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 09:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ކުރުއެޖެންޑާ އިޢުލާން ުދވަހުގެ ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/13އޖ/ ނަންބަރު ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން.  ިރޔާަސތުން ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގވާއިދުގައި 11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ގައި 12:00. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އިޖްތިމާޢީ ގައި 11:15 .1

 .1ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  2:00މެންދުރުފަހު  .1
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ވާ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބައެްއ ބަދަލުތައް. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ  -4.2

މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

ބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުމުން ލި

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންގެ 2016މާރިޗު  14ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިުޢލާންކުރަން. ޤައުމީ ތަރައްޤީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ މުލަކު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުެގ  ބަދަލުގަިއ ެއ ކޮމިޓީއަުށް 

ޒާރު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 14އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016މާރިޗު 

  މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

  .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަވނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުެގ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

ތަކަުށް ގެންަނވާފަިއވާ ބަދަލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާަފިއވާ ދަުށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިޮކނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަަސްއކަތް

މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް އެ މަްއސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ. 

 ންނަވަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ ދަ

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ަމސީޙް މުޙައްމަދަުށް. ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ުށުން ވަނަ މާްއދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަ 116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތަކަުށް ގެނެސްފަިއވާ ބަދަލުތައް މި 

މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަިއ، މަޖިލީހަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތްއގެ މަތީން 

)ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ގާނޫނު(ގެ ދަުށުން  2014/24ގާނޫނު ނަންބަރު  -1މެވެ. ނިންމަވައިދެްއވުން އެދެ
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އުފައްދާފަިއވާ ބޯޑު އޮފް އިންވެސްޓުމަންޓްސްއާ ަހވާލުކޮުށްަފއިވާ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުުރމަުށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ 

ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަިއ، އެ އޮފީހަކީ  28ންބަރު ޑިސެ 2015ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯން ޯމލްޑިވްްސގެ ނަމުގައި އޮފީހެއް 

ޑިޕާޓުމަންޓް  -2މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން. 

ން ވަނަ ދުވަހު 24ޖަނަވަރީ  2016އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެްނޑް ެއމިގްރޭޝަންގެ ނަން މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނަުށް 

ފެުށިގެން ބަދަލުކުރުން. މި ސިޓީއާ ެއއްކޮުށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ަމސައްކަތްތަުކގެ ލިސްޓު މިހާރު 

މާރިުޗ  10. 1437ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1އޮންނާނެ ގޮުތގެ ކޮީޕއެްއ އަިރސްކުރީމެެއވެ. އިޙްތިރާމް ޤަޫބލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ދު. ޚާދިމްކުމް، ޢަބ2016ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކޮމިޓީަތކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން .6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއވާ ގަާވއިދުތަކަުްށ  2ައދި  1ގެ ޖަދުވަްލ (އްމު ަގާވއިދުތަކާ ެބހޭ ގާނޫނު)އާ  2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

މާރިުޗ  10ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

އި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ިލބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު ގަ 2016

ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 ރުވަން. ފުރުޞަތުއަ ުށްމުޙައްމަދު ނަޝީދު. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަ

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިޝާރާތްކުރެއްވި ިރޕޯޓު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސްގެ ވަގުތު. ެއީއ ގަޑިިއރުގެ ބަހު 1ސަލައަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މައްޝުކުރިއް

 22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45މިނެޓު  14އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  31މިނެޓު  31ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްނުާވ  2ދާަލތު ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު. އަ 21މިނެޓު  3އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 

ރު ފުރުޞަތު މި މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާ 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 މަނިކަުށް. ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންދާއިރާގެ މެ ލޭވިލިމާ

ގަިއ  2، 1މު ަގވާއިދުތަުކގެ ާގނޫނު ޖަދުވަލް ސް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އާއްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީ

ނުވާ ބިލުތަުކެގ ަތކާއި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިލުބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގަާވއިދުތަކާ ުގޅޭގޮތުން މިހާރު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބި

ފޮނުވާަފއިވާ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެންނާ  އިނިންމަވާފަ މަުށް ޓަކައި ަގާވއިދު ކޮމިޓީންމަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ޮގތް ބެލު

ރި މެންބަުރ ހަމައަުށް މިހާރު އެ ވަނީ ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްިރރު، ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެ

. އެ މަނިކުފާނަުށާއި އަދި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ޙައްމަދު ނަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާފައަލްއުސްާތޛު މު

ފައިވާ އަުޅގަނޑުެމންނާ ހަމައަުށް މި ލިބި މި މަސައްކަތް ،ދަންަނވަމުން މެންބަރުންނަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު

ޖަދުވަލް އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ  )ާއއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ 2008/6ުނ ނަންބަރު ގޮތަުށް މި ރިޕޯޓާ އެކު ގާނޫ

ތަޅުމުން  މި ަމސައްކަތްަތއް މި ނިންމާފައިާވ  ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ، އި ފެންނަން ެއބަ އޮތް. އެހެްނވީމާކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގަ 

ޑު ތަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނގެންދިުއމަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. އެގޮފާސްކޮުށްގެން ކުރިއަުށް 

 ން. އިުށީނދެލަން އިނގޭތޯ. ހުުށަހަޅާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާ 

 ޝީދަުށް. ރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ދޭތެރެއިްނ ގެންދާ މި ިރޕޯޓަކީ މިއީ ދޭތެރެސްކުރަމުންއީސް. ިމއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި ބަހުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

އަބަދުވެސް ުކރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް. ގާނޫނެއް އައުމާ ހަމައަުށް ނޫންނަމަ މިއަުށް ދާއިމީ ، ބެލެނިވެރިކަން ދިނުން

ހާރު މި ވާ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހަމައަުށް މި އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓުގައި މި

 ީލޑަރު  ގެޕުމެންޓް ގްރޫމެންބަރު، އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ، ވަނީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ 
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ވެސް މި ރިޕޯޓަުށް ތާއީދުކުަރްއވައިފި. މިކަމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަމއްޗަުށް ލާޒިުމކޮުށްފައި އޮންނަ 

ސެއް ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް، ާދއިމީ ގޮެތއްަގއި ބޮޑު ބަހު ބޮޑު ބަދަލެްއ، މާ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ގެނެވޭނެ މާ އިކަމެއް. ީމގަ

ވަންޏާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ހަމައަުށް. އެހެންނޫންކަމަުށް ،ުށް ވާނީ ގާނޫނަުކން މި ބާރުތައް ކަނޑައެޅިމިކަން ނުކޮ

ނޫންނަމަ  ،މަހުން ހަނޫނީ ، ފަހަރަކު ދޭތެރެއިން އަހަރު އެއްއަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ގޮތުން ހަމަ ދޭތެރެ

ވެއްޖެ މި މަަސއްކަތް  ކުރިްނެވސް މިކަން ކުރާނެ. ވަރަުށް ދުވަސް އެ ކަނަޑއެޭޅ މުއްދަތަކުން ިމކަން ކުރަން. މީގެ 

މިކަން ނުކޮުށް ވާނެ ގޮތަކަުށް މިކަން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ.  އިދާއިމީ ގޮތެއްގަ ، ން ކުރަމުން އަންނަތާ. އެހެންވީމާމަޖިލީހު

ން މިަކން ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ާދއިމީ ދޭތެރެއިއި ދޭތެރެިމކަމުގަ ،ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް ހަދައި  އަުށްމި

ޕޯޓުގެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ރިއި ހޯދުމަކީ މުހިއްމުގޮތެްއގައި މިކަން ނުކޮުށް ާވނެ ގޮތެއް މީގަ

ވަމުން ދަންނަ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަުށް ޝުކުރު އިމި ޮކމިޓީގަ މަސައްކަތްކޮުށްެދއްވީީތވެ

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ނޫނުއަސާސީ މިހާރު ފަރުމާކޮުށްފައި އޮތް ގޮތުން ގާނޫނީ ބާރު ރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ޤާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

، ަގވާއިދުތަކަުްށ ނުވަަތ ޑެިލގޭޓެްޑ ލެޖިސްލޭޝަނަުށް އެަބ ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހެދޭ 

ބާރު ލިބިދިނުމުގެ  ރުއިުރކޮޅާ މި ަގާވއިދުތަކަުށްއި ،އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަމަުށް ވިސްނާއިރު ވަރަުށް ފުންކޮުށް ިވސްނައި

ގޮތެްއގެ  ބެހޭ  ގާނޫނެއް ައއުމާ ހަމައަުށް މި ގަވާއިދުަތއް ހިނގާނޭ ނޫނިއްޔާ ކަމާ ،ބަދަލުގައި ކަނަޑއެޅޭ ަވކި މުްއދަތަކަުށް

ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. މީގެތެޭރަގއި ވަަރުށް މުހިއްމު ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ  ރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްމަތިން ކަންތައްތައް ކު

ކަމެއް. މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުނީމާ ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. މިއީ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ  ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި ގަާވއިދުތައް 

ޮގތުގައި ގާނޫނުތަކަުށް ވެގެްނ  ބޫލުކުރާޑު ގަކަންކަމަކީ އަޅުގަނ އީވެްސ އެބަ ހިމެނޭ. މި ދިނުމުގެ ގަވާއިދުބަދަލު

ލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވޭނީ. އަދި އެނޫން ަގވާއިދުަތއް ެވސް ހުރިކަްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާޚއްޞަކޮުށް ޢަދު

މި ގަާވއިދުތަްއ ފާސްކުރުމުެގ  އިރުއިރުޮކޅާ މި ބެެލނިވެރިކަމުެގ ގާނޫުނގެ ދަުށުން، އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެެހންވީމާ

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޭޖެގ  2008ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މި ކަމުަށް ޙައްލެއް ހޯދަން. ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދަން. 

ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެްނ ފާސްކުރި ފަހުން، އެ ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ިވސްނާއިުރގައި މައްސަލަަތއް ދިމާވާ 
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ެކއް އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ގަވާއިަދކަުށް ޑެލިގޭޓް ެލޖިސްލޭޝަނަުށް ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތަ

މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަުށް ފަހު ކަނޑައެޅޭ ުމއްދަތަކަުށް، ޫނނިއްޔާ އެނޫންވެސް މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅާ ގޮެތްއގެ މަތީން 

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ފަރުމާކުރަން. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ކަމަުށް ވިޔަްސ ގަާވއިދު ހިނގަހިނގާ އޮންނާނެ ގޮތަކަުށް އަޅުގަ

އެގޮތަުށް އެކަން ކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ބަެއއް ފަހަރު ަބއެްއ ަގވާއިދުތަކަުްށ މަޖިލީހުން ރުހުން ނުލިބިގެން ނުހިންގައި، 

ގެ އިދާރާަތކުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ، އަދި ރައްޔިތުންނަުށް ތަކުލީފުތައް، އަދި ސަރުކާރު 

ނުހިންގައި، ރަްއޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަުށީގެްނވާ ގޮތުަގއި ނުދެވިދާ ތަން އައުމަކީ ކައިރި ކަެމއް. 

ލިގޭޓްކުރާ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މީގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރަން. މި ޑެލިގޭޓް ެލޖިސްލޭޝަން މި ޑެ

ފަރާތްތަކުން ހެދީމާ އެއަުށް ާގނޫނީ ބާރު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީގެން ކަމަުށް ވިަޔސް، 

މަޖިލީހުގައި ކަނޑަެއޅޭ ކޮމިީޓއަކުން ރުހުން ދީގެން ކަމަުށް ވިޔަްސ، އަދި އެނޫން ގާނޫެނއްގެ ދަުށުން ކަމަުށް ވިަޔސް. 

ން މިހާރު މި އޮންނަ ވަރަުށް ވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް، މިއަުށް ުވރެ ލުއިފަސޭހަކޮުށް ދައުލަތް އެހެންވީމާ، މި ކަންކަ

ހިނގާނެ ގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުެމން މި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަަކ 

މި ގެންނަންޖެހެނީ. އެއީ، ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަާވލީ. ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަުށް އަސްލު

ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ދިރާސާކުުރމަުށް ފަހު، ގެންނަންޖެހޭ މުޅި ވަުށާޖެހޭ ޙައްލެއް ހޯދަިއގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ 

ޤާނޫނުއަާސސީ ހެދުނު ގޮތަކަުށް މިކަްނ ކުެރވިގެންނުާދނެ ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ވަަނ އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ޤާނޫނުައސާސީ ފާސްކޮުށް ޢަމަލުކުރަން  2008ފަހުން ވެސް މިހާރު އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ. 

ފެުށުނު ކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް، މިއަދާ ހަމައަުށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން ހަދަންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ ގާނޫނުތަްއ 

ޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ގާނޫނުތައް ވަރަުށް ހަލުިވ ސްޕީުޑގަިއ ދިަޔ ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނ އަދިވެްސ ހުރީ ނުހެދި. މި މަ

ޢަދުލުއިންޞާފްގެ ނިޒާމު ހަުރދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ޚާއްަޞކޮުށް ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް އެބަުހރި. މި ޒަމާނުގެ ަވސީލަތްތައް 

ކުރުމުގެ ވެސް ތަފާތު ކަންކަްނ ވެގެންނެއް ނުދޭ. ކުުށް ހަރުދަނާ ޤާއިމުވާ ވަަރކަުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ގާނޫނު ނިޒާމު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު  އޭގެތެެރއަުށް ވަންނަމުން މި ދަނީ. ސައިބަރ ކްރައިމް ކަހަަލ ކަންތައްތައް ވެސް ވަމުންަދނީ. އަދި

ތުަގއި ބަލަިއގަނެޭވ ހެކީގެ ގޮ އީ ފޮރެންސިކް އެވިޑެންްސ ފަދަ ތަކެތި ކޯޓުތަކުގައި އެ ، ގޮތުން ހެކިބަސް ހުރި އިކުރުމާކުުށް

ގޮސް މުޅިން  އްޔާ ކުުށްވެރިން ނިޒާމު ފަހަނައަޅައިއެބަޖެހޭ ޤާއިމުކުރަން. އެހެންނޫނި ނިޒާމެއް އަުޅގަނުޑމެން ،އުސޫލެއް 

އެބަޖެހޭ.  ކަންކަުމގެ މަްއޗަުށް އަުޅގަނޑުމެން ުފންކޮުށް ވިސްނަން ތަން އަުތވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކުުށުން ބަރީޢަވާ

ކުރުން ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތަކަުްށ ބާރު އުފެއްދުމަުށާއި، އަދި ކުުށްގެތަުކެގ މައްޗަުށް އިތުފަނޑިޔާރު ޚާއްޞަކޮުށް 

ަވރަުށް އަވަހަުށް ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް މި ދަނޑިވަޅުަގިއ  ،ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހަދައި އިގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ

  ކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޝު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ދަުށް.ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

ގިަނ ވާހަކަަތއް ދަްއކާކަުށް ނޫން.  ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތަކަުށް މި އެދުނީ މާުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި އާދެ، 

ގޮތުން ގުޅޭ  މީގަިއ ެއކުލެވިފަިއ ހުރި ބައެއް ގާނޫނުތަކާ ،ޙަޤީޤަތުގައި ީމގަިއ ހުރި ބަެއއް ގާނޫނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

އަރާތީ ސާފުކޮުށްަލން. ދެން ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް  އްއަޅުގަނޑަުށް ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ އޮޅުމެ 

 އާ ގޮތުން މާ ދިގު ވާަހކަފުެޅއް ނުދައްަކވާތީއާ ެއއްކޮުށް. ައޅުގަނޑަުށް ވެސް އެނގޭ ގުޅޭ  ރިޕޯޓާ  މި، ބިލާ ބެހޭ ގޮތަކުން

ހަދައިގެން  ގޮތަުށް ަގވާއިދުަތއް ކުީރގައި ހެދި ގަާވއިދުތައް ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން ެއްއވެސް ގާނޫނީ ބާރެއް ނުލިބި

ޤާނޫނުއަސާސީ އުފެދުނުއިރުަގއި ހުރި ގާނޫނުތަކުެގ  އެހެންކަމަުށްވުމާެއއްކޮުްށ އާނުކުރެވޭނެކަން. އޮފީސްތަކަުށް ޢަމަލު

ގާނޫނުގެ ދަުށުން  އިތުރަުށް ކޮންމެހެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގަވާއިދުތައް ާއއްމު ގާނޫނުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ަގވާިއދުތަކާ ބެހޭ

 2015ދަނީ. އެއީ ެއއަުްށ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިދިނުމުަށް ޓަކައި. ައޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރަމުން ހަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން

ންނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަ) 2015/13ހަރު ފާސްކުރި ދެ ގާނޫނެއް އެބައޮތް. ގާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ އަ

ޞިއްީޙ ) 2015/29ަވރަުށް ބޮޑު ގާނޫނެއް. ހަމައެއާެއއްކޮުށް،  ،މާއްދާގެ ަމއްޗަުށް ެއކުލެވޭ ވަރަުށް ދިގު 99 މިއީ ގާނޫނު(؛

ެއްއޗެްއ  ބޮޑު ގާނޫނެއް. އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ހަމަ އެހާމެ ،މާއްދާގެ ަމއްޗަުށް އެކުެލވޭ 74 (؛ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނު

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެކުރި ަގާވއިދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެބަހުރި އަލުން މުއްދަތު އިތުރުުކރަން އިތުރު އީ،މި

ަސއިންސަސްެގ ގަާވއިދު ވެްސ  ުނވަތަ ހެލްތު، ސައިންސަސް ެރިގއުލޭޝަން މޯލްޑިވްްސ ބޯްޑ ޮއފް ހެލްތުގަާވއިދު، 

ާބވައޭ. ައޅުގަނަޑކަުށް ނޭނގެ އަނެްއ  ނެނުލެވޭ އެބައޮތް. މި ދެންނެވި ދެ ާގނޫނުގެ ތެރޭަގއި މި ަގާވއިދު ފައްތައެއް 

ހަމަ މި ދެންނެިވ އޭރިޔާަތކުގެ ާމއްދާތައް އެ  .ކަމެއް ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެ މަްއަސލަ ދިރާސާކުރެްއވީ ކިާހވަރަަކުށް

ުނެގ ބޮޑު ދެ ގާނޫމި އޮތް ގާނޫނުގެ ތެޭރގައި ވެސް އެބަހުރި. ހުރުމާއެކު އަުޅގަނޑު ހިަތުށްއެރީ މި ދެންނެވި ދެ ަގވާިއދު 

ތެރެއަުށް ފެއްތޭނެ ގޮތެއް ހަމަ ނެތީބާއޭ. އެހެންވީމާ، އެަކން ހަމަ ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވާތީ އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު 

 ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ.  ދަންނަވާލީ. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހެންވޭރުދުމެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް.ޢަލީ ޢާޡި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ީމގައި ހިމެނޭ  ؛2، 1 އާއްމު ަގވާއިދުަތކާ ބެހޭ ަޖދުވަލް، 2008/6ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ނަ އަހަރާ ހިސާބަުށް ލަސްކުޮށްލިއިރުަގއި އަުޅގަނުޑގެ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ވަ  2017ގަާވއިދުތައް އަލުން 

އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނގެ ކިތަްއ  ތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވާލަންޖެހެއޭ.ބައެއް ކަންަތއްތައް އަުޅގަނުޑ ހިތަުށްއެރީ ހަމަ އިއްޒަ

ކާވެސް ފަހަތަުށް މި ޖަްއސާލަނީކީ. ކިތަްއ އަހަރުން ކިަތްއ ކަމެއް ފުރަތަަމ ކަމަކަުށް ގަާވއިދުތައް އަނެއް  ވަނަ ފަހަރަުށް

ގާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދަުށް  އެްއކޮުށް އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އައުމާ ކަމެއް ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން އާއަހަރުން ކުރާ 

ންމާއެއް މީަގއި ެއކުލެޭވ އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މީގެ ޮބޑު ބަޔަކީ ބަންޑާރަ ނައިުބެގ ޒި

ކަންކަން. އެހެންނަމަވެްސ، މިކަން މިއަދާ ހިސާބަުށް ވެސް އަިއއިރުަގއި ނުވެ އޮތްކަން ިމއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުްށ 

ބޮޑަުށް ކުުށްވެރިކުރާ ކަމެްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޕޯޓަުށް ބަލައިލާއިުރގަިއ، އަުޅގަނޑު ާއއްމުކޮުށް ހަމަ ދައްކާ ވާހަކައެއް. 

މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތަުކގެ ަކންތައްތައް ހިނގަމުންދާއިުރަގއި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންބޮުޑވާ ގޮަތުށް ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް  މި

އެަތއް ަގވާއިެދއް އެބަ ޮއވޭ މިހާރު އަލުން  70ކޮމިޓީތެރޭ ހިންގަމުންދޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ގަވާއިދަުށް ބަލަިއލާއިރުަގއި 

ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަުށް. ޖައްސާލާފައި އޮތްއިުރަގއި މި ކޮމިޓީން އެބަ އޮވޭ ބުނެފައި ކޮމިީޓ  2017 ފަހަތަުށް ޖައްސައިލާފައި

ރިޕޯޓުގަިއ، މި ކޮމިޓީން މިހާރު މި މަޖިލިސް ތެރޭ ހިނގަމުންދާ ގާނޫނުތަކާއި ބިލުތަކަުށް ބަާލފައޭ މިހާހިސާބަުށް ޖައްސާލީ. 

މިނެޓު އެބައޮތް މި ކަމަުށް ހޭދަޮކުށްފަ. އަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫލެއް  15އެބަވޭ  ކޮމިޓީގެ ވަގުތު ހޭދަކުިރއިރަުށް ބަލައިލާއިުރގައި

ނުކުރެވޭ އެ ކޮމިޓީން ޙަޤީޤަތުަގއި މަސައްކަްތކުރަންވީ ވަރަުށް މަސައްކަތްކޮުށްަފއި މި ހިސާބަުށް އަިއއްސަ އޮތް ރިޕޯޓެްއކަން. 

މި ކޮމިޓީ ބާއްވާފައި، ކޮމިޓީ ބޭއްވުމުގެ ނަމުގަިއ،  އެހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނުޑމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ކުއްލިއަކަުށް

ނޫނިއްޔާ މި ެޑޑްލައިން ހަަމވާތީެވ އަެނއްާކވެސް ފަހަތަުްށ ޖައްސާލުމުގެ ިނޔަތުަގއި ަކންކަން ކުރުމުގެ ބަދަުލގައި 

ެކއް އެަބ ސަރުކާރުގެ މިކަމާ ގުޅޭ މުައއްސަސާތަކާ ނުވަތަ ބަންޑާަރ ނައިބާ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މަޝްވަރާތަ

ކުރެވެންޖެހޭ. ކިހާވަރަކަުށް މި ގާނޫނުތަކުގެ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުަތއް ގާނޫނަކަުށް ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

މަސައްކަތްކުެރވިފައި ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހަުށް ވޭތޯ އެބަ ބަަލއިލަންޖެހޭ. ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި މުއްދަތު ހަމަވާއިރަުށް 

ަފއި އަނެްއކާވެސް ލަްސކޮުށްލީޭއ. މި ގަވާއިުދގައި އެބަހުރި ަވރަުށް މުހިއްމު ގަވާއިދުތަެކއް މިނެޓަުށް އެްއވެ 15ކޮމިޓީ 

ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫނީ ސިފަ، ުނވަތަ އެ ކުލަ ޖެހިގެން އަންަނންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިީއ ރައްޔިތުންނަުށް މަންފާ ލިބޭ 

ިއ ސަރުކާރު ހިންގުމަކަުށް މާ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް އޮންނާތީކީ ކަހަލަ ގާނޫނުތަކަކަުށް ވާތީވެ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ 

ނޫން. ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ އެ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކޮުށްލުމަުށް ވަރަުށް ފަސޭހަ ކަންތައްތަްއ؛ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ 

ާޔއަުށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ ަގޑިއިރުތެރޭ ލައިގެން އެބަ ނިންމައިލާ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 24ގާނޫނުތައް މި ތަނުން 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް ނޫނިއްާޔ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރަުށް ކިރިޔާ ވެސް އުނދަގުލެްއ ާވ 
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ކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ ރެއިން އެ ރެއަުށް ލައިގެން އެ ގާނޫެނއް ނިންމައިލާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ. 

ވެސް، ަރއްޔިތުންާނ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ަރއްޔިުތންނަުށް މަންފާކުރާނެ ކަހަލަ ގާނޫނުތައް މި އޮތީ އަދިެވސް އެހެންނަމަ

ފަހަތައް ޖައްސައިލާފަ. އަނެްއކާވެސް ޮސއްސާލަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގައި ހުރި ަގާވއިދުތަކަުްށ 

ރުވާދޭ ކްލިނިުކތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު"، މި ގާނޫނެއްގެ ސިފަ ޖެހިގެން ބަލާއިރުަގއި މިސާލަކަުށް "ރާްއޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަ

އެބަ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއބަ އަންނަންޖެހޭ. ތަފާތު މައްސަލަތައް ކްލިނިކު ހިންގުމުގައި 

އްޙީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ިމއަދު އޮްތވަރު އަުޅގަނޑުމެން ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞި

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ދެން ބަލައިލާއިރުަގއި ހަމަ އެބައޮތް ކާޯބތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު. މި 

ން ވެސް މާ ބޮޑު ހުންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ވީމަ ައުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ސަރުކާރު

އަހައްމިްއޔަތެއް ޭދކަުށް ބޭނުމެއް ނުޭވ. ނުވަަތ މި ގާނޫނުަތއް ނިންމަިއގެން މި މަޖިލީހާ ހިސާބަުށް ގެނެސް ކަންކަްނ 

ކުރާކަުށް ބޭނުންނުވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށް، އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ ދެން ެވްސ މިފަދަ ކޮމިޓީއަކުން މިފަދަ 

ަގއި މި ގާނޫނުތައް ގޮއްސަ އޮތް މިްނވަރު، ކިހާހިސާބަކަުށް ގާނޫނު ޑްރާފްޓުކުރެވިަފއިވޭޯތ، ނުވަަތ ކަންތައްތައް ނިންމާއިރު 

މި މަޖިލީހާ ހިސާބަުށް އައިސްފައި އޮތްޯތ، ކޮމިީޓގައި އޮތީ ިމ ތަނުން ކިތައް ގަާވއިދާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ނިންމުމުގެ ަބއި 

ލީހާ ހިސާބަުށް އަންނައިރުަގއި ުނވަތަ މި ފްލޯއާ ހިސާބަުށް އަންނައިުރގަިއ އެބަ ހިނގާތޯ، މި ކަންަތއްތައް އެނގިފައި މި މަޖި

އޮތުން ވަރަުށް މުހިއްމު ކަުމަގއި ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކުޑަހުވަދޫ އަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ުއވާލަންޖެހޭ ، ރަީއސް. އާއްމު ަގވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރުން، މި ގާނޫނުތައްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ކުރަންޖެހޭ  299ގާނޫނުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަކަުށް ވާތީވެ މި މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް މިއީ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

 ،އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަެވގެންދާނެ ކަމަުށް މިކަމާ ގުޭޅ ގަާވއިދުތަްއ ުއވާލެވެންދެން މީަގއި، ދަންނަވާނީ

 ،ގޮތަުށް ކަނޑަެއޅިެގން ހިނގައްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ ނުވަތަ ގާނޫނު ހެދެންދެން މި ގަާވއިދުތަކަުށް ުނވަތަ ޢަމަލުުކރަންޖެހޭނެ

ބޫލުކުރަން. އާދެ! ރުމުގެ މަަސއްަކތް ކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަތުރުކުފަހަރު މި މުްއދަތު އި އަހަރަކު ެއއް
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ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނުޑމެން ގައަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ގޮްތގޮަތުށް 

ނޫނުއަސާސީގައި ވަރަުށް ސާފު ބަހުން މި ޤާ، ހިނދު ވީމަޖިލީހުަށް ކަމަުށް. އެހެންކަމުަށްވަނީ މި ރައްޔިތުންެގ  ލިބިގެން

ނޫނުއަސާސީ މެހައި ގާނޫނުތައް ހަދަންވާނީ މި ޤާދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހަދާ އެން ،ވަނަ ާމއްދާަގއި 268ބަޔާންެވގެންވޭ 

މި  ކުރަންވާނޭ.ނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަމި ޤާ މަތީންނެވެ. ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ

ލު އެއްޗަކަުެށވެ. އަިދ ނޫނަކުން ބައެއް ވިޔަސް ާވނީ ބާތިޚިލާފު ގޮތަުްށ ހަދާ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އާ ޚިލާފަުށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ މި ގާނޫނުއަސާސީ .އެފަދަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ބަެއއްގެ ބާރު ނުހިނގާނެ ކަމަުށް

ލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް އެއާއެކު ެއއާ ގުުޅވަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ ގަބޫފަ. އަދި ހަމަލު ކަމެއް ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްބާތި

ކަމަުށް ބުރޫއަރާނެ ކަމެއް ނޫންކަން. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ސް އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންވެ ނެތުމަކީ ހަމަގައިމުހެދިފައި

ގައި އެބަ ބަާޔންކުރޭ. އަދި ހަމައެާއއެކު މި ވަނަ މާއްދާ  299ނޫނުއަސާީސގެ ދަކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަްނ ވެސް ޤާހުއް

ދުވަުހގެ  90މި މަޖިލީހުން  ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި،ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި  30އަީކ ވެްސ ސަރުކާުރން މައްސަލަ

ޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަެމއް. ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަުށް ސާުފޮކުށް ބަ 99ނޫނުއަސާީސގެ ގޮެތއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ޤާ ތެރޭގައި

ެއވެނި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އް ނެތުމަކީ، ގާނޫނެއް ހަދާފައިނެތުމަކީ މިވެނިމިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ގާނޫނެ 

ތި އަކީ. މީވަނަ ާމއްދާ 299ޖަވާެބއް ލިިބގެންދާ މާއްދާެއއް ޤާނޫނުއަާސސީެގ ކަމަުށް ދައްާކ ވާހަކަަތކަުށް ަވރަުށް ބޮޑު 

އޮންނަނީ، ވެިރކަން ހިންގާ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި  299ލީމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަަކުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ އްލަަވއިބަ

 ބިގެްނވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެްސ،ފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރު ލިޢަދުލުއިންޞާ ފަރާތުންނާއި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންނާއި،

ޢަމަލުކުރަންވާނެ ކަމަުށް. އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން  ނުއަސާސީއަުށްޤާނޫއަޅުގަނޑު ކުރުކޮުށް ދަންނަާވނީ މި 

ކަެމއް ނޫން  ނެތުމަކީ މިއިން ކަމަކަުށް ހުރަސްއެޅޭނެވާނެ ކަމަުށް. ގާނޫނެއް ހެދިފައިނުފަދަ ޢަމަލެއް ޮކުށްގެން ބުރުލެއް އަރާ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްަފިއ  މެއް މިރެވޭނެކަމުގެ މަފްހޫލުކުއެއާ ުގޅިެގން ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކަުށް ޢަމަކަމަުށް. ދެން ހަމަ 

ނެތިގެން މި ރާއްޖޭގައި ކުރަން ިކ ކަހަލަ ގާނޫނުތަކެއް ހެދިފައިވަ  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ގާނޫނެއް، އެބައޮތް. އެހެންވީމާ 

 އުނދަގޫ ެއްއވެސް ކަމެއް އަިދ ނޯންނާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ދެކުނުކުޅުދުއްފުުީށ އަރުވަނީ  ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 ޝީދަުށް. މުޙައްމަދު ނަ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުުށީ
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ގޮތުން ބައެއް ުސވާލު އުފެިދގެންދާތީ ހަމަ ޖަވާބުދިނުމަުށް ޓަކައި.  ބެހޭ ޓާރިޕޯ ރަީއސް. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަީކ ތި ނުކުތާ، ދު ކުރެްއވި ސުވާލަުށް އަޅުގަނޑު ދޭނެ ޖަވާބަކީއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އި 

ތަާކއި ތިމާެގ ަބއެްއ ަގވާއިދުަތއް އަދިވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުިރ ނުުކތާއެކޭ. މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ބައެއް ގާނޫނު

ތި ކުެރްއވި ުސވާލަކީ ަހމަ ޖާއިޒު ސުވާެލއް. އެއީ  ެވގެންނޭ. އެ ސުވާުލގެ؛ އުނިނުކޮުށް ބަހައްޓާފައި އެހެީރ ކަމެއް

ނޫނުތަކުަގިއ ހުރޭ ަގާވއިދު ހެދުމަުށް އެ ގާސް އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަުށުން އެބަމައިގަނޑު ގާނޫނުތައް ނުކުތް ކަމުގައި ވީނަމަވެ

ުނވޭ. އަދި ބައެއް ގާނޫނުތަކުަގިއ  މުއްދަތުތަކެއް ހަމައެއް ކި މުއްދަތުތަެކއް ކަނަޑއަާޅފަ. އަދި ބައެއް ގާނޫނުތަކުގެ ވަ

ްނނަނީސް އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ގަާވއިދު ވުޖޫދަުށް ނާ، ދެއް ވުޖޫދަކަުށް ނާދޭ. އެހެްނވީމާމުއްދަތު ހަމަވި ނަމަވެސް ގަާވއި

އޭގެން ިނކުމެދާނެ ދަތިތަކެއް ުހރެދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން  ،ަގވާއިދު އެްއޮކުށް އުނިކޮުށްފި ކަމަުށް ވާނަމައޮތް  މިހާރު މި

ކުރާ  އަުޅގަނޑުެމން އެ ދުވަހު ކޮމިޓީން ،ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެެކވުމަުށްފަހުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެ ދުވަހު ޮކމިޓީގައި ނިންމީ

އްކަތަކީ ަމއިގަނޑު ގާނޫނަުށް، ދުތައް އުނިކޮުށްލުމެއް ޫނނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސަވެސް ގަާވއިމަސައްކަތަކީ އެްއގޮތަކަުށް 

ދުވަހަުށް. އަހަރު 1ކޮުށްދިނުމޭ ން އެކްސްޓެްނޑްތު ހަމަވާތީ އެ ސަންސެޓް ޕްރޮވިޜަމު ަގވާއިދުަތކުގެ ގާނޫުނެގ މުއްދައާއް

ބެހޭ  ސަރުކާުރގެ ކަމާ ،ވާހަކަދައްކަިއގެން އޮފީހާ ޓަރނީ ޖެނެރަލްއެކަމަކު އޭަގއި ހުރި ގަާވއިުދތައް އަުޅގަނޑުމެން އެ

ވަރަކަުށް މަޑުމަޑުން ކޮމިޓީްނ  ވާހަކަަދއްަކއިގެން ގާނޫނުތަކުގެ ދަުށުން އަންނަްނޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހެދެމުންދާ އިދާރާތަކާ

ރުގައި ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަުށް ނުޖެހެއޭ. ކޮމިޓީގެ ފެްނވަ ކައި މަޖިލީހަކަުށް ހުުށަހަޅާކަުށްއުނިކުރަމުންދާނީއޭ. އުނިކުރުަމުށް ޓަ

ފަހަރުަށް މަޝްވަރާކުރެވި އަުޅގަނޑުެމން ގޮތެއް ނިންމާފައި އޮތް  ވާތީ އެކަން ެއގޮތަުށް ކުރާނީޭއ. އެއީ ކޮމިޓީަގއި ދެ

ކިން ވެްސ ަގާވއިދުތަްއ އުނިކުރުުމގެ ބަިއ ވަ ގަިއ ޯވަޓުށް އެހިއިރު އެ ދުވަުހ އަުޅަގނޑުމެން މައްސަލައި ކަމެއް. އަދި 

ދުވަހަުށް ޭއގެ ަހޔާްތ އަހަރު 1ުށް ދޭންވާ ބާރުވެރިކަން ުށްފައި ާބއްވާަފއި ހަމައެަކނި އެ ދުވަހު ވޯޓަުށް އެހީ ާގނޫނަކޮޕާކު

އޭ. ގާނޫނުތައް އަިއއްސި  ،އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ނުކުތާގެ ޖަާވބަކީ، މައްސަަލއަުށް ެއކަނި. އެހެްނވީމާ އިތުރަުށް ދަންމާލުމުގެ

ދަުށުން އަންނަންޖެހޭ ގަވާިއދުތައް ނާންނާތީވެ އަޅުގަނޑުެމން މިހާރު ހުރި ގަވާއިދުތަްއ  އެހެންނަމަވެސް، އެ ގާނޫނުތަުކގެ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ދުަތއް އައިހާ އަަވހަކަުށް މިއަދި އުނިނުކޮުށް މަޑުޖައްސާީލއޭ. އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަުށުން އަންަނންޖެހޭ ގަވާއި

ދެން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްގެ ކޮމިޓީ ފެންވަުރގަިއ އުނިކޮުށްެލވޭނެތީވެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

މިނެޓުން ނިންމާލި  15ސުވާލަުށް ައޅުގަނޑު ދަންަނާވނެ ޖަވާބަކީ، މި މައްސަލަ އަކީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުެމން 

ތަ އަންނަން ހުރީ. ނުވަަތ ނޫނޭ. އަުޅގަނުޑމެން ބެލީމޭ ކީއްވެގެންތޯ މި ެއއްޗެހިތައް ލަސްވެަފއި ހުރީ. ުނވަ މައްސަލަެއއް

ނިމިފައި ހުރީ. ޙަޤީޤަތުގައި ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައްސަލަ ފޮނުްއވާއިރު ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ީމެގ 

ރިޕޯޓަކާ އެއްކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފޮނުއްވަން. ވަރަުށް ދެރަ މިއަދުގެ ރިޕޯޓުގައި މަްއސަލަ ހުުށަހެޅުއްވި އެޓަރީނ 

އޮފީހުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނުއްވާފަެއއް ނެތް. ެއއީ ކޮިމޓީގައި އޮންނަ ރިޕޯޓެއް. އެ މައްސަލަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުގެ ސިީޓއަކާ ެއއްކޮުށް އަންނައިރުަގއި އެ ހުރިހާ ަތފުސީލުތަކާއި، ޗާޓުތަާކއި، ހެދިފައި ހުރި ަގވާއިދުތަާކއި، 
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ގަާވއިދުަތކާއި، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުެގ ެތރޭގަިއ ހުުށަހެޅި، ކޮމިޓީތަުކގެ  ގާނޫނުތަކާިއ، މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދީފައި ހުރި

ފެންވަރުަގއި މަސައްކަްތކުރެވެުމންދާ ގާނޫނުތަކާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ނުވަތަ ަސރުކާރުގެ ފެންވަުރަގއި އަިދ 

ގަނުޑމެންނަުށް ފޮނުއްވައިދެްއވާ. ޑްރާފްޓްކުރެވެމުންދާ ގާނޫނުަތކާއި، މި ހުރިހާ ތަފުސީލުތަކެްއގެ ޗާެޓއް އަޅު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ ކަްނތައްތަކާއި ގާނޫނީ ކަންތައްަތްއ ކޮމިޓީގެ ފެންވަރުަގއި ބަލަހައްޓަަވއިދޭ ބޭފުޅާާއއި، އަިދ 

ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ިތއްބަާވ އެ ޓީުމގެ ބޭުފޅުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަަރުށް ބޮޑަުށް މީގެ ެއްޑވާންސް 

ރީފިންގ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެއްވާ. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ޮކމިޓީއަުށް ހާޒިރުާވއިރުަގއި މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުންނަނީ ބް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަސޭހަވާ ގޮތަުށް ބަހައްަޓވައިެދްއވާފަ. ައދި މައްސަލަ އެޖެންާޑކޮުށްގެްނ ކޮމިޓީގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މި 

ދިއުުމގެ ކުރިންވެސް ކަންތައްތަުކގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުްއވީމަ އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ލަފައެއް މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެން

ދިނީމަ އެގޮތަކަުްށ ެއ ކަންަކން ހުންނަނީ ކޮުށްދެއްވާފަ. އަސްލު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮިމޓީގަިއ ފުދޭވަރަކަުްށ ބްރީފިން 

އަުޅަގނޑުމެން ނިންމީކީ ގަވާއިދުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މައްސަލައަުށް  ރަނގަޅަުށް ގޮްސގެން މި ނިމެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ދުވަހު

ނުވެފައި، ހަމައެކަނި މި ދެންެނވިހެން ގާނޫުނގެ މުއްދަތު އިތުުރކުރުން ކަމަުށް ވާތީެވ، އެ ތަްނކޮޅަުށް އެކަނި އަުޅގަނޑުމެން 

ކުރާރުކޮުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ އަދަދުތަާކއި ފިގަރަތއް ވާހަކަދެްއކީ. ެއކަމަކު އެ ވިދާުޅވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ައލީގައި. ތަ 

އެ ދުވަހުގެ ަބއްދަލުވުުމގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ގެންދިަޔއީ ކިޔަމުން. އެހެންނަމަވެްސ، މި ދެންނެވިހެން ހުރިހާ 

ންބަރުންނަުށް ެއ ލިޔުންތައް އެާތގައި ހުންނާތީެވ ކޮންމެހެން އެ ވާހަކަތައް ަތކުރާރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަުށް ނުާވތީ، އަދި މެ

އެްއޗެހި ލިބިަވޑަިއގެންފަިއ ހުންނާތީވެ ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ައޅުގަނޑުމެން ދެން އެތާަގއި ުކރިއަުށް ނުގެންދިަޔއީ. ދެން 

ތެދުފުޅެއް. ައޅުގަނޑު ވެސް އަމިއްލަ ހަިއސިްއޔަތުން ދަންނަވާ ނަމަ، މި ގާނޫނަކީ ކޮްނމެހެން އަޅުގަނުޑ ެވސް އެްއ 

ރުން އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެގެން ުއޅޭ ާގނޫނެއް ނޫން ޕާސަނަލީ. އެީއ އަޅުގަނޑު ސަރުކާުރގެ މި އަހަރުން އެއް އަހަ

ކަންތައްތަުކގަިއ ހުރިއިުރގަިއ މި ަގވާއިެދއް، ިމ ގާޫނނު ގެނައީ. އޭުރގަިއ ޤާޫނނުއަސާސީ ފާސްކުިރއިުރގަިއ، 

ުށް އަުތވެދާނެ ކަމަުށް އޭރު ހުރި ޤާނޫނުއަސާސީ ހިންގަން ފަުށައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ ލަފާ އޭރުެގ ބަންޑާރަ ނައިުބ ދެްއުވމާ ގުިޅގެން ެއއަުށް ްސޓޮޕް ެގޕް މެޝަރއެްއގެ ގޮުތގަިއ، 

ްއ ވަގުތީ ޙައްެލްއގެ ގޮތުަގއި ދޭތެރެ ބައްދައިދިނުމަުށް އެކަނި މީތި ގެނައީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެއް އަހަރުން އެ

އަހަރުން މި އިތުރުކުރަމުންދަނީ ވެސް އެ މޮނިޓަރިންގ މެޭކނިޒަމް ޭއގެތެރޭަގއި ބައިންަދިއގެން ެއކަން ކުރުމަުށް ޓަަކއި. 

ަގވާއިދާ ހަމައިން  88ގަާވއިދާ ހަމަައުށް؛  37ގާނޫނުން ކަންޭނގެ އަުޅަގނޑުމެން ފަުށައިގަތީ. ިމއަދު ަޙޤީޤަތުގައި  88

ހަމައަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތިރިެވފައި މި އޮތީ. ބަެއއް އެހެރީ ގާނޫނުތައް ނިކުމެފަ. ބަެއއް ަގވާއިދާ  37ފަުށައިން މިއަދު 

ދަނީ. ވަރަުށް މަދު ގާނޫނެއް އަލަން އަދި  ލާތައް ކަަޑއްތު ކުރަމުން އެޙަހުގެ ތެރޭގައި ފާސްކުުރމުގެ މަރުމަޖިލީ

. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި އިނގޭތޯ ެވސް ޮއވެދާނެ  ބެއްހުރީ. ދެން މި ލިސްޓު ނުނިމިގެން އުޅޭ އެހެން ސަބަ އިޑްރާފްޓްކުރަންވެފަ 

އެްއކަލަ ގާނޫނެްއގެ މަގުްނ  ،ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ޭބފުޅުންނަުށް ހަމަ ހީފުޅުވަނީ ،ގޮތަކީ ަބއެއް ބޭފުޅުްނނަުށް މި ވާ
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މުޅިްނ އަލަުށް ކަމެއް ކުަރްއވަން  ،ިދގު މުްއދަތުތަކެއް ނަގާީތވެ އިހިންގަވަިއގެން މަޖިލީހަުށް ަވޑަިއގެން މީގަ

ޖަދުވަލުގައި ހިމަނައިދޭުށޭ އެބަ ވިދާޅުވޭ. އަދި ބަެއްއ   އި ޅުވެގެން ވެސް ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުއްވާފަބޭނުންފު

ހާލަތްތަކުގައި އެ ބޭފުޅުންނަުްށ އޮންނަ މައި ގާނޫނުގެ ދަުުށން ބާރު ލިބިދޭ ގަާވއިދުތައް ވެސް އެބަ ފޮނުްއވާ ަގާވއިދު 

 އުޅެނީ  ނުެވގެން މިވެސް ހިނގާތީ މި ލިްސޓު މައިތިރިމިކަހަލަ ކަންކަން  ހިމަނާލަދޭުށޭ ކިޔާފަ. އިކޮމިޓީއަުށް ޖަދުވަލެްއގަ 

ކަމެއް. ދެން  ޙަޤީޤަތުގައި އެ ވިދާުޅިވ ނުކުތާތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަމުންދާ ،. އެހެންނަމަވެސްއަސްލު އިނގޭތޯ

ޙަޤީޤަތުަގިއ  ،ލަން އޮތީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ވާަހކައަުށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

ެއ  ،އެ ގަާވއިދެްއ ައއިމަ ،ދޭުށޭން ގާޫނނުގެ އުމުރު ިދގުދައްމާލަދެންަގވާއިދުަތއް އަންނަ މިމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދާއި

ަވންޏާ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ކަމަުށް އްމު ލައިސަންސެއް ދީފިއާ އިގާނޫނެއް ައއިމަ އެ ގަާވއިދެްއ އުނިކުރާުށޭ ބުނެފަ

އްކަތް ނިންމަން ނެތަތީ ވަކި ތާރީޚަކަުށް މަސަ ،އޮތީމަ އިވަގުތު ދިގުދެިމފަ .ގޮތް ނުވަނީ އިގެން ުއޅެވޭ އެއަ  ގޮތަކީ މި ވާ

ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނެގ  އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަހަރަކު ެއއްއޮންނާނީ. ދެން މިހާރު ވެއްޖެ އިޅެވިފަދެން ނޫ އެކަމާ

ހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ނާނެންރުން ނާވެްސ ދެން އޭ މައްޗަުށް ރިޕޯެޓއް އެބަ ާއދޭ. އެ ރިޕޯޓު މޭޒު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުހެްނވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 މަނިކަުށް. މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަނިކު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ ހުޅުހެންވޭރު

ގޮތުން އެްއޗެްއ  ބެހޭ މި ިރޕޯޓާ ،ގޮތުން ބެހޭ ސް. އަުޅގަނޑު ވެސް މި ގަާވއިދާަރއީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ން މަލުކުރަ ޢަނޫނުއަސާސީއަުށް ޤާމި  ،ފަހުން ނޫނުައސާސީ ބަދަލުވިޤާގެން މި ތެދުވީ. އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން ވެ

 88ތައް ހުރި. އެ މާ ބޮޑެތި އެހެން ކަންތައް ވާއިެދއް އޮތް. އަިދ އެއަުްށވުރެގަ  88ގޮަތުށް  ފަހުން އެ ވިދާޅުވި ފެުށި

މިހާރު އެ އެްއޗެހި ގާނޫނަަކުްށ  ،ާލއިރު ަގވާއިދޭ އަުޅގަނޑުމެން ބުނީމަ ކިތަންމެ ލުޔަސްއިލަކޮުށް ބަލަގަާވއިދުގެ ޖުމު

ގޮތަުްށ  މަލުކުރެވޭޢަެއއްޗެހި ހުރީ ަގވާިއދުތަކުން  ތި މައްސަލަތައް. އެވަރަުށް ބޮޑެ ކަންކަން ެއބަހުރިބައެއް ހުރި އި ވެފަ

 އިނގޭތޯ. ތުގެ ަގވާއިދުއަދަްނނަވާލަން އެބަޖެހޭ ޖިނާޢީ އިޖުރާ އިެއކީގަ  ޔާައޅުގަނުޑ ވަރަުށް ހިތާމަވެސް  ހެދިފަ. މިއަދު

ކަެމްއ  ޖަްއސާމީހުން ވަރަުްށ ބޮޑަުށް މައްސަލަ ވަރަުށް ގިނަ އިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއިއެ ގަާވއިދު އެގޮތަުްށ އޮތް 

ން ވިޔަްސ އަދި ެއއްކޮުޅ ޕާޓީ ،ން ވިަޔސްނުެވގެން. ެއއީ އިިދކޮޅު ޕާޓީޑުމެްނގެ ޝަރުީޢ ދާއިރާ ިއޞްލާޙުއަުޅގަނ އީމި

ައޅުގަނޑުމެްނެގ  އީ މި ިވޔަސް. ންތަުށް ހުންނަ ޕާޓީހުންނަ ގޮ ކަުށް ނުހުއްޓި މިހެން ސަމުގާ ކަުށިއަޅުގަނޑުމެން ަވކި ދިމާލަ
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ހީވަނީ ގާނޫނު  އިދެކެޭވއިރުގަ ތަނުގައި ވާހަކަފުޅު . އެކަމަކު ަބއެއް ބޭފުޅުްނނަުށް މިެއއްވެސް ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަ 

 ހެދުމަކީ އެއީ ބަންޑާރަ ނައިބު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ނޫނިއްޔާ ގާނޫނު ހެދުމަކީ އެއީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިަތކުން ހިންގަންޖެހޭ 

ޮއތް ޒިންމާއެއް އެއީ. ސަުރކާުރގެ އޮފީސްތަުކގެ މީހުންނަުށް  އިުޅގަނޑުމެންނަުށް ާގނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުކޮުށްފަކަމެކޭ. އަ

މަތުގެ ދަުށުަގިއ ޢާޒަ ިއއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްގެތަނުަށް ގާނޫނެއް ގެނަ ކަމެއް ނޫން އެއީއަކީ. ައޅުގަނޑުމެން މި އޮތް

ކޯޑު އަދަދަކަުްށ ރޭގައި ރެތެ ދުވަސްދެތިން އަހަރު ގާތްގަނޑަކަުށް ދިޔަ މި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީސް ދެކެމުން 

ހަމައަުށް ތިރިެވގެން  ތިރީހާ ،ަގާވއިދު އޮތް އެްއެޗއް  88ޖާއަކަުށް ެވގެންދިޔައީ ގާނޫނު ހަދައިިފން. އޭގެ ނަތީ އަޅުގަނޑުމެން

ގަވާއިުދ  ،މި އޮންނަނީ އިދައްކުވާ ބޭފުޅުންނަުށް ހީފުޅުވެފަވާހަކަފުޅު ކުޑަމިނަން ނުބަލާިއކަން. އެކަމަކު އެކަުމގެ ބޮޑުއަ

ންސީ ޕޭރެއިންނޭ. ޓްރާންސްންސީ މޯލްޑިވްސް ޕޭރެޖެހެނީ ޓްރާންސްންތަނަުށް ގެންނަ ގާނޫނު ހަދަިއގެްނ މި ،ހަދައިގެން

، ންގެ ހަލާލުރީގޮތާއި އަނބިދަ މަލާތް ހިންގާޢާއަުޅގަނޑުމެންގެ ފައިސާގެ މު އީއޮްނނަނީ މި އިމޯލްޑިވްސްއަުށް ީހވެފަ

 ްވކޮުށް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނާތަނުގައި މިގޮތަުށް ޕްރޮޑަކްޓި  ނަހަލާލު ބެލުންހެން އެ މީހުންގެ ކަމަކީ. އަުޅގަނޑުމެން މި

 ،ހާމަކޮުށްދޭން ބުނާ އެއްވެސް ފަރާތެއް  ކުެރވުނު މިންވަރު ރައްޔިތުންނަުށްއޮތް މަސައްކަތް  އިތުން ހަވާލުކޮުށްފަގޮ ގާނޫނީ

، މެންބަރުން ކިތަންމެ ބޮޑަުށް ކޯޅި އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގެ ، ސަާސެއއް ުނފެނޭ. އެހެންވީމާއެްއވެސް ުމއައް

އް ދަނީ ގާނޫނުތަކެ ކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުގަނުޑމެން މި ހިނގި ކަުށްގޮތަ  ތަނުގައި ކޮންމެ މި ިއ،ތަޅާފޮޅަ ،ސަމާސާކޮުށް

ިމ  ުޅގަނޑުމެންއަ އެނގޭ. މިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށްގެންދާ ގާނޫނުތަކުެގ ބުރަމިނާއި ޭއގެ ލުއިދަމުންހަދަމުން. އެކަމަކު ހަ

ގެ ކުރީަގއި އޮތް ޤާނޫުނއަސާސީ އޮތްއިުރގައި ިދވެހިރާއްޖޭ  ؛ޤާނޫނޫއަސާސީ އަދި  ،ޤާނޫނުއަސާީސއެްއ ނެތި އިއްޖޭގަ ރާ

 ދައުލަތުގެ އެންމެ އީސިފައިންގެ މުައއްސަސާ ެވސް ހިނގަމުންދިޔައީ ަގވާއިަދކުން. މި ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސއާއި

ބެހޭ ކަްނކަން ެވސް ހިނގަމުންދިޔައީ ހަމަ ގަާވއިދެްއގެ ދަުށުން. އެހެްނވީމާ،  ތަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފައިާސއާ ބާރުގަދަ ދެ

ޮކާބ  ،އޭ؛ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުމިތާ ތެދުވެފައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮތް ޒިންމާއެއް އެހެން ބައެްއގެ ބޮލުގަިއ އަޅުަވިއގެން 

ނޫނުތަކެއް ގާަވކި  ރަުށް ަހއިރާންވޭ.އޭ ބުނީމަ ވަޫނނެއް ނުގެނެ ގާުނވަތަ  އް ނުގެެނއޭ ބުނީމާމިހާރު ބަންޑާރަ ނައިބު ގަާވއިދެ 

ޕާޓީއަުށް  ހެދޭ. ސަރުކާރު ހިންގާ އަުށްނުަތކަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީނޫގާނޑުމެންނަުށް ހެދޭ. އަނެއް ބައި އެބަހުރި އަޅުގަ

ޖަހާ ކުންފުންޏަކުން ހަދާހެން ހަދައިގެން ހަދަމުން. ހަމަ ސްޓޭމްޕު ންތަނު ނޫނު މިގާދަނީ ގެން  އެ ބޭފުޅުން ވީވަަރކުން އެ

ކުރޭ. ދެން އެކަމަކު އިދިކޮޅު ޕާީޓއެްއގެ  އަނެްއކާ ފާސް ެވސް ހަމަ އެހާ ބާރަުށް އެބަ ؛އެބަ ަވއްދާ ތަނަުށް ގެނެސް  މި

ޔާތުަގއި އިްއޔެަގިއ ހަ ތަނަުށް ވެއްދީ. އަޅުަގނޑުގެ ނޫނުތޯ މި ގާމީހުން ކިތައް  ވެސް ޒިންމާެއއް އޮންނަންޖެހޭ ދެއްތޯ؟ އެ

ނޫނު ގާބެހޭ  އެކަނި ހުެރގެން ޓްރެފިކާމައި ނެއް ެވއްދީ. ައުޅގަނޑު އެކަނިނޫގާބެހޭ  ތަނަުށް އަންހެނުންނާ އަދި މި

ފަހުން ލިބޭނެ.  ބަލަ!ުށް މަޑުކޮުށްލަގެެނއްސިން. އިހަނޫނުަށް އިޞްލާޙުގާބެހޭ  ތަނަުށް އަޅުަގނޑު ޕެންޝަނާ ގެނެއްސިން. މި

ަނގަިއގެން އެކަން ނުކޮުށް މިތާ ގެ އެްއވެސް މީހަކު ޭއގެ ޒިންމާައޅުގަނޑުމެންކަން ހިނގަުމންދާއިރުގައި މިހާރު އެގޮތަުށް އެ

ބުނަނީ، ޭއ  ތަނަުށް ވަދެ މި ހަދާފައި މި ދުންމާރި ފުމެ، ތާޅަފިލި ފުމެ، އި ިކޔާފައި ަލވަޖަހައި، ހަޅޭއްަލވަހެސް ،ތިބެގެން
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ނޫނުަތއް ގާވެްސ ެއކަުށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ  ރިހާ ބޭފުޅުންނަހައްދަވާ! ހު . އެހެންއޭނޫނުތަކެއް ނާދެ ގާމިހާރު 

 ހުރި މައްސަލަތައް ހަމަ... މި އިދަންނަވާލަން. ދެން މިހާރު މީގަ ހައްދަވަމުންދިއުމަުށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެދޭ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީ މައްސަލައެއްަގއި ނިޒާ ؛ހާރު ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު މި)ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 އަރުވަން. މަުށް ފުރުޞަތުޢާޡި ޢަލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ހެންވޭރުމެދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޢާޡިޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހެންވޭރު މެދު

 ،ެއއް ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްަރއްދެްއ ދިނުމުގެ ވިސްނުމުަގއެއް ޫނން ނުވަތަ ނިޔަތެްއގަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު އަޚް ވާހަކަދަްއކަމުން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ  .ސާފުކޮުށްދޭންޖެހޭ ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ން އިލަމެންބަރަުށް އަޅުގަނޑު ބޭނުން ބަލަޕާޓީެއްއެގ ފުރުޞަތެއްތޯ ދެންމެ ދެއްވީ އިއްޒަތްތެރި އިދިކޮޅު ޕާޓީއޭ. ކޮން

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ަކމުގައި ބަލަިއގަނެޭވކަުށެއް ނެްތ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ން ޯނވޭ. ަވގުތު ނިޒާމީ މަްއސަލަ ނެގުމުގެ ގޮތު ުސވާލުކުރުމުގެ ފުުރޞަތު މި ތާުގޅިގެން ރިޔާސަ ދައްކަާވ ވާހަކަުފޅާ

ތަކުރާރު އަުޅގަނޑު ުކރަމުންދާ ވާހަކައެއް. ހުރިާހ ، ލާނަންއިދަންނަވަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް  ،އެހެންނަމަވެސް

 ،ކަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ދަފުތަރުަގއިމަނިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ެވސް. ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ނަ އެމް.ޑީ.ޕީ ދަފުތަރުގައި އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއްަގއި ހުޅުހެންވޭުރ މަޖިލީހުގައި އޮން

 އަރުަވން. މަނިކަުށް ފުރުޞަތުރު މޫސާރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަދާއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު
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ރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެއްދި މީހެްއ. އެމް.ޑީ.ޕީން އަުޅގަނޑު ބޭެރއް ނުކުެރވޭނެ. ައޅުގަނޑަީކ އިްއޒަތްތެ

ދަންނަވަނީ  އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ރެކްޫރޓުކޮުށްފަިއ ހުރި މީހެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުްށ ގަާވއިދުން މި

ނުކެރިގެން. އުޅެނީ ވާަހކަދައްކާލަން ދާން ވެފަ. އެތީ ފޭލްއޮ ލީޑަރޝިޕް އެ މިހާރު ތިބި ހުރިހާ މީހުންނާއި އިއެމް.ޑީ.ޕީގަ 

  ަދއްކަނީ. ައޅުގަނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަުށް. މިއެވަުރގެ ބަެއްއގެ ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑު މިހާރު  ނެތް. ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ކަުމގައި ބަަލއިގަެނވޭކަުެށއްއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މާނަުށް.ޢުޘް  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލްއަރުވަނީ ގެމަަނފުުށީ ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘްޖަމީލު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުުށީ 

 ބަހުސްކުރެވެމުން މި  އަދުދާދި ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ!

ގޮތުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓަުށް.  ބެހޭ ނިންމާފައި ހުރި ގަާވއިދުތަކާ ،މިޓީގެ ފަރާުތން މި ހުުށަހެޅުއްވީަގވާއިދު ކޮދެވެނީ 

ސަްއކަްތ މިކަމުގެ މަ މި ކަމުގެ މުހިްއމުކަމާއި ،މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރގެ ވާހަަކފުޅުގައި ވެސް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފި

ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަީކ. މި ރާއްޭޖެގ  އީމި  އިއަުޅގަނޑުމެން ތެރޭގަ .ދިޔަ ގޮތް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްކުރެިވގެން

 އި މަންފާ ލިބޭ ޔާ ފައިދާ ރަްއޔިތުންނަުށް އޭގެ ލާބަނޫނުތަކުގެ ގާ އް، އެ ނޫނުތަގާނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހަދާފައި ދޭ ރައްޔިތުން

ނޫނެްއ ގާގަނޑުމެން ނިންމައިގެން. ކޮންމެ ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުަތއް އަޅު  ނޫނުތަކާގާންނަނީ އެ އަ ގޮތަުށް ކުރެވެމުން މި

ގުޅުންހުރި  ނޫނާގާމި  ،ބުނަން ނޫނު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައި ދޫކޮުށްލާއިރު އެބަގާ ،ލާއިރު ވެސްއިނިންމަ

އެ މަސަްއކަތްތަްއ  ،ރޭގައި ހަދަންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސްތެ ުދވަސްމަސް 6ނޫނީ  ،ެތރޭގައި  ުދވަސްމަސް 3ގަާވއިދުތައް 

ގެ ނޫނު، އަުޅގަނޑުމެންގާހަދާފައި އޮތް ީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ތްތެރި ރަ އޮތް ހުރިހާ ދުވަސްީވއިރު ނުއެއް ނިމޭ ިއއްޒަ މި

މި  އޮތްފައި އެބަ ފޮނި ޤާނޫނުއަސާސީ، އަުޅގަނޑުމެން މި ރަހަމީރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަުށް ސާފުޮކުށް ބަޔާންކޮުށް މި

ވުޖޫދަުށް ގެނެސްގެން ނޫނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ނޫނުތައް ައޅުަގނޑުމެން ގާގުޅުންހުރި ަގވާއިދުތަާކއި  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ަދއްކާ.  . ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު އަނގަ ފުާޅކޮުށްލާފައި ޤާނޫނުައސާސީގެ ވާހަކަ އެބަންނަުށް ނުލިބޭނޭރުކަމެއް ރައްޔިތުފޮނިމީ

ނޫނުތަުކގެ ގާނޫނާއި، އެ ގާުށުން އަުޅގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ަބއްލަަވއިެލއްވިންތޯ ޤާނޫނުައސާސީެގ ދަ ފަހަރު ވެސް އެއް

ިއ ޔާ ލާބަ އާއިއޭގެ ފައިދާ  ރައްޔިތުންަނުށްެއއްޗެހި ހަދައިގެން ނޫނިްއޔާ  ޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަކާދަުށުން އަޅުގަނ

ަގވާއިެދއް ިއއްޒަތްތެިރ  83ދިަޔއީ ގާތްގަނޑަކަުށް ފާސްކުރެވިގެންމަންފާ ނުލިބޭނެކަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

މި ވާހަކަދެްއކޭ ބޭފުޅުން ތެރޭްނ  .ުކރަމުންދިޔައިރު ބަލައިލިންރަކަުށް މި ކޮމިޓީަގއި މަަސއްކަތް ފަހަ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދެ 

ަވރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފައި  ަގއިރިޕޯޓު ލަްއވާ! މިއިމި ރިޕޯޓު ަބއްލަވަ  ؛ނިސްބަްތވާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް
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އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްަބތްވާ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަކަުށް ނާދޭ. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަްތވާ  އޮތްއެބަ

ދައްކަނީ  ވާހަކަ މި ބައްދަލުވުމަކަުށް ނާދޭ. ދެން އެކަމަކު ިމއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮމިީޓގެ  އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މި

ރަނގަޅަކަުށް ނޫނޭ. މި ހަދަންޖެހޭ  ރީހު ހުރީ ރަނގަޅަކަުށް ނޫނޭ. މި ގަާވއިދުތައް ހެދިފައި ހެދިފައި ނޫނުތައްގާމި 

ގަާވއިދުތަެކއް ނޫނޭ. މި ަގވާިއދަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ަގާވއިދުތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ގަާވއިދުތައް މިސާލަކަުްށ 

ބެހޭ  ޕްލޭނިންގއާ މާލޭގެ ،މިސާލަކަުށް ބައްލަވާވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ސުރުޚީެއއް ދަންނަވަިއލާނަން.  ދަންނަވާ ކަމަުށް

ގޯިތގެދޮރު ވެސް މިހާރު އިާވއިދު. އެތައް ބަޔަކު ހުޅުމާޭލގަމާރާތްކުރުމުގެ ގައިދު. ހުޅުމާލޭގެ ޕްލޭނިންގ އަދި ގަާވއި

. ގޯތިަތއް ނެހެދި އެބަތިބި އިގޯތިތައް ނެހެދި، މާޭލގަ އި. ވިލިނގިލީގަ ބިނާނުކުރެވިފައި ަގވާއިދުތަުކގެ މައްސަލަ ދިމާެވގެން

ޫނނުތަކުގެ ދަުށުން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދު ވުޖޫދަުށް ައއިމަ ނޫންތޯ ގާބަހުރި. އެ ނޫނުތައް އެގާއަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި ހުރި 

ތުގެ ގަާވއިދު އެަބވޭ. އަނާޢީ އިޖުރާއެގޮތަުށް ބަލާއިުރގައި ޖި އެ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނީ. ހަމަ

ކަންތައްތައް ުވޖޫދަުށް އައިސްގެން ނޫިނއްާޔ  އޮތީ. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅުވަުރގެ ަޤއުމީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މި

ހުރި ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮުށްދޭންނޫނުގެ ތެރޭން ގާ އަުޅގަނޑުމެން މި ،ކުޅިވަުރގެ ތެރޭންއަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަުށް 

ަގވާިއދެއް މިއަދު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  83ކުރުމަުށް ޓަކައި ވީމާ، މި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮުށްދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ެއހެންފޯރު

 ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަންތައްތައް ކުރެިވގެން މި ބަލަނީ. މި ކަމަުށް މި ފާސްެވގެންދާނެއަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން 

ވެގެންދާ އެްއޗެއް ނޫންކަްނ ލާ ބަޓަނަކުން ފާސް އިފިއްތަމަޖިލީހުން  ގަނޑުމެން މިހެންއަޅު ހަމައެކަނި ،ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

. މި ކޮންމެ ގަާވއިދަކީ ެވްސ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެްއގައި ަވރަުށް ވަރުގަދަ ެޓކްނިކަލް ޓީުމތަކުން އެތައް ދިރާސާަތކެއް މީ

ހު ހަދާފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކެއް މީ. މި ގަވާއިދުތައް ައޅުގަނޑުމެން ފަ ފަހު، އެތައް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަުށް ކުރުމަުށް

ބުރަ  ގުޅޭ މުައއްސަސާތަކުން ވަރަުށް ކޮންމެ ގަވާއިަދކާ އިންމިގަާވއިދު ކޮމިޓީން ފާސްވެެގން އަންނައިރުގައި 

ލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ފުރުޞަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި ކޮުށްެދއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މި ނީމަސައްކަތްތަެކއް ވަ

ދާއިާރ ރައްޔިތުން ނަމުގައި މި  ިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެގެ ނަުމގަގެ ދާއިރާ ރައްޔިތުންހައިސިއްޔަތުން ައޅުގަނޑުމެން 

 ،ކޮުށްދެްއވި އެްނމެހައި ބޭފުޅުންނަުށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރުވެިރވަން. ސަބަަބކީލަަވއިލި ކޮމިީޓގައި މަސަްއކަތްގަާވއިދުތައް ެއކު

 ވިޔަްސ، އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާއަކާ  ހޭ ގަވާއިެދއް ކަމަުށްބެ އްޙީ ނިޒާމާޞި ؛އަންނަނީ ގަާވއިދެއް ެވސް މި ކޮންމެ އިންމި

 އަންނަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ވަރަުށް މި ގަާވއިދުތައް ވުޖޫދަުްށ މި ،ިވަޔސް ބެހޭ ގަވާއިެދއް ކަމުަގއި

އަދި ެއ  ކުރާ ަގާވއިދުތަކާއި އެހެން ތަންތަނުގަިއ މަސައްަކތް ގެދުިނޔޭ ،ފަހު ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާަތއް ކުރުމަުށް

ުްށ ކަންތައްތައް ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް އެނަަލއިޒްުކރެވިގެްނ، ވަރަުށް ރަނގަޅަ މި ،ގަާވއިދުތަުކގެ ތެޭރގައި ހުރި ަމއްސަލަތަާކއި

ޮކންގޮތަކަުށްތޯ ބެލުމަުށްފަހުގައި  ފައިދާކުރާނީގޮތުގައި  އުލަުށް މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަޙަގެ މާދިރާސާކުރެިވގެން ރާއްޖޭ

ގޮުތގަިއ  ބޫުލކުރާގައް ފާސްެވގެންދާއިރު ައޅުގަނޑު ކުރެވިފައިހުރި މަސަްއކަތެްއގެ ނަތީޖާ މީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަ

ގަިއ ފުރުޞަތު ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި އި މަންފާ ލިބިގެން މިޔާރަްއޔިތުންނަުށް މީގެ ހެވާއި ލާބައަޅުގަނޑުމެންގެ 
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މުޙައްމަުދ  ޒުިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އުސްތާ ކުޅުުދއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިރާ ،ހަމަ މިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަން ކޮުށްދެއްވި 

ތެރޭްނ  ގެމަނިކުފާުނ އިންނަވާ ކޮމިޓީ ެއކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. އެ ނަޝީދަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނުލިބޭނެ ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާނޫނުން އަޅުގަގާމެ އަކުރެއް ވެްސ ގޮުތގަިއ ހަމަ އެން ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

ގޮުތަގއި މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ބޫުލކުރާގަނުދާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު  ގޮތަކަުށް

އި ޔާނަުށް މީގެ ހެވާއި ލާބަރައްޔިުތން ،އި މެންބަރުން ވެސް މިއަދު ވޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި މި ގަާވއިދުަތއް ފާސްކޮުށްދެްއވަ

الم عليكم الس  وއެދުމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ދެއްވުަމކީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ކޮުށްގޮތަުށް މަސައްކަތް މަންފާ ލިބޭ 

 .وبركاته ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 މަުށް.ޡިނާ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްޡިނާދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަިއކަރަދޫ 

ައޅުގަނޑުމެން  ،ުށް ( އަނޫނުގާބެހޭ  އްމު ގަާވއިދުތަކާ އާ) 2008/6ނޫނު ނަންބަރު ގާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

އްެޗއް ދަންނަވާލަން ެވސް އެ ުހުށަހެޅި ރިޕޯޓަުށް އަުޅގަނުޑ  ނުތައް ހެދުމުެގ މުއްަދތު އިތުރުކުރަން ިމއަދު މިނޫގާމި 

 ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަަސއްކަތާ  އެޓަރނީ  ދިަޔއީ  ކުރާތީ ފުރުޞަަތކަުށް ެއދުނީ. އަުޅގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެިވގެން މިގަސްތު

ވުރެ މަްއޗަުށް އެަބއޮްތ  އަުށް 80ުޅގަނޑު ވެސް މި ބަލާލިއިރު ގާްތގަނޑަކަުށް އުެފދިގެން. އަދޭތެރޭގައި ުކޑަކޮުށް ުސވާލު

ޮގތުގައި މިކަން ކުރެވެން އޮީތ  ބޫލުކުރާގަލާޒިމުކުރެވިފަ. ދެން އަޅުގަނޑު ނޫނު ހަދަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މައްޗަުށް ގާ

ނޫެންއ ގާރި ހުންނަުށް ވަރަުށް ފައިދާސަރުކާރު ހިންގާ ޕާީޓއަުށް. ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ިއއްޔެ ވެސް ވަރަުށް ރަްއޔިތު

ބޫެލްއ ގައަުޅގަނޑުމެން ، ދިަޔއީ. އެހެންީވމާއެހެންނަމަވެސް ފޭލިވެގެން .ޕާީޓ، އެމް.ީޑ.ޕީން ހުުށަހެޅިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ލީހަުށާއި ނުކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީއަުށް މިަކން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ާޚއްޞަކޮުށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖި

 ނޫނުަތއް ފުރިހަމަކޮުށް ނިންމުމަުށް ވީ ގާޚާްއޞަ ަކމެއް ގޮުތގައި މި  ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަުށް ދަންނަވާލަން އޮތީ

ން ހެވާއި ލާަބ ކުރާނީ. އެހެންވީާމ، މި ! އޭރުންނޭ ަރއްިޔތުންނަުށް މީގެކޮުށްދެއްވާުށޭއެންމެ ައވަހަކަުށް މަސަްއކަތް 

 ންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތުގައި ހަމަ އެ ވާަހކަ ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ މައްސަލައާ މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ވެސް ދަްނނަވަން.  ގެ ވޯޓު ަވގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ 1:30 މިއަދު

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތް ުކރިއަުށް ގެންދާނީ މެންދުރުފަހު  މި .ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެހުން ،7ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .مالم عليكلس  اوގަިއ.  1:30

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  09:40: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު؛ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ،7ންދަން ަކމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެ. الم عليكمالس  

ިއއްޒަތްތެިރ  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ދެްއވުމަުށް އިާދރީން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިއެހު ވޯޓަުށް

ކާޑުކޮޅުަތއް މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުޮކުށްއަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަާވލަން ކަމަުށް. 

  ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. ؛ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދިއަ ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ަގާވއިދުތަކަުށް  2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލު ނޫނު(ގާ ާއއްމު ަގވާއިދުަތކާ ބެހޭ) 2008/6 ނަންބަރު ގާނޫނު

ސަލަ، ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ ނިޔަލަުށް އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  2017 އްދަތުމުޢަމަލުކުރުމުގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަުށް  މެދުނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ  ދިރާސާކުރަްއވައި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    :ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަން

. 1. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 4 ންގެ އަދަދު؛މަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުކަ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

 2008/6 ނަންބަރު ގާނޫނުއެހެންކަމުން،  .54. ޖުމުލަ؛ 28. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އްދަތުމުަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ަގވާއިދުަތކަުށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލު ނޫނު(ގާ އާއްމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ)

ނިންމެވި  ސަލަ، ަގާވއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއިނިޔަލަުށް އިތުރުކުރުމާ ުގޅޭ މައްވަނަ އަހަުރގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  2017

   ވެއްޖެ.ފާސްލީހުން މަޖިގޮތަުށް 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާރިުޗ  16ނީ، ނާުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 ގައި.9:00ދުވަުހގެ ހެނދުނު  ދަބުވާ  2016
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