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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރުވެވަޑައިގެން  ޒި ހާގައި  ޓީއި ކޮމިގަޢަލައިކުމް. މިވަގުތު . އައްސަލާމްފެށުނީބައްދަލުވުން  ވަނަ    38ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ  

ހެންވ  ތިއްބެ އުތު ވީ  ދާއިރާރު  މެއްޒަތްއި ގެ  ރު  މު  ންބަރު ތެރި  ތެރި  އްޒަތްއިގެ  ދާއިރާ މަތިވެރި    ،ޒުޢިއްއިބްރާހީމް 

ޒަރީރުޙަސަން    ންބަރުމެ މެއްޒަތް އިގެ  ދާއިރާ  ތީމުކަނޑި  ،  އަދި  މް  ބްދުލްޙަކީޢަ  މް ޝަހީهللا ޢަބްދު   ންބަރުތެރި 

އު ފަހުމީ  ،ނޑުއަޅުގަ  ންބަރުމެ  ގެދާއިރާ ތުރު  މާފަންނު  މިއިމްތިޔާޒް  މިއަދު  ކަމެއް  . އެޖެންޑާގައި  ދެ  އެއީ    .އޮތީ 

  . ދެވަނަ ކުރުންދިރާސާ  ނައުމުގެ ބިލުޙު ގެލާޞްނޫނަށް އިގާގެ  އުޓަރ ޖެނެރަލްކިޕްރޮސެ  ،2008/9ނޫނު ނަންބަރު  ގާ

ން  މެން ކޮމިޓީ ޑުޓު އަޅުގަނރިގްލާ ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޔޯހާން ކްޓިސް  ޑް ޖަސްޔާޓަގެ ރިތީ ސައުތު އެފްރިކާކަމަކަށް އޮ

މަސައްކަތެއް.  ކުރުދިރާސާ އެހެނިއާއެ   ހަމައަދި  ދެން  މުގެ  މިގޮ  އެބަ  ވެސް  އް ތްތަމަސައްކަ  ހެންއެކު  ން  ތު ހިމެނ . 

ބަ  ގެމެންޑުގަނއަޅު ފޮޑައިވެރިވަކޮމިޓީގައި  ދާއިރާގެ  އިގެންފި  މޫމެންބަތެރި  ތްއްޒައި ނަދޫ  އަދި  ރު  ސިރާޖު  ސާ 

މެއްޒަތްއިގެ  ދާއިރާގިލި  ނވިލި ޙުސައިން.  ޢުސަ  ންބަރުތެރި  އޯކ .  ދު  ފާހަގަކޮށްލި،  ޖެނެރަލްގެ  ކިއުޕްރޮސެމި  ޓަރ 

ބިލުލާޙު  ޞް އިށްނޫނަޤާ މެތެޒަތްއްއި  އްވާފައިވަނީދެށަހަޅުއްވައިހު  ގެނައުމުގެ  މިރި  އަދި  މެކޮމިޓީ  ންބަރު  ންބަރު  ގެ 

މިނޑުއަޅުގަ  ދުވަހުޒު. ކުރީޢިއްމު މިކޮމިޓީގެ    މެން  ދައްކަވާފައިވާނެ  ވާހަކަ  މުއަބައްދަލުވުމުގައި    ކާ ސަސާތައްނިވަން 

ކޮ ބައެއް  މުޤަތަކު މިޓީބެހ   ބާއްވަމެދުގަ އްރަރުންގެ  ގެ  ބައްދަލުވުމެއް  ޖެނެރަލްގެ  ޓައުކި ޕްރޮސެ  އިލާފައި އި  ނޫނު  ގާރ 

ބިލު  ޙުލާޞްއި މަސައްކަތްގެނައުމުގެ  ކުރި  ގެ  ގެ ވެސް  އެއީދަންއަށް  ގޮތެއްވާހަކަ  އިގަކުރީ  ން.  ހުރިހާ    ،ދެކެވުނު 

ސްޓ ންޑަ އެއް  އިއްޔެ    .ޓަކައި  ށްގެނައުމަ  ށްކަޑަބިލެއް  މެއްޒަތްއިއެގޮތަށް  ދުވަހުގެ  ރީކުއެކަން  ން  ޖީހާ  ންބަރުތެރި 

ފާހަގަކު  އެޖެންޑާ  ، ނަމަވެސްއެހެން  .ނީއިވަރައްވާފަ ބައްދަލުވުމެއްގައި  އަޅުމިއަދުގެ  މިކަން  ނޑުގަގައި  މެން 

މަސައްކަތް  ލާފައިވަނާހިމަ އަދި ގެވެސް    މިވަގުތުކުރިއަށް  ނީ  ނިންމާންގޮސް  މަސައްއެއްކަމަކުނުލި  ކުރިއަ  ށް  ކަތް 

ކުރިދެވ ގެން އެކަން  ގެންއަނެތީވެ  ބައްދަ  އަޅުގަނޑުހުން  ފަ   ގޮސްލަންށް  އިތުރަށް    އި ވުމަށްފަހުގަލު މިދެންނެވި  ދެން 

ހީ  ނަމަ   ނިމިއްޖެ  ރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައިޤައްރި މިދެންނެވި މު   ކުރަންޑުމެންޅުގަނއް އަކަމެ   ރުއިތު ތްތަކެއް  ވީ ގޮހަދަން

އެ   ޙިއްޞާކުރާ   ކޮމިޓީއާގަނޑުމެން  އަޅު ވިސްނުވުމު ބައްދަލު   ގޮތަށް  އެކުގަގެ  ބިލު ކުރިއަށް   އިމާ    އި ނިންމުމުގަ  ގޮސް 

މިވަންނަހިމަ  އެކަންކަން އަޅުގަނގުތު .  ބަޑުމެ  ކޮމިޓީގައި  ތެރި  އްޒަތްއިގެ  ދާއިރާ ންދޫ  ކެ  ފިވެރިވަޑައިގެންއިންގެ 

ހިންނަވަރު  ޙުސަ  ޢަލީ  ންބަރުމެ އަދި  މެއްޒަތް އިގެ  ދާއިރާއިން  މަޖީހާ  ންބަރު ތެރި  އުޓަރ  ކި ރޮސެޕް!  . އާދެމޫދުޙްން 

  ގެ. ޙުލާޞްއި  ބައްލަވާ ވައްދާ ދައްކަވާލަދެއިން މާއް މިމަތަފުރަ   . މިހާރު ބިލު ގެނައުމުގެ  ޙު ލާޞް  އިށް ނޫނަގާޖެނެރަލްގެ  

މިގޮ  11 މާއްދާ  ހުކުޙުލާޞް އިތަށް  ވަނަ  މިއޮތީ  އަންނަ  11  .ށަހެޅިފަރުމަށް  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  މާ ވަނަ  އްދަ  ނިވި 

މި ހުށަހެޅިފައޮ  އިތުރުކުރުމަށް  މިނިވަންކަމާއިއެކު މަސްއޫލިއްޔަތުއުޓަކިސެ. ޕްރޮތީ  ގެ    11.  ން އަދާކުރުރ ޖެނެރަލް 

ޖެނެރަލައުޓަ ކިސިޕްރޮ  .)ހ( މަތިގާއި  އަސާސީއިންނާނޫނުޤަ  ށް ރ  މަސްނޫނުން  އ ނާ  ލިއްޔަތުތައޫ ކޮށްފައިވާ  އް 



  

ކީ  ރ ޖެނެރަލައުޓަ ކިސެޕްރޮ)ށ(    . )ހ(އެއީ  .މާއި އެކުގައެވެޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެހުރެ މިނިވަންކަ ތައަދާކުރަންވާނީ

ވާ މަޤާމުގެ  އަދާކުރުއ ނާގެ  ބ ނުންކުރުމުގައި  މުޖިބުތައް  ބާރުތައް  އ ނާގެ  ފަރާތެ ގައާއި  ނުފޫޒެއްގެ  އެއްވެސް  އްގެ 

މީހެއް ށުގަދަ ވެ   އިވާ  ނުވާކަމުގައި  ޖެނެރަލްއުޓަކިސެޕްރޮ  .ގަޅުރަނ  ނެއެވެ.ގެން  މަސްރ  ލިއްޔަތުތައް  އޫގެ 

އެއްވެ ބ ނުންކުރަންވާނީ  ބާރުތައް  އަދި  ޖެހި އަދާކުރަންވާނީ  ފަރާތަކަށް  ވަކި ސް  މަލުމެއްނެތި  ފަރާތަކަށް  އެއް  ންފާ 

މަ ނަ  ބަންޑާރަ   ހޯދައިދިނުމެއްނެތި މަތިންނެވެގޮއެއް  ތަކާސިޔާސަތު  އިގަނޑުއިބު ކަނޑައަޅާ  ގޮތުގެ   ، . ރަނގަޅުތްވާ 

މާއްދާތަކާއިމެދު ދެންމެ    އްދާތައް އެވާލި މާއިއް  . ދެންމެ އަޅުގަނޑުއޮންނަ ވާހަކައެއްވެސް    ގައި އަސާސީއެއީ ޤާނޫނު

ފާހަ ރަނގަޅުމެންބަރުން  އެންމެ  އެ އެހެ  .ކަމަށް  ގަކުރައްވައިފި  އިތުރު    އި އ ގަ  .ރަނގަޅު  ންކަމުން  އެއްވެސް 

ވަނަ    11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    12ނުގެ  ނޫގާދިޔަ  މިއޮތީ ބުނެވި  . ދެންމެން ހުށައެއްނާޅަންއް އަޅުގަނޑުޙެލާޞްއި

ގެ  ރ ޖެނެރަލްއުޓަ ކިސެޕްރޮ  .11ގެ  (  )ހވަނަ މާއްދާގެ    12  .އިނގ ތޯ  ކުރުންޙުލާޞްއިނިވި ގޮތަށް  ނަންބަރު އަންނަ

ވެސް ކަމެއް އެއްވެސް  އްފަދަ އެއަރާތު ފުށުޙަމަސްލަނެފަދަ ނުވަތަ  ފާރާހ  ވާޖިބަށް ބުރޫއަ ޞިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެއިޙަ

ނުކު އާދެޙައިޞިއްޔަތަކުން  އަޅުގަނޑު  !ރުން.  ކޮމެމިއަކަށް  އިތުރު  ނެމެންގެ  ރަނތްންޓެއް  ކޮށްކަމަ  ގަޅު،  ޓީގެ  މި 

ވަނަ   12؟ ގޮތް ރަނގަޅުދެއްތޯ  އިއްވުނު  މެ މިގެ )ހ( ދެންވަނަ މާއްދާ  12  .ވަޑައިގަންނަވަނީސްވެ ރުން އެއްބަމެންބަ

  ތަ ފަދަ ނުވަނެއިފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހ  ވާޖިބަށް ބުރޫއަރަ ރ ޖެނެރަލްއުޓަކި ސެޕްރޮ  .11ގެ    ހ()ގެ  ދާމާއް

އެއްވެސް  ފުށުއަށްތަޙަލަމަސް އޯކ    ؟ދެއްތޯށް  ޅުކަމަގަރަނ   ކުން ނުކުރުން. އެޙައިޞިއްޔަތަ އެއްވެސް  އްކަމެ  ރާފަދަ 

ވަޑައިގެންއެހެކުރިއަށް   )ހ  12ދިޔަ  ވިބުނެ  .3.  ންވީމަ  މާއްދާގެ  ގެ  ވަނަ  ނަ  12(  ށް  ތަފަހަބަރުގެ  ންވަނަ 

ބިދ   ލިން  ނުނޫގާށް  ރ ޖެނެރަލައުޓަކި ސެޕްރޮ  .13އްދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާ  12އަންނަނިވި ނަންބަރުތައް އިތުރުކުރުން.  

  ކުރުން ނުވަތަ ޤާނޫނާ  ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ބ ނުމުގައި ބ ނުންށް ޅު ނިޔަތެއްގައި ވަކިފަރާތަކަގަރު ނުރަނއި އިޚުތިޔާބާރާ

  މާ އެހެންވީ  ! ނުން ނުކުރުން. އާދެގޮތުން ނަމަވެސް މަޤާމުގެ ބ ތުން ނުވަތަ ނުސީދާމަށް ސީދާގޮއް ކުރުމަލެ ޢަފު  ޚިލާ

ރަނ   އްދާމާ  މި އިއްތިފާމެށް  މަޅުކަގަވެސް  ދެން  ވަޑައިވެ ޤުންބަރުން  މިނުކުތާ ވަނަ    14ގަންނަވަނީ.    އޮތީ   ގައި 

ޖެނެރަލްއުޓަ ކިސެޕްރޮ އުނިކަރ  ޤަދަރަށް  މަޤާމުގެ  އެއްވެސް  މެގެ  އަތުވެދާނެ  ވަގުތެއްގައި  މެކައް  އެއްވެސް  އް 

ނުކުރުން.  އް ޞިޙައިއެއްވެސް   މެންޔަތަކުން  ފުރުއިއްޒަތްތެރި  ރިޒާއަށް  ތާ  ނުކުމި  ވަނަ    14  !ދެއާޞަތު.  ބަރު 

  ކުރާ ނުކުތާތަކެއް ތި ފާހަގައެ  މެން  ޑުރިރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނއް ޤަމު  އިނީ އ ގަލަކޮށްކްޕާ  ން މިޑުމެއަޅުގަނ

މިޅުންބ ފު ގޮތުގެމަތީންޝެއަރއަލުން  ށް  އަކޮމިޓީ  ނަށް  އިހަ  ކުރާ  ދަންދެން  ބާއްވާލީ.  އެހިސާބަށް    ވަނަ   15ށް 

ނުމުގެ  ދި  ންލުގެއްށް  ޑައެޅިގެން ވަކިމީހަކަ ކަނ މިހިމެނެނީގައިބަރު އިންނަ ނަން  ނުކުތާގައި މިވަނަ    15މާއްދާގައި،  

އަ އ ނާގެ  ނުވަތަ  ނަގާނިޔަތުގައި  ނުސީދާގޮބުރު  ނުވަތަ  ގޮތުން  ސީދާ  ނިޔަތުގައި  ނަލުމުގެ  މަޤާމުގެ  ތުން  މަވެސް 

 ން.ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިއްޒަތްއި ނުކުރުން. ކަމެއް ބ ނުންކޮށްގެން

 



  

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ޙުސައިންޢަލީ ބަރު މެންއިރާގެ ދޫ ދާކެން

 ؟އެއްތޯއެއީ ކިހިނެއް އޮންނަ ކޮމިޓީ  ޓީމިކޮގެ ރުންއްރިޤަމު

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޑައެޅިގެން  . ކައީއެ ވަނަ ނުކުތާ  15ނޫން   މާއްދާއެއް  ވަނަ  15ލީ. ދަންނަވާ  ޑު މިނންމެ އަޅުގަމާއްދާ ދެވަނަ  15

ގެމީހަކަވަކި ނިޔަ  އްލުންށް  އަބުދިނުމުގެ  އ ނާގެ  ނުވަތަ  ސީތުގައި  ނިޔަތުގައި  ނަގާލުމުގެ  ނުވަތަ  ރު  ދާގޮތުން 

ނަނު ބ ނުންކޮށްގެން ސީދާގޮތުން  މަޤާމުގެ  ކަމެއް  މަވެސް  ރަނގަޅު މެން  ! އާދެ  .އިނގ ތޯ  ނުކުރުން  އެންމެ    ބަރުން 

  ންމެ މީހަކަށް އާންމުކޮށް ކޮ  އިންނަނީ  މިރުގައި ވަނަ ނަންބަ  16. ދެން ގޮތަށް ބ އްވުމަށްއެ ވެސް  ނަންބަރު  ށް މި ކަމަ

ލިބެންވެ އުސޫލަކުން  އޮތް  ލިބ ގޮތަށް  އެހީ   ސް  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެއް  ފިޔަވަ އެއްއޮތް  މަންފާއެއް  ނުވަތަ    އެނޫން   އި 

  ރުން އެބަ  މެންބަމެދުގައި   މާއްދާއާ   މަންފާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުން. މި   ވަތަ ނު  އެއް  ނުވަތަ އެހީހަދިޔާއެއް 

މިޅުކުފާ އޮތުމާއް  ރައްވާ  މިގޮތަށް  ސަބަދާ  ހަދިޔާއެއްގެބުމުގެ  ފަހަރުގައި  ސިފައިގަ ން  އެނޫންއާއި      ވެސް   އަދި 

މެދުގަ  އިކޮމިޝަންސްތަކުގަކަހަލަ  މި  ކަންކޮޅުތަކުގައިދުނިޔ ގެ  ގޮތަށް އެހެން  . މިއެހެން.. އެއްވެސް    އިމެންބަރުންނާ 

މިގޮ ގާތްމާއްދާއެއް  އޮގަނޑަތަށް  މިހެން  ޑްރާކަށް  މާއްދާތައް  ބަލަ   އޮތް   ފައި ރެވިކު ފްޓްންނަ    ލެވިދާނެތޯ އިގޮތެއް 

ހީވަނީ  އަޅު  .ތޯއްރާތެބާޢިކަހަލަ  ކޮން  ،ކޮންގޮތަކުން ވަހަދިރ ހެން  ހުގަނޑަށް  ވާހަކަ  ބޮޔާގެ  އޮތް    .ޑަށްރަށް  އެކަމަކު 

 .  ލުމަށްއިތްތައް ބަލަ ބާރާޢި

 

 :  ވާހަކަދެއްކެވުން އިންސަ  ޙުމެންބަރު ޢަލީއިރާގެ ދޫ ދާކެން

މިކަންތައްތައް ހިނގާގޮތަށް  ކަލްޗަރަލީ    އި ޖ ގައްދެންނެވީ ރާ   ހެން މިމި  .ށްދާ ބާއްވާކަމާއް  އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނ  މި

ޙަކަޑަނއަޅުގަ  އިބަލާއިރުގަ    އި ޓްރީއެއްގަ ރުގެ މިނިސްސަރުކާ  ން ނޫ  ނުވެވ  މިކަހަލަ މަޤާމެއްގައި އެއްބަހެއް  ޤީގަތު ށް 

ޙާއް  މީހަކުހުންނަ   ވަކިން  ޓޫޞަ ވެސް  މީހަކުކޮށް  ހުންނަ  މިނިސްޓްރީގައި  ޓުއަ   ރިޒަމް  ރިސޯޓެއްވެސް  ގައި  ރިސްޓް 

  ކުރާކަށް ން ނޫން އެކަ އް ޑެއް ޤަބޫލެނއަޅުގަ.ނޫން  ޅުގަނޑަށް އެއްބަހެއްވެސް އަ  ވެސް މަޑުކުރަން  ކުރަން ދާއިރު ޗެކް

  ން މީހު   ދާ   ކުރަންރިސޯޓެއް ޗެކް  ޓް އަރިސްމިސާލަކަށް ޓު   .މ ނިކު  ބަން ވަރަށް ގިނަ ގޯސްތައް އެއ ގެ ސަބަބު  .ވެސް

  ރ ދެން އަންނަނީ އަނެއްކާ އަނެއް އޮފަ   އި އެތަނުގައި ތިބެފައެއް ރ  ދެ ރ   އެތަނުގައި ތިބެފައި    ، އެތަނުގައި ތިބެފައި

ވީ އަންނަ  ދެން  އިކެންޑެއްގަދެން  މަހެއްގަނައަން  ނުވަތަ  ހަމަދާން  ހ ދަކޮށްލަން   އްޓީ ޗު  އި   އަޅުގަނޑު  ގޮއެ  .  ތަށް 

އޮވެއްޖެފާހަގަކޮ މިހެން  މިގޮތަށް  މިސާލަކަ  ށްކަމަ  ށްލަން  ދިވެހިރާއްޖ ގައި  ބޮޑެވަންޏާ  އެބަހުރ   ތި  ށް 



  

  ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް   . ހަދާފަންޑ ޝަން ތި ފައުޔަފާރިކުރާ މީހުން އެބަތިބި ބޮޑެކި ވިއެ  .ންޑ ޝަންސްތައް ހަދާފަފައު

އެދެވ  މިސާ ވެސް  ކިހާލަކަނެ  އާދައިދޫގައި  ށް  މީހަކަށްއިންނަ  ކޯސްވެސް    ގެ  ފައުލަ ޓްހަމަ  މަ  ންޑ ޝަންގައި ހަ އިން 

އެ އިނތެރިކަމެއް  ހީއެދެވިދާނެ  މެންބަރަކަށް އެގޮ  ހަމަ   . ގ ތޯހޯދަން  މިތަނުގެ  އެދެވިދާނެ  ވެ   ތަށް  އަދި  ސް 

ކު  މަ ކައެ .ހަވާނެފަސ   ން މާދ  އެ  ލައިން ފައުންޑ ޝަނުންޓް ސްލަކަށް ކޯއެދެވިއްޖިއްޔާ މިސާ  ރ ޖެނެރަލްއުޓަ ކިސެޕްރޮ

އެޕްލައިކުރަން  ނަށްންމެއެން އެބައޮތްތާ  އެޕްލައިކުރަން  ހަމަ  .ވެސް  މީހާވެސް  މީހަކު  ކިހާދޫ  ވެސް    ކޮންމެ 

ލިބެންވެ  ނަށްންއެންމެ މަ  ސް  އެންމެންފާއޮތް  ހޯދެން  ށްނަ ންއެއް  އެ  ވެސް  ހަދިޔާއެއް  އެކަމަކު    .އީއޮތް 

ކުރީމަ ނުވަތަ އެދުނީމަ  ނަށް އެޕްރޯޗްމީހުން  އެޅުން  ވާ ބ ފުތަކުގައި ތިއްބަތި މަޤާމުޑެނގ  ބޮމެންނަށް އެބައިގަނޑުއަޅު

ލިބ ނެކަ ފަސ ހަވާނެކަމާއި  ހަދިޔާ  ލިބ ލެއް  އެބައެކަމެ  ހުރިހާ   މި   މާ ހަދިޔާ  މި ނގ އް  އަދި  ކަންކަން    .  ޤައުމުގައި 

ހަމަ  މާއްދާ ތިހެން ބާއްވަން     ތި އް ނުކުރެވ  ވެސް ޤަބޫލެ  ށް ކައަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއްގޮތަ  ބަލާއިރު   ވަރަށް ހިނގާ މިން

ދެކޮޅު  ގަނޑު  އަޅު ކަނޑައެޅިގެން  އެބިއުޒްމާއްދާ    ތިއެކަމާ  އެއީ  އިންތިހާއަ އެބަހުރިކުރެވިފައި  ބާއްވަން.  ށް   

ތި   ރި ހު   ކުރެވިފައި އުޒްއެބި އަކަމަކީ.    ކަމެއް  ދެން  އަޅުގަ  އެބަ   މެންނަށްޑުޅުގަނއެއީ  ޑުމެންގެ  ނއެނގ  

ސިޔަރަތުގަ ނުފާގެهللاރަސޫލު ޙުޠުވެއި  ގެ  ކިޔާއި  ބާގަސް  ހަމަ  ދެއްތޯވާ  ވެސް  ނަގަން   .ހަކައެއް  މީހާ    ޔަ ދި  ޒަކާތް 

  ތްނަމަކާ އެ އޮ  އި މަންމަގެ ގ ގަބައްޕަގެ ގ ގައި    އ ނަ  .ޒަކާތް ނަގަން ދިޔައިމަ ލިބެނީ އ ނަ  ސް ހަމަ  ވެ  ށްނަންއެންމެ

އިނގ ތޯ ނުލިބ ނެ  އެނަޑުމެން ނއަޅުގަ،  އެހެންވީމާ  .ހަދިޔާއެއް  މިސާލަކަށް  ށް  މީހުން    ފްލެޓްބައެނގ   ލިބުނު 

ބ ފުތްތެޙަނަޒާ ލިބުނީ ޓް ފްލެ  ޅުންނަށްރި  އާޅުބ ފު  އެ     ރައްޔިން ން  ނުލިބ މު  ފްލެޓެއް  ތިބިނަމަ  ގޮތުގައި  ނެ  ތުންގެ 

އީ ހަމަ  މި  މަމާއްދާ މިހެން އޮތީ  މި   ،މާ ފްލެޓް ލިބުނީ. އެހެންވީމާ  ދައުލަތުގެ މަޤާމުގައި ތިބީހަމައެކަމަކު    .އިނގ ތޯ

ގ  ހަޓްވ  ބޮޑު  ގ ޓެއް  ފްލަޑް  އޯއެއް  އަޅުގަމަ  ޤަބޫލުކުރާ ނޕަންކޮށްލެވެނީ.  ހަމަ ގޮތު  ޑު  ކަން  ތްތެރިޙަނަޒާ  ގައި 

ކޮށް ދަންނަވަން   ހަމަ ތަކުރާރުޑު ޅުގަނއަ  ،އެހެންވީމާ  .ދ ހި ހޯޗެ އެއް  އިއްސާ ހެން އެއްޗެއާއި އެ  ތަށް ހަދިޔާގެއްލ ގޮ

 . ށްވެސް ބާއްވާކަ ށް ތަކައެއްގޮ  ދާއްމާ  ނުފެނ  މިށްގަނޑަކައަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންއްއިޝުކުރިއްޔާ   ޢަޒަތްތެރި  ޙުބަރު  ވާހަކަފުޅެއްސަލީ  ރަނގަޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުއަނެ  އ ގެ   .އިން.  މެން  އްކޮޅަށް 

އުނިކުރީމާ  އެ މާ   މި ށް މިސާލަކަ  .ލާނަންއިވާހަކައެއް ދަންނަވަ  އަރާ  ހިތަށްޑުނގަ އަޅުނީނަމަލާކަމަށް ވައިބަލަ   އްދާ 

އެއްގޮތަކަ ނުކުރެވެ  ށްއޮތީ  ޑިސްކަރ ޖެއް  ހޯދަމުހަހަދިޔާއެއް،  ނީ  ވެސް  ދިދިޔާ  އެކަހަލަ  ކަށްއުމަންދާ  ށް  ލަތްތަކަ ޙާ . 

އެ  ތޯއްކިހިނެ އެބަ  ވެގެންދާނީ  މިމިހާ  .އުފެދ   ސުވާލު  އުވާލީމާމާއް  ރު  އެއްވެސް  ދާ  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް   

ހަދިޔާ  ނުދެއްކެވެނީއެއްބާވަތެއްގެ  ވާހަކަ  ބަ   .އ އޯޕަންއަކީ  މާނަ  އ ގެ  ،އެހެންވީމާ  .ގެ  ހަމަ    . އިގަންނަންވީއ ލަހަދިޔާ 

ބައެއް  ވާމީ  ޤުއަތް އެހެން ބައިނަލް ގޮއެއް  ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ފާހަގަ   މިއި  ނަންބަރުގަ  މި ؟ކޮށްލެވެނީދޫ  މި  ހެންތޯއެ



  

މިޤަ މުއަބާވަތުގެ  އުމުތަކުގައި  މިނިވަން  މާއްސާތަކުއްސަ  ހުންނަ  މައްޗަށް  މީހުންގެ  ގުޅުންގެ  މިއާ    ހުރި   ދާ 

ކޮންމެވެސް  މާއްދާތަ މެން  އަޅުގަނޑުފަހު  އެއަށް  .އިދާރާއިން  ދެއްވާށްލަޙިއްޞާކޮ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވަރެއް މިން ކުގެ 

ތަށް  ( އަންނަނިވި ގޮ)ށގެ ވަނަ މާއްދާ 12ނޫނުގެ ގާ ނެވިދިޔަބު ވަނަ މާއްދާ.ރުހަތަ  އްދާއަށް ނިންމުމަށް.މާ ގޮތެއް މި 

މާއްދާގެ   12.  ލާޙުކުރުންޞްއި ޖެނެރަލް އުޓަ ކިސެޕްރޮ  .)ށ(  ވަނަ  ވާ  ރ  މަޤާމުގެ  އަޖިއ ނާގެ    މި   ދާކުރުމުގައި ބު 

ބަޔާނޫނުގަގާ އެއި  ހަމަތަކުގެ  މަތީންވެގެންވާ ސުލޫކީ  ޙާލަތެއްމިންގަނޑުގަ  ންމެ  ހިފަހައްޓާ ހުރިހާ  އެ   އިގައި    ވެސް 

  ށް ހަމަތަކަ   ވަރަށް އެ ނަށް އެނގ  މިންމީހުން   ތަބާވާކަން އެހެންށް ހަމަތަކަ  . އަދި އ ނާ އެ ވެއެ ނެބާވާންވާތަށް  ހަމަތަކަ

ނަ  ވަ  12އާދެ!    ...އެއީ )ށ(.  ކުރައްވާށް ފާހަގަމަކަ  އް  މާއްދާއެބަރުން މިއީ ރަނގަޅުންމެ  !ދެނެއެވެ. އާތަބާވާންވާ

)ށ( އެއީ ވާ  ރ ޖެނެރަލްއުޓަ ކިސެޕްރޮ  މާއްދާގެ  މަޤާމުގެ  އަޖިއ ނާގެ  ބަޔާނޫނުގަގާ  މި  ދާކުރުމުގައިބު  ންވެގެންވާ  އި 

.  އެވެނެބާވާންވާތަށް  ހަމަތަކަ  ވެސް އެ   އިގަ އި ހިފަހައްޓާ ހުރިހާ ޙާލަތެއްމިންގަނޑުގަ   ންމެ މަތީސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެ

އެ  އ ނާ  އެހެން ށް ހަމަތަކަ  އަދި  ތަބާވާކަން  މިންމީހުން    އެނގ   އެ ނަށް    އެވެ. ނެ ތަބާވާންވާ  ށް ހަމަތަކަ  ވަރަށް 

.  ބާއްވަންދުކުރައްވާ މިގޮތަށް ށް ތާއީޙަލާޞްއި އްވުމަށް މިގޮތަށް މި މާއްދާ ބ  މި ވެސް  ބަރުން ހާ މެންހުރި  ،މާންވީއެހެ

މާއްދާގެ    12ނޫނުގެ  ގާބުނެވިދިޔަ    . 5  މާއްދާ. ވަނަ    5 ދެއަކުރު  ވަނަ  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ގެ  )ށ( 

)ނ(ވަނަ    12.  އިތުރުކުރުން ގައި މާ  މި   .މާއްދާގެ  )ހ(  ސުބަޔާ  އްދާގެ  ހަމަތަކަންކުރާ  ރ  އުޓަ ކިސެޕްރޮށް  ލޫކީ 

ދަށުން ލާޒިމްކުރާ  ތަބާވުން އެ  ޖެނެރަލް ވެސް    ޒަފުންގެ މުވައްގެ އޮފީހުރ ޖެނެރަލް އުޓަ ކިސެޕްރޮފަދައިން    އަކުރުގެ 

.  ދާމާއް  ކަމަށް މި   ގަޅުރަނ   ! ވެ. އާދެކުރަންވާނެއެކަށަވަރު  ރ ޖެނެރަލް އުޓަ ކިސެޕްރޮކަން  ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވާ   އެ

ޖެނެރަލް އުޓަ ކިސެޕްރޮ)ރ(   މަ  ފަރުދީ   ރ  ޙައިޞިޙައިޞިއްޔަތުންނާއި  ޖެނެރަލް އުޓަކި ސެޕްރޮއްޔަތުން  ޤާމުގެ  ގެ  ރ 

އައޮފީހު މިނިވަންކަމާއި  މުހުގެ  ހަމަހަމަކަމާއި  ހިފަހައްޓަންޠަބުރުވެރިކަމާއި  ގައި އެވެ.  ވާނެރިފްކަން  )ރ(    މި 

ލިޔެފައިވާތީވެ    އެހެން   ފްކަން ޚުތަރިން އެއް ލަފުޒު އެއީ މުފާހަގަކުރާ މީގެ  އެބަ   ރިޒާރާހީމް  ބްއިތެރި މެންބަރު  އްޒަތްއި

ޗެކުކޮށްލެއްވު  އެ ރަނގަޅަށް  ފަރަބަސް  އަކުރުގެ  އާދެ! ކުޑަކޮށް އެއް  އުޅ ޤެ މަށް. އެއީ  އެބަ  އަސްލު  . އެކަމަކު  އް 

ގޮއެހެންމެ،    .ލަފުޒާ ބަހެއްތޯއެދެންވުމަށް  އިދެއް ޗެކުކޮށްލަތުން  އިދާރީ  ކޮން  މާނައެއްގައި  ކޮން  އެއީ  އަދި  ؟ . 

ގޮތަކީ ޕާކުކޮށްލައްވަންވީ    އެ ؟ އިތޯކޮބަ  ރަނގަޅު  އިހަށް  ބައި.ޓަ   ކޮށްލެއްވުމަށްޗެކު އަކުރު  އިން  ދެން  ދެން    ކައި. 

ގާނޫނުގެ  6  އޮތީ  މިއިން،   ބުނެވިދިޔަ  އަން  5.  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  އިތުވަނަ  މާއްދާ  ޒިރުރުކު ނަނިވި    ންމާ ން. 

ހަމަ ހިފަހައްޓަންޖެހ   ޕްރޮ  1ގެ    12ތައް.  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާތަކާއި  ސެ)ހ(.  މަޤާމުގެ  އ ނާގެ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ގާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ    އިގެ އެންމެހަ ހިރާއްޖ ވެ. ދ1ި ފަހައްޓަންވާނެއެވެ.ވި ހަމަތައް ހިނިކުރުމުގައި އަންނަތައް އަދާ ވާޖިބު

ގާނޫނަށް އި ހުއްދަރާމްކުރުމާތި ޚުއެ  ވާޖި  އި އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  ކުރާ ފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ރަސްމީ  ބު  އަމުރެއް 

ތައަދާކުރު ދެއްތޯމުގައި  ދިއުން. ރަނގަޅު  ވެރިކަން    -2  .ރަނގަޅު ؟ ބާވަމުން  ޔިތުންގެ  ރައް  އި ނަގަހައްޓަގާނޫނުގައި 

ޢައްސުބަކާ  ޒާތީ އެއްވެސް ތަ  -3މަށް.  ޅު ކަރަނގަ؟ ރަނގަޅު ދެއްތޯ  2  ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުން.



  

ހަމައެކަނި ހަމަ  އަދި  ކުރިމަތީނުލާ  ހެ   ނިންމުންތައްގައިވާ  މައްޗަށް  ކުރުއެ  ނިމުމާއި  ކީގެ  ތިމާ ކަން  ގެ  މުގައި 

ތި އި  މާގެ މަސައްކަތަށާއި  ކަމަށް  އާދެ!    ފަރުވާތެރިވުން.  ވުމާއި ފުވެރިޞާއިން   ވުމާއިރި ތެޞްޚުލާވާޖިބަށް  ރަނގަޅު 

މެންބަރުހުރި ވިދާޅުވ .ހާ  އެބަ  ވެސް  އަކުރު.    ން  އިން  މަސައްކަތުރަސް  -4ދެން  އެމީ  ތެރ ގައި  ދާއިރާގެ  ހެން  ގެ 

މު އިޢާމީހުންނާ  ޕްރޮސެ   5  -5ރަނގަޅު.  މަލާތްކުރުން.  ޢާމު  މާއެކު ތިރާޚްމަލާތްކުރުމުގައި  ނަންބަރު.  ކިއުޓަރ  ވަނަ 

ޖެނެޕްރޮސެރަލްގެ،  ޖެނެ ތެދާއި ގާނޫނުގެ    ށްރަލަކިއުޓަރ  އިރާގެ  ލިބިދ   ގޮތުގައި  އްޙަޞަ  ތިޔާރު ޚްރ ގައި   

އިރުބ ނުންކު އެ  ބ ނުންކުޚްމާއި  އެހެންރުތިޔާރު  ޙައް  މުގައި  މަސްލަޖިބުވާ  ކަށާއިތަ ޤުމީހުންގެ  ތުތަކަށް  ޙަތަކަށާއި 

ރުގައި  ބަވަނަ ނަން 16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   12ގާނޫނުގެ   މި -6 . ނގަޅު ޖެނެރަލް ވާހަކަތައްރަތިރާމުކުރުން.  ޚްއި

އި  އާއި ހަދިޔާ ސީދާ ގޮތުގަ   ރީނާޔަތާއި މެހެމާންދާޢި  އިއާ   އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީ  އި ލަތުގައި ފިޔަވަބަޔާންކުރާ ޙާ 

ބާއްވަނީ ކުރިން    ފައި މިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ޕާކުކޮށްލާ  މި އަކުރު   ތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި ނަމަވެސް ނުހޯދުން.ނުވަ

ހަދި މި  ވާހަޔާއަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއާކައިގައި  ގެ  އަޅުގަނޑުމެމެދުގަ  ދެކެވުނު  ނިއި  މާއްދާއާ  ން  މި  ގޮތަކަށް  ންމ  

  ން.ން އެދެއްވު، މި މާއްދާ ޕާކުކޮށްލެ. އެހެންވީމާރުމަށްމަލުކު ޢަ މެދުގައި ވެސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ރިޟާ ބްރާހީއި ރު ދާއިރާގެ މެންބަ ގުރައިދޫ

ނަންބަރު  6އެއީ   ފަހަވަނަ    12ގާނޫނުގެ    ޔަ ބުނެވިދި ؟ތޯދެއް  ވަނަ  މާއްމާއްދާގެ  އަންނަނިވި  ދާއެއް  ތަށް 

  އި ޖ ގެ އެންމެހަވެހިރާއްދި"ނަނީ  މިހާރު މި އިން  ތޯ.ންބަރު އިނގ ވަނަ ނައެއް ، )ހ( ގެ  ގެ )ހ(  12.1  އިތުރުކުރުން.

ތަބާވެ ބ އެހެންވީމާ  ".ގާނޫނުތަކަށް  އިތުރުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އ ގައި  ޖުމްހިރާއްޖ  ދިވެ "ވަނީ  ނުން ،  ހޫރިއްޔާގެ  ގެ 

 މަށް.  އެގޮތަށް އިތުރުކޮށްލު "ގާނޫނުތަކަށް ތަބާވާ އި ހިރާއްޖ ގެ އެންމެހަދިވެ އާއި  އަސާސީޤާނޫނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ތާއީދުކުރައްވާނަމަރިޟާ. އެހެން މެންބަރަކު މިއަށް މް ހީއިބްރާ ކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝު އާދެ!

 

 ޖީޙާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަރު  މެންދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

 ށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު.ޙަލާއިޞް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު    ރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެ   ، ޟާމް ރިރާހީދެންމެ އިބް  .ކުރިއްޔާޝު ވަރަށް ބޮޑަށް    އާދެ!

މެންބަރުން  ލިބިފަ ހުރިހާ  އެންއިވަނީ.  ރަވެސް  އެއްމެ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ވަޑައިގަންނަވާކަން  ނގަޅު  ބަސްވެ 

ދެންނެވިއެހެންވީމާ،    ފާހަގަކުރެވެނީ. ފާހަ  ، އެ  އިއެ  މި މާއްދާ  އިނގ ތޯ. ޙުޞްލާގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ކަމަށް    ކުރެވުނު 



  

  ޙު ނޫނަށް އިޞްލާ ގާނެރަލްގެ ކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސެ  ،ށްމުން މިދާ ބިލަކުރަމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްއާދެ! މީގެ  

ސުން އެއީ  މިއަދު  ބިލު  އަގަޑީގެގެނައުމުގެ  އޮންނާތީވެ  ގޮތުގައި  ނިންމާ  މަސައްކަތްކޮށް    އާ ތީ ނުލެވ ޅުގަނޑުމެން 

މި ސުންގަޑީގެ ގޮތު  އެކުގައި  ހުށަހަޅާ  ގައި މަސައްކަތުގެ  އެބަ  ސުންގަޑިއެއްގެ  އޮކްޓޯ  29ލަން  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ބަރު 

ރިކާގެ ރިޓަޔާރޑް ޖަސްޓިސް  ސައުތު އެފް  ވާއެ  ރުގައިންބަވަނަ ނަޖެންޑާގެ ދެއި މިއަދުގެ އެގަ އެކުއާއެ   ހަމަގޮތުގައި.  

ފޮނުވާފައިވާ  ޔޯ ކްރީގުލާ  މަހަން  މައްސަލައިގެ  ރިޕޯޓުގެ  އެ  ސުންގަޑީންގަސުއްސަލަ.  އެއީ  މިއަދު  ގޮތުގަޑި  އި  ގެ 

އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ.  ކުރިން  ވެސްމި  ،ނޑުމެން  ލަސްކޮ    އަންޖެށްލައެބަ  މިއަދުގެ  ޅުގަނޑު  ހ  

ގަޑި އެކުޖެވޯޓު  ދެންހ ތިއްޔާ  ގޮތުގެ  މީ  ގައި.  ހަމަ  ގަސުންގަޑިއެއްގެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް    29،  އޮކްޓޯބަރު  28އި 

އ     29ފުކުރައްވާ އަޅުގަނޑަށް  ޢާމަ ؛ށް އެއްބަސްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކަމަ  .ހަޅަންއޮކްޓޯބަރު ކަމަށް އެބަ ހުށަ

އިފި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ދެއްވައިށްލަގަޅުކޮދެންނެވުނު ދެންނެވުމުގައި ކަމެއް ރަނ  އޮކްޓޯބަރު ކަމަށް 29 ންނެވުނުދެ

ގަޑި ކަމަށް  ކުގެ ސުން ޓޯބަރު މި ދެ ކަންތައޮކް  28،  އެހެންވީމާ  ށްވާތީވެރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވާ ދުވަހަކަ  އެއީ

ރ ޖެނެރަލްގެ މި ބިލުގެ  ކިއުޓައަދި ޕްރޮސެ   ސްގެ ރިޕޯޓާއެފްރިކާގެ ޖަސްޓި   ތުއީ ސައުއަޅަނީ. އެކަނޑަ  މެންއަޅުގަނޑު

އެހެންވީމާޓްރިޕޯ މި .  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެއްބަސްވެ   ،  ސުންގަޑި  ކަމަށް  ގޮތަށް  އެ  ވަޑައިގަންނަވާތީވެ 

   ނަވާ.އެދިވަޑައިގަން  ށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެބަ ފުރުޞަތަކަ ޅިއްޖެ. ދެންކަނޑައެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

އިއްޒަ މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ  ގޮތުޅުގަނޑުމެއަ  ތްތެރި  މަސައްކަތެއްގެ  މައިގަނޑު  މިއަދު  ކުރީ  ން  މި  ގައި 

ގެނައުޕްރޮސެ އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  ޖެނެރަލްގެ  ބަލާއިންކިއުޓަރ  އިޞްލާޙުތަކަށް  މި  މީގަރު.  މި    އި ގައި  ބޮޑަށް 

ޕްރޮސެ ހުންކިއޮންނަނީ  މަޤާމުގައި  ޖެނެރަލްގެ  ނަޒާއުޓަރ  ފަރާތް  ފަރާތަކަށް    ތްތެރިކަމާޙަނަންޖެހ   ވަކި  އެއްކޮށް 

ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ވަގުތު މި އިން  ހ ނެ ކަމަށް ބަޔާންތްކުރަންޖެއެއްގޮތަށް މަސައްކަ  ރަނުވެ ގާނޫނާބު

އެގޮތަށް  ޖެނެ  ކިއުޓަރޕްރޮސެ ނުފެނ .މަރަމުންދާ  މަލުކުޢަރަލް  އިޞްލާޙު  ންޒަރެއް  ގާނޫނު  މީގަވެގެންދާމި    އި އިރު 

ކަމަ ބޮޑު  އިޞްލާޙުވާއެންމެ  ޕްރޮސެކަށް  ކަމަކީ  ކަމަންޖެހ   ބަދަލުވުން  ޖެނެރަލް  ފް އަ  ށްކިއުޓަރ  ގައި  ލޯޅުގަނޑު 

އެވާ ވެސް  އެހެވާވާހަކަ  ހަކަދެއްކިއިރު  ބަޔާންކޮށްފަ.  ހުށަ،  މާންވީނެ  ހަމަ  މިއައަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަށް  ހަޅަން  ދު 

ގަވާއި މީމަޖިލިސް  އޮންނަނީ  މިހާރު  ވަކިކުރަން    ، ހަކުދުގައި  މީހަކު  މުއައްސަސާއެއްގެ  ބ ނުންވެއްޖެނަމަ  މިނިވަން 

  ހު ކަމާ ށްފަލާނުކުރުމަޢު އިސަތުން ރިޔާ  ންތަށް ދާނެ. ދެސަ . އެ ހުށަހެޅުއްވުމެއް މަޖިލީހުގެ ރިޔާމުންހުށަހެޅު  ފުރަތަމަ

އެހެގުޅ  ފޮނުވާނީ.  ކޮމިޓީއަށް  ޕްރޮސެ ންވީމާ  ރިޔާސަތަށް  ޖެނެރަލް  ،  ކަމަށް  ކިކުރަން  ވަބިޝާމް  ކިއުޓަރ  ފެންނަ 

ފެންނާ  ،ރުމިހާ އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ފެންނަ  ހިންގަން  ޕްރޮސެސް  ހުށަހެޅު  ތީވެއެ  ހުށަހަޅަން.  އަޅު  މަށްއެ  ގަނޑު 



  

މެން،  މާއެހެންވީ ވާ  މާކަމިބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރާކަމުގައި  ގޮތެއް  ކުރިއަށް  ދެކ   ދިނުން  ގެންގޮނަމަ  ސް 

 .އެދެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޢުދު. ސަޢުދު ޙުސައިނަސަ ރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި 

  ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ގަނޑު ތާއީދުކުރާ ޅުމަށް އަޅު މެންބަރު ސިރާޖު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޒަތްތެރި އާދެ! އިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުއިއްޒަތްތެ ހުށަހެޅުޅުއްވިހުށަހެސިރާޖު    ރި  އިއް މަ  ސަޢުށް  މެންބަރު  ތާ  ދުޒަތްތެރި  ދުކުރައްވައިފި. އީދެންމެ 

ޕްރޮސެ  ވަކި މަޤާޖެނެރަލް   ކިއުޓަރ އެއީ  މަކު މުން  ހިންގުމަށް  ޕްރޮސެސް  ފޮނުވަހަޖިލީ ރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ންޖެހ   ށް 

މެދުގައި. ނިން،  ންވީމާއެހެ  ފޮނުވުމާ  ހުޅުވާލަން. މަންޖެހ . އެހެންވީމާމިއަށް ގޮތެއް އެބަ  އެ  ވޯޓަކަށް    ، އަޅުގަނޑު 

ހުށަހެއިއްޒަތްތެ  ދެންމެއާދެ!   އެ  މެންބަރު  ހުރި  ޕްށަހެޅުންޅުއްވި  ޖެނެރޮސެ  އިތުބާރު  ކިއުޓަރ  ބިޝާމުގެ  ރަލް 

ށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވަންޖެހ  ފުރަތަމަ  ހަމަޖިލީ  ،ޓަކައި މަޖިލިސްގެ  ގުމަށްއިގެ ޕްރޮސެސް ހިންލަ ކަމުގެ މައްސަނެތް

 ން. ބ ފުޅު  3އިން  ބ ފުޅުންގެ ތެރެ   5  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީއެ  އި  އެހުނު ވޯޓުގަ  މެދެންތަކާ  ނުވާ ފޮނުވުންއެ ފޮ

ބައިވެރިވެވަ ތިއް  ޑައިގެންނެވ ވޯޓުގައި  ތެރެއިން    5  ބެވިގޮތަށް  ވޯ  3ބ ފުޅުންގެ  އެގޮތަށް  ބ ފުޅުންގެ  ޓާއެކުގައި 

  ކުރިއްޔާ ޝު  ށްރަށް ބޮޑަދަލުވުން ނިމުނީ. ވަގެ މި އަދުގެ މި ބައްއާދެ! މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްވެއްޖެ.

 .ސްހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެ

_____________________ 

 




