުންނަށް އެކްސްޕެކްޭޓޓް ޯވކާސް  ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުުރވެގެންދާ ތަނެްއ އަުޅގަ

އަށް އިތުރަށް، އިތުރު އިނާޔަްތތަކެއް ެދވިގެން، އެ މީހުންނަށް ފަހިކަމާ އެކު މިތާނަގއި މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ 

ވާ ތަން ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީގައި ކުރަންޖެހޭ ދެވިފައި 

 5570މަސައްކަތް ފުރިހަމަ އަްށ ކުަރއްވަމާ ހިްނގަވާށޭ. ައޅުަގނުޑމެން މީ ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ޮގތުގަިއ ހައްދަވަާމ ހިންގަވާށޭ. 

ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ބިލަކަށް ހައްދަވައި،  މި ބިލަކީ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް، މި

 ޤާނޫނަކަށް ހައްދަވަިއ، ޭއގެން މުޅި ޤައުމަށް މަންފާ ހޯއްދަވަމާ ހިންގަވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ ވަަރށް ބޮޑަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5575 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނާޝިދަށް އަޙްމަދު މެންބަރު ތްތެރިިޢއްޒަ  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަށް އަުޅަގނޑުވާނީ ަބއެއް ިއޞްލާޙު 

ނޑު ހުށަހެޅި ބައެ އް އިޞްލާޙުތަްއ، ބައެއް ޓައިަޕގްރެފިކަލް ެއރާ، ނޫނިއްޔާމުން ތަފާތު ހުށަހަޅާފަ. އަދި އަޅުގަ

 5580މައްސަލަތައް ހުރެގެން ައޅުަގނޑަށް ހުށަނޭޅޭ ގޮތް ވެަފއި ވަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ރާއްޖޭަގއި މި އޮްތ 

ކް ޒޯންގެ ބިލަކީ ބިލެއް އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު، މިއަދު މި އޮތް ހާލަތުން އެހެން ހާލަތަކަށް ދިއުމަށް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމި

ނުޑ ތާއީދުކުރާ ކަމެކޭ. މިހާރު  ފަރުމާކޮށް، އެކަްނ ވުޖޫދަށް ގެނައުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. އެއީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕެޝަލް ިއކޮނަމިކް ޯޒންގެ ބިލު ހުއްޓުވަިއ، އެކަމަްށ ހުރަސްއެޅުމުގެ ެއއްވެްސ 
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ނޑުެގ ހަމަ ހުރިހާ ވެސް އަމާަޒކީ ިމފަދަ ބިލެއް ފަރުމާެވގެންޝައުޤުވެިރކަ ނުޑގެ ނެތް. އަުޅގަ  ،މެއް އަުޅގަ

 5585އަިދ  ދާ، މަންފާ އަދި އިްނވެސްޓަރަށާޤާނޫނަކަށްވެގެން އަންނައިުރަގއި މިފަދަ ބިލަކުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައި

އަށް މި ބިލުން  ެވސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ވީހާެވސް ފުރިހަމަރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުން. އަދި އިން

ލާިއރުގައި މި ބިލުަގއި އެަބ ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަްއ ލިބިދިނުން. އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި ފަރާތްތަކަށް އެ

މާއްދާތަްއ  މަ ކަންނޭނގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ބަެއއްއަވަސް ބޮުޑކޮށްލަިއގެން ދިޔައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ތަންކޮޅެއް 

ނޑުމެން މެދުގައި  ،ަލއިގެން ންވީާމ، އެފަދަ މާއްދާތަކަށް ބަލައިއެބަ ހުރި އަތްދަށުން ޮގްއސަ. އެހެ އަުޅގަ

ނޑަްށ ވިގެން މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެުކރެމިފަދަ މާއްދާތައް ވެސް އިޞްލާޙު  ،މަޝްވަރާކޮށްލަިއގެން  5590ްއޔާމުން އަުޅގަ

ނުޑމެން ހާސިހީ ލުވެދާނެހެން. މި ބިލު ޅޭ މަޤުޞަދު މާރަނގަޅަށް ވެސް ހާސިއު ލުކުރަން މިވަނީ މި ބިލުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ ،ޤާނޫނަކަށްވެފައި  ޖެިހގެން ައންނަ ދުވަހު އަނެއްކާ ިމއަށް ގިނަ އިޞްލާޙުަތއް ައއުމަކީ އެީއކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކުަޑކުޑަ މިާސލެއް ދަންނަވައިލާނަން. ނޑުމެން މި ބިލު  އެދެވޭ ގޮތަކަށް ނުވާނެ. އަުޅގަ މީަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދަގއި މި  28ވަނަ މާްއދާ.  21އަވަްސކޮށްލާފައި ހެދުމުަގއި ުހރި ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ؛ މީގައި އެބަ އޮތް 

 5595ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގައި މި ބުނަނީ އެކަމުގެ ހުއްދަ ބޯޑުން  21ބުނަނީ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭ ގޮތް. އެކަމުގެ ހުއްދަ؛ 

ހޯދުމަކާ ނުލައި ޑިވެލޮޕަރު، ޕާމިޓް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން. އޭނަ އަށް ލިބިފައި އޮންނަ ހުއްދަ ބޯޑުން  ލިޔުމުން

ހުއްދައެްއ ނުހޯދާ އޭނަ އެހެން ފަރާތަކަށް އޭތި ބަދަުލކުާރ ވާހަަކ މި ބުނަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ެއކަމެއް 

ބިފައި އޮންނަ ުހއްދަެއއް، ބޯޑުން ހުއްދަ ހޯުދމަކާ ނުލައި އެ ބަދަލުކުރާނެ އޭނައަކަށް ުނކުރެވޭނެކަން. ޭއނަ އަށް ލި

ނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ުބނަންއުޅޭ ވާހަކަ ައކީ އެފަދަ  ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ ގޮތެއް ވެސް އަުޅގަ

 5600މާ، ެއގޮުތން އަޅުަގނޑު ވެސް ބެލިން އެއްބަްސވުމެއް ހަދައި އޮުޅވާުލމެއްގެ ތެެރއިން އެކަން ކޮށްެގންނުވާނޭ. އެހެންވީ

އެއަށް އިޞްލާޙެއް ެލވޭތޯ. ެއކަމަކު ވެސް އިޞްލާޙެއް ެލޭވ ގޮތެއް ުނވޭ. މި ބިލުގައި އެބަ އޮތް ެއްއވެސް އެހެްނ 

ފަރާތެއްގެ ހުއްދަައކާ ނުލައި ޖަދުވަލުގައި އެބަ އޮތް އިާނަޔތެއްގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ އެެތރެކުރެވުން. އެހެންނަމަވެސް 

ޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެފަދަ އިޞްލާޙެއް އޮންނައިުރގަިއ، އެފަދަ ބާރެއް އޮންނައިރުގަިއ ހަމަގައިމު ވެސް ދުނިޔޭެގ އަ

 އެހެން ޤައުމުތަކުން...

 5605 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެން މެންބަރަކު  ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ނިމުމަކަށް އަީއކަމުަގއި ދަންނަވަން. ިޢްއޒަތްތެރި

އެދިަވޑަިއގަންނަވާތޯ ބަލައިލާަނން. އާދެ! ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 5610 
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 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ހުށަހެޅިެގންދިޔަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެ ިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ބިލަކަށް ެވގެން މި ިދޔައީ ްސޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯްނގެ ބިުލ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މި ބިުލ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މި 

ނޑުމެންނަްށ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރަފު އަޅުަގނޑަށް ލިިބގެންދިޔަ. އެ ނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އަުޅގަ

 5615އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އަދި އެްއކޮޅު ފަރާތްތައް މަޖިލީހުގެ ތަމްސީލުކުރަމުންދާއިރު ތަފާތު އަޑުތައް އިވޭނެ. ައޅުަގނުޑ 

ގުތު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ހިތާއި ރޫހުން މި ބިލާ އަދި މި ހާލަތާއި މި މަފްހޫމާއި މި ވަ

ނަޑއެޅުމުގެ ބޭުނން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށާ އަދި  ޤަބޫލުކުރައްވާ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުތައް ކަ

އެފަދަ ގޮތްގޮތުން ޢަމަލުކުރި އަވަްއޓެރި، އަދި ދުރު ޤައުމުތަކުަގއި ކުރިއަރާަފއިވާ ސިނާޢަތްތައް އަރަިއގެންދިަޔ 

ރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް އިތުުރވެގެންދިޔަ ިމންވަރާއި ރަްއޔިތުންގެ ހާލު މިންވަރާއި އެ ޤައުމުތަުކެގ ގް

 5620ބަދަލުވެގެންދިޔަ މިންވަރު، ަހމަ ވަރަށްރަނގަޅަށް ގާތުން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ ގިނަ ބޭބޭފުޅުން އެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެީވ. 

ށް އެްއޗެްއ ވިދާުޅވުމަކީ ކޮންމެހެން ނަމަވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން އިދިކޮޅު ބަޔަކަށް ވާީތވެ، ޮކންމެވެސް އިދިކޮޅަ

ނޑުމެންނަށް ިއިވގެން ެއ  ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ ިވދާޅުވެދެްއވި ބަެއއް ވާހަކަފުުޅތައް ވިދާުޅވެދެްއވި ައޑު އަުޅގަ

ވާަހަކ  ދިޔައީ. އޭގެތެޭރގަިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބަެއއް ތަންތަން ިވއްކާަލން އުޅޭ ވާހަކަ ާއއި  ިދވެހިންނަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ

އާއި އަދި މިފަދަ ވާހަކަ ެދއްުކމުގައި ގިނައިން އަތަށް ބާރުަލއްވާަފއި ވިާދޅުވި ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުންނަށް ސީދާ ދަންނަވަން 

 5625އޮތް ވާހަަކއެއް ނޫން. ނަމަެވސް އެ ބޭބޭފުޅުން ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ޕާޓީ އަކީ މިާހތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަެއއް 

ތައް ވިއްަކއި، ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުްނވި، އަދި އަންނަން އޮތް ޒަމާންތަކަށް ދަންދެން؛ ތަންތަން ދިގު މުއްދަ

ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަތުމުގެ ކުީރ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެިއން ބަޔަކު ލަްއކަ ރުފިޔާ ައށް ދަރާފައި އޮތް ވާަހކަ، 

ހަކަ ވިދާުޅވެ ައއިްސ ނިމުނުއިރުގައި ދަރިންނާއި ބޮލުންބޮލުން، ދަރިންގެ ދަރީންނަށް ދަންދެން ދަރާފައި އޮތް ވާ

 1ލަްއކަ އަށް ބަދަުލވީ.  2ލަްއކަ އޮްތއިރު،  1ޖީލު އެކީެއކަްއޗަކަށް ދަރާފަިއ ދިޔައީ.  1ކާފަދަރިންގެ ދެން އަންނަ 

 5630ނިސްބަތްާވ  ބިލިއަނަށް ބަދަލުވީ. މިލިއަންގެ ބަދަލުގައި އޮޕަރޭޓުުކރި ސަރުކާރަކަށް 1މިލިއަންގެ ދަރަނި އޮތް ތަން 

ނޑަކަށް ހަމަ ހިއެއްނުވޭ ަރއްޔިތުްނގެ ވާހަަކތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވާހަަކ  މެންބަރުންތަކެއް އެ ވާހަކަ ެދއްެކވީމަ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރައްވާނެހެނެއް. ދެން އެ ބޭފުޅުން ކޮންމެ ގޮތަށް ަނމަވެސް ކޮންެމވެސް އެއް ަވްއތަރެއް ޖައްަސވަން އެބަ ޖެހޭ 

. ކޮންމެެވސް ވާހަަކއެއް ވިދާުޅވެދެްއަވންޖެހޭތީވެ ގިނަ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުީވ. ނަމަވެސް އޮއްޓަރު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން

ނޑު އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ޤަބޫލުކުރަން  ހުރި ކޮމެންޓުތައް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އޭެގތެރޭގައި އަުޅގަ

 5635ދު ދެއްކެވި ބަެއއް ވާހަކަފުޅުަތކަީކ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝި

ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ވާހަކަތަްއ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން، ކޮމިޓީން ނިންމި؛ ވަރަށް ބުަރ މަސައްކަތެްއ މި ކޮމިޓީން 

ަބއްދަލުވުން ޭބއްިވ.  12ށް އެަކނި ަބއްދަލުވުން އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ. މި ކަމަ 17ކުރެވުނު. މިއަދާ ހަމައަްށ ބޭްއވުނު 
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ަގޑިއިރު ދިޔަ ހުސްެއކަނި ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ނިމިގެންދާން ވެސް. އެހެްނވީމާ، 13ވަގުތު ނެިތގެނެއް ނޫން. 

އެ މަސަްއކަތް ކުެރވުނުކަން އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. އަޅުަގނޑު މީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއް ނޫން. ނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ 

 5640ރުން މޮނިޓަރކޮށް ަބލަމުން މި މަސައްކަތުަގއި. ިދވެހި ރަްއޔިތުންތަކުގެ ތެެރއިްނ ގިނަ އަދަެދއްގެ ަރއްޔިތުން ދިޔައީ ދު

ނޑަެއޅި، ދިވެހިރާއްޖެ އިން  ތިބީ މި ކަމަށް ކެތްމަދުވެފަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ ސަރަހައްދުތަކެއް މިހެން ކަ

ހާހަށް އަރަިއގެން ހިނަގއިދާނެކަުމެގ  01ޒީފާގެ ފުުރޞަތު ެއއްކަލަ ލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ ވަ 

ބިރުވެރިކަން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް އޮތީ. ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްތެރިން އުފެދި، ފަންނުވެރިން އުފެދި، ފައިސާ ާއިއ 

ދު އެބަ ވިސްނުން ގެންުގޅުްއާވ މުޢާމަލާތްކުރާނެ ސާމާނާއި ތަކެތި އުފެދިގެންދިަޔއިމަ ލިބިެގންދާނެ ފުރުޞަތުތައް މިއަ

 5645މާލެ އާއި ހުޅުމާެލއާ ދެމެދު ުގޅިގެން ބްރިޖުެއޅީމަ މާލޭގެ ަޚރަދުކުޑަެވ، ަރއްޔިތުންނަށް ުލއިފަސޭހަ ގޮްތ ެވގެންދާނެކަްނ 

ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އެނގޭ. ކީްއކުރަންތޯ އިދިކޮޅަށް ތިއްެބވި ބަޔަުކ، ސަރުކާރަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަވަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން އަުޅގަ ްނވީ؟ ދައްަކވާނެ ކަމެއް ނެތެއް ނޫންތޯ. އެހެންީވމާ، އެކަން އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ. މަހާސިންތާ ެވްސ  މި ތިބެނީ. ހަމަ އެއަްށވުރެ އަދި ބާރަށް ވިދާޅުވެެދއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެހެން އަުޅގަ

އަށް ވެސް ބަދަލުކުރަްނވީ. ުނވާނެ  611ޙު ވެްސ ހުށަހަޅަންވީ. އެ އިޞްލާ 311ބާއްވަްނވީ. ފޯރަމް ވެސް ާބްއވަންވީ. 

 5650ހުރިހާ ގޮތް ވެސް ހަދަންވީ. ަމގުމަްއޗަށް ވެސް ުނކުންނަންވީ. ބައްލަވާ! ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަގުމަްއޗަށް ނިކުންނާނެ 

ނޑޫރާޖަހަން، ބޮޑެ ތި ތާޅަފިލިތަކުން އަޑުގޮްއވަން، މީހަކު ނުވިއޭ. އިޤްތިޞާދީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ޑަ

މީޑިޔާތަކަށް އަރާ އެތާނގަިއ ބަހުސްކޮށް، މޭކަޕްކޮށް ހަދައިގެން ވެސް ވީ ކަމެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑެއް ކަހަލަ ބިލެކޭ. މި ބުަރ  ނުޑ ދަންނަވާނީ. ރަްނގަ ނޑެޭކ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެިޅފައި ވަީނ ރަންގަ

ށްެދއްިވ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު މަސައްކަތްކޮ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައި ރިޕޯޓަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ   5655ދަންނަވާލަން ހަމަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އަޅުގަ

 ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް  ،ލު އެގޮތަށްހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙުތަަކށް ވޯޓު އެއްެސވުމަށްފަހުގަިއ ބި

 އެކު އެދެން އެ ިނކުންނާނެ ނަތީޖާއަކާ  އެުކ، އިޞްލާޙުަތކަށް ވޯޓަށް ެއއްެސވީމައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ިއޞްލާޙުތަކާ 

ކޮޅު މަގު އިދިއޮތް ށް އަޅުަގނޑުމެން ވާސިުލވުމަށް ތަރައްޤީގެ އާ އުސްމިންތަކަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ،ބިލު ފާސްކޮށް

ނޑުމެން އެއް ކުރާ މަސައްކަތް ފަހަތައްޖައްސަިއ، ޖަހައިގެން މަގު ބަންދުކުރަން މިފަރާތްތަކުން ރޯޑު ބްލޮކޭޑް  އަުޅގަ

 5660ޤައުމުގެ  ގިއަރު ކުިރއަށް، ދެ ިގއަރު، ތިން ގިއަރު، ހަތަރު ިގއަުރ ކުރިއަށް ޖައްސަން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި

ދަމާފައި މީގެ ޒަމާންތަކެއް ކުރިން  ތްތައް ހުރީ ކޮުޅެވއްޓި ޖައްސައި ފަހަތަށްއްކަދީ މައިަގނޑު މަސަ އިޤްތިޞާ

ބިލުެގ  ބިލުގެ ތެރެއިން. މި ކުރެވެނީ މި  މަސައްކަތް މި ށް ޖައްސަްނވެއްޖެ. އެ ގެން. އަޅުަގނޑުމެން މީ ފޯވާޑަފެއްޓި

ނޑު ދަންމަފްހޫމްގެ ހިމެނޭ މުހިއް ބިލަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ަނވަން. އަދި މި މު ނުކުތާތަކަކީ ެއއީ ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ޔަީޤން މާދަމާ ވޯޓުަގއި ވެްސ  މެންބަރުން އެ ބޭފުޅުން އެހެން ވިދާުޅވެފައި ވެްސ އަުޅގަ
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ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިފަދަ ބުރަ މަސައްކަތެްއަގއި ތި ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާނެ. ައދި އެ  5665 ބޭބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

ރާއްޖޭެގ  ހެއްދެވީ؟ މަންމާއޭ، ބައްޕާއޭ ކިހިނެއްތޯއޭ ތި ؛ދަރިން ވިދާޅުާވނެނިމިގެންދިޔައިމަ ކާފަ، ންގެ ވޯޓު ނެތިބޭފުޅު

ެއގޮތަްށ ، އެހެްނވީމާެޖއްސެީވ.  ދުަވހު ކޮން ސަކަރާތެއްޯތއޭ ތި އެ  ޑަށް ކުިރޔަށްދިޔަ ިބލުގައި ވޯޓުނުދެްއަވއިބޮ އެންމެ

ނދެލާނަން. ޝުކުުރދަންނަވަމުން އިށީ ނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައިކުރަމުން އަުޅގަދުއިނުގަންަނވާނެ ކަމަށް ުއއްމީވަޑަ 

 . ވަބަަރކާތުހޫهللا ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 

 5670 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 5675ސަރުކާރުން ވެފަިއާވ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޯކލިޝަނެއްގެ ތެެރއިން ެއކުލަާވލި މި

މަޖިލީހަށް  ިއކޮނޮމިކް ޯޒންގެ ނަމުަގއި މިދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ަޓކައި ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް ހެދުަމށް ސްޕެޝަލް ވަޢު

ހިތްއޮީތ ސަތުތަަކކީ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަަކއި ެގންގުޅުްއވި ސިޔާ އަދި މި ބިލެއް ހުށަހަޅައި

ޭކ. ދެއްަގއި ކުރާ ކަމެ އް ކޮށްދިނުމުެގ ރަނގަޅުވީތީ އިޚްލާޞްތެިރ މަޤްޞަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ހެޔޮވެރިކަމެ 

 އެކަމަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ! މި ،އެހެންކަމުން

 5680އަދި ތަފާތު  ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ާވހަކަދައްަކއި، ބޭފުޅުން ބިލު ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަދެްއިކއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ބަެއއް

ގެން ވެސް ތައް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް ޓަކައި ާވހަކަތަކެއް ދެެކވިކުލަތައް ނުވަތަ ތަފާތު ިވސްނުން

ުމ ޙުަތކުގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް މުހިއްއެ އިޞްލާ ،ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ެވސް ހުށަހެޅި އެކު މިހިނގައްޖެ. އަދި ހަމަެއއާ 

ނޑުމެ ނޑު ދަންނަ، އެހެންވީމާ ންނަށް ފާހަގަކުރަން.ފާހަގަކުރެވޭ ިއޞްލާޙުތަކެއް ެވސް ވާކަން އަުޅގަ ވާނީ ކޮމިޓީ ައޅުގަ

 އްމު އުސޫލުން މިކަން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމަ ޢާކޮށްަފއިވާ މަަސއްކަތްތަަކކީ މީ ރަްއޔިތުންެގ މަރުޙަލާގައި 

 5685އި ވެްސ އެކަން ކުރުުމގަ، ކަން ކޮށް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާއޮތީ މި މަތިން މި ކޮށްފައި، ކުރަންޖެހޭ ގޮތޭ. ައދި އެގޮުތގެ

އިވާ ޚިލާފަށް ކޮށްފަ ނުކުރަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރޫހާ ވެސް ޤަބޫލެއްއަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަށް 

މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ދެންމެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ، ކަމެއް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ

ނޑު ތާ ނުޑ ދަންނަވާނީހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ ައޅުަގނޑުމެްނ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ިއޞްލާޙުތަކަކީ  ،ީއދުކުރާ ހާލު އަުޅގަ

 ،ިއޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ،ވާނަމަ ތެޭރގައިއްބަސްެވވޭ ިއޞްލާޙުތަކެއް އޭގެތެރޭަގއި އެ އެންމެންނަށް އޭގެ

 5690ދުރަތީ މުްއސަނދިކަްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގު؛ ކަންރައްޔިތުންނަށް މީގެ ފޮނިމީރު މަސައްކަްތ ނިންމައި އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަކަށް އެކަމަކުން ޭއގެ ފުރިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ުދަވހަކު މީގަިއ ބައްދަިއގެން ިތއްބަކަސް އަުޅގަ
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އް ހަމައަށް އެކަްނ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޤާބިލުކަމެ އަދި އަންނަން އޮްތ ޖީލުތަކާ، ހަމަައކަށް ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނާ

ނޑުމެންނަށް  ،ނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި އިްނވެސްޓަރުންގެ ެތރޭގައި ނެތް. ހުރި މިއަދު އަުޅގަ

އެތައް ރިޯސެޓއް ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓަކަިއ  61ނުވަތަ  ކޮޅުަތކުގެ އެތައް ސަތޭކަ ރިސޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަން

 5695އޮްތ  އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި، ހުންނާނެ. ެއހެންވީމާރަށްަތއް ަތރައްޤީނުކުރެިވ ނު އެ ،ރަށްތަކެއް ދީ

އެްއގޮްތވާ  އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކާ، ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ހެޮޔގޮތުަގއި ބޭނުން ކުރުމަށް ަޓަކއި

ނެ މަސައްކަތެޭކ. އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ދޭންޖެހޭޖިލީހުގެ ފަރާުތން އެއްބާރުލުންމަ ކުެރވޭ މަަސއްކަތަީކ މި މަތިން މި ގޮތުގެ 

ޚިލާފަށް ކުާރ  ވޭ ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފު ަބހުން ބަޔާންވެގެްނ އެބަ .ކަންބޮޑުާވކަށެއް ނުޖެހޭ

ނޑުމެން ެއްއގޮތަަކށްކޮންމެ ކަމަކީ ބާތިލު ކަމެއް ކަމަށް. އެ ަގނޑުމެންނަްށ ވެސް ައޅުހެްނވީމާ، މީ އަުޅގަ

 5700ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަކަށް.  ވިގެންުނވާނެ މި ވަކި ބަޔަކު ަވކި މަޤްޞަދެއް ހާސިލުޤަބޫލުކުރެ

ރައްޔިތުންނަްށ  ،ދިނުމަށް ޓަކައިރަކުްނ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮންމެއިރެްއގައި ވެސް އެ ިއރެއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާ

ކުރާނެ. ތުރު ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ންގެ ފުދުންތެރިކަން އިލުއިފަސޭހަ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ރަްއޔިތު

ނޑުމެން އެްއބާރުލުންދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއެކަ މަޖިލީހުން ކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު މަސައްކަތެްއެގ ، މަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޝައްެކއް ގޮތުަގއި މި ން ހުރިހާ މެންބަރު، މާއެހެންވީނުކުރަން. މަސައްކަތް ެވެގންދާނެކަމާ މެދުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ބަލައިގަނެވޭ އިޞްލާޙުަތއް ބަލަިއގަތުމަށްފަހުވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު   5705ބިލު  ،ތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ަވރަށް ވާހަކަ ދަންަނވާލީ.  ާވތީ އެ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަކަށް ވީހާވެސް ައވަހަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 5710ހަ އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ފަސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފުރުޞަތު ދެން މިހާރު މި 

. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޮއތް ން އަންަގވާފައި އެބަގްޫރޕު ެއކު ޕީ.ޖީރުން އެދިވަަޑއިގެންަފިއ އޮތުމާ މެންބަ

ރަމުން ގެންދިުޔމަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ކުިމނެޓު ލިމިޓު 3ޮކންމެ ބޭފުޅަކަށް ދެން  އެރުވުމުެގ ގޮތުންފުރުޞަތު

ވަނަ މިނެޓުން  3ޖަހާފައި މިނެޓު ވީމަ ބެލް 2ކުރިޔަށް ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތް

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ފުރުޞަތު މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވަުގތު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ. މިހާރު

 5715 އަށް.  މުޞްޠަފާމެންބަރު މުޙައްމަދު 
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ބިލަކީ ިމއަދުެގ  `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީްސ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި

 ރަން ބަެޅކޭ.ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހޯދައިދީފައިވާ  މި ،ދީ ވިްސނުމުގެ ތެރެއިން ގެނެސްފަިއވާރުކާރުގެ އިޤްތިޞާސަ

ނޑު މި ބިލު ފާސްވާނެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަކަަށވަރުން   5720އަށް  ރާއްޖެ ުއއްމީުދގައި މިހާރު މި މުގެކަވެސް އަުޅގަ

ރުަގއި މަޑުކޮްށގެން. ތ. ތިބީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިްނތިޒާ މީހުން އެ ތިބި. އެ ގެނެސްފަިއވާ އިްނވެސްޓަރުންަތކެއް އެބަ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު  ކުރުމަށް މިބިލިއަން ޑޮލަރު އިްނވެސްޓު  1.1 ކުރުމަށް ޓަަކއިފަޅަށް ިއންވެސްޓު 2އަތޮޅުަގއި އޮތް 

ނުނިމިގެން. ވީމާ، ައޅުަގނޑު ގޮވާލަްނ  ލުބި މި ތިބީ ކެތްމަުދވެފައި ވެސް އެ މީހުން މިއަދު ތިބި. އެ ބަޔަކު އެބަ

އިދާ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަ މި ،ބިލު ފާސްކޮށް މިއަދުްނ މިއަދަށް މި  ،ވީހާވެސް ައވަހަކަށް

 5725އެްއ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ނިންމަވައިދެްއވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ިވއްކަ 

ނޑު ވެރިކަްނ ބަދަލުވެގެން ނުދޭ. ނަމަވެސް މަލްޓިނޭޝަނަލް ބޮޑެތި، މެންގެ ރާްއޖޭގެ ބިންތަކުގެ މިލްކު ނުލެވޭ. އަުޅގަ

ކުރުމުގެ މޯގޭޖުންޏާ. ވަ މީުހންނަށް ޔަޤީންކަން ނުލިބޭ ަކމަށް މަލްޓި ބިލިއަން ކުންފުނިތައް ރާއްޖެއަކަށް ނާންނާނެ އެ

ނޑުމެން ކުަޑކުޑަކޮށް ވިސްނާލަންވީމީހުންނަށް ރައިޓް ލިބެންޖެ އެ ނޑުމެން ދިގު .ހޭނެ. އަޅުގަ ުމއްދަތަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެދީމާ، ެހދިއެއް ކަމަކު އެ 31ހިފާގޭގެ  ނޫނިްއޔާ ގޯތީެގ  ،ގޭެގ ވެރިމީާހގެ އަތުން އަހަރަށް ަނގަިއެގން އަުޅގަ

 5730ފަރާތް  ކުރިރާތް ހަވާލުކޮށްފައި އިންވެސްޓު މާ އިމާއަހަރުވީ 31ވެރިކަން ެގއްލިގެން ނުދޭ. ބިމުގެ މިލްކުވެރިމީހާ އަތުން 

ނޑު ެދކޭ ޖެހެނީ އެނބުރިދާން. ހަމަ  މި  00ނެތް އެްއވެސް ތަފާތެއް.  ގޮުތގައި މިކޮންސެޕްެޓކޭ ެއއަކާއެގޮތުން އަުޅގަ

 61ވަތަ އަހަރު ވީމާ ނު 00ންނަނީ. އޮ ކުރެވިަފއި މިންނަނީ މިތަން މިލްކުއޮ މީހުންނަށް މި އަހަރުގެ ތެޭރގައި އެ

މީހުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައިާވ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ވިޔަފާީރގެ  ޖެހޭ. އެކަމަކު އެ މީހުން ދޫކޮށްލަން އެބަ އަހަރު ވީމާ އެ 

ޖެހޭ. އެ ޔަޤީންކަމާއި ކަށަވަުރކަން  މީހުންނަށް އެ ހުއްދަ ލިބެން އެބަ އެ ގޮތުަގއި ޭބނުންކުރުމުގައި އުސޫލުން ފަސޭހަ

 5735ކުރާ ކުންފުނިތައް ާރއްޖެއަކަށް ނާންނާނެ. ވީމާ، ޑެތި ބިލިއަން ޑޮލަރު ިއންވެސްޓުދުނިޔޭެގ ބޮ ނުދޭހާ ހިނދެއްގައި

މާ ޖާގަނެތު ވާތީ ވާހަކަަދއްކަން ވާީތ، ަވގުތުޮކޅަކަށް އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ ފުރުޞަތަކީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އިުރކޮޅަކަށް

ނޑު ޮގވާލަނީ ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެ ،އެކު އަުޅގަ ރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިއަދުން މިއަދަށް ައޅުގަ

މަންފާތައް ލިބުމަށް ޓަކައި އެކަން  ބިލުން ލިބެންވާ އެންމެހައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި މި ،ބިލު ފާސްކޮށް މި

 ލަިއުކމް. ށޭ. ވައްސަލާމް ޢަވީހާވެސް އަވަަހކަށް ކޮށްނިންމާލަދެއްވާ

 5740 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު
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 5745 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވެސް ދަންނަވާ އަކީ  ލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ މު މަސައްކަެތކޭ މީގަިއ ވެްސ ކުެރވޭނެ ވަަރށް މުހިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ާތރީޚު . އަުޅގަ

ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް  މި  އޮތް ބިލަށް؛ ހުށަހެޅިފައި ނުމަށް ޓަކައި މި ދު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއިޤްތިޞާ

ނުޑ  ކު ބަލައިގަްނނަން އެބަހުރިހާ މެންބަރުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ ޙުތައް ައޅުަގނޑުމެންރަނގަޅު އިޞްލާ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 5750އެުކ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ވަރަްށ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޖޭ.ޕީގެ ަފރާތުން ވެސް

ޔާލު ބަހައްޓަވާފައި، އިޞްލާޙުތަކަށް ޚި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް ހުންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި

ބޮޑަށް އެދޭ  އެ އިޞްލާޙުަތއް ފާސްކޮށްދެއްވުަމކީ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް މިކަންކަމާ މެދުގައި ވިސްނުން ބަހައްޓަވައި

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖެ އެބަ  ނޑުމެްނގެ ަރްއޔިތުންނަ ޖެހޭ ކުރިޔަށް  ކަމެއް. އަުޅގަ ށް ޚިދުމަތްތައް އެބަ ދާން. އަުޅގަ

ދަށް ތަނަވަްސވާްނ ރުޞަތުތައް ައޅުަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާލިބެންޖެހޭ. މިކަހަލަ ބޮޑެތި މެގަ ޕްރޮޖެކްޓް ލިބޭ ކަހަލަ ފު 

 5755ނަވާ ބޭފުޅުްނ ބިލުން ެއ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސވެގެްނ އަންަނއިރުަގއި މިކަން ކުރަްއވަން ަހވާލުެވވަަޑިއގަން ޖެހޭ. މި އެބަ

ރެްއވުމަށް ެއކުަގއި ަރއްޔިތުންނަްށ ފައިދާ، އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް މިކަން ކުތެދުވެރިކަމާ، ެއކުރިކަމާ އިޚްލާޞްތެ

 ކުރުމުގެ ބާރު އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ގޮތުން މި  ކުރަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ މިކަންއަޅުަގނޑު އިލްތިމާސް 

އް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެ ، ލަ އެދުމާއެުކގައި. އަމިއްސްނުންތެރިަކމާ ންވާނީ ވަރަށް ވިދެވޭ ފަރާތްތަކުން މިކަން ކުރަ 

ޤައުުމ އެންމެ ފުރަތަމަ ިވސްނުމުގަިއ ބަހައްަޓއިގެން ަޤއުމަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކަގއި ، ފަރާތުގައި ާބްއވާފައި

 5760ވަންޏާ މިކަމުގެ  ެރިވްއޖެ ކަމަށްތުގައި މިކަން ކުރަންާވނީ. އެގޮތަށް އެކަން ކުޤައުމުގެ އިންޓްރެސްޓުަގއި ަމޞްލަޙަ

ނޑުމެންނަށް ކޮޅުނެތް ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައިކޮޅަށް އަސަބަބުން އަޅުގަ ކުރާނެ. އެންމެ ފައިދާރައްޔިުތންނަށް  ުޅގަ

 ކަމަށް ވެސް ިވސްނުން  މި ،ކުރީމާތޯ އްދެއްގައި ކިހިނެއް މިކަންތަނުން ކޮން ސަރަހަ ރަނގަޅަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑީ މި

ނޑުމެންގެ ދީނާ،ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުުމގެ ސަ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަްނކަން ހިމާޔަތް މި ލާމަތާއި ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުިމއްޔަުތގެ ބަހާތަކަށް ަރއްކާތެިރވާނެ ގޮތަށް މިކަން ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ކުރަްއވާނެ ކަމަްށ 

 5765ޢާލާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުބުޙާނަހޫ ވަތަهللا ރެއްިވއްޔާ މިކުރާ މަސައްކަުތގައި އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ިއރާދަކު

ނޑު ވެސް ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ބިލެްއގެ ވާހަކަ ކަުމގައި ދަންނަވަުމންބަރަކާތް ނުޑގެ ވާަހކަކޮުޅ  ،ލައްވާނެ. އަުޅގަ އަުޅގަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު ފުރުޞަތު މި  5770އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަށަމުން އަޅުަގނުޑ . އާދެ! ޢިއް ވަބަރަކާތުހޫ هللا ޢަލައިުކމް ވަރަޙްމަތުައއްސަލާމް`. 

 5775ުރގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަހަ މު އަހަރެކޭ. އެަގނޑުމެން ަޤއުމަށް ވަރަށް މުހިއްވަނަ އަހަރަކީ ައޅު 2118ދަންނަވަން އޮތީ 

 ސަރުކާރުން މި  މި ،ކުރާ ކަމަކީ ބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން މި . މިޑިމޮކްރެސީ ގެނެސްދީފަވަނީ  ށް މުޖުތަމަޢަ

އޮތީ އެންމެ، ހަމައެކަނި  މިހާރު މި ގައިޤައުމު ދަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެނެސްދިނުން. މި ޤައުމުގެ އިްޤތިޞާ މި ،ކުރާ ކަމަކީ

 މި ،އަށް ގެނެސް ތެރެއި ތަފާތު އިންޑަސްޓްރީަތްއ މީގެ. ޭއގެ ބަަދލުގަޑަސްޓްީރއެްއގެ ަމއްޗަށް ބަރޯާސވެފައެންމެ އިން

ދަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ެވގެން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިްޤތިޞާޑަސްޓްރީތަކުން ބަިއވެރި ދަކީ ތަފާތު އިންޤައުމުގެ އިޤްތިޞާ

 5780ރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނައިލާއިުރަގއި ކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންެވގެން މަސައްކަތް މި

ދޫކުާރއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ  އައު މަފްހޫމެއް ނޫން. ިރސޯޓުތައް އަށް ިމހާރު ކީ ާރއްޖެއެސް.އީ.ޒެޑަ 

ނޑުމެން އަަޖއިބެއް ނުވޭ. ސަުރކާރުން؛  ދޭ ވަރަށް ގިނަ އިނާޔަތްތަެކއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެން ރައީސް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން މިކުރާ މި ގަސްތުކުރަްއވާ ކަމަކީ ުކްއލިއަކަށް ެއއް ދުވަހު ހެނދުނުގައި ތެދުެވަވޑައި 

ނޑަެއޅޭ  ހިތްޕުޅަށްއަރަިއވަަޑއިގަތީމާ ިރސޯޓުތަކާ ނޫނިއްޔާ އެހެނިހެްނ ވެސް ތަންތަން ދޫކުރާ އުސޫލުން ބަދަލުކޮށް، ކަ

ނޑެްއގެ ތެެރއިން ތަންތަން ދޫކުރާނެ އުސޫލުތަެކއް ާޤއިމުކޮށްދިނުން. ެއއީ ވެސް ާޤނޫނެއްގެ ސިަފއިަގއި. ވަރަްށ   5785ގިުޔގަ

ހެންނޫންތޯ. ޤައުމެއް، ަޤއުމެްއގެ ގޮުތގައި ދެމިއޮންނަނީ ެވސް ުއސޫލުތަކަކަށް ތަބާވާ ބަަޔުކ މުހިއްމު ކަމެއް، އެ

ދިރިއުޅޭ އަިދ އުސޫލުަތކެއް ހެދިފައިވާ ތަނެއް އޮތް ކަމުގަިއ ވާނަމަ. މި ސަުރކާރުން މި ކުރަްއވާ ކަމަކީ އެީއ. 

ގެނެްސެގން، ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިަގއި  އެހެންވީމާ، ކުރިން ނެތް އުސޫލުތަކެއް އުސޫލުަތެކއްގެ ސިފަިއަގއި

ކުލަޖައްސަިއގެން ކުރިއަށް ެގންދެވޭތޯ މަސައްކަްތ މި ސަުރކާރުން ކުރަްއވަމުން މި ގެންދަވަނީ. ދެން އަެނއް ކަމަީކ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ހާލަތާ  ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަ ނޑުމެން ގެންނައިރުަގއި އަުޅގަ  5790ބޭރުގެ ބަޔަކު އަުޅގަ

ނުޑމެން ޤައުމަށް ވިސްނާއިުރަގިއ މި ޤައުމަކީ ކޮްސޓް އޮްފ ޕްރޮޑަކްޝަން ވަރަށް މަތީ ދޭތެރޭގަ އި ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަީށގެންާވ  ނޑުމެްނގެ ދިވެހިންގެ ތެރޭަގއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުންނަށް އަޅުގަ ޤައުމެއް. ޭއގެ މާނަ އަކީ އަުޅގަ

އްވިަޔސް. ދީގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ ޤައުމުގައި އެކަން ކުެރވޭކަްށ ރަނގަޅު މުސާރަތަކެއް އެބަދޭންޖެހޭ ކޮންމެގޮތެ

ނެތް. އަނެއް ކަމަކީ ާރއްޖެ އަކީ ބިން ހަމަ ރަްނވެފައި ޮއތް ތަނެއް. ބިން އެކަީށގެންާވ ގޮތެްއަގއި ލިބޭކަށް ުނެވއް 

 5795ާނޔަތްތަކެއް ީދގެން ނޫނިއްޔާ ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮސްޓް ޮއފް ޕްރޮޑަކްޝަން ވެސް ދަްއވާ އުސޫެލއްގެ ތެެރއިން އި

މިކަން ކުރެވޭކަށް ނެތް. ކަިއރީގައި މި އޮތް އިންިޑޔާ، ސްރީލަންކާ އަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވާނަމަ މި ޤައުމުތަކަކީ 

ވާދަނުކުެރވޭވަުރގެ ކޮސްޓް އޮފް ޕްރޮޑަކްޝަން ދަށް ޤައުމުތަކެއް. އެހެންވީާމ ވެސް އިނާޔަތްތަެކއް ދޭން  އިރާއްޖެއާ

ވަނަ މާއްދާަގއި  76މުކުރޭ. ދެން އަެންއ ކަމަކީ ަވޒީފާތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާއިުރގައި މި ިބލުގެ އެބަ ލާޒި
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އަށޭ  11އަށް ވުރެ؛ % 11ވަރަށް ސާފުބަހުން އެބަ ބުނޭ، ސްޕަވަިއޒަރީ ރޯލް ނޫނިއްޔާ މެނެޖީރިއަލް ވަޒީފާތަކުގެ %

ނަޑއެޅިަފއި އޮްތ ަވޒީާފ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަށް ައކީ ިދވެހިންނަ 01ބޭރުމީހުން ގެނެވޭނީ. ެއއަށް ވުރެ %  5800ށް ކަ

ޚާއްޞަ ސިފައެއް މި ޤާނޫން ލާޒިމުކުރާ. ދިވެހިންނަށް ވަޒީާފގެ ޔަޤީންކަން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. އެ މިންވަރަށް ނުލިބިއްޖެ 

ދިވެހިން ޓްރެއިންކުރުމަްށ  ކަމަށް؛ ދިވެހިން ނުލިބިއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ މީގެްނ އެބަ ާލޒިމުކުރޭ ޕްލޭނެްއ ހުށަހަޅައިެގން

ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ މިންވަރަށް މި ބިލުގައި މި ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ 

ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާށޭ. މެލޭޝިޔާ، ސިންގަޕޫރު، ަކއިރީަގއި މި އޮތް  ދަންނަވާލަން އޮތީ ދުނިޔޭގެ ތަޖުރިބާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިފިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ މިއީ ، އިންޑިާޔ، ސްރީލަންކާ   5805މި ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަުޅގަ

މިއަދުން މިއަދަށް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް 

 .الم عليكمالس  وޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޝުކުރިއް  5810 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޑަވެލިޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް. ރަޝީދަ މުޙައްމަދު މުޢާޒު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ބިލާ ބެހޭ  ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ައޅުގަ

 5815އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވެގެން މި އުޅޭ ކަންތައްތައް. ަރއްޔިތުން މިައދު ބޭނުންވެގެން މި އުޅޭ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް، މެންބަރުން ވެްސ  އުފާވެރިކަން ގެެނވެން މި ޮއތީ ކިހިނެއްކަން މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯދައިެދވެން މި އޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް. ރައްޔިތުންނަށް މި އުާފވެރިކަްނ އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރެިވގެންކަން މިއަދު އެންމެން ެވްސ ޤަބޫލުކުރޭ. އިޤްތިޞާދު ަހރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ފޮރިން 

ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ދި  ވެހިރާއްެޖ އަށް ގެނެވޭެނ މަގުަތއް ފަހިކުރުމަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު،   5820ކަމެއް. މިދެންނެވި ފޮރިން ިއންވެސްޓްމަންޓުތައް ިދވެހިރާްއޖެ އަށް ގެނައުމަށް ަޓކައި ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ އޮިނގަ

ޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް. ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން މިއަުދ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި މަ

އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން މިައދު މި ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ އެސް.ޒީ.ޒެޑް ބިލަކީ މިަވގުަތށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހަމަ 

ކީ މި ބިލުގައި ެވސް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުން ޖެހިފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަ

ކަންބޮޑުވާ މާއްދާަތކެްއ؛ އާެދ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންޮބޑުވާ މާއްދާތަެކއް އެބަ ހުރި. މި މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު 

 5825ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކާ އެްއގޮތަށް ބޭނުން އިޞްލާުޙތައް، މި ދެންނެވި އިޞްާލޙުތަކުގެ ތެެރއިން މުހިއްމު 
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މި ިބލު ޤާނޫނަކަށް ެވގެންދިޔުމަީކ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އާިއ  އިޞްލާޙުތަކާ އެީކގައި

ނުޑ ެވސް އެދެނީ ލަސްނުކޮްށ މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުަތކާ ެއީކަގިއ  އުފާވެރިކަްނ ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި ބިލު ފާސްވެ، ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިޔުން. ެދއްވި ފުރުޞަަތށް

 

 5830  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޠާރިޤަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނޑުމެްނނަށް މީގެކުރިން ފެނިގެްނ މި ދިޔައީ ޖީ.އެމް.އާރު. ޝުކުރި  5835އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ލައިންސްމަން  ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ މައި ެއއަރޕޯޓް ދީގެންިދޔަ ތަން. އާދެ، އަުޅގަ

އިގެން ނިންމީ. ފަހުން ބެލީމާ މި އެނގެނީ ލައިންސްމަން އޮފްސަިއޑް ދިދަ ނަގާފައި އޮްއވާ، ރެފްރީ އެއީ ގޯަލކަށް ހަދަ

އޮތީ ދިދަ ނަަގއިގެންކަން. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯޓް ނުދޭން ދިަދ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު  ނަގާފައި އޮްއވާ އޭުރގެ ރެފްީރ ވަނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޯޕޓް ދީފަ. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެްނދަނީ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ   5840އޭގެން މިންޖުވާްނެވގެން އެަތއް ފައިާސެއއް ޚަރަދުކުރަންެޖހިފައިވާކަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރަން މި އުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާަތކުަގއި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުަތކެއް ހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމުާދ ނުވަތަ ބަލައިގަެނވޭ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް ވެސް އެަބ  ބިލު، މިހާރު

ހުއްޓޭ. ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮްށ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ެޖއްސުމަށް ތިން ސަތޭަކ ައށް ވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު 

 21ދުވަސް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެއް ބޭފުޅަކު  31ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު، ޭއގެތެޭރގައި މި އޮންނަނީ މި ބިލުގަިއ 

 5845ދުވަހަށް؛ މިކަހަލަ، މިކަހަލަ  31ުދވަހަށް،  33ދުވަހަށް ބަދަލުކުރަނީ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް އޮްއވާ. އަނެއް ޭބފުޅަކު 

އޭުރެގ ؛ ސީވަނީ. މީގެއިތުރުން ިމ ބިލަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިރޔާ ގޮސްފައި ގެ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިގެން އުނދަގޫކުރުމު 

ކަެމއް.  ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ެމނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭޔާމީهللا އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުމިއަުދގެ ރަ ،ރިޔާސީ ެކނޑިޭޑޓު

ވަނީ މި މެނިފެސްޓޯ  އަޙްމަދު އަދީބު ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު 2113

. އުޅޭ ަކންތަކަށް އާނބަސް ބުނެފަކުރަން ހެންީވމާ، ރައްޔިތުން ވަނީ މި ބިލަށް ނުވަތަ މި. އެކޮށްދެްއވާފައިފްތިތާޙް

 5850ހެދުމުގެ ގޮުތން އެއްެވސް ބޭފުޅަކު މޮަޔމީހާ ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ފޮރުވަިއގެން ވިަޔސް ބޭކާރު އިދިކޮޅު މިކަމާ

ހިންނަށް ވަޒީފާެގ ށްގެންުނވާނެ. މީގެިއތުރަށް ދިވެލުމުގެ މަސަްއކަތްތަކެއް ކޮއިފޯކަސް ގެއްލުވަ ، މަސައްކަތްތައް ކޮށް 

ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ހިެމނިގެންދޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ދުގެ ތެޭރގައި ަވރަށްޤްޞަބިލުގެ މައަދިވެްސ މި  ފުރުޞަތުތަކާ
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ގެނެސްދޭނެ.  އަްށ އުފާވެިރކަން ެއކު މި ބިލު މާދަމާ ފާސްެވގެންދާނެ. ދިވެހިރާއްޖެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 5855 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަުޑއްވަރީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ 

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 5860 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑު ެވސް ވަރަށް އުފާކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރި ވަރަށް ބުަރ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މަސައްކަތެއް ނިމުމާ ންދާ ކުރެވިގެ އަދި މި .ހަމައަށް އަންނަމުންދާތީވެ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން މި މެދުގަިއ  ކުރި ބުރަ މަސައްކަތާ ބަހުސްގެ ތެރޭަގއި ވެސް ބައެއް މެންބަރުން އަުޅގަ

އެީކަގއި.  ކުރީ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އުަފއްދަވަމުން ގެންަދާވތީވެ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުެމން މަސައްކަތް މިސުވާލު

ނޑު ފާ  5865ހަގަކޮށްލަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ ކަންތައްަތކަްށ އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ައޅުގަ

 ކޮމެންޓު ހޯދައިގެން އަދި އެ ،ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވި އޮފީސްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުަވއިގެން  އެ  ،ކޮމިޓީގައި ކޭޓަރކޮްށގެން

ނ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވި ފަރާތްތައް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ  ޑުމެން މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ކޮށްފައި އަށް ހާިޒރުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ކޮށްފައި މި ސައްކަތެއް. އަދި މި ބުރަ މަ ވަނީ ވަރަށް ވަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ކުިރއިރުަގއި އެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަަދއްަކވަން ބޭނުންފުޅުވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވި މިންވަރަްށ މަސައްކަތް

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައިވަގުތުީދގެ  5870ބައެއް  ،އެީކގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންަވނީ. ހަމައެއާ ން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން މި ބިލާ ގުޅޭ .މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި ގޮތުްނ  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގަިއ  ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ނުވާކޮށްފައި ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަކަށް ައޅުގަ

މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ފާުޅކުރެްއވި ޚިޔާލުތަކަށް ވެްސ ވަިކވަކިން ިކޔާ އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެ. 

ަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަަތީކ އަޅު

 5875އިޞްލާުޙ  311ބުރަ މަސައްކަތެޭކ. އަދި މިއަދު އޭގެ ނަތީޖާެއއް ގޮތުން މި ބިލަށް  ކޮށްފައިވާ ވަރަށް

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަްށ އުފާކުރާ ދިޔުމަކީހުށަހެޅިގެން ނޑުމެންނަށް ކަމެއް. ސަބަބަީކ އޭގެ ވެސް ައޅުގަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެ ުޤ. ހަޤީޤަތުގައި މިއަުދގެ ިމ އުމެދުގައި އޮތް ޝަ ންބަރުންގެ މެދުަގއި މި ބިލާހާމަވެގެންދަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެން އިޞްލާޙުތައް މު އުފެއްދުންތެރި އްޖެހޭ ވަރަށް މުހި ދިަޔއިރު ފާހަގަކޮށްލަން އެބައަުޅގަ

ނޑުމެން ރީާޢ ޛަގެ ކުރެިވގެންދާ ބަހުސް ހުރި. އެެހންވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި މި އިޞްލާޙުތައް އެބަ އިން މާދަމާ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ރަނގަޅު އިޞްލާުޙތައް އި،ވޯޓަށް އަހަ   5880 މެންބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ ؛މި އިޞްލާޙުަތކުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ،އަށް ފެންނަ ރަނގަޅު އިްޞލާޙުތައް ޤަބޫލުކޮށްގެން މި ިބލު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާިއރު  އަުޅގަ

މި ބިލު ވެގެންދާނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލަކަށް. އާދެ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރަީއސް ޔާމީންގެ އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުަގއި

އަށް ފޮރިން އިންވެސްޓަރުން ގެނައުން.  ރާއްޖެދަނީ  މު އަސާސްައކަށްެވގެްނ މިއްނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ވަރަްށ މުހިމެ

ޖެހޭ އެަފރާތްތަކަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް  އަށް ގެންަނއިރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެއެހެންވީމާ، ފޮރިން އިްނވެސްަޓރުން ރާއް

 5885ފަރާތްތަކަްށ ރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރިކޮްށގެން  ދަނީ އެ  ކިޔަން. އެފަރާތްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކިާޔ ހޫނު މަރުޙަބާެވގެން މި

ނޑުމެންޭއގެ ،ރަނގަޅު އާމްދަނީ ލިބެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދީގެން  ގެ ރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދަށް ވެސް ނަފާވެރިކަްނ ން ައޅުގަ

ނޑު އަސާސްަތކަށް  އަންނާނެ މަގުފަހިވެގެންދިޔުން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ަކނަޑއެޅިގެންާދ މައިގަ

 މު އްޤްތިޞާދަށް އަންނާނެ ވަރަށް މުހިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އި، އްމުގޮތުގައި ވަރަށް މުހި ބަލާއިރު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ށް ލިބިގެންދާނެ. ންނަިދވެހި ރައްޔިތު ޒީފާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެބަދަލަކަށްވެގެންދާނެ ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއގެ ވަ 

ނޑުމެްނެގ  ރީޢާޛަ މި ބިުލގެ  ެއކީަގއިހަމައެއާ ނޑުމެންގެ ަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުުރވެގެންދާނެ. އަުޅގަ  5890އިން އަުޅގަ

ނޑު ރަށްތައް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މެްނެގ އަޅުަގނޑު ތަަރއްީޤވެގެންދާނެ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ގެ ތަރައްޤީ މެން އަުޅގަ

ނޑު، ުލެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާކަށް ވާސިއު އުސްމިނައަ ނޑުމެން މިމާސްކޮށްލާއިލްތި އަުޅގަ ކުރި ބުރަ  ހިތްވަނީ ައޅުގަ

ނޑުެމން ހުރިހާ މެން ައގު  މަސައްކަުތގެ ނަށް މި ބަރުން ވެސް ވަޒަންކުރަާމ ހިނގާށޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންއަުޅގަ

މި ބިލަށް ޒުމެްއގައި މާދަމާ ޢަައޅުަގނޑުމެން ެއއް  ދީ މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައިޞާ ތިން އިޤްއި ރީޢާޛަބިލުގެ 

ނަޑއަޅަމުޢަޒުފާސްކުރުމަށް މިއަދު  މާދަމާ މަޖިލީހުން މި ބިލު ،ދީގެން ވޯޓު  5895ދެްއވި  މާ ހިނގާށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޢާރިފަށް ފުރުޞަތުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ކެލާ ދާއިރާމެްނބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 5900 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިފް ޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ނުޑ ފުރަތަމަ ވެސް މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނު `. ޝުކުިރއްޔާ ވީތީ ިމއަުދެގ އްވެިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަރަށް ބުަރ  ،ދަންނަވަން. އަދި މި މަސައްކަތްފާނުގެ ޓީމަށް ޝުކުރުމަނިކު އެ ާއއި ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ވެސް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެްއ ދަންނަވަން.  ބަރުންނަށްގެ މެންތިޞާދީ ކޮމިޓީ ެޅއް ކޮށްެދއްިވ އިޤްޕުމަސައްކަތް

 5905މެވަަޑއިގަތީ ާރއްޖޭަގއި ނުކު ވަނަ އަހަރުގެ ރިާޔސީ ިއންތިޚާބަށް ރައީސް ޔާމީން 2113 .ސްއީޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 ،ފާނު ވިދާޅުވީމަނިކު . އެނެކަމުގެ ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންފަ ދީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަެކއް ގެނެްސދޭތިޞާއިޤް
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ހާސް ޑޮލަރަށް އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ  ހާސް ޑޮލަރު ފަނަރަ ހާސް ނުވަތަ ހަތް ހަ ހޭ ޖެރައްޔިތެއްގެ ބޮލަކަށް މިހާރު ދިވެހި 

ތިޞާދީ ތަޞައްވުުރ އްވުުރ، އިޤްފާނުގެ ތަޞަމަނިކު ހަރު ނިމޭއިރުގައި. އެއަ 1މަނިުކފާނުގެ  ދަވައިެދއްވާނަމޭ އެހައް

އިން އެ  ރީޢާޛައެސް.އީ.ެޒޑު ކަހަަލ ބިލެއްެގ ބިލެއް ސްޓްމަންޓުގެ މަްއޗަށް. މިފަަދ ނާވެގެްނވަނީ ފޮރިން އިްނވެ ބި

 5910ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެަތއް ހާސް  ،އްވީމަދެްއވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެރައްޔިތުްނނަށް ހޯއްދަވައި އުފާވެރިކަން ދިވެހި

ނޑު ދަންނަވާނީ މިިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސްެދއްވީ. ވޯޓު ފާނަށްމަނިކު އެ ބަޔަކު ތިޞާދީ ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ިއޤް އީ. ައޅުގަ

މިހާރުވެްސ ހައިސިއްޔަތުން ައށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްގެ  ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްދޭެނ ބިލެކޭ. އަޅުަގނޑު ހއ.ދިވެހި

ެގ  ހއ.ޕްރޮޖެކްޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހޭވަން  އައި ،ވާހަކަދެެކވެުމންދާ ތިޞާދީ މެނިފެސްޓޯގައިމެްނގެ އިޤްއަޅުަގނޑު

މުޅި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއަށް ވަރަްށ އަދި ޢާއްމުކޮށް  ،އަދި ހއ.ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ،ބަރުންންފަސް މެ

ނޑަ ަރއީސް ޔާމީންގެ މި ޕޮލިސީ .ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުުރވެިރވާ ،އުފާކުރާ  5915ނޭގ ށް އެއަށް އަުޅގަ

އްވުރަށް ނުތަނަވަސްކަން ހުއްޓަސް މި ތަޞަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ކުދިކުދި ހިތްގަންނައަށް ނިސްބަތްެވަވޑައި  އެމް.ޑީ.ޕީ

އަުކ އީދުުކރައްާވ ހެއްަކކީ ދެންމެތާ އެ ޅުން ބޭފު ބޭފުޅުން ވެސް ާތއީދުކުަރއްާވ. އެ ނޫނީ މި ކޮންސެޕްޓަށް އެ 

ށް ބޭފުޅުންނަ އެ ކަމަށް ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ލަށް އެބި މި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިންދެްއކެވި ވާހަކަފުޅު

ަތ މި ޤާނޫނު ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަ ،ލު ރަނގަޅުކުރުމަށްބި ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްަވިއގެން މިވަޑަިއގަންނަވާ އެތައް ފެނި

ނޑަށް ޔަޤީްނ މިއަކަށް އެ ކުރެްއވި މަސަްއކަތްޕުޅު. ބޭފުޅުން އެ  5920އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން ދެކޮެޅއް ނަހައްދަވާނެ.  އަުޅގަ

މިއަދު މި ތަާޢރުފްކުރެވެނީ ެއސް.އީ.ޒެުޑެގ  ،ފަދައިން ނު މެއް ތަޢާރުފްކުެރވުކާރުަގއި ާރއްޖޭަގއި ޓެްކސް ނިޒާސަރު

ނޑުކުދިކުދި ހިތްހަމަނުޖެހުން ހުވެސް  ގެބިލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއް. އޭރުގައި ައޅުަގނޑުމެން މެްނ އްޓެއް ކަމަކު އަުޅގަ

ދީގެން އެ ިބލު ފާސްކުރެްއވި ފަދައިްނ ޓުވެސް ވޯ ބަރުންއިދިކޮޅު ހުރިހާ މެން ވެސް މުޅި އޭރުެގ ސަރުާކރާ

ގަންނަާވ އި ބަތްެވވަޑަ ސްއްުޤގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިންގެ ޙަތުއެދުމަކީ ހަމަ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔި  ،އަޅުަގނުޑގެ އާދޭހަކީ

 5925ިއ ވަސްބަތްވެަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވެސް ިމ ބިލަށް ތާއީދުކޮށްދެއް ން ޕާޓީތަކަށް ނިހެނިވެސް އަދި އެހެ ބޭފުޅުން

ނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މާދަމާ މި ބިލު ފާސްެވގެންދިއުން. ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ދިވެހި   ފާސްކޮށްދެއްވުން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހޯއްދަ ،ހުރި ފޮނިމީރުކަން ލިއްބައިދިނުން ން ލިބެން ރައްޔިތުންނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ަވއިދެްއވުން. އަުޅގަ

ށް ނޫން ީމގެ ކަަވތަ ރަށްތަކަނު ށް ކަދާއިރާަތކަބޭފުޅުންގެ ގަންަނވާ ތްެވވަަޑއިވެސް ިމއަދުގެ ސަރުކާަރށް ނިސްބަގައިމު 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ  މި އަޅުަގނުޑމެންނަށްކަމަށް  މިއަންނަ އަަހރަށް ލިބޭނެ އްޔިތަށް.ހި ރަވެފާކުރާނީކީ. މުޅި ދިނަ ،މަންފާ

ނޑުމެންނަށް ޚަރަދުކުރަން އެބަ ކުކަމައެ  ރުފިޔާ. ިދެވހި ންއަބިލި 13އްޔާ ޖެ ދާ ރޭޓުން ކަމަށް ވެއް މިހާރު މި  5930 އަުޅގަ

ނޑު ން ރުފިާޔ އަންދާޒާކުރެވިފައަބިލި 22،23ތް އޮ ށްރަށުގައި ހުރި ރައެއްގެ ކޮން ބޭފުޅަކުތޯ ރާމެން ކޮން ދާއި. އަުޅގަ

ތިޞާދީ ގޮތުްނ އަށް އިޤް ޖެ މި ކަންކަން ކުރެވެން އަންނަނީ ދިވެހިރާއްބައިަވރު ބޭނުންވޭ. ނުވަނީ. ކަންކަން ބޭނުން
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މުން ވު ސް.އީ.ެޒުޑގެ ބިލަކީ ޤާނޫނަކަށްއެ ،މި ބިލަކީ، ނަމަ . އެހެންކަމަށްވާވަރަށް ބޮޑު ނަފާެއއް ލިބިެގން

 ގޮތެއްަގއި ފައިާދވާނެ ބިލެއް. އެންމެންނަށް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖުމްލަ މެންަގނޑުއަޅު

 5935 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އަރުވަން. ތުޢަލީ ސަލީމަށް ފުރުޞަރި މެންބަރު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެޝުކުރިއްޔާ ޢި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ

 5940މިއަުދ އަކީ،  ންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަޅުަގނޑު ދަމިއަދު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު ފާސްކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑު މިހެވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އު ކަމަށް ަޓކައި އަުޅަގނޑު ދެވޭއިނ ނޑު  ،ނީވަމި ދަންނަ ންާފކުރަން. ެއއީ އަުޅގަ  އަުޅގަ

ލާަފއި އިސް ައޑުއަހަވެ  ހަމަގައިމުފައި އޮންނާނެ. ފަހުން އަޅުަގނޑު މުސްކުިޅވާ ދުވަހު ެރވި މި ދައްކާ ވާހަކަ ރެޯކޑުކު

ނޑު ނެ މި ދައްކާ އަރާތަށްހި އަީކ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރާ  ވަން ޭބނުންވާ ވާހަކަދަންނަ ވާހަަކ. އަުޅގަ

 5945، ފުދޭ މުއްސަނދިދިވެހިންނަކީ ަތޞައްރަފް ،ވެމުޅިން އެްއކޮށް ބަދަލު އާިއ ކުލަ ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިާރއްޖޭެގ މަލަ

ނޑުންކަްށ ވެގެފުދޭ މުއްސަނދި ސަރުކާރަދިވެހި ސަރުކާރަކީ ތަަޞއްރަފް  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ.  ދާނެ. އެވާހަކަ އަުޅގަ

ކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ެވރި ،މޮޔަވެފައި ހުންނެވި  ،އަޅުަގނޑު އިދިކޮޅު މެންބަުރންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

 ،އް ވެސްކެތަކަށް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ޚިޔާލުފުޅުފުޅުންނަބޭ ނުތިއްބަވާށޭ. ތި  ބޭފުޅުން ގަިއ ތިވެރިއެްއގެ ދަށުނުވާ ބޭނުން

އް ެވްސ އެ ވެިރއެްއގެ ފަހަތުަގއި ިތބެގެން ނުގެެނވޭނެ. ވެިރކަން އަދި ބިލަކަށް އިޞްލާޙުތަކެ  ވެސް ވުރުަތކެއްތަޞައް

 5950ެވސް ޕާޓީގެ ވެިރކަން ވެސް ދަމަިއގަންނަން  ގެންން. ގަދަކަމުން އޮޅުލަިއަގނެގެނެހެން ކަމެއް ބޭނުމެއް ނޫއެނޫން 

ވަނީ މީހާ ބޭނުން އެ ވެްސ މީހާ ދުރަށް ލާފަިއ  އެ  މަތިލިޔަްސ ެވސްރިކު ިރކަމަށް އެހެްނ މީހަކުބޭނުންވަނީ. ވެ

 ؛އަސްލު މި ބިލު ސަރުކާރު ީކ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރު އައީ އަ ކަން. އަޅުަގނޑު ދެން ަދންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަވެރިކަ

ނޑުމެންމެނިފެސްޓޯގެ ސިފަ އޭރު އޮތީ ވިއްަކއިގެނޭ. ށްންނަ ޕީ.އެމުން ރައްޔިތުޕީ.އޭރު   މެންދީބުއަ ،އިަގއި. ެއ އަޅުގަ

އޮތީ  ން ިމ ބިލު ސަރުކާރަށް މިގެ ސިފަިއގައި ސަުރކާރުެގ ތެރެއިއޮތީ ބިލެއް  މިއަދު މި ތިޞާދީ ބޭފުޅުންދަ އިޤްފަ

ނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ މިއަދު ސަރުކާރުގައި އޮތީ ގެންނަވާފަ މަޖިލީހަށް މި، އާދެ  5955ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ . އަުޅގަ

. ވަރަްށ ޅެއް ނުދައްަކވާނޭވާހަކަފުބޭބޭފުޅުން ހޮޅި ދީ ޞާތި އިޤްބޭފުޅުން ބޭފަދަ  މެންދީބު އަފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްެބވި 

އަުއ ނދި ފަދަ މުއްސަ އުމު ނުދެކޭޤަ ންޏާ މިވަ ން ފާސްކޮށްދީފި ކަމަށްޤާނޫނު ތިބޭފުޅުެއކު މި  ގެން ސާބިތުކަމާކެރި

އަހަރު  11 ރަށްރަށްފަޅު އިނގޭތޯރި ހު ައތޮޅުގައި އެބަ . ށ.ވާނޭއްފުޅުންނަށް ގެނެސްދެބޭ ޔަދުވަސްތަެކއް ތި

މަސް ފެކްޓްރީއެއް ހަދަްނ ކީކިމިނި ކިޔާ ރަށެއް  ؟ކޮން ކަެމއްތޯ ކުރެުވނީ ަގއިގެންއަހަރު ނަ 11 ،ނަގަިއގެން
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 5960ގާކޮެޅއް ވެސް އް ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އެްއޗެދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްެޗއް ނެތް. އަހަރު.  11އުޅޭތާ ނަގަިއގެން 

އަހަރު ޓެކްސް  11 މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން، އެހެންވީމާރި ަރީއސް. ބޭ ޢިއްޒަތްތެއް ނަާގކަށް ެވސް ނުލިވެލިކޮޅެ ނުލިބޭ. 

މެއް ނެތް. ކަ ދެކޮޅުހަދާނެ މިކަމާފްރީކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑެތި އިްނވެސްޓަރުން ގެްނނަންއުޅެން ފެށީމާ 

ނަތާ. އަހަރު ވެއްޖެ ދީފައި އޮން 21އަހަރު ެވއްޖެ،  11ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދޮިޅޔަދޫ ކިޔާ ރަށެއް ވެސް އެބަ އޮތް. 

ނުފޭބޭ ރައްޔިތަކަށް. ިވއްސާރަ  ވެސްއި ރަނުފެބޭ. އަ ެވސް އި ށަކަށް އަރައެއިން ރަ ؟ކޯްއޗެއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް

 5965އަހަރު ީވއިރު ކޮްނ  11ށް ރަްއޔިތުންނަ، ލެވޭ ެއއިން ރަށަކަށް. އެހެންވީމާމޫސުމެއްގައި ބަނދަރު ވެްސ ކޮށްނު

އިގެްނ ައއިސް ިމއަދު މިއަުދ ައއު ތަަޞްއވުރަކަ  ،. އެެހންވީމާއެއްޯތ ވީސަރުކާރަްށ ކޮން ފައިދާ  ؟އެއްޯތ ވީފައިދާ

 211، 311ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންގެ ަތނަވަސްކަން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް އައިހިނދުަގއި އެައށް ފާޑުފާޑުެގ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުަގއި މިއަދު މިހާކަ އިޞްލާޙު ލަްއވަިއގެން އުޅުްއވާނެ ރު އިދިޮކުޅ މެްއ ނެތް. އަުޅގަ

އެކު މި ބިލު  ވަރަށް އޮމާންކަމާކަން. މި ބިލަކީ ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ބަރުން ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާމެން

 5970 ނެ. ޝުކުރިއްޔާ.ދާނިމިގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ

 

 5975  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން މި  12ގެ %ރައީސް. މި ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ  ކުރަނީ ރަދުޚައަުޅގަ

ތުގައި ވަރަށް ސީިރއަްސ ޙަީޤޤަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި މި ާރއްޖެ ދަރުވާފަިއ އޮތް ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި. މިއީ 

ނޑުމެންެގ މިނިސްޓަރުން ގޮވަިއގެން ަކނޑުައޑީަގއި ަޑިއވްކުރަން ުއެޅގެންނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ެއއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުާރ ކޮންމެ ދަތުރަކީ ރާއްޖޭެގ  މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީއެއް ނުުކރެވޭނެ. މި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެން ކުރާ ަދތުރަކަށް ވަންޏާކަން ހަލާކުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ ފަތުރުވެރި  5980މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީެއްއ  ގެއަުޅގަ

ރިއްާޔ ބޭރަށް ކުރަްއވާ ކޮންމެ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ވިާދޅުވަނީ ިމ ހޫސުލްޖުމްގެ ައޅުަގނޑުމެންގެ ރައީނުކުރެވޭނެ. މިއަދު 

ނޑުމެން މި ފުރުޞަތުތައް  މިއީ ސުވަުރގެ އަންނާށޭ، ކުރަންށޭ. އިްނެވސްޓުރާއްޖެ އަށް އަންނާ އެކޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ތަނަވަސްކޮށްދީގެން ނޫިނއްޔާ ކަެމއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ބޯެޑއް އޮތީ  ވަަނ މާއްދާަގއި މި 10މިއީ ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހާވ ކަމެކޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ޤާނޫނުގެ 

 5985މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް  17ކުރާ ހަމަެއކަނި ެދ މެންބަރުންނޭ މި ތިއްބަވަނީ. ހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންއުފެދިފަ. ރައީސުލްޖުމް

ުތ ތަފާ ؛ންން، ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީރާތަކުން. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއެކުެލވިގެްނވާ ބޯުޑަގއި މި ިތއްބަވަނީ ތަފާތު ާދއި
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ވަނަ  11މި ޤާނޫނުގެ  ،އެއްބެހޭ ޚާއްޞަ މާއްދާ ހަމައެއާިއއެުކަގއި ކަަރޕްޝަނާ ތިއްބަވަނީ.މި ދާއިރާތަކުން ބޭފުޅުން 

 111އި ވިޔަްސ، ކަމުގަ އަން ޑޮލަރުމިލި 211އެީއ  ޚާއްޞަކުެރވިފަ. އިންެވސްްޓމެންޓުއޮތީ ކަރަޕްޝަނަްށ  މާއްދާ މި

ެއއްެވސް  މަށް ވަންޏާ ެއ އިންވެސްޓްމެންޓުޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި ކަކަރަ ،ކަމުގައި ވިަޔސްން ޑޮލަރުއަމިލި

 5990ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއަކަށް ބަދަލެއް ވެސް ދޭކަށްސަރުކާރަށް ނެގޭނެ.  ،ސަބަބެއް ނެތި އަޅުަގނޑުެމންނަށް

 ޓަކައި ެއއަރޕޯޓްތަކާއި  ކުުރމަށްމުޅި ރާއްޖެ ތަަރއްޤީ، ކުރުމަށް ަޓކައި ަގނޑުމެްނގެ މި ދާއިާރ ތަރައްޤީއަޅު

މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ބޭރު ފައިސާ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަެކްއ  ،ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ބަނދަރުތަކާއި

ނޑުމެންގެ ެތރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ިމ ބުނަނީ ސްކޫލެއް ނެތޭ،  ،އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިުމކޮށްގެން. މިއަދު އަުޅގަ

. މި ަކންތައްތައް ރަނގަުޅކުރެވޭނީ އޭޖެހެ ހޮސްޕިޓަލެއް ނެތޭ. ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން އެބަބަނދަރެއް ނެތޭ، 

 5995އަޅުަގނޑުމެން އާމްދަނީ ހޯދައިގެންނޭ. ިސވިލް ސަރިވްސ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނެ މުސާރަ އިތުރުކޮށްލާނެ އާމްދަނީ 

 ފޯނު ބިލާއި ބިލާއި ކުރަން މި ޖެހެނީ ކަރަންޓުރަދުޚަައޅުަގނުޑމެން  71ޓުގައި ނެތް. %އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު ބަޖެ

އަށް  މި ލިބޭ އާމްދަނީ ދެ ގުނަޖެހޭ  . އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަށްލިތަކައްތަކުގަ. ތަންތަނުގެ ކުމި ފަދަ ކަންތަ

ނޑުމެންގެ ތަަރއްޤީެގ ައއު ުއސްމިންތަކަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ދާން އިތުރުކުރަން އެބަ  . ޖެހޭ އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ވިއްކަން އެއުފެއްދުންތައް ބޭރުގެ މާކެޓުތަކު އުފައްދާ ގައި ަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭއަޅު ޖެހޭ. އެ ބަ ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކޮށް، މި ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މުޅިން ނޑުމެންނަށް ވިިކގެންދާނީ އަުޅގަ  6000 ؛އެްއޗެހި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖެ ގެންގޮސްއިޤްތިޞާދީ މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް އަ މެދު  ކަމާދީގެން. މިކަން ކުރެވޭނެޅުގަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާޝައްެކއް ނޑުމެން ގޮުތގައި  ނެތް. އަުޅގަ ޚާއްަޞކޮްށ ، ވެސް  ގެ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްމި ބިލަީކ އަުޅގަ

 !ބަލަ ލަސްެވގެްނދާނެ. ނިކަން ވިސްނާދާ ދާއިރާތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަމި ޒޯނު އުފެދިގެން

ތަުކގެ ސޯޓުމުަވްއޒަފުންނަކީ އެ ރި  21އިން %ޓުތަކުަގއި މިއަދު ަމސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަފުްނ ތެރެސޯރި

 6005ވެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮށްދީފައި ތިބި ބައެއް. އެހެންތަކުން ތަމްރީންމެނޭޖްމެންޓު

ދާއިުރަގއި އެ ޒޯނުތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަޒީާފގެ ވަރަށް ފަދަ ޯޒނެއް ތަޢާރުފުވެގެން މި ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް. ،ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްެވގެންދާނެ ނުޑމެން ކިޔަވާފައި ތިބި މޮޅެތި  އަުޅގަ މިއަދު އަޅުގަ

 ކަމުގައި ވިޔަްސ، ހިއުމަން ަކމުގައި ިވޔަސް، އިންޖީނިއަރިން ކްނޮލޮޖީޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން. ެއއީ ޓެ

ދާނެ. އް ލިބިގެންންމެ ދާއިރާއަކުން ކުރިއެރުންތައިން ކޮކަމުަގއި ވިަޔސް، މިަގއި ވިަޔސް، ފައިނޭންސްކަމުސްރިސޯ

 6010 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢި 
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 6015  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ނޑަކަށް ނޭނގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީއޭ މި ކިޔަނީ ކޮންއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި  ކަމެއް.  ބަޔަކަށް ރައީސް. އަޅުގަ

 ންނަ އޮ އެއްއިދިކޮޅު ޕާޓީ  ،ެއއް ކުރާ ޕާޓީރު އަުޅަގނޑަކަްށ ނޭނގެ ވެރިކަންއަޅުަގނޑުމެން ރިޔާސީ ނިޒާެމއްަގއި އުޭޅއި

މް ހޫނޑަށް ީހވަނީ ޕާލިމެންޓަރީ މަފްކޮންމެެވްސ ވަރަކަްށ ައޅުގަ އެހެންވީމާ،  ކަމެއް. އޮންނާނީ ޕާޓީތައް.

ބޭނުްނ  ،ގޮތަށް ރުޔަސް އެއް ގެން ކާޅުބަ ިކޔައި  ކޭޕާޓީއެ ފަދަކޮންމެ  ،ނޑު! އަޅުގަ ދަސްކުރަންވެއްޖެހެން. އާދެ

ނޑުމެން ދާނީ އިނގޭތޯ.   6020ޮކންމެއެއްެޗކޭ ިކޔަސް. މިއަުދ  ،ކިޔަިއގެން ުއޅުނަސް ކީކިިމންޏޭވާހަކަެއއް ަދއްކާފަިއ އަުޅގަ

 !ކުިރމަތީ ހުރި މެންބަރެއް. ބަލަުޑގެ ރެޯކޑަށް އަުރއްވަން ބޭނުންެވގެން އުުޅްއަވއިފި މިތާ އަޅުަގނވާހަކަދެްއކިއިރު 

 !އި. ަބއްަލވާގަކި ވާހަކަ ވެްސ އެަބ އޮތޭ ރެޯކޑު ގަސްޓް މަހު ތެރޭަގއި ިމތާ ދެއްއޭާނ އޮ ؛ ވަނަ އަހަުރގެ 2111

ގަސްޓް މަހު. ަވނަ އަހަރު އޮ 2111ޅުްއވަންޏާ. ދީފާނަން ތިހެން އު ވެސް އަޅުަގނޑު އިހަށްދުވަހު ބެލިން. ކިޔައި

ނޑު މިއަކަށް އިދިޮކޅެްއ  ،އެހެްނވީމާ، ވާހަކަ ނިންމާލަން މި ޖެހެނީ. އާދެ! ވަރަށް ގިނައިން  ތޯ.ދެއްނީ ގަޑިޖެހެ ައޅުގަ

ނޑު މި ިއޞްލާޙުކުރަން މަސައްކަްތކުަރނީ. ދެން އަ ނުޑ ވާހަަކ ނިންމާލަން ނުހަދަން. އަޅުގަ  6025ކުރަނީ ގަސްތުުޅގަ

ގޮތުން  ގެއަތޮޅު މެންބަރެއް އް ކަމަށް ވާތީެވ، މ.ްނގެ ތެރެއަށް އަިއސް އޮތް ެއއްޗެ ޜަގެ ވިރިއްޔާހޫރައީސުލްޖުމް

އްެކިވ ގަސްޓް މަހު ދެވަނަ އަހަުރ އޮ 2111ންނަވައިގެން މި ތަނުގައި މި މާލަމްގައި ހުޔާމީން هللا ޢަބްދު

ނޑުމެން ޔާމީން ވިދާޅުވި ވާހަކަެއްއ މި ކިޔަނީ. هللا ދުޢަބް، އެ ަމނިކުފާނު ވިދާޅުވީ. އާދެ! ވާހަކަފުޅަކުން އަޅުގަ

އެއްެޗއް ލިބެން ހުންނާނީ  އެ މީހަކަށް .ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައިއަޅުަގނޑުެމން ޖީލުތަކުގެ ކުރިމަގު ޓަކައި ށް ޖީލުތަކަ

 6030ދައުލަތަށް ޢަމަލުކުރެޭވ އެކީ  މުދަލަށް ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަމާދައުލަތުގެ ހުންނަ މުދަލުން، ދައުލަތުގެ ހުރި މުދަލަކީ އެ 

އް ރޫފެޢުރުމަމުއަ އެ ތަންތަނަށްށް ދޫކޮށްލައިގެން ަދއުލަތަކަށް އަހަރަ 31އަހަރަށް،  21އެްއޗެއް ގޮތަށް އޮތުމުން 

  ..ޔާމީން ވިދާޅުވި އެްއެޗއް.هللا ޢަބްދު .ނުހިންގޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 6035ބަރު ސަޢުދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ވިލިނގިލީުމގައި ދަންނަަވން. ކަނިމުމަކަށް އައީޖުމްޙޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު 

 އަރުވަން.ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލީ

އިކޮނޮމިކް ޒޯުނެގ ސްޕެޝަލް  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްމި އާދެ! ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު މިއަުދެގ  ދެްއީވތީއި މި ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދިވެހި ސަުރކާރުން އެކަށަހަުޅއްވަ ބިލު،   6040އަުޅގަ
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ވަރަށް ޚާއްަޞ  ޔާމީން ޢަބްުދލްޤައްޔޫމަށްهللا ބްދުރިއްޔާ އަލްފާޟިލް، އޮނަރަބަލް އަލްފާިޟލް ޢަހޫރައީސުލްޖުމް

އިން ިވޔަފާރި ޚިދުމަތް  ދިވެހިާރްއޖެއާބާދީ ުނވަތަ  ސަބަބުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލުގެ

 ަގއި އިްނޑިއަން ކޮންޓިނެންޓާއި ތެރޭަޔކަށް ެއބަ ދޭ އަރަިއގެން. ޭއގެން ބައައަން، އެތަްއ ބިލިއާބާދީ އެަތއް ބިލި ހޯދާ

މުޅި އިްނޑިއަްނ  ލާމެހިގެން މި ދިވެހިރާއްޖެގުޅި ޓިނެންޓުަގއި އެފްރިކާ ކޮން ކީއަދި ހަމައެއާއެ  ކޮންޓިނެންޓާ ޗައިނީޒް 

ނޑުމެން މި ދިއުުމގެ ގަދަ ޝޮޕިން މޯލަށް ބަދަލުވެގެންއޯޝަންަގއި އޮތް އެންމެ ަވރު  6045ކުރަނީ. ލާއާއުންމީދު ައޅުގަ

ރައި، ިދވެހިންގެ އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެަތްއ ދަރަޖައަކަށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން ކުރިއަ

ނޑު ެއއްވެސް މެ ކަމާ ދާނެހުޒީބު ބަޔަކަށް ވެގެންހިންނަކީ ތަ އް މުއްސަނދިވެ، ދިވެދިވެހިންގެ ޖީބުތަޖީބުތައް  ދު އަޅުގަ

ރިއްޔާގެ މި މިންނަތް ހޫިމއަދުގެ ަރއީސުްލޖުމް ،ރިއްޔާހޫިމއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްނުކުރަން. އެކަމަށް ޓަކައި ޝައްެކއް

ެގ ފޮނިމީރުކަން މިއަދު މި ރައްޔިތުްނެގ ކުރިއަރަިއ ދިއުމުޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު މިއަދު  ކަތްޕުޅުން މިއަދު ިދވެހިމަސައް

ނޑު ދިއުމުގެ އުފާ ފާސްވެެގންއިސިއްޔަތުން މި ބިލު މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަ  6050މިއަދު އަޅުަގނޑަްށ  ؛ހާސިލުއަުޅގަ

. ިމ ނެތްއެްއވެސް ޝަްއކެއްންބަރެއްގެ ދައުރު ައޅުަގނޑަށް ލިބުނީތީ އުފާކުރަން. މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ މެ ،އުފަލުން

ދިއުން. ދިވެހިްނނަށް މިކަމުގެ ވެސް މަންފާ ނީ ދިވެހި ދީބު މުއްސަނދިެވގެންދިއުުމގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާބިލު ފާސްވެގެން

މެދު ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުަގއި ނުތަނަވަސްކަްނ  ހަދައި މި ބިލާދިުއން. މި ބިލަށް ދެކޮޅުގޮތުގައި ލިބިގެން ފުރިހަމަ

 ލާ ެނ ަކމެއް ނޫން. މިއަދު މި ބިއުފެއްދުމަށް ޓަަކއި ބަަޔކުމީހުން މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ިމއީ ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާ

 6055އް ދިވެހިންނަށް ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަ މި ބިލާ ިހންގެ ހިތްތަކުަގއި ނަފުރަތާއި ދޭތެރޭގައި ެއއް ބަަޔކު ދިވެ

ނޑު މި ދެމުން މި ގެންދަނީ އެއްވެްސ ކަހަލަ މި ބިލުގެ  އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

ގެ ހުރިހާ އާދެ! އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި އަދިެވސް އެްއ ފަހަރު މަޖިލީހު ޮގވާލަން.ފުރުޞަތުގައި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ވޯޓުަގިއ ބައިވެިރވުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ މި ބިލު ފަރުމާކޮށްދެއްވަިއ، ލިބިގެންދާނެ ޝަރަފެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެކަމަށް ޓަަކއި 

ނޑު ޮގވާލަމުން ނިންމާލަން. ދެމި ިބލަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުރުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުިރއެ  6060ްއވުމަށް އަުޅގަ

 .و رحمة هللا و بركاته الم عليكموالس  
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައށް هللا ރަޙީމް ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް

 6065 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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ަރއީސް. އާދެ!  ބިުލގެ ބަހުސްަގއި އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ފުރުޞަުތ ޝުުކރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި الم عليكم الس  `. 

ނ ފާޟިލް އަޙްމަދު ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އޮނަރަބަލް އަލްރީ ޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްއަޅުަގނޑަށް ދެްއވީތީ، ވަރަްށ ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނުޑވެސް ބޭުނންވީ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެްއ ނިހާން ޙުސައިން  6070މަނިކަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

 ަރއްޔިތަުކ ދިރިއުޭޅ އަތޮަޅކަށް ނިމިގެންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ ހައްދުންމައްަޗކީ ވެސް މި ބިލުގެ އިންިތޒާރުަގއި ތިބި 

ލަން. އާދެ! ިއ އެްއޗެއް ދަންަނވާދޭތެޭރގަ ސް މި ބިލާވެ ނިސްބަތްާވ ކޮންމެވެސް އެްއ މެންބަރަކު  ށް ވާތީ ެއ އަތޮޅަ

ހަމަޖެހުމަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ  ،އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ މި ބިލަކީ ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި މިއަދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން 

ނޑުމެްނގެ ބި ނޑުމެންެގ ހަމަނުޖެހުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ އަުޅގަ ލެއް. އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

 6075އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުން. އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުުރވެގެންިދއުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމަްށ 

ނެތް. ހަމަެއާއއެީކގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދިިރއުޅުމަށް އެތައް ގުަނއަކަށް އްލިބިގެންދާނެ ހަމަޖެހުމަކާ ދޭތެރޭގައި ޝަްއކެ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ  ނޑުމެން ދެން މިތާނގައި އަުޅގަ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންާދނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ެވރިކަމަށް އައީ ރަ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ިވދާޅުވިހެން ޑެތި ވަޢުދުތަެކއް ްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ސިޔާސަތުތައް ވިްއކަިއގެން. ވެރިކަމަށް ައއުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުްނ ވެގެން.  އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަީޤން ޛުކަންކަްނ ތަންފީ މގެންދަނީ އެ މި ނޑުމެން އެދެނީ. އަުޅގަ  6080ކުރަން. ކުރާ މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ވެސް ިމއަށް ޯވޓުދެްއާވނެ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުުޅވާނެ މި ފާސްކުރަން. އެ  މް.ޑީ.ޕީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންއެ

މުޅި މަޖިލިސް  ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ. ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން

ން. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފުދުންތެރިކަން ގެންނަން. ސިޔާސީ ގޮތުން ބޭނުންވާނެ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ހަމަޖެހުން ގެންނަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މާދަމާގެ ޯވޓުަގއި އެ  ،ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެްއ ހުރެގެްނ މިއަށް ފާޑުފާުޑގެ އިޞްލާޙުަތއް ލިޔަސް  އަުޅގަ

 6085ެވްސ  އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ންދާއިރުހުރިހާ ބޭފުޅުން ބަިއވެރިަވޑަިއގެން ދިވެހި ަޤއުމު ތަރަްއޤީގެ ާއ އުސްމިންތަަކކަށް ގެއެ 

ނުޑގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ މަށް ަޓކައި މިއަށް ވޯޓުދެްއވާނޭެއއް މީަގއި ބޭވުހިއްސާ  . ެއީއ އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ. ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަސރުކާރުގަ  އަކީ ވުެރ  ޔާމީންެގ ވެރިކަމުަގއި އަދަށްهللا ޢަބްދު، އިދިވެހި ަޤއުމަށް އަުޅގަ

މިްނވަރުކޮށްދެްއުވން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް هللا ެއއް މާތްފާގަތި މާދަމާ، ފަހި ،ފެހި

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ވަރަޙްމަތު

 6090 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، . އެހެންވީމާސިކުންތު 21ށް ދެން ބާކީ އޮީތ ކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމަޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުތު 

އި އިޞްލާުޙ ކޮިމޓީން ނިންމަވަ ޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯްނގެ ބިލުހިސާބުން ސް މި، އާދެ! އެހެްނވީމާ؛ ދެން އެއީ
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ނަޑއެޅިފަިއވާ ހުބަ ،ހެޅުމަށްފަހުހުށަ ސްގެ ަވގުތު މިހާރު ނިމުނީކަމުގައި ހުޑިއިުރގެ ބަގަ 1ސްކުރެއްވުމަށް ކަ

ނަޑއަޅަން.  6095 ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން ންބަރުންނަށް ޓަކަިއ ވަރަްށ ފަޚްިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެ ،އާދެ! މިއަދަީކ ައޅުަގނޑު   6100ރުވެިރާވ ދުވަހެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ގެ މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތަްއ ރައްޔިތުން. މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކްއ ކޮށްފި

ނޑުމެން ށަހެޅިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސްހު ވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ތި ދައްކަަވއިދެްއވީ މި ދި ،އަުޅގަ

ފުދިފައިވާ ޚިޔާލުތަފާތުުވންތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެސް މަސައްކަތްކުެރްއވޭވަުރގެ ޤާބިލުކަްނ ތުންގެ މަޖިލީހަކީ ތަޞައްރަފުޔިރައް

ންނަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަުތން ނޑު މި މަޤާމުގައި ހުއެކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ، ޔިތުްނގެ މަޖިލީހެކޭ. އެހެންވީމާލިބިފައިވާ ރައް

 6105 27އެްއ އޮންނާނީ ނަވަން. ދެން މަިޖލީހުގެ ޖަލްސާރުވެރިވާ ވާހަކަ ދަންތެރި ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް ފަޚްއަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތް

 ގައި.0311ވާ ބުދަދުވަުހގެ ހެނދުނު  2112އޮގަްސޓު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


