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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަފަސް ރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )ހޯމަ 2018 ޖުލައި 2

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللا الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

  .2018/2/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ، ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް
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ވިފަިއާވ ަނ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނު ވ128ަތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ ރަްއޔި -4.1

ސުންަގޑި   ކޮމިޓީގެމައްސަލަެއއް އެކޮމިޓީައކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނަޑއަުޅއްަވއި ރިޔާސަތަށް އަންަގވާަފިއވާތީ އެ

ރާގެ ފުނަދޫ ދާއި ރުކާުރެގ ފަރާތުން،ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އިޢުލާންކުރަން. ސ128ަމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 . 2018ޖުލައި  31އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ތަޢުލީމުގެ ބިލު؛ 

ވަަނ 107، ކޮމިޓީތަކަށް އައި ަބއެްއ ބަދަލުތައް. ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 4.2އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ  -{4.2}

ހުށަހެޅުން،  ނުންވެގެންގެ ަމތީން، މަޖިލީހުގެ ތިރީަގއި މިަދންނަވާ ކޮމިީޓއަށް ބަދަލުގެންަނން ބޭމާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތު 

ން .އެްސއަކުއެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންތްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް.އެމް

ލާންކުރަން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިޢ107ުގެ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ކޮިމޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު ގަާވިއދު

 1މިޓީ؛ ޕެޓިޝަން ކޮ -1ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު މިއަުދގެ މި ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާަގިއ ހިމަނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ބަދަލު. 

ނު ކޮމިޓީތަުކގެ ްއވުގެ ިނޔަލަށް ބ2018ޭޖުަލއި  1އިން  2018ޖޫން  27ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާ ބެޭހ މަޢުލޫމާތު.  -4.3

 -1. ެއއީ، ކޮމިޓީއެްއގެ ަބއްދަލުުވން ބާއްވާަފއިވޭ 4ެގ ނިަޔލަށް 2018ޖުލައި  1އިން  2018ޖޫން  27ތަފްސީލް. 

ބައްދަލުވުން.  1ްއޤީ ކޮމިޓީ؛ ޤައުމީ ތަރަ -2ބައްދަލުވުން.  1މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ؛ 

ަބއްދަލުވުން. އިްސވެދެްނނެވުނު ކޮމިޓީަތއް ބޭްއވުނު   1މިީޓ؛ ގަާވއިދު ކޮ -4ބަްއދަލުވުން.  1ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ،  -3

 ން.ތާރީޚުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްާޔގައި ހިމަނާނެކަމުަގއި ދަންނަވަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު، 5ޓަމް ންޑާ ައއިއެޖެ

، ށަހަޅުއްވާފަިއވާހުއަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު -5.1

ލުގެ ފުރަތަމަ ބި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ްޕރޯލްގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ  2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލާޙުގެަނއުމުެގ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕްރޯލްގެ ގާނޫުނ( އަށް އިޞް 2013/14ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު. 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ތޮޑާ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ސްމާސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ފަރެ -6.1

އިޞްލާުޙގެނައުުމެގ  )ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާޫނނު( އަށް 2009/2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ދައުުރގެ ނަ އަހަރުގެ ދެ ވަ 2018ަގއި ބޭްއވުނު، 2018ޖޫން  27ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވާފަިއވަނީ 

ރު ޙުސައިން ތެރި މެންބަތިންވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 މުޙައްމަދު ލަޠީފް. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ްށ )ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ 2009/2ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާ  10އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަކަިއ ައޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ިއްޞލާޙަކީ، ބުނެވިދިަޔ ގާނޫުނެގ 

ދާރީ ީފގެ ކަންޖެހޭ އި. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްއަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން

މި އިޞްލާޙު  )ފަނަރަ ާހސް( ރުފިޔާ. ައޅުގަނޑު އެެދނީ މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަނެ، އަދި 15000އަދަދަކީ 

  ރައީސް. ްއޒަތްތެރިއި ލައިގަތުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއްކަމުަގއި ވާނަމަ ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ 

 އެހެން މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަާށއި، އިްއޒަތްތެރި ަނއިބު މުޤައްރިރަށާއި، ިއއްޒަތްތެރި 

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ  3އިޚުލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމުލަ 

ޕީ.ޕީ.އެމަށް... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ... އާދެ! ައޅުގަނޑަށް ކުޑަ؛ ެއއީ މިނިވަްނ 

ަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ޝުކުރު ެދންނެވިދެންނެވުމަކީ ެއއީ ކޮިމޓީތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުެގ މުއައްސަސާ

މަރުޙަލާގައި ދަންނަވަންޖެހޭ ޝުކުރު ދެންނެވުމެއް. ެއހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ނޯުޓކޮށްލަން. އާދެ! މި ބިލަށް 

ސިކުންތު.  14މިނެޓު  31ގަިޑ  1އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަޑިއިުރގެ ބަހުސް ވަގުތު.  3ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ޖުމުލަ 

 20މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  16މިނެޓު  17ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  47މިނެޓު  51އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

 4ނަށް ސިކުންތު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 18މިނެޓު  2ސިކުންތު، އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 

ސިކުންތު.  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި  56މިނެޓު 
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ނިންމާލީ އެއްެވސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަހުސްގަިއ ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތުމަށް އެދިަވަޑއިގެންފައިުނވާތީ. އަދި ބިލު 

ޝާާރތްކުރަްއވާފަިއވަނީ ފަހުބަސް ިވދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްަލްއވާފަިއވާ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އި

 އެގޮުތގެ މަތީން ކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން -6.2

ަގއި  2018ން ޖޫ 27ދީްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއާކތެރިކުރުމުގެ ބިލު. މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފަިއަވނީ ކުޑަކު

ެދއްވާީނ ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައ3ިވަނަ ދައުުރގެ 2ވަނަ އަހަުރގެ 2018ބޭއްވުނު، 

 ރުވަން. މާން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ! ތި ވިދާުޅވިހެން މިައދު އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާ 

ްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބިުލ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ބިލަކީ، ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުަތއް ރަ

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކުަޑކުދީންގެ ަޙއްޤުަތްއ 

ފަިއވާ ުކޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮްށދީ، އަދި އެ މުޢާހަދާަގއި ަބޔާންކޮށް

ކުޑަކުދިންނާ ގުިޅގެން މައިންަބފައިންނާއި އަދި ކުަޑކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ބަާޔންކުރުމާއެކު، އެ ފަރާތްަތއް 

ތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާދާރުކުރުވުން. ކުޑަކުދިްނނާ މެދު އެ ކުދީްނގެ މައިްނބަފައިން ނުވަތަ ބަލަހައްާޓ ފަރާތް

ޒިންމާތައް އަދާނުކުރުުމގެ ަސބަބުން އެ ކުދީންނަށް ކުރިަމތިވާ އަިނޔާތައް ުހއްޓުވުން. މި ބިލުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޒިންމާތަކާ ޚިލާފުވާ މައިންަބފައިންނާއި ފަރާތްތަކާއ މެުދ ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް މަގުފަހިކުުރން. ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް 

ން. ޤައުީމ ފެންވަރުަގއި ކުަޑކުދީންެގ ރިކުރުުމގައި ަދއުލަތާިއ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ބަޔާންކުރުރައްކާތެ

ކުރުން. ނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުަޑކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި، ރަްއކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރި

މަލުކުރެވެންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރުން. ގެނެވޭ ުއސޫލުތަކާިއ އެ ކުދިންނާ މެދު ޢަން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުޑަކުދި

ކުދީންގެ ފުރުަޞތު ހޯދައިދިނުން. އެ ޅާލުމުގެބާއި އަމުގެ ދަށަށް ެގނެވޭ ކުދިންނަށް ޢާއިލާއެްއެގ ލޯތްދައުލަތުގެ ބެލު

ން ންނަށް އެހީތެރިކަލުން ބޭނުންވާ ކުދީޔާންކުރުން. އަދި އެހީތެރިކަމާއެކު ައޅާކުރެވޭނެ އުސޫލުަތްއ ބަފޮސްޓަރ

ބިލުގައި އަޅުގަނުޑ  މި .ކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފިޔަވަޅުތަެކއް ތަޢާރުފު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ

ބާބު އެކުެލިވގެންވޭ.  20ގެ ބިލެއް. މި ބިުލގައި ސަފުހާ  77ބިލަކީ މިއީ  ބިލުގެ ސަމަރީއެއް. މި މިދެންނެވީ ހަމަ މި

ވަރަްށ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއްގެ  ތާތަކެއްގެ މައްޗަށް އަލިައޅުވާަލއި،ކޮންމެ ބާބަކީ ވެސް ަވރަށް މުހިންމު ނުކު ންއިމި

ވަަނ 8، މީަގއި ގޮތެްއގައި  ލަން ބޭނުންވޭ ޚާއްޞަ ތެެރއިން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްން ހިމެނިފައި އޮތް ބިލެއް. އޭގެމަތި

އަދި ދާނެ. ކުަޑކުދީންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ަކއުްނސިލެއް އުފެިދގެންވަނަ ާބބުގައި  8ޗެޕްޓަރަގއި، ނޫނީ 
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ށް ޓަަކއި ލުމަމި ކައުންސިުލ އެކުަލވައިުދވަްސ ތެރޭގައި މަސް 6ޖޫދަށް ައުއމަށްފަހުގައި މި ގާނޫނު ވު

ގުޅުންހުރި އެކިއެިކ  ންދާއިުރ މިކަމާއި އެބައޮތް. އަދި މި ކައުންސިލު އެކުެލިވގެކުރެވިފަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލާޒިމް 

އެޑިޔުޭކޝަން  ؛ުކރާ ބޭފުޅުންއެިކއެކި ގުޅުންުހރި ދާއިރާތަކުަގއި މަސައްކަތް  ؛ ޚާްއޞަކޮށް ކުޑަކުދީންނާމުއައްސަސާަތއް

، ތައް އަދި އެން.ޖީ.އޯންނާއި  އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަދި އޭެގއިުތރަށް  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީމިނިސްޓްރީން

ގޮތުން އެކިއެިކ؛ ކުޑަކުދީްނެގ ހިމާޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްުކރައްވާ ތަފާތު ޖަމުޢިއްޔާތައް ބެހޭ  ޞަކޮށް ކުަޑކުދިންނާޚާއް

 ޕްރޮޓެކްޝަްނ ތުރަށް ަޗއިލް ެއންޑް ފެމެލީެގއިލެވިފަ. އަދި އޭ އޮތީ މި ެއކުލަަވއި ކުެރވޭ ގޮތައް މިވެސް ތަމްސީލު

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާާވ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތަކުން؛ މިހާރު. އަދި ެއކު އުފެދިެގންދާނެއިދާރާެއއް މިއާ

 ގެ ތެރެއިން އެނިޒާމުގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުަގއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި ލާމަރުކަޒީ  ، ހަމަ ކުޑަކުދިންނާމައްސަލައަކީ 

ނދަގޫަތެކއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ކުެރވޭނެ އުލުމާއި އަދި ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުދިންނަށް ކަންތައްތަކުަގއި އަޅާ

އަންނައިރު ރަށްރަށުެގ ކަންތައްތައް ކުެރވިެގން  ދޭނެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން މިގާނޫނުން މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދައި

ޖެއްސުމާއި، އަދި މިދެންނެވި ހަމަ ކަންތައްތައް ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމުތައް ތަކަށް ފަސޭހައިްނ މިކައުންސިލު

ނެ. ނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ވެސް މީގެތެެރއިން އުފެދިގެން އަންނާކުެރވޭސާަތކާ ގުިޅގެން މަސައްކަތްމުއައްސަ

ޓަކައި ޤައުީމ  ަރއްކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ، ުކޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއިހަމައެއާިއއެކު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

އަދި ހަމައެާއއިެއކު . ގާނޫނުަގއި ލާޒިމްުކރެވިފަ އޮތީ މި ލުމުގެ ޒިްނމާ ވެސް މިނިސްޓަރަށް މިނިޒާމެއް އެކުަލަވއި

ގެ ިޚދުމަތްތައް އަދި ރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަހައްދުތަކުަގިއ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރއޯލްޓަރނޭޓިވް ެކއަ

ރުަކޒުތަކެއް  މަކުެރވޭނެދިމާވާ މައްސަލަތަުކަގއި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އަދި މަަސއްކަތް ކޮށްދިނުމާއި، ުކޑަކުިދންނަށްހިމާޔަތް

 އްދުަގއި މިކަން ކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރަށް މިމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހަުކރުއަދި ފެސިލިޓީޒްތަެކއް ޤާއިމު

ތުެގ މިދެންނެވި ވާހަކަައކީ ދައުލަ ؛ރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންކެއަ ސްޓަރއަދި ފޮ. ގާނޫނުގައި ލާޒިމްކުެރވިފަ އޮތީ މި

ކުެރވެން ނެތް ހަވާލުކުދީްނގެ ާޢިއލާތަކާ  ންގެ ތެޭރގަިއ ތަފާތު ސަބަބުަތކަށް ޓަަކއި އެ ކުދީބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ

ެރވޭނެ ފޮސްޓަރ ކުއެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުއެކަމުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،ތަރުިބްއޔަތުކޮށް ކުދިން ބަލަހައްޓައި،

މިނިސްޓަރަށް ލާޒިމުކުރެިވފަ. އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ  ންމި އޮތީ މި ގާނޫނު ކުރުމަްށ ވެސްކެއަރ ނިޒާެމއް ޤާއިމު

ބެލޭ ގޮތްތައް. ާޚއްޞަކޮށް ިމ  މި ގާނޫނުގަިއ މި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ

އަދި  ،އްޔަންކުެރވިކު ޢަޓަކައި ވެސް ޭބފުޅަ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންތަްއތައް ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމަށް

ކުަޑކުދިންނާ ގުޅުންހުރި  މުގައިމަޖިލީހަށް މި ކަ ގެރައީސަށް ސީދާ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ނުވަތަ ަރއްިޔތުން

 އްޔަންކުރެވޭނެ. އަދި ހިއުމަންރީކުުރމަށް ޓަކައި މީހަކު ވެސް ޢަތަޙްޤީޤުކުެރވޭ މައްސަލަތަކުަގއި ޖަވާބުދާ ،މައްސަލަތައް

ކޮމިޝަނުގެ ތެރެިއން މި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން ރައިޓްސް 

 72 ،ފަދައިން މި ބިލަކީ؛ ައޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެިވ މި ބިުލ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް ،ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ
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ަގިއ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓު  ނީ ރައްޔިތުން ހާރު މި ވަމި ބިލު މިސަފުހާގެ މައްޗަށް އެކުެލިވގެން އަންނަ ބިލެއް މިއީ. 

ތުގައި ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ތީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ޙަޤީޤަމި އޮ އިއަޕްލޯޑްކުެރވިފަ

ކަމެއް. ީޓޗަރުންނާ ވެސް  ޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ކަެމްއ، ބެލެނިވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް. ކު  ވެސް ގުޅުންހުރި

ަތކާ ވެްސ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ަތކަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރާުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤު ގުޅުންހުރި ކަމެްއ. އަިދ ޚާްއޞަކޮށް

އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިުރ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެދެން  ގައިގުޅުންހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު

ޢީ ކޮމިޓީގަިއ މާގައި އަުޅގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮުތގައި މި ބިލު ދާނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް. އިޖުތިމި ބިލު

މަްޝވަރާކޮްށގެން ިމ  ،މަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅުން ެވސް ވީހާ ބޮެޑއްކޮްށ އަުޅގަނުޑ މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން

މު ކަމެއް. ހަމައެާއެއކު އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ންކީ ވަރަްށ މުހިކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ އިންިތޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހުމަ

ޚާއްޞަކޮށް  ،ނޫނެއް ސަރުކާރުންޑަކުދިންނާ ބެހޭ ގާާފނެ ކުއަރައިބޭނުންވޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށް

ނުންވާ ކުދިންނަށް ޓަކައި މި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ަޒޢާމަތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޓަކައި

 ކީްއވެތޯ. ކުރެވުމުންދާ މަސައްކަތްަތކާ ޭދތެރޭގައި މިހާބޮޑު ސަމާލުކަެމްއ ދީގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ަކންތައް މި ކުރަނީ

އުމުެގ ތީގައި. މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލު އޮންނާނީ ކުޑަކުދިންގެ ައތްމަމި ޤަ މާދަމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ދީން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ  އުުމގެ ާމތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް، މި ޤަލާލާއިތިޤްއުމުގެ ިއސް، މި ޤަ އިމިނިވަންކަމާ

މުތަކުގައި ތިބޭނީ އެ ދާރު މަޤާއުމުގެ ޒިންމާދަމާ މި ޤަންގެ އަތްމަތީަގއި. މާމިއަދު މި ެދކޭ ކުަޑކުދީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ނުކޮށްދިން ކަމެއް މާދަމާއަުކ ނުކުރެޭވނެ. ޚާއްޞަކޮށް ަރއްޔިުތްނ ންނަށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންއެ ކުދީކުދިން. 

މުތަކުގަިއ ތިއްބެވި މެންބަރުން މިފަދަ ބުކޮށް މަޤާދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުްނ އިންތިޚާ ލީހުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނުޑމެންމަޖި

ުޅގަނޑުެމން ސިޔާސީ މަސްތެްއގައި މު ބިލުތަކަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު އަގައި ތިބެގެން މިފަަދ މުހިންމަޖިލީހެއް

ިދކޮޅު ފަރާތްތަުކން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އިތިބެގެންނެއް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ުނކުރެވޭނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް

ުއޅުމަކީ  ރިުނވެ ބޭރުގައި ތިބެގެންބައިވެ ގައިްސެގ މަރުޙަލާތަކުގައި ބަހުމިފަދަ ތަޅުމަށް މިފަދަ މުހިއްމު މައްސަލަ

 ،މު މަސައްކަތްތަުކގައި ަރއްޔިތުްނނަށް ވެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޭބވަާފތެރިކަމެއް. ރަްއޔިތުންނަށްޤީޤަތުގައި މިފަދަ މުހިންޙަ

ތަުކގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކާތާ އެަތްއ ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤު ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވި ގޮތަށް

ފަދަ ވަރަށް ބޮޑެިތ  ނުދެކޭޭޖގެ ތާރީޚު އަހަރު ދިވެހިރާއް 5 މި ނިމިގެންދާ ަޒޢާމަތުގައިވެއްޖެ. ަރއީްސގެ  ދުވަހެއް

މި ާރއްޖޭަގއި  ،ލާބީ ބަދަލުތަކެއް މި އަންނަނީ އަންަނމުން. މި ރާއްޖޭގަިއ ކުަޑކުިދން ތިބިކަމާއި، އިންޤިބަދަލުތަކެއް

ުނންވާ ތަޢުލީމީ ވަސީލަތްަތއް މި ރާއްޖޭަގއި ކުދިންނަށް ބޭ ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ބަޔަކު ތިިބކަމާއި

، ެއއަްށ ކަމާއިނެއިމުކޮށްދޭންޖެހޭޖީ ޤާންނަށް ޒަމާނީ ފެންވަރެްއގެ ެޓކްނޮލޮ، ެއ ކުދީފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމާއި

ަތްއ އަދި މައިންބަަފއިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ،ކަމާއިދޭންޖެހޭ ކަމާއި، ްސކޮލަރޝިޕްއަހުލުވެިރވާންޖެހޭ

މި ކަންތައްތައް އެނގެންޖެހޭ މި  ،ކަމާއިކުދިން ތިބެންޖެހޭދުޅަހެޮޔ ޞިއްޙަތެއްަގއި އެ  ،މާއިކަރާންވަންޖެހޭ
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ދަމާ މި ދެންނެވި މާއް ދީގެން މި ކުރައްވާ ސަަބބަކީ، މި ކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެ ސަރުކާރަށް. ރައީސް

ވެރިކަމުގައި ތިއްަބވާނީ މިއަދުެގ ން. މި ރާއްޖޭގެ ދުެގ ކުޑަކުދިރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ތިއްބަވާނީ މިއަ ؛މުތަކުގައިމަޤާ

އުެމއް ހިންގުމުެގ ެގ، ޤަލަެތއް ހިްނގުމުދައުމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއި މި މުހިން ކުޑަކުދިން. އެހެންވީމާ،

ުނކުންނައިރު އެ މާދަމާ ުޒވާނުްނެގ ގޮުތގައި  ،ކުޑަކުދިން ުނކުންނައިރުަގއި ޔަުތ އަާދކުރުމަށްމުހިއްމު މަސްއޫލިއް

ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން  ،ތަރުބިއްޔަތާއި ،ތަމްރީނާއި ،އިއާނިންދިންނަށް މިއަދު ބޭނުންވާ ޓްރޭކު

އުމުތަކުަގިއ ަގއި ނޯންނާނެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ގޮތު ހަމަ ޤައުމު ފުރިއަުޅަގނޑުމެން ޤަ ނޫނިއްޔާ ންހޯދައިދީންގެ

 ހުންނަ  އި ވެފަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ތަރައްޤީްއ ިމ ގޮތަށް މި ކުރަނީ މިހެންވެގެންވެސް މި މަަސއްކަތްތަ

މު މުހިން އުމުތަކުަގއި ުކޑަކުދިްނނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ ދީގެން މިފަދަ، ތަަރއްީޤވަމުންދާ ޤައުމުތަކުަގއިޤަ

 ،ންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ މަސައްކަތްތަްއ މި ކުރަނީ އެެހންވެގެން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ނި

ައދި ސަރުކާރުން މި ކުރައްާވ  ،މި ރާއްޖޭގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކޭ އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަކީ މިއަދު

 ،ތުންނަށް ޒަޢާމަތުަގއި މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިަރއީްސގެ  ތަކަކީމެ މުހިއްމު ެއއް ކަންކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ވެްސ އެން

ލާ ކުދިންނަށް ައޅައި މި ާރއްޖޭގެ ،މި ރާއްޭޖގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ،މި ރާއްޭޖެގ ކުޑަކުދިންނަށް ،ކުޑަކުދިންނަށް

މާ ކަމޭ މިއަދު ުކޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރު މު އެއްތަމަޢަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމުޅި މުޖު ،ފަރާތްތަކަށް

ކަމަކީ. އެހެންވީާމ، މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިުރގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް  މި ހުށެހެޅިބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުަޑކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަަނވަސްާވ ގޮަތކަްށ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަށް

ޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ކަމެއް. މި ދެންނެވިހެން ކޮމިމުހިންމު މި ބިލު ފާސްވެގެންދިއުމަކީ 

، އަިދ ނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރުމާއި ޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭބޭފުޅުންގެ އިންޕު ކުެރވެމުންދާއިރުަގއި އެ މަސައްކަތް

 ،ޓްރީއާއިމިނިސް ، ހެލްތުއި، ެއޑިުޔކޭޝަނާ މިނިސްޓްރީއާއި ޖެންޑަރ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އަދި އެއާެއކު ހިއުމަންހަމަ

ތަކަށް ަޓކައި މަސައްކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އޯތަްއ އި މަސައްކަްތކުރާ، ުކަޑކުދިންގެ ޙައްޤުއަދި މި ދެންނެވި އެިކއެކި ާރއްޖޭގަ 

އެ ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާާލއި ިވސްނުމާއި ފިުކރު މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން މި ބިލު ފާސްވެގެންދިއުަމކީ  ،ބައިވެިރކޮށްގެން

 هللا عليكم ورحمةمالس  الوޑު އެދުމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮ

 .تهوبركا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީ ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެ  3ވަނީ ޖުމުލަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. މި ބިލަށް ކަނޑައިޅފައި

 17ކުްނތު، ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް ސި 47މިނެޓު  51 ކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށްސި 14މިެނޓު  31ގަިޑ  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ކުންތު، ަވކި ޕާޓީައކަށް ސި 28މިނެޓު  2އަދާލަތު  ުކންތު،ސި  20މިނެޓު  12 ކުންުތ، އެމް.ީޑ.އޭއަށްސި 16މިނެޓު 
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)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(   ހުުޅވާލަން.ކުންތު. ފުރުޞަތުސި 56މިނެޓު  4ެމންބަރުންނަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި 

ުނވަތީ. އަދި ގެންފައިސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިްނމާލީ އެްއވެސް މެންބަރަުކ ެއދިވަަޑއި. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީބަހު

 ...ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާަފއިވަނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އެޖެންޑާ އައިޓަމްފަހު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވެސް 

ޅަކަށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހުގެ މިއަުދެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ )ވަގުުތކޮ

 އަރުވަްނ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަތުޢުމޫސާމަނިކަށް ދަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ނައިބު ރައީސް

ދޫ ދާއިރާެގ ފޭ ،ްއކަތަިއެގން ކުރިއަށްދާނަން. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންމަސަ ގެ 6.3`. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.3}

( އަތުގެ ގާނޫނުއިޖުރާ ޢީޖިނާ) 2016/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއިްއޒަތްތެރި 

ވަަނ 2018 ،ވުނުަގއި ބޭއް 2018ޖޫން  27 ،ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވިަފއި ވަނީށް އިޞްލާޙު އަ

ިއއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި ދެްއވާީނ ފޭދޫބިލު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި 3ވަަނ ދައުުރގެ 2އަހަރުގެ 

 އަރުވަން. އްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމްދީދީ. އި މެންބަރު

 

 ދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމްދީ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ރުން މި ބިލު ފަރާތުން. ސަރުކާ ގެސަރުކާރު ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. 

އިތުރަށް  (ަގއިއަތުގެ ގާނޫނުޖުރާއި ޢީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާ) 2016/12 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ދަކީޤްޞަހުށަހެޅުމުގެ މަ

ޓަކަިއ އެ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  ކަންކަން ހުރުމާއެކު އެކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށްއެއް މުހިންމުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބަ

އަތުެގ ޖުރާއި ޢީޖިނާ ،ވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންއެނގި  . ގެނައުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމުހިންމު އިޞްލާޙުތައް

އިޞްލާޙުުކރަން ޖެހިފައިވާ ސަބަބުތައް.  ،ގާނޫނުަގއި މިހާރު ހުރި ބައެއް ނުކުތާތައް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން

މީހާގެ ދެކޮުޅވެރިކަމެްއ ނެތި  އެ  ،މީހަކު ހަްއަޔރުކުރަންޖެހޭއިރު ހައްޔަުރކުާރ މީހާ ހައްޔަރުކުާރއިރު ؛ހައްޔަރުކުރަން

 މީހާ ބިޑިނާުޅވާ ފުލުހުންނަށް އެބަ ދިމާވޭ އެ ،މައްސަލައަކީމި ދިމާވާ ފަހަރު  ެވސް ބަެއއް  ހައްޔަރުކުާރއިރު

 ؛ ައދި ފުލުސް މީހާއެއް ނޫންވާ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ މީހާގެ ަބއެްއ ހާލަތްތަކުގައި އެ ،ދާއިރުހައްޔަރުކޮްށގެން

މީހާގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައި  ާވ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް އެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ައމިއްލަ އަދި ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާގެ

މީހާއަށް އަނިޔާަތކެއް  އެ ،މީހާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުްސ ސްޓޭޝަނަކަށް ގެންދެޭވއިރު  ހާލަތުގައި އެ އެބަހުރި. އެ

ވެސް ަބެއްއ ޓަކައި ްއކާތެރިކަމާއި ަސލާމަތަށް، ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހާގެ ރަވާތީ މަކީ ެއއީ މައްސަަލއެއް ކަމަށްހުރުވެފައި 

ޙުކުރެވިފައި ހުންނާނީ. މި މާއްދާ ިއޞްލާވީމާ، އެހެންމީހުން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ.  އިހާލަތްތަކުގައި ބިިޑއަުޅވަ

ންގެ އެއްކޮށް ަތޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެްއގައި މިހާރުވެސް ފުލުހުފައި އޮންނާނީ. އަދި ހަމަ އެއާގެެނވިއިޞްލާޙު

އެްއ އަދި ބަ .މައްސަލަތައް ތަޙުޤީުޤކުރަމުންދާއިރުންގެ ކުަޑކުދީފުލުހުން މަސައްކަތްކުރޭ  އި މުއައްސަާސގެ ޔުނީފޯމް ނާޅަ

 ،ފުލުހަކު މީހަކު ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނީ ،ނަމަވެސް، މި ގާޫނނުގައި އެަބޮއވޭއެހެންނާޅާ. ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ޔުނީފޯމް
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އޮތުމަީކ ކުށެްއ ހިނގަމުންދާއިރު އެ ކަމަށް. އެހެން އޮންނަ ކަށް ކުެރވޭނީ ޔުނީފޯމް އެޅި ފުލުހަނުލާ ހައްޔަރު  އަމުރަކާ ކޯޓު

މީހާ ބަރީަޢކުރުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންނަށް  ނޫނިްއޔާ ުކށަކަށް މީހަކު އަަރއިގަތުުމގެ ުކރިން އެކަމުން އެ ،ކުށް ހުއްުޓވަން

ށް ނުލާ ހުރި ފުލުހަކަ  އްމީހާއަށް ޔުީނފޯމެ ފެނުނީމަ އެ ،ރުއެޅިފަިއވާ ހުރަހެއް ކަމަށް ފާަހގަކުެރވޭ. މީހަކު ކުެށއް ކުާރއި 

އި ނޫނީ ހިފަ ،މީހާ ހުއްޓުވޭކަށް އެ ،އޮތަސް  މެއްން އަންަގއިދޭ ަރސްމީ ލިޔުއްކަފުލުހެ އޭނާ އަުތގައި އެހެންނަމަވެސް 

އެކު ިމ ، މިއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާނެ. ހަމަެއއާން. އެހެްނވީމާކަށް ނެތް މިހާރު މިއޮންނަ ގޮތުހައްޔަރުކުެރވޭ

ނެތި ކުށެއް ކުެރވެމުންދާ މީހާ  ހުއްދަެއއް މީހެްއގެ ިއންސްޕެކްޓަރަކަށް ވުރެ މަތީ ޭރންކުގެ-ސަބް ،ބިލުގައި އެބަ ހިމެނޭ

 އި ްއޓުޭވކަްށ ނެތް. ނޫނީ އޭނާ ހިފަށް އަަރިއގަތުމުގެ ކުރިން ހުކުށަ މީހާ ފުލުހަކަށް ފެނުނަސް އެ ކުށަކުން އެ

މަ ހަ ،ިއވާ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގެެނވިފަެވސް މި ބިލުން އިޞްލާޙު އަށްހައްޔަރުކުެރވޭކަށް ނެތް. އެހެްނވީމާ، އެ 

ތައް އެބަހުރި. ވެސް ދިމާާވ މިކަހަލަ ދަތި އިފާސްކުރުމުގަ އިވޭ. އަދި ހަމަ ބަލަދަންނަވާލަން ބޭނުންހަމަ އަޅުގަނޑު 

ކުން ޔައާއްމުކޮށް މިހާރު އިރުއޮއްސި ހަ. އޮތީ ބަދަލުވެފަ ަގޑި މިހާރު މި ކްރައިމް  އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އިފަކީ ގިަނއިން ކުށްތަކަށް މީހުން އަރައިގަންނަ ވަގުަތކަށް ވާތީެވ، ހިަތކަގުތުދޭތެރޭ ވަ ރޭގަނޑު ދިހައަކާ

 ކީ؛އް ގެނެވިފަިއވޭ. އެ ބަދަލުތަކަވަގުތުަތކަށް ބަދަލުތަ މިކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އި އަމުރާކޯޓު  އިހައްޔަރުކުރުމުގަ 

ކުން ރޭގަނޑު ދިހައަކަްށ ޔަހެނދުނު ހަ  ،ތީއޮ ޑިތަަކކަށް މިގަ  ކްރައިމް ރޭޓްަކކީ، ގެެނވިފަިއވާ ގަޑިތަ އިޞްލާޙު

ވަނީ. މި އިޞްލާޙުތަަކކީ އަުތގެ ގާނޫނަށް ގެނެިވފައިޖުރާއި ޢީ ޖިނާ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތަެކއް. އެހެންވީމާ، މި ބަދަލުގެނެވިފަ

ޅަނީ. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހަ ންނަ އިޞްލާޙުތަކަށް ފެންނާތީވެގެންނަން ފެ  ށްމިހާރަ ،ދުވަސްވަރު މިކޮންމެހެން 

މި ބިލުަގިއ  ،އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެދެނީ .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނީތުން އަުޅގަނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅަފަރާ ގެސަރުކާރު

ޙަލާގައި ވެސް މި ަވޑަިއގެން ކޮިމޓީ މަރުއިގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނަ މިހިރަ އިޞްލާޙުތަކަށް މަޖިލީހު

އެއްކޮށް މި ބިލު  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެްއބާރުލުމާާހވެސް ރަނަގޅަށް ޑަިއގެން ވީއިވަ ވިސްނަ  ދޭތެރޭ އިޞްލާޙުތަކާ

މީދުކުރަން. އެކަމަށް ޓަަކއި ންިމހިރަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްުލެގނެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އު  އިގާނޫނުގަ  ،އިޞްލާޙުކޮށް

ލަްނ. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ވާހަކަ ދަންނަވާ ޅާއަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރު އަާދކުރަމުން ބިލު ހުށަހަ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ިއއްޒަތްެތރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ުތ ހުސްކުރުމަށް ވަގުށް ބަ( އަ ގާނޫނުއަތުގެ ޖުރާއި ޢީޖިނާ ) 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ތު ހަމަޖެހިފައިވާ ަގޑިއިރު. ޕާީޓތަކަށް ވަގު 3ލަ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ލާނަން. ޖުމުއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވަ

ިސކުންތު.  47މިނެޓު  51ސިކުންތު. އެމްޑީ.ޕީ.އަށް  14މިނެޓު  31ގަިޑ  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް ލާނަން. އިގޮތް ދަންނަވަ 
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މިނެުޓ  2ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  12ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަްށ  16މިނެޓު  17 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް

ިސކުންތު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ  56މިނެޓު  4ސިކުންތު. ަވކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް  28

ބަހުސްކުރަން  މި ބިލަށް އްވެސް މެންބަރަުކ އެ)ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަްށ ދަންނަވަން. 

ކަމުގައި ދަންަނވަން. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނޭތޯ ސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ިނމުނީނުގަންަނވާ. މިހާހިއްއެދިަވޑައެ 

 ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. 

އިއްޒަތްތެިރ ރާގެ ފޭދޫ ދާއި ،އަށް. ސަރުކާރު ފަރާތުން 6.4ޖެންޑާ އައިޓަމު ދަނީ އެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  -{6.4}

ށް ( އަނޫނުމަސްތުވާަތކެްއޗާ ބެހޭ ގާ) 2011/17ގާނޫނު ނަްނބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ވަަނ 2018 ،ަގއި ޭބއްވުނު 2018ޖޫން  27 ،ގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވިފައި ވަނީއިޞްލާޙު

ިއއްޒަތްތެިރ  ރާގެ ދާއި ދެްއވާީނ ފޭދޫއިމި ބިލު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަވަނަ ޖަލްސާަގއި.  3ވަނަ ދައުުރގެ  2އަހަރުގެ 

 އަރުވަން. އްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމްދީދީ. އި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމްދީދީ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ

ގެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމު ަތއް ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަަސއްކަތްގެ ދަށުން މަސްތުވާތަެކއްޗާ (މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު )

އިން ބަެއއް އް އެބަހުރި. ައޅުގަނުޑ ހަމަ އެ މި ބިލުަގއި ފާހަަގކުރެޭވ ިގނަ ކަންތައްތަކެ  .ތެރި ރަީއސްގޮތުން. އިްއޒަތް

 ޑްަރގުލާނަން. މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި އިނުކުތާތައް ދަންނަވަ

، ކުށްތައް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭތީ ބޮޑެތި ޢީއިުތރުކުރަންޖެހޭ ޖިނާ ލިސްޓަށް ނުހިނގާ މީހުންގެަތއް އިޚްތިޞާޞްގެ ޓުކޯ

 ،ުކޑަކުިދން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި  ،އެކަންކަން ހަމަ ފާހަގަކުަރން. އޭގެތެޭރގައި 

ބޮޑެތި ކުށް ކަމަްށ  ޢީނާން މަސްތުވާަތކެތީގެ މުޢާމަލާތްހިންގުން. އަިދ ޖިކޮށްގެންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބޭނުންނުކުޅެދު

 މިކަހަލަ ބޮޑެތި ، މަލުތައްޢަރިޒަމުގެ ޚިޔާނާތް އަދި ޓެރަ ،ފޭރުން ،ވައްކަްނކުރުން ،މީހުން މެރުން ؛ފާހަގަކުރެވޭ 

 ،ފައިާސގެ މުޢާމަލާތް ،އަހަރަށްވުރެ ިދގު މުްއދަތަކަށް ޖަލަށް ލެވިފަިއވާ މީހުން 10ައދި  ،ކުށްތައް ކޮށްަފއިވާ މީހުން

 ނުެގ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ޑްރަގު ގާނޫ ކުރާ މީހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ންގ،ރެފިކިހިއުމަން ޓް

މި މިހާރު  ޓަކައި ކުެރވޭ މަަސއްކަތެއް މި މަސައްކަތަކީ.އިން މި މީހުން އެއްކިބާކުރުަމށްތަުކގެ ތެރެ ޞްތިޞާޚްކޯޓުގެ އި

ށް އަރަިއގަންނަ މީހުންނަށް ވެސް ޑްރަގު ކޯޓުެގ އިޚްތިޞާޞްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަ

ތިބެގެން ެއ މީހުންނަށް އިތުަރށް ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ ހަމަ މި ބާވަތުެގ ކުށްަތއް ތަކުރާުރުކރުމަށްޓަކައި. އެހެންވީމާ، އެ 

އަޅުގަނޑު އެދެނީ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙުތައް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މި ބިލަށް.

މެންބަރުން ވެސް މިއާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާަވަޑއިގެން މި އިޞްލާޙުތަަކކީ މި ވަގުތުން މި ަވގުތަށް ެވސް 
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ންކަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަކަކަށް ވާީތވެ، ޖިނާޢީ އިޖުާރއަތުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރެވެުމންދާ ވަރަކަށް މި ކަ

ފެންމަތިވަމުން ފެންނަމުން މި ދަނީ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ މެދު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް 

ވިސްނާަވޑަިއގެން؛ މިއީ ވަރަްށ މުހިންމު ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް މިއީ. މި ބިލުގައި މިހިރަ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ 

)ނުރަްއކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި  2010/17ހަމަ ދަންނަވަިއލާނަން  ތި ބޭފުޅުންނަށް؛ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު

ބޭނުންކުރުމުގެ ގާނޫނު(ގެ ަދށުން ހިފައި ހައްޔަުރކުރެވިަފއި ތިބޭ މީހުން ވެްސ ބަެއއް ފަހަރު ޑުަރގު ޯކޓުެގ 

އަރައިގަެނގެން ތިބެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށަށް ގޮްސގެން އެ މީހުންނަށް ވެސް އެބަ ލިބޭ މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް 

ސަލާމަތްވެގެންދިއުުމގެ ފުުރޞަތުތައް. އަެނއްކާ ެދވަނަ ފަހަރު އެވަރުގެ ކުށްތަކަށް ެއބަ އަރަިއގަނޭ. އެހެްނވީމާ، މި 

ތުން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ، ބާވަތުގެ ކަްނކަމާ ހެދި އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާ

މި ިބލުގަިއ މިހިރަ ކަންތައްތަުކެގ  ،ސްކުރަްއވާފައި ގަޅަށް ވިސްނާަވޑަިއގެްނ ބަހުގަިއ މިއަށް ރަނކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް  ،ތެރެއަށް އަިދވެސް ހަމަ ިއތުރަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ

އޮތް މާޙައުލު  މިހާރު މި ،ވެށި  ށްކުރުމުގެ މާަޙއުލާއިކުދިވެހިާރއްޖޭަގިއ  ،ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބަދަލުތައް ގެނެސް 

ރަނގަޅު މާޙައުަލކަށް ބަދަލުުކރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން ވެސް ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ 

ެއގޮތުެގ  ްއކާތެރިކަމަށް.ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް އަމާންކަމާއި ރަ ،އުއްމީދުކުރަނީ. އަުޅގަނޑު އެެދނީ

މަތީން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެހންވީމާ، މި ބިލު އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދީ ބްރާހީމްދީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭ

ބިލަށް ުމގެ ( އަްށ އިޞްލާޙުގެނައުމަސްުތާވތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލާނަން. ންނަވައިގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަ 3ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ 

 17އަށް ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 47މިނެޓު  51ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  14މިނެޓު  31ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ތު. ވަިކ ސިކުން 28މިނެޓު  2ސިުކންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭއަށް  16މިނެޓު 

ރުން ފުރުޞަތަށް ިސކުންތު. އިްއޒަްތތެރި މެންބަ 56މިނެޓު  4ރުންނަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އިާރެގ ދާޑަުހވަދޫ އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަ
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ވެްސ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ކުޑަކުޑަ ަޤއުމަށް މަސްތުވާަތކެތީގެ ވަާބއަކީ ވަރަށް

ކޮންމެ ބެލެނިެވރިޔަކާއި ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ވެސް އެބަ ދަނޭ. މިކަމުގައި  ގެބޮޑުވެފަިއވާ ވަާބއެްއކަން އަުޅގަނޑުމެން

ވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނުޑ  ކުރަމުންދާ އެތައް ބައިަވރު ބެލެނިވެރިންތަކެއްތައް ތަަޙންމަލްށް ބޮޑެތި ހިތްދަތިވަރަ

ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމަެއއާިއއެކު ަޤއުމީ ނިސްބަތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަމުަގއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންަތއް ެއކިެއިކ 

ޓުތަކުންނާއި އަދި އެިކއެކި ޮގތްގޮތަށް މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރވޭ މަސްތުވާތަކެީތެގ ގޮތްގޮތަށް މިތަނަށް ލަްއގާ ބޯ 

މިކަން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު  ،ކީހިތާމަޔަ ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިވެމުން. އާދެ، ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މަސްުތވާތަކެީތގެ  ،ކީތުގައި ހޯދިފަެއއް ނެތް. ިހތާމަޔަޤަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިަކމަކުން އެދެޭވ ޙައްެލއް ޙަޤީ 

ވަބާއިން އަުޅގަނޑުމެން ސަާލމަތްވުމަށް ޓަކައި ުނވަތަ މިަކން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ާވހަކަދެކެވެމުންދާއިރު ތަންތަނަށް 

ިލއްޔަތު އޫއި ވެސް ހަމަ މަސްލުގަ ކޮށްގެން ތިބޭ މީހުންކަން އެނގޭ ހާ ބިއްޖެހިފައި ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން އެއީ އެ ޢަމަލު

ން ނޫން ގޮތަކަށް ބަލައި ޓެސްޓުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ެވސް ހަމަތަކެއްގެ މަތީ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަލައިލާފައި ވަކި ކަހަލަ

، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ގަކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާއެުކ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަހިތާމަޔާނެތްކަން މިއީ 

ޤައުމަކު އުޅޭނެހެނެއް. މަްސތުވާތަކެީތގެ ވަާބގައި ޖެހިގެްނ  ވެސް ނޭނގޭ ރަްއޔިތަކު މިހާރަކު ހިއެއްުނވޭ މި  އިމުހަމަގަ

ތަން ވެްސ އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެިކއެިކ  ޖަހާތުަގއި ފުރަަގސްފަރާތަށް ސަޖިދަލަހުންނަ ހާ މަސްތުވެފައި

ޖަހާކަމީ މިއީ  ބާވަތުގެ ސަޖިދަ ރުތަކުން މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެސް މިވީިޑއޯތަކުންނާއި އަދި ލޮލަށް ފެންނަ މަންޒަ

ދީނުގެ ހަމަތަކާ ެއްއގޮތްާވ  މާތްެވގެްނވާ ިއސްލާމް ،ުއޅޭ ވާަހކައަކީ  ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މި

 ތަނެއް. އެެހންނަމަވެސް، އެތާ އެތެރޭަގއި  އަުޅގަނޑުމެްނ މިސްކިތްތަކަީކ ވަރަްށ ޙުުރމަތްތެރިވެގެންވާ ގޮތުެގ މަތީން

ތަން ރޯމާދުވާލު ފެންނަ ކިތަންމެ ލޯތަކެއް ވާކަްނ  ވެސް ކަނޑައެިޅގެން ހަމަ ެއހެން ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަުމންދާ

ން ކީ އަިދެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މިަކމަކަށް ޙައްލެއް ނާދޭ. ދެތާމަޔައަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ހި

ގޮތް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅޭގޮތުން ޯހދޭ ތަކެތި. މި ތަކެއްޗަށް ވާ  ތީ މިކަމާއޮ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމަކަށް މި

 ،ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއަގއި އެބަ އެނގެންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެނގެންޖެހެއޭ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

ންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހާމަކަންބޮޑު ގޮުތގަިއ އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ޙަޤީޤީ ނައްތައިލެވޭ ގޮތް ވެސް ައުޅގަނޑުމެ

ބޫލެއް ނުކުެރވޭ މި ށް ގަވެސް އަުޅގަނޑަކަ ހަމަގައިމު މަސްތުވާތަކެީތެގ ވާހަކަ ދައްކަނީ ކަމަށް ވަްނޏާ މުަގއިވިސްނު

 ،މިކަން ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި  ،ންދާ ގޮތާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ުނަވތަ މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވެްސ މިކަން ހިނގަމު

ޤައުމުގައި ހުރިހެނެއް. އަުޅގަނުޑ  މި ކަންކަން ނޭނޭގ އެއްެވސް މީހަކު މި ،މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި މިންވަރާއި

ްނާވ ން ބޭނުއިސިްއޔަތުން މިކަން ުހއްޓުުވމަށްޓަކައި ހަދަވެސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ހަ ހަމަގައިމު

 ނޫނެއް ވެސް ހެުދމަށް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭން މިހިރީ ތައްޔާރަށް. އެހެންނަމަވެސް،ކޮންމެ ގާ

ބޮޑު  ނޫނު ހެދުމުގެ މާ ގާނޫނުތައް ހެދުމަށްފަހު ގާނޫނުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުެވގެންނުދަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ގާ
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، މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބާައކީ ައޅުގަނޑު މާ ބައިވަރު ފޮިނ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާަގނޑު ބޭނުމެއް ވެސް ނެތްކަން އަޅު

 އްލު ނުވަތަ މިކަމުން ވެސް މިކަމުގެ ޙަީޤޤީ ޙަ ވާހަކަތަެކއް މިތާނގައި ެދްއކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ހަމަގައިމު

ގައި އެޅިފަިއވާ ޒިންމާެއއް މީަގއި ާވކަން ޓަކައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެްއގެ ބޮލު ތިބޭނެ މަގު ހޯދުމަށް ރައްކާތެިރވެ

ިލއްޔަތު އަާދުކރާ ފަރާތްތައް އެކަންޏެއް ނޫން. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސްއޫއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެކަނި

ރިހަމަ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ފު ؛އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައިއެންމެހައި ރައްޔިތު

ލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާްތތަކުގެ ޒިންމާ ވެސް އެންމެ ދެން ފާހަގަވެގެންދާނެ އަދި މަސްއޫ ތުަގއި ލިބެނީ ކަމަށް ވަންޏާގޮ

މިއީ ބޮޑު ަޤއުމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ؟ އެހެންވީމާ،ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަާދކުރޭތޯ

އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް  މި ކަންކަްނ މި ،މި ސަޕްލައިކުރުމާއި ، އެތެރެކުރުމާއި ސިފަކުރާ ކަމެއް. އެތެރެކުެރވޭ

، މިކަމުން ސަލާމަްތވުމަށް ޓަކަިއ ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެިރ ނިޔަތުަގއި މަަސއްކަތްތަެކްއ . އެހެންވީމާގޮސްފަދުފަހަނައަޅާހައް

 ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ޮގަވއިލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އި

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ާރގެއުނގޫފާރު ދާއި

ން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ސަރުކާުރގެ ފަާރތުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ާވ މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިުރ 

ހަގަކުރެވެނީ. ޭއގެތެޭރގަިއ މައިގަނޑު ހަތަރު ބޭނުމެއްގަިއ މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މި ފާ

ވަނަ ާމއްދާަގއި.  36ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްކުރާ ަފރާތްތަކެއް މިހާރުވެްސ ގާޫނނުގައި ހިމެނިފަިއވޭ ގާނޫނުގެ 

އެހެންނަމަވެސް، އޭގެތެެރއަށް ބައެއް އިތުރުކުރުން މީެގ ެއްއ ބޭނުމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ މި ފާހަގަކުރެވެނީ. ެދވަނަ 

ަތކެްއޗަށް ކުޑަކަމުދާެއއްޗެހި ެޓސްޓްކުުރމުގެ އުސޫލަށް އިތުރަށް ިއޞްލާޙުކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމުެގ ކަމަކަށް މަސްތުވާ

ވަނަ ަކމަކަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ، ަމސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ މިހާރު ޮއތް ކުށްތަކުގެ އިތުރަށް އިތުުރ  3ބޭނުމުގައި ކަމަށް. 

 ކަމަކަށް ކުޑަކުދިން ނުވަތަ ނުުކެޅދޭ މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެްނ ކުށްތަކެއް ކަނޑަެއޅުން އެ ގާނޫނަށް. އެންމެ ފަހު

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ުގޅޭ ގޮތުން ހިންގާ އެިކއެކި މުޢާމަލާތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، އެކަން އިޞްާލޙުކުރުން. ދެން މީގެތެރޭގައި 

ުޓެގ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅޭގޮތުްނ ވަނަ މާއްާދގައި މި ހިމެނޭ ޑްރަގު ކޯ 36އަޅުގަނޑު ވާހަކަަދއްކާލަން މި ބޭނުންވަނީ 

ހަމައެކަނި ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، ޑްަރގު ޯކޓުެގ އިޚްތިޞާްޞ 



14 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނަޑއެޅިފަިއވޭ. އޭގެތެޭރގައި އިޚްތިާޞޞް ނުހިނގާނެ ފަރާތްތަކެއް އެބަވޭ.  36މިހާރުވެސް ގާނޫނުގެ 

 ހިމެނެނީ އާންމު ގޮތެއްަގއި ޖިނާޢީ ކުށްތަުކގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑެތި ުކށްތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ކުށްތައް އޭގެތެޭރގައި މި

ފާހަގަކޮށްފައި މި ވަނީ. ޭއގެތެރޭަގއި މީހުން މެރުމުެގ ކުށާިއ، ޓެރަިރޒަމްގެ ކުާށއި، ކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ 

ގެ ކުށާިއ، ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް ފަދަ ގޯނާކުރުމުގެ ކުާށއި، މަސްތުާވތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމު

މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކުށްތަކެއް މިހާރު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ. މީެގއިުތރަށް މިފަހަރު މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުަގއި މި ހިމެނެނީ، 

ވަަނ  20ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުެގ  ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުަގިއ ހިމެނޭ މައިގަނޑު އިތުރު ުކށްތައް. ޭއގެތެޭރގައި

ހާސް ރުިފޔާއަށް ވުރެ  50މާއްދާގައި މި ހިމެނޭ ރޭޕްކުުރމުގެ ކުށާިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި މި ހިމެނޭ 

ހާރު ބޮޑު، ެއއްކަލަ ފޭރުމާއި ަވއްަކމުގެ ކުށްތަކާިއ، މިކަހަލަ ބޮެޑތި ކުށްތަކެްއގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ ދިހަވަރަކަށް ކުށް މި

އިތުރުކުެރވިފައި މި އޮތީ ީމގެތެރެއަށް. އަުޅގަނޑު މީަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އާންމު ގޮތެްއގައި ޑުރަާގއި 

މަސްތުވާތަކެތީެގ ބޭނުންކުރާ ަކމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެީނ، ހަމަ ޖިނާޢީ ބޮެޑތި ކުށްތަކަށް މި ަޤއުމުގަިއ 

ޮކށްދިނުމާއި މާފަށް އެދި މި ހުށަހެޅޭ އެކިެއކި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް މި ހުރިހާ ކުރާ ފަރާތްތައް. އަދަބު ލުއި

އަކީ ގާްތގަނަޑކަށް ޑްރަާގިއ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށްތަުކަގއި ޝާމިލުވެފަިއވާ މީހުން. 90ކުށްވެރިްނގެ ތެރެއިން %

ފަރާތްތައް ކަމަށް މި ފަރާތްތައް ކަނޑައަާޅއިރު މި  އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ބަލާއިރު ޑްރަގު ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞް ުނހިނގާ

މީހުން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކޮްނމެވެސް ހެޔޮ ނިޔަެތއް މީގެތެޭރގައި ވާނެކަމާ މެދު އެްއވެސް ޝައްެކއް ނެތް. ައޅުގަނުޑ 

 ކޯޓަކުން މި ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިދެންނެިވ ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅުުމގައި ޖިނާޢީ ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެން

މީހުންނާ މެދުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ވެސް މި މީހުންގެ ިއޞްލާޙީ ބައި ވަރަށް ބޮުޑކުރެެވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ 

ގަބޫލުކުރަން. ދެންމެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުޢއާމިރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް ފާހަަގވެގެންިދޔަ ގޮތުަގއި، މަސްުތވާތަކެީތެގ 

އި ފެތުރިފައި އޮތްވަރުން މިީއ ޙަޤީޤަތުަގިއ ހަނު ތިބެވޭވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ިމއީ. މިކަްނ ވަބާ ރާއްޭޖގަ

ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި އިދާރާތައް ގުިޅގެން ކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއލައިފިއްޔާ އެބަ އެނގޭ. އެ 

ފިޔަވަޅުަތްއ އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިކަން ކަމުަގއި އުޅޭ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންދުކުރުމަށް އަޅާފައި ހުރި 

ފަރާތްތަކުގެ ވާަހކަތައް އަުޑައހާލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ ކިތަންމެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް ގާނޫނުތަކުެގ 

ކަނޑުގެ ަކލީ ރާއްޖެ ކަހަލަ ޖިއޮގްރަފި  ،ތެރެއިން އެޅިކަުމގައި ވިަޔްސ މަސްތުވާތަކެތި ހުއްުޓވުމަީކ ރާއްޖެ ކަހަލަ

ަވއިގެ ބަނދަރުތަކަްށ  ،ކަން. މިހެން މިދެންނެވީނެއްަގއި އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންބޮޑު ތަ ވަރަށް އްދު ސަރަހަ

ުކރެވިގެން ހުރިހާ އަންނަ މީހުންގެ ފޮށިތަންމައްާޗއި ހުރިހާ ރުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ސްކޭން ަވއިެގ ބަނދަ ،ބަލައިލާއިރު

ަވިއގެ ބަނދަރުތަކުްނ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ގޮތަށް ެއކަން ކުރެވެމުން ށިގަނާޑއި ތަންތަން ފާސްކުރެވޭއެންމެންގެ ހަ

ގުޅިަފއި  ސާއެްއޗެއްއި އެ އަންނަ މީހުންނާ ބޭރުން މިއަންނަ ާއގުބޯޑުފަހަރުންކަުމގައި ިވޔަސް ާރއްޖެއިން އެތެރެނުވި

. އެހެންވީމާ، އިއްދުތަކުގަ ިތތަކެއް އެބަހުރި ރާއްޭޖގެ ސަަރހަމަށް ދަމި ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވު އި،ހުންނަ ބައެއް ފަރާތްތަކާ 
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ްޑރަގު ކޯުޓގެ ތެޭރގައި އޮްތ ހަމަެއކަނި ގާނޫުނތަކުގެ ތެެރއަށް މިކަން  ،ކަމަށް އަސްލު އޮތް ޙައްލަކީމިކަން

ހާރަށް ވުރެ ޮބޑަށް ގަިއ މިޮގތު ބޫލުކުރާ ކަށް ލުމުގެ އިުތރަށް އަުޅގަނޑު ގަތަެކއް ަނގާފައި ެއހެން ފަރާތްތައިޚްތިޞާޞް

ޭހލުންތެރިކުރުމުގެ ބަިއ ވަރަްށ  މީހުން ން، ުޒވާނުން، މިތަކުން ހަމަ ޅަފަތުަގއި ަޅކުދީ އޮތް ފަރާތް މި އިޚްތިޞާޞް

ނެ ދިވެހިާރއްޖެއަކުން ިމ ގަިއ މިކަމެއް ނުހުްއޓުވޭގޮތު  ބޫލުކުރާިދވެސް  އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޮޑަށް އެބަޖެހޭ އަ

ލު ކަމެކޭ ދަންނަވާވަރުވޭ ކަށް ބަލާއިރު މިއީ ހަމަ މުސްތަޙީ ނުހުއްޓިެއއް. އެތެެރވުން ހުއްޓުވުމަށް ހުރި ދޮރުތަ އެތެރެވުން

ެއޑިުއކޭޝަންގެ ާދއިރާގެ ތެރެއިން ކުދިންނަށް ވަރަްށ  ށް ބަލާއިރުަގއި ކިަޔަވއިދިނުމުަގއިއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަ

ނެ ކަމަކަށް ކަށް މިކަން ކުރެވިގެން ނޫީނ މި ހުއްޓުވޭކަންކަން ފަހިވާނެ ގޮތަބޮޑަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ ާދއިރާަގއި މި

 ތެރޭގައި ހުރި ޑްރަގު ކޯޓުގެ ިއޚްތިޞާޞްއަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން، ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ 

ނާކުރުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަންތައްތަެކއް އިތުރަށް ވަިކޮކށްފައި އެހެން ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ލައިގެން ގާނޫނު ހަރުދަ

އެ މީހުން  ޖަލަށް ވެސް މި ލަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުށް ކުރާ ފަރާތްތައް ،ހިސާބަށް ދާއިރު ހިންގައި ގާނޫނު ފާސްކުރެވޭ

ކުށުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުވާެނ ބައެއް މީަގއި ނުހިމެނޭ ގޮތަކަށް މިކަން ހިނގައްޖެ ކަމަށް 

ބޫލުނުކުރެވޭީތވެ، ކޮމިޓީ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވެދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ގަގާނޫނުގެ  ވަންޏާ

ގޮތުން ޮގތްތަކެއް ކަނޑައެޭޅއިުރގަިއ  ބެހޭ އާމަރުޙަލާގައި ވާހަކަދައްަކާވއިުރގައި ބަހުްސކުރެޭވއިރު ނުަވތަ މި

އްޞަކޮށް ކުރާ ފަރާތްތައް ޑްރަގާއި ުނވަތަ  ކުށްތައް ޚާބޮޑެތި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ މި މީހުންގެ،

އި ކުރެވެްނ ކުރުމަށް ޓަކަރައްކާެތރިމަސްތުވާތަކެްއޗަށް ޕޮޒިިޓވްވެަފއިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވެދާނެތީވެ، އެ ފަރާތްތައް 

އްޔާ މި ގާނޫނުގެ ފުރިހަމަ ނުކޮްށފިކަަދއްަކއިގެން ނަަމވެސް ަޙއްލުބެޭހ ފަރާތްތަކާ އަދި ވާހަ ކަމާ ހުރި ކަންތައްތަެކއް

މީހެއްގެ ުބއްދި ސަލާމަތުން  ؛މަސްުތވާ ،ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑަކަްށ ނުފެނޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ

ނަމަެވސް  ވާލާމީ ނަޒަަރކުްނ ބަލައިފި ކަމަށްނެތް ހާލަތެއްގައި މީހާއަށް ޮކންމެ ފަދަ ކުށެއް ވެސް ކުެރވިދާނެ. އިސް

ހާލެއްގައި ބޮޑެތި ކުަށކަްށ  ލަތެއްގައި މީހަކަށް ެއްއވެސް ހުންނަ ހާލަތުަގއި މީހާގެ ބުއްދި ސަލާމަތުން މުގެ ހާމަސްތުވު

ކަމެއް.  އަރަެއއްނުގަެނވޭނެ. އެހެންވީާމ، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިުފމަކީ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރަިއގަތުމަށް މަގުފަހިވާ

ލަތު އަރަިއގަންަނ ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާ އި ތިބި ނުވަތަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށްހިފާފައިދެވިއެހެންވީމާ، ބޮޑެތި ކުށްތަކަްށ 

ެއ މީހެއްެގ ކިބަިއަގއި މަސްުތވާތަެކއްޗަށް ެދވިހިފުމުގެ އާދަ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމުްނ  ،ދިރާސާކޮށްފި ނަމަ

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް  ގޮތުަގއި ބޫލުކުރާދުރުހެލިކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ މަޝްރަޙް އަޅުގަނޑު ގަ 

އަރަިއގަންނަ މީހުން ވެސް މަދުވާނެ. ޓެރައިޒަާމއި، ުކޑަކުިދންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރުމާއި ައދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ހުރިހާ 

ނެވި ބޫލުުކރަނީ. އެހެންވީމާ، މިދެންކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަ ދާނެ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންުދވެގެން ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ 

ކަމަށް އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިއްޖެްއާޔ ކަންގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިދެންނެވި 

 ޫބލުކުރެވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.އަޅުގަނޑަށް ގަ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުންހިފޭނެ ކަމަށް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހު( އަުޅގަނުޑ ޅަކަށްފަ)ވަގުުތކޮ ޅުދައްކަވަން އިތުރު މެންބަރަކު...ޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ނަށް.ޔާމިهللا ންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ން ރަޝީދުޔާމިهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލި

ަރއްޔިތުންެގ  ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް އިނގޭތޯ ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލަކީއާދެ

މަސްުތވާތަެކއްޗާބެހޭ ގާނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙުަތއް އިނގޭތޯ.  ،ވަނީ މި އަިއއްސަމަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިގެން 

މަސްުތވާތަކެތި  މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އިނގޭތޯ، އިގަނޑު ނުކުާތތަކަކީވާ މަ ދެން މި ބިލުގައި ފާހަގަކުރެިވފައި މި

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި އަދި ސަުރކާރުން މަސްތުވާތަެކއްޗާ ެދޮކޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަްށ އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހަމަ 

ކޮށްލަންޖެހޭ. އޭގެއިތުރަށް ހަމަ ކަން ހަމަ ފާހަގައިޞްލާޙުތަކެއްމިހާރުން މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ  ؛ވަރަށް ބޮޑަށް

ގެ ތެޭރގައި ރު ޑްރަގު ޯކުޓގެ އިޚްތިޞާޞް އެންމެ މަިއގަނޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ މިހާ ،ކަަމކީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް

ިރ ގެންނަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ އެބަހުއިޞްލާޙުދާއިރު ، މައްސަލަަތއް ބަލަމުންބަލަމުންމަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަތަުކގައި 

ޕީ.ޖީ އޮފީހުގެ ފަރާތުން  ބޭފުޅުން ހަމަ ފާހަގަކުރަްއވާ،ކަމަށް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ނޫނީ އެކަންކަުމގައި ވަކާލާުތކުރަމުންދާ 

މު ވަކީލުން ެވސް ހަމަ އެކަންކަން ހަމަ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާކަން ހަމަ އާންއަދި ހަމަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން . ވެސް

ޖްތިމާޢީ ބޮޑު މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި އޮތް ޑްަރުގގެ މަްއސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ދެން އި

ސަރުކާރުން އިސްނަަގިއގެން މިހާތަނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނިންމާފައިވޭ. އަދި ދިވެހި ފުލުހުން ވެސް މިފަދަ 

އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންިގ. މި ސަރުކާރުގައި ވަރަށް  ޓަކައި ޚާްއޞަމަށްމައްސަލަތަކަށް، ޑްަރގުގެ މަްއސަލަތައް ބެލު

 ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން އިތުރަްށ ކަންބޮޑަށް ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގާފަިއވާ

  ކޮންމެވެސް ްސގެން ެވސް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިހާރުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ގާޫނނަ

މިދާ ޑްރަުގގެ މައްސަލަ އިތުރަްށ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ަސރުކާރުން އިސްނަންަގވަިއގެން  ވަރަކަށް ޙައްުލވަމުން

ން ނޑުމެްނނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. ިމއިގޮުތގައި އަުޅގަ ގެގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ މަސަްއކަތެއް ،ގެންދާކުރިއަށް 

ސަރުކާރުން މި ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަްށ  ،ޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވެނީކޮންމެ މައްސަލައަކުން ވެްސ އަ

ތަން. އެގޮތުން މި ގާނޫނީ މަރުޙަލާގެ ތެޭރގައި  ޓަކައި މަަސއްކަްތކުަރމުންދާބޮޑެތި ަޙއްލުތަެކއް ެގނައުމަށް ވަރަށް

ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހުިރ  އަދި ހަމައެހެންމެ، އިޖްތިމާޢީ ،ހުރި ތަންތަން ފޫބައްދަިއގެން ފޫނުބެދި

ބެހޭ  މައްސަލަތައް ޙައްުލކޮށްގެން ވެސް ެއކަންކަން ކުރޭ. ައުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނީ ބަދަލެއް މަސްތުވާތަެކއްޗާ

ންެގ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީ ،ގާނޫނަށް ގެންނައިރު އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ 
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ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް  ޓަކައި ކުެރިވފައިޖުތަމަޢު ޑްރަގާ ދުރުކުރުމަށްޒުވާނުން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސަރުކާރުން 

ކުރާއިރު. ޭއގެތެރޭަގިއ ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތް ވަރަކަށް މި އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ލަންމެން މިއަދު ބަލައި އަޅުގަނޑު

ލަންޖެހޭ މީގެކުރީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ޒުވާނުން ތިބީ މަގުމަތީަގއި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކޮށް

ޒުވާނުންނަކަށް އަާދކުރާނެ ވަީޒފާއެއް ނެތް. ުޒވާނުން މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ޓަކައި ކުރާނެ ަކމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، 

ގައި ތިބި ހުރިހާ ޒުާވނުންނަކީ އެ ޒުވާނުންނަްށ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަީކ، އެިކއެކި ަރށްރަށު

ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިެވގެންޮގްސފައިވާ ޒުވާނުން. ަވޒީފާތަކެްއ އުފެއްދިއްޖެ. އަދި އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ، އެ 

ުމކުރެވިފަ. ޒުވާނުން ުކޅިވަުރކުޅޭނެ ފުްޓސަލް ދަނޑުތަކާިއ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަްއ ވެްސ މިހާރު މި ވަނީ ޤާއި

އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، ކޮންމެ ކަމެްއގައި އަޅުގަނޑުމެން ޕޮޒިޓިްވކޮށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

މި ސަރުކާރުން މި އެޓެންޑުުކރަނީ ހަމައެކަނި އެއް ކަމަކަށް ނޫން. އެ މައްސަލައާ ގުޅުްނހުރި ވަށައިގެން ހުރި ހުރިހާ 

 ސަުރާކރުން، ރައީސް ޔާމީްނގެ ސަުރކާރުން އަންނަނީ އެޓެންުޑކުަރމުން. އެހެންވެގެން އިނގޭތޯ މައްސަލައަކަށް ވެސް

ގާނޫނީ މަރުޙަލާގެ ތެޭރގައި ރައްޔިތޔުްނގެ މަޖިލީހަށް މި މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާޫނނަށް އިތުރު އިޞްލާޙުަތކެްއ 

އްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވެގެން، މިހާރު މި ހުށަހެޅި، މިހާރުން މިހާރަށް ހުރި ލޫޕްހޯލްތައް ބެއްދޭތޯ މަސަ

ގެނެވުނު ކަންތައްަތކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ، ޑްަރގު ކޯޓުގެ އިޚްިތޞާޞް ނުހިނގާ ގޮތަށް؛ 

ގޮުތަގިއ  އިޚްތިޞާޞްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތަކަކީ އެީއ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ނުހިނގާ ކަންތައްަތކެްއގެ

ކަނޑައެޅުާމއި، އަދި ހަމައެެހންމެ، މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ޔޫިރން ޓެސްޓުކުރުމާއި، މި ކަްނކަމުގައި ވެސް މިހާރު ހުރި 

ކަންކަން އިތުރަށް އިޞްލާޙުޮކށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބިލެއް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އަިއސްފައި މި 

ށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް، މި ބިލު ފާސްވެގެންާދއިރު މިހާރު މި ވަނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ބިލަ

ވުެރ އިތުރު ކަންތައްތަްއ ބަދަލުޮކށްގެން ފާސްެވގެންދާނެ ކަމަްށ އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދުކުރަން.  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް

ވަރަށް ގިނަ ބޭުފޅުންނަށް ސުވާލުއުފައްދާނެ. ޤަތަކީ ުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީދެން މީގެއިތުރަށް އަ

އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެން މި މަސްތުާވތަކެއްާޗ ބެހޭ ބިލަށް މިހާރު ކުއްިލއަކަށް މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅީ.

 މުްނދާ އްލުކުރުމަްށ ޓަކައި މިހާރު ކުެރވެއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނ އެބަޖެހޭ މަސްތުވާތަކެީތެގ މައްސަލަ ޙަ

ާލއިރު ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހާސްބައި ތަފާތު އި ކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަކާ ައޅާކިޔާ ބަލައިކުރީގަ ކަންތައްތަާކއި އަދި މީގެ 

އިނގޭތޯ. ިމއަދު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ މާލޭގެ މަގުަތުކގައި ހިނަގން ނާމާން ދުވަސްވަެރްއގައި 

ތަން  ތިބި އިޖެހިފައި ވަނީ އިނގޭތޯ. ުޒާވނުން ބިއް ހަތެއްަކ އަހަރު ކުރިން ފެނިފަދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި ހަމަ މީގެ

ލަތު ބަދަލުވެގެންދިޔަީއ ކީއްެވގެންތޯ، އެ ހާލަތު އި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފަ

، ޖެހޭ. އެހެންވީމާއިަލން އެބަްސ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަލަ ވެ ބަދަލުކުރެވުނީ ކޮން ވެރިަޔކު ީކއްކޮްށގެންތޯ

އަްށ ތަޢުލީމު ދެއްވަިއ އިނގޭތޯ. މަގުމަތީގައި އިންނަ ުޒވާނާ ނަަގއި، ެއ ުޒވާނާ ބޫުލކުރަން ެއބަޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ގަ
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ޝިޕް އަދި ްސކޮލަރޔުނިވަރސިޓީ ފުރުޞަުތތަކާއި  ،ތަކުގެ ތެރެިއންމާއި އަދި އެެހނިހެން ޕްރޮގްރާމުބީޓެކު ޕްރޮގްރާ

ދީގެން އޭނާ ޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްދީގެން އެ ުޒވާނާައށް ތަޢުލީމުރިހާ ފުރުހު މި ،ތަކާއިފުރުޞަތު

އަިދ މި ޚިޔާލާތާއި ވަށްޓަފާޅި  ،ަވރެއްގެ ހުނަރުވެރިކަާމއި ދީ، އަދި ކޮންމެވެސްރިކުުރވަިއގެން އޭނާއަށް ވަޒީފާބާރުވެ

ލޯނު  މަގުފަހިކުރުމަްށ ޓަކައި ގެޓުެސޓް ނެ ލީމާ އެ ުޒވާނުންނަށް ިވޔަފާރިކުރާހުރި ޒުވާނުން ޕްރޮޕޯޒަލް

ހުރިހާ އެްއޗެއް ފެށުުމގެ ނަތީޖާއަކީ ުޒވާނުން މިއަދު  މި  ،ެއސް.އެމް.ީއ ލޯނު ޕްރޮގްރާމުތަކާއި  ،ޕްރޮގްރާމުތަކާއި 

އަީކ ޒުވާނާ ނަަގއި އެ ޒުވާނާ  ވީމާ، މަގުމަތީ ހުރިޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާދީގެން މިއަދު ޒުވާނުން އެ ގެްނގުޅެނީ. އެހެން

ވެސް އެ ރަީއސަީކ  ޖެހޭ. ހަމަގައިމުބަ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންރައީެސއްތޯ މިއަދު އެރުދަނާ ޒުވާނަކަށް ހެއްދެވީ ކޮންހަ

ުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ، މިއަދު އައީސަީކ، ރައީސް ޔާމީން. އެހެްނވީމާައއި ރަ މީން. ެއ ވިސްނުާމއި ޚިޔާލާތު ރައީސް ޔާ

ކުރީ. ޑު ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ގަސްތުއަޅުގަނ ޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް އައިމާއް ހަަމ މަގުޅޭ ބިލެ ޒުވާނުންނާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިްއޒަތްތެއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މާނަށް. ލް ޢުޘްމެންބަރު ޖަމީ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

އެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ހަަމ  ާގނޫނަށް މި  ގެނެވުުނ އިޞްާލޙާބެހޭ  ތެިރ ރަީއސް. މަސްތުވާތަެކްއޗާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

މި ރާއްޭޖގެ ޒުވާުނންނަށް ދިމާވެފައިާވ މިފަދަ  ންގެައޅުަގނޑުމެ އީސް،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަ 

ތިބި. އަދި ންާވ ވަރަްށ ގިަނ ުޒވާނުން އެބަަޓަކއި ބޭނު ކަްނތައްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްމު ނުރައްކާތެރިމުހިން

ތުެވ ، ތުހުމަތެއްަގއި ނޫނިއްޔާ މައްލަެއއް ސާބިއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލަެއްއގައި ެއއް ދުވަެހއްގެ މައްަސލައެްއގަ

އެ ުޒވާނުން ބަލަިއގަންނަން  ،ޖެހޭނަ ޒުވާނުްނ އަުޅގަނޑުމެން އެބައެކަމުން ސަލާމަތްެވގެން މުްޖތަމަޢަށް ނިކުން

ދޭ ފަރާތްތަކުން، ، މުޖުތަމަޢުގަިއ، ޚާއްަޞކޮށް ވަޒީފާޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީއެބަ

އޮފީސްަތކުން އެ ުޒވާނުން ބަލަިއގަންނަން އެބަެޖހޭ. މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ރިސޯޓުތަކުްނ އަދި  ،ކުންފުނިތަކުން

 ހަލާކުކޮށްލާކަށެއް. ދުވަހު އެ މީހުންގެ މުސްތަޤްބަލްޝިކާަރއަކަްށވެގެން މުޅި އުމުރު ނުވޭ މަސްތުވާތަކެީތގެ ބޭނުމެއް

ޒުވާނުންެގ  ށްފަހު މުޖްތަމަޢަށް ނިކުމެ ތިބި ތަންފީޒުކުރުމަޙުުކމް ލަ ސާބިތުވެ ނޫނިްއޔާމަސްތުވާތަކެީތގެ މަްއސަމިއަދު 

. ކުންފުނިތަކުގެ މަތީ އިރިސޯޓުތަކުގެ މަތީ މަޤާމުތަުކގަ އިން ވަރަށް ގިނަ ޒުާވނުން އެތިބީ ވަރަށް ގިނަތެރެ

އެ  ފިލުވުމުގެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައިފޫހި. އެިކެއކި ކުޅިވަާރއި މުނިއި. ވިޔަފާރިތަުކެގ މަތީ މަޤާމުތަކުގައިމަޤާމުތަކުގަ
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ެއ  ،ތިބި. އެ ޒުާވނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއެކު އިގެން ކުރިއަްށދާ ޒުވާނުން އެބަފުރުޞަތު ހޯދަ

ޖެހޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާާވ ެކއް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޒުވާނުން މުޖްތަމަޢުގައި ބަަލިއގަންނާނެ ގޮތްތަ

ހުރި މީހަކު  އިމިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފަ އި، ނޫނީ ދުވަހެއްގެ ކުރީގަ އި ޒަމާނެއް ކުީރގަ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ. ީމގެ

، އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ ވަނީ. އެހެންވީމާ  ނިސްބަތް، މި ތަފާތު މި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭ ގޮތް 

ކެރޭެނ ގަނޑަށް ދަންނަވަންއި؛ ާޚއްޞަކޮށް އަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ ކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ދާިއރާތަކުގަ 

ވެްސ،  އިިސއްޔަތުން ައޅުގަނޑުމެން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީގެ ޒުވާަނކުމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ހަގެ

ލަ ގޮތެްއގަިއ ެވސް، މުޅި ޖުމު ވެްސ އަދި ކޮނޭޑގެ ުޒވާނަކު ެވްސ، ދެްއވަދޫގެ ޒުވާަނކު ދޫގެ ޒުވާަނކުކަނޑުހުޅު

މި ކުާރ  އިއްޖޭގެ ގިަނ ޒުވާނުން މިއަދު މި ތިބީ މިކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ޤަުއމުގެ ތަރައްޤީގަ ބަލާއިރު މުޅި ރާ

ކުރިން އެ  އި،ޮގތުން ބައިވެިރވާން ބޭނުންެވެގން. އެ ފުރުޞަތުެގ ތެރެިއން ނުލިބިފަ ޢަމަލީ އި މަސައްކަތްތަުކގަ

ޖެހޭ. ޖީ.ސީ އޯލެވެލް ނިންމާލުމަށްފަހު ނަން އެބަދެނެގަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ސަބަބު އިމީހުންނަށް ގެއްލިފަ

ކުދިން އެބަ ނިކުމޭ. އެ ކުިދންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާތަެކއް  15000، 17000 މެ އަހަރަކު މި ނިކުންނަ ކުދިން؛ކޮން

ނަ އަންކުިރއަރަމުން އް ނެތް. ިމއަދު މި ސަރުކާުރގެ ޒަޢާމަތުގަިއ ކުިރން ހޯދައިދެވިފައެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ

ެއިކއެކި ކުންފުނިތަކަށް ލިބިގެްނ  ،ކޮށް އުފެިދގެން އަންނަ ރިސޯޓުތަކާއި ، ޚާއްޞަ އެްއކޮށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ

ށް ގިނަ ުޒވާނުންނަށް އަދި މި ހިންގާ ސިނާޢީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުްނ ވަރަ ،އަންނަ ކުރިއެރުމާއި 

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ހިފައިފި. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގަތުތަކުގެ ބޭނުން ުޒާވނުން  ލިބިއްޖެ. އެ ފުރުޞަފުރުޞަތުތައް

ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ޖަލުތަކުގެ ވާނުން މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޒު ،ޙަޤީޤަތަކީ ޒުވާނުން ބިނާކޮށް

ނެ މިއަދު މާލޭގައި މި ހިނާގ ފެނިގެން އަންނާ ކޮށްުރން ކުރަމުން އަންނަކަން. ޚާއްޞަވެސް މި ސަރުކާ ތެރެއިން

މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގަިއ ވެސް ހަމަ ޖަލުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން މިއަދު ެވސް 

މަސައްކަތްތަުކގައި ބަިއވެރި ެއބަވޭ. އެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންެޖހޭ ކަމަކީ، ޖަލުގެ މަރުޙަލާ 

އި މުޖްތަމަޢަށް ނުކުންނައިރުަގއި  ވިހި އަހަރު، ފަނަރަ އަހަރު، ފަންސަވީްސ އަހަރު ޖަލުގެ ގޮިޅއެްއަގިއ ނިންމައިލާފަ

ހޭދަކޮށްގެން ހަމައެކަނި ޒުާވނަކު މުޖުތަމަޢަށް ދޫކޮށްލީމާ ެވގެންދާނެ ގޮާތއި، ޖަުލތަކުގެ ތެެރއިން ުޒވާނުްނ 

 މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުުރވުާމއި، އަދި މި ކަންތައްަތކުެގ އަންނައިރުަގއި އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރޭނިންގާއއި

ތެރޭގައި އުެޅގެން މުޖުތަމަޢުގައި ކުިރއަށްދެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޤާއިމުކޮށްދެިވއްޖެއްާޔ 

އް ކުރާ ގޮތް މީ. އަދި އެކަންތައްަތކުަގއި ހެޔޮ ބަދަުލތައް އަންނާނެ. ދުނިޭޔގެ އެެހން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މި ކަންތަ

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުަގއި، އޮސްޓްރޭލިޔާ ފަދަ، އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މި ކަންތައް ކުާރ 

ގޮތް. އަިދ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައވަށްޓެރި ޤައުމުަތއް ކަމަްށވާ އިންޑިޔާ ފަދަ ތަންތާނގައި ެވސް މިކަން ކުރާ ގޮތަކީ މީ. 

މާ، ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭންެޖހޭނެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، އަުޅގަނޑުމެން ޒުވާނުން އެހެންވީ
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ގަބޫލުކުރުން. މަގުމަތީަގއި ބިްއޖެހިފައި ޒުވާނުންތަެކއްގެ ވާހަކަ ދައްަކއިފި. މި މަންޒަރެއް މިހާރަކު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ 

މުގެ ތެޭރގައި  ރާއްޭޖގެ ރަށްތަަކުކން ވެސް ނުފެންނާނެ. އެހެްނނަމަވެސް މިކަމާލެއަކުން ނުފެންނާނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ

 ބަަޔކު އެބަތިބި. މި މަަސްއކަތްކުރާ ުޒވާނުން މީގެެތރެއަށް ވެއްދުމަށްޓަަކއި އެިކއެކި  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފައިދާަނަގއި،

 އާމްދަނީ ހޯދައިގެން މި  . ވިޔަފާރި އުސޫުލންމި ޖެހެނި އަޅަންއަޅުގަނުޑމެން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އިދޭތެރޭގަ މީހުންނާ

އަޅަން އެބަޖެހޭ. ސްކޫލުތަކުގެ ތެެރއަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުދިން ޅަދަރިްނ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު

ލުތަުކެގ ބައި ަވގުތު މި ހޭދަކުރަނީ ސްކޫލުތަކުަގއި. ްސކޫ އެއް ބަިއކުޅަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދޫކޮށްލަނީ ދުވާލުގެ ދެ

ކުރެވެންޖެހޭ. ދެވޭ މަގުތައް ބަންދުޒުވާުނން ނޭދެވޭ ގޮތްތަކަށް  ،ތެރެއިން މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް 

ދިމާވާ މީހުންނާއި، ޓިއުޝަނަށް ާދއިރު ދިާމާވ  ެއ ކުދިންނާމަގުމަތިން ސްކޫލުތަކުން ކުދިން ނުކުމެގެން އަންނައިުރގަިއ 

އަދި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ުއޅޭއިރު ވެސް ދިމާާވ   ކުޅިވަާރއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެކި މީހުންނާއި، ޒުވާނުން އެކި 

މީހުންނާއި، މި މީހުންގެ ފަރާތުން ދިމާވެދާނެ ނޭއްގާނީ ކަންތައްތަކުން އަުޅގަނޑުެމން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކުރަން 

ިމއަދު  ،އީސް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީވަންޏާ ިއއްޒަްތތެރި ރަ ކަމަށް ގޮތަކަށް ދަްނނަވާ އެބަޖެހޭ. ކުރު

 އި . މަގުމަތީގަިއ ބިއްޖެހިފަނޭމަަސްއކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ުޒވާނުން އިއުމުގެ ތަަރއްީޤގަޤައަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަީކ 

ނުވާ  ބޭނުންކުރަންދަެއކަމުަގއި މުޅި ުއމުރު ހޭ އިމަލުގަންނެްއ ނޫނޭ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ޢަ ތިބެން ބޭނުންވާ ޒުވާނު

މިތިބީ. އެ މީހުންނަށް  ނޭރަނގަޅު ަވޒީފާ ބޭނުންވެގެން ތިބި ުޒވާނުން އި،އެކު ދިިރއުޅުމެއް ފައްޓަ ޢާއިލާއާ . ޒުވާނުންނޭ

 މި  ،އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަާރއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދީ ،ބޭނުންވާ ވަޒީފާަތއް ފޯރުކޮށްދީ

ވަންޏާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން މި ފެންނަ މަދު  ކަމަށް ގަނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދެވިއްޖެކަންތައްތައް ައޅު

، ފަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުހިނގައިސް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނެިތގެންވެ ޕަސެންޓު

ކަމެއް. ާރްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު  ދަގޫނމަކީ ވަރަށް އުބަންދުކުރުމި ގެނައުމުގެ މަރުޙަލާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

މިކަންތައްތައް އޮންނަ ގޮތުްނ  ،ފަތުރުކުރުމުގެ ކަންަތއްތަާކއިނާއި، ައދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދަތުރުއޮތް ގޮތުންބެހިފައި 

ރެއިން ޒުވާނުްނ ގެ ތެައޅުގަނޑުމެން ސްޫކލުތަކު ،ކަންތައް ހުއްޓުވުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި

 ގެކުރުވަިއގެން އަުޅަގނޑުމެން ހަރުދަނާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމުގެ ނުރަްއކާތެރިކަން އަުޅގަނޑުމެންހޭލުންތެރި

ވަގުތު ކުރާނެ ކަންތައްަތއް ހުސް  ،ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަުތ ތަނަވަސްކޮށްީދގެން ،ޒުވާނުންނަށް ހާމަކޮށްދީގެން

ކުަރއްވަނީ.  ށް ަރއީސް ޔާމީްނ މަސައްކަތް މި. އެ މަަސއްކަތާ ދިމާއައް ހުއްޓުވޭނެ. ުހއްޓުވޭނެކަންތަ ކޮށްދީގެން މިފަހި

 ތިން ؛ޚާއްަޞކޮށް ުޒވާނުންނަށް ބޮޑު މެނިފެސްޓޯއެއް  ،ދުވަހު މި ގެަނއި ތަރަްއޤީއަހަރު 5އެ މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގެ 

ޓުގަިއ ކަނަޑއަަޅއި ނިންމި ަސބަބަކީ ެއއީ. އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެ  މަނިކުފާނުގެ ސަތޭކަ އެަތއް މިިލއަން ރުިފޔާެއއް އެ

ލް ދަނޑުތަކުގަިއ ބި ޒުވާނުންނަށް މިއަދު ފުޓްސަތި އިއެިކއެކި ދިމަދިމާގަ ގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށްމިއަދު ރަށްރަށު

ކުެރވޭ.  ން އެބަބޭނު ، އެަތނުގެލް ކުެޅވޭނެ އިންިތޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެން އެބަދޭ. ޫޔތު ސެންޓަރުތައް ހެދިފުޓްސަ
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ލަން ބޭނުންޭވ ދަންނަވާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށް ؛ާއއި ެއކިެއކިޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްޭރނިންގ

ތުގެ ތެރެއަށް މި އަންނަ ިއ މިއަދު މަސްވެރިކަމުގެ ިސނާޢައަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ގެމަނަފުށީގަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ތިބި ކުދިން. އެ އިސް ހަދާފައި ތިބި މީހުން. މާސްޓަރތިިބ މޮޅެތި ޒުވާނުން. ޑިގްރީ ހަާދފަޒުވާނުންނަކީ ކިަޔވަިއގެން 

ކުރަން. ިދރިއުޅުމަށްޓަަކއި ކުރާެނ ަވކި މަސައްކަތް ދީ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ބަިއެވރިވެގެްނ ކުދިން ބޭނުންވޭ އިޤްތިޞާ

ކުެރވޭނެކަން މިއަދު ގެމަނަފުށީ  ވެސް ންމެ މަސައްކަތެއްއެކު ެވސް ކޮ ، ޮކންމެ ތަޢުލީމަކާކަމާއި  މަސައްކަތެްއ ނެތް

ްނ ކޮނޭޑގެ ޒުވާނު ،ދެްއވަދޫގެ ުޒވާނުން ،ޒުވާނުން ގެއަދި ޚާއްޞަކޮށް ހަނޑުހުޅުދޫ ،ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީގެ ުޒވާނުން 

ތުަގއި މި ގެންަނ މަފެންނަ ހެޔޮ ފާލަކީ. ރައީސްގެ ޒަޢާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި  އެބަ ސާބިތުކޮށްދޭ. އެހެްނވީމާ، މިއީ

ުޅގަނޑުމެންނަށް ބައިވެިރވާން ބޭނުންވާކަން އަ އިއުމުގެ ތަރައްޤީގަ ޤަގޮތުން އެ ޒުވާނުން  މަލީއި ޢަތަރައްޤީގަ 

 . މި ބިލުެގ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.އެނިގގެންދާ ކަމެއް

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރގެ ސަރުކާން. ޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާޯތ ބަލައިލާނަރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިތުރު މެންބަރަކު ފުރު ޝުކު

 2011/17ރު ާގނޫނު ނަންބަ ،ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމްފޭދޫ ދާއިރާގެ އި  ،ފަރާތުން

ލަށް ވަން. މި ބިހިސާބުން ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަ ލާ މިުމގެ މަރުޙަ )މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫުނ( އަށް ބަހުސްކުރު

 ން. ދަންނަވާލަ އޮންނާެނ ވާހަކަ އިވެސް ޯވޓަށް އެހުން، މި ބިލު ބަލައިގަނޭތޯ ޯވޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީގަ 

 ދާއިރާގެ ށީމަނަފުގެ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއަށް.  6.5ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.5}

ގެ ގާނޫނު( އަްށ )ިސޔާސީ ޕާޓީ 2013/4، ާގނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ވަނަ 2018ަގއި ޭބއްވުނު، 2018ޖޫން  27 ގެަނއުމުގެ ބިލު. ިމ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވިަފއިވަނީއިޞްލާޙު

 ގެދާއިރާ  ފުށީމަނަގެ. މި ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަނީ އިންވަނަ ޖަލްސާގަ ެދވަނަ ދައުުރގެ ތި  އަހަރުގެ

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު. އިޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ދައުލަތުގެ މާލީ ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ،  ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި 

ކަމަށް ގާނޫނު ނަންބަރު  ދޫކުެރވޭ ތުރަށް ހަރުދަނާުކރުމަށްޓަކައި ސިާޔސީ ޕާޓީތަަކށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންސިޔާސަތު އި

 އާމްދަނީއާގެ މިންވަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ ަގއި މިހާރު ކަނަޑެއޅިފައިވާ ަފއިސާ (ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނު) 2013/4

ކުރުމަށްޓަަކިއ އަޅާަފއިވާ އަދަދުތައް އިޞްލާޙުކަނޑަ  އި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބުނެވިިދޔަ ާގނޫނުގައިމިންގަެޑއްގަ  އަޅާިކޔޭނެ

 ؛ނުަގއިގާނޫ ،އޮތީ އެ ގާނޫނަށް ގެންނަށްޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި މި
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 މި އި ތިން ައކުރެއް އިތުރުކުެރވިފަ)ހ(، )ށ(، )ނ(  ވަަނ މާއްދާއަށް 35ގެ 2013/4މިދެންނެވި ގާނޫނު ނަންބަރު 

ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ ވާންވާނީ ކޮންމެ  ،އޮތީ މި އިއޮތީ. ފުރަތަމަ )ހ( ގަ

ގެ މި ގާނޫނުއޮތީ،  ކޮްށފައި މިއެޅި ދޫކުރެވޭ ަފއިސާއަށޭ. )ށ(ގައި ަބޔާންޑަ އެކަމަށް ކަނ އިއަހަރެްއގެ ދައުލަތު ބަޖެޓުގަ

ެޓކުހުގެ ގޮތުަގިއ  ،ގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގުމަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާކަުމގައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ކަނޑައެޅޭނީ)ހ(

 މި  ގައިއެވެ. )ނ( 0.05%ނަޑއަޅާ އަދަުދގެ ޖެޓުގައި ކަދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަ އިކަމަށް އެ އަހަރެއްގަ  ދައުލަތަށް ލިބޭނެ

)ދިހަ(  10ގެ ދަށުން ދޫކުރެޭވ ފައިާސެގ ޖުމުލަ އަދަދު ނަމަވެސް މި މާްއދާ ެއހެން އޮތް އި ގައޮތީ، މި މާއްާދގެ )ށ(

 ގެ މެންގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ .ުނވާނެެއވެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްވުރެ އިތުރުވެގެން މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ެއކު އް ހަރުދަނާކަމާޑިމޮކްެރޓިކް ނިޒާުމގެ ތެރޭަގއި ިސާޔސީ ޕާޓީތަ ، ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިދެކޭސިޔާސީ ޕާޓީތަަކކީ

އެބަޖެހޭ. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ަފއިސާަތއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޭދންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި  ހިންގަން

 އަދި  .ކަމަށް ޕާޓީތަކުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް އަންނަންޖެހޭ ،ތިބީ ން މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގަބޫުލކޮްށގެ

އުމުގެ ސިޔާދަތު ހެއްޓުމާއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤަސަރުކާރެއް ދެމެ ،ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި ޚާއްޞަކޮށް 

ވެރިކަމަށް އަންނަ  ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ތެރެއިން ަބޔަކީދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެންމެ މުހިންމު ރޯލެއް މިއަދު އަދާކުާރ އެއް 

ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ވެިރކަމެއް  ،ކުރުމަށްޓަކައިޓުމަށްޓަކައި، ވެިރަކން ހިމާޔަތްފަރާތްތައް. އަދި އެ ވެރިކަްނ ދެމެހެއް

އެއް އަދާކުރަނީ ކުރުމަށްޓަކައި ިމ ކުރެވޭ މަަސއްކަތްަތކުަގ އެންެމ މުހިންމު ބަ، އަދި ަދއުަލތް ހިމާޔަތްގެނައުމަށްޓަަކއި

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ،މި ދެންނެވި ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން. އެހެންނަމަވެސް

ދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވާަނމަ މި އަ ކަމަށް ގޮތަށް އޮންނަ ާގނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް  ؛މިހާރު މި ގާނޫނުއަސާސީ

 ވެްސ އަންނަ އަންދުިއަސއްތަ މިލި ،ިސާޔސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމަށްޓަަކއި، ސަތޭކަ މިލިއަނުން .ހިނގައިދާނެއިތުރުެވގެން

ވަންޏާ. މި  ކަމަށް އޮތް އިޕަސެންޓެއް މިހެން ކަނަޑއަާޅފަ ،ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިދާނެ. ބަޖެޓުގެ ވަކި އަދަދެއް

ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި  ށް މިކަން އޮތުމަކީ ވަރަށް ުމހިންމުގޮަތކަ  އިތުރުުނވާ ވުރެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، ދިހަ އަދަދަކީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް  ،އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާްއޖޭގެ އެިކއެކި މަސަްއކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައްރައީސް. 

 .އެބަހުރި ސާގެ ދަތިތަކަންނަށް ބޭނުންވާ ަފއި ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ކުދި ކުދި ކަންތައްތަްއ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން

ން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މި ކުާރ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބު ،އަދި ހަމައެކަނި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުންނެއް ނޫން

 ދާހަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުެވގެންލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނޭ ބައެއް ފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތަށް

ކަމަށް  ައޅުގަނުޑމެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ،ހުރިއި ަކނޑައަޅާފައި ބަޖެޓުގައި ޅުގަނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގަ ތަން. މިސާލަކަށް އަ

 ރިސޯޓުތަުކގެ ޚާއްޞަކޮށް  ،ުތގެ ތެރެއިން ގިނަ ަކންތައްތަކަކީ ިމއީ ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަ ހުންނަ އިލަފާކޮށްފަ

އަދި އެހެނިގެން ގޮްތގޮުތން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެން  ،އިިރސޯޓުތަކުގެ ރެންުޓގެ ގޮތުަގޔާ އަދި  ،އިޓެކްސްެގ ގޮުތގަޔާ 

 ،ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ  ގެހުރި އާމްދަނީތައް. މި ފައިސާތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ބައެއް ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން



23 

 

ން އަންަނ  އެިކއެކި ފަތުރުވެރިއަންނަގެ މި ހަނގުާރމައިގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ

ކުރުމަްށ ، ރިސޯޓުތައް ބޮިއކޮޓްފަތުރުވެިރކަން ނުގެނައުމަށް ގޮވާަލއި އަށްމި ރާއްޖެ ،އުމުތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށްޤަ

ޔިތުން މި ރާއްޖޭގެ ރައް ގެއަުޅގަނޑުެމން ،ދީ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުވާލުމަށް ގޮވާަލއި، ައޅުގަނޑުމެންގެ ިއޤްތިޞާގޮވާަލއި

 އިބަޖެޓުގަ  ޖާއަކަށް ވެގެން އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެކަންތައްތަކުެގ ނަތީ މި ،ހުއްޓުަމށް ގޮވާލައި  އްބޭނުންވާ ކަންތައްތަ

ނޑުމެން ، ައޅުގަލިބުން. އެހެންވީމާއޮންނަ އަދަދު އަހަރު ނިމިގެން އަންނައިރު ނު އިކަމަށް ލަފާކޮށްފަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ

ހުންނަ ޕާޓީތައް، ެއ  އިމިލިއަން ރުފިޔާ ދީފަ؛ ދިހަ ހުންނަ ޕާޓީތައް އިމިލިއަން ރުފިޔާ ދީފަދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދިހަ 

 މަަސއްކަތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ަޤއުމުގެ އިޤްިތޞާދު ހަލާކުކޮށްލުމަށްޓަކަިއ، ިސޔާސީީޓގެ އެ ޕާ ،ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން

ވަރަށް ބޮޑު ގޯެހއް.  ކުރުމަކީ މިއީ ފައިސާތައް ހުއްޓުވުަމށްޓަކައި މަސަްއކަތްހުންނަ ޤައުމުގެ ބަޖެޓަށް އަންނަން

ތަކުން ބުތަކުންނާއި، ުޒވާނުންގެ ކްލަބުކްލަ ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްފުށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން މިހާރުެވސް އަންހެނުން

އްޔާތަކުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ހަރަކާތްތަްއ އެ އުޅެނީ. އަންހެނުންގެ ޖަމުޢިތައް ުނލިބިގެން އެކި ސްޕޮންސަރއެކި 

 ނުކުރެިވގެން ުއޅެނީ. މި ފުްޓބޯޅަ މުބާރާތްތައް ސްޕޮންަސރހިންގިގެން ުއޅެނީ. ުޒވާުނން ބޭނުންވާ ެއކިެއކިނު

، ދުއިަސއްަތ މިލިއަން ، ސަތޭކަމިލިއަންޅޭއިރުަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަަކށް ފަންސާސާ ކަންތައްތައް ނުކުެރިވގެން އު 

ތްތަކަށް ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ހަރަކާ ން ދާންޖެހެނީ،ތައް ބެހިގެނުދޭ. މި ފައިސާމިލިއަން ދިނީމަ މި ކަމަކު 

 ރެވެންޖެހޭނެ. މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ކޮމިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތްއ ކު ދެވެންޖެހޭނެ. އަންހެނުން

 އަށް ސް ރުފިޔާހާ، ދިހަ ހާސް ރުފިޔާދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަސް  މަގުފަހިކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. އުމުރުން

 ފަރާތްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ގެޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންވެސް އޮންނަން އިތުރުކުެރވޭ ގޮތްތަެކއް

ކުޑަކުދިްނ  ގެޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންކަންތައްަތއް އިތުރަށް ފުާޅކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އޮންނަންކޮށްދެމުން އަންނަ 

އިމުކުރަން ބޭނުންވޭ. ށް ކުޅެވޭނެ އެިކއެކި ޕާުކތައް ޤާިއތުރަހަދަން ބޭނުންވޭ. އަދި އޭގވެސް ފިނި ޕާކު  ،ބޭނުންވޭ

ޒުވާނުންގެ ެއކްސްޕެކްޭޓޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެގެްނ   ފެނުނީމާ ތަން މިކަންތައްތައް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ

ަތއް އަންނަްނ ފި. ދައުލަތަށް ެއިކއެކި ޑިމާންޑުތުުރވާން ފަށައިހިނގައްޖެ. ކުަޑކުދިން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް އި

ދިޔައިމަ ތަން ފެނިގެން ހުރި ކަންތައްތައް ކުަރމުންދާއި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ނިންމާފަ ފަށައިފި. ޒުވާނުންނަށް ނުކުެރވޭނެ

ވެސް ބޭނުންޭވ  ށީެގ ރައްޔިތުންމާލެއެކޭ ެއއް ފެންވަރަްށ ކޮނޑޭގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ބޭނުްނވޭ މިކަން ކުރަން. ގެމަނަފު

ެއކު ކަނޑުހުޅުޫދ ކަންތައްތައް ކުރަން. އަިދ ހަމައެއާއި ވެސް ބޭނުންވޭ މި  މިކަން ކުރަން. ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުން

ކަންތައްަތއް ކުރަން. ހަމައެަކނި މި ދަންނަވަނީކީ އެއަރޕޯްޓތަކުގެ ވާހަކަަތއް ދަްއކާލަިއ  ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުްނވޭ މި 

އެބަދޭ.  ރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްލު ެއއަާމވަރު އިއަުޅގަނޑުމެންގެ ާދިއރާގަ !ނޫން. ތެދެއް ކަށްލާ ހިސާބައިނިންމަ

ނުން ބޭނުންާވނެތާ ދެއްތޯ އެާއއެކު ގުިޅގެން ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން ުޒވާ އެކަންތައް ނިިމގެންދާނެ. އެަކމަކު އެއަރޕޯޓާ

ހައުސް ހަދަން ބޭނުންވާ ، ެގސްޓުތްތައް ތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަސާލަކަށް ފަ އެހެން މަސައްކަތް. މިބޭނުންވާ ސިނާޢީ
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ަޑއިވިްނގ ބޭްސ އެކިެއކި ހަދަން ބޭނުންވާ  ،ެއކު ޑަިއވިްނގ ސްކޫލް ގެމަނަފުށީަގއި އެަބތިބި. ހަމައެއާއިޒުވާނުން

ަލިއކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ުޒވާނުން ތުގެ ެތރެއިން ރިސޯޓުތަކަށް ސަޕްތިބި. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަޒުވާނުންތައް އެބަ

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ މި ދެންނެވި ގެޓްސެުޓގެ ލޯނުތަކާއި، މި  ތަކަށްކަންތައް އެބަތިބި. މި

ވެސް  ދޭ އަދަދު ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްގެންނޭ. އެކަންތައް އިތުުރކުރެވެން ޮއތީ އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ާޕޓީތަކަށް މި

ވެްސ  ހިފެހެއްޓިގެްނ. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ިސާޔސީ އަދި އެހެނިހެން ކަންތަްއތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު އި ވަރެްއގަ ވަކި

 ،ނގޭ ކަމަކީކަން އެބޭނުންވާ ނަށްފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ހިފެހެއްޓިގެން. ޒުވާނުންނަށް މި

ދަނީ.  ހަތަރު ހާހުން އިތުރުވެގެން އެ ،ހާހުން ތިން ،ހާހުން ދަނީ ދެ ދު އެގެޓްސެޓް ލޯނުތަކަށް ބޭނުންާވ އަދަދު މިއަ

ުޒވާނުން ެއ އަދި  ިއ،ސަރުކާރުން އެތައް މިލިއަްނ ރުފިޔާއެއް ޒުވާނުންނަށް މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭިއރުގަ

 ވަދެ ފިހާރަތައް ހުޅުވަިއ، ތެރެއަށް ތުގެ، ވިަޔފާރީގެ ސިނާޢަހިފައިގެން އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެފުރުޞަތުތައް ބޭނުން

ނުވާ ުޒވާނުން އެބަތިބި.  ައހަރު 35ަގއި އުމުރުން މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނަށް ބަލާއިރު ހޯދުމަށްޓަކައި  އާމްދަނީ އެއިން

އޯނަރުންނަށް ވެފަ.  ގެހައުސްއަހަރުގެ ުޒވާނުްނ މިއަދު އެބަތިބި ގެްސޓް 25އަހަރާއި  20އަހަރާިއ،  18

ިއ ެއްއކުރަމުން އައިސް ބޮލުގަ  ،ވެފަ. މީގެ ކުރިން މި ފައިސާތައް ެއއްކުރަމުން ނަރުންނަށްއޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އޯ

ތުެގ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނަކު ފެންނަ ގަނޑުމެންނަކަށް ފިޔަފާރީގެ ސިނާޢަނުޖަހަނީސް އަޅުނުރަ

އަހަުރގެ ުޒވާނުން މިައދު ފިހާރަތައް ހުޅުވައިފިޭއ.  20، އަހަރުގެ ޒުވާނުން  18، ށް ނުދޭ. މިއަދު މި ދެންނެވީކަހިސާބަ

. އެހެންވީމާ، މި ގެ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއަްށ ވަދެއްޖޭފިއޭ. އަދި ދަނޑުވެރިކަމުއޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެއޮޑި ދޯނިފަހަރު 

 ދޭ ފައިސާއާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް މި ،ކަމެއް މިއީ ފައިސާތައް ބެހިގެންާދއިރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް މުހިންމު

 އެްއގޮތަށް ުޒވާނުންނާއި އަިދ އެހެނިހެން ސިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އޮތުމަކީ. އެހެންވެ ލިމިޓްކޮށްލަން މި 

ައކީ ކުޑަ އަދަދެއް ނޫން ސިާޔސީ ޕާޓީ ހިންގާކަށް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މިލިއަން ރުފިޔާ 10ޖެހެނީ. 

ނަށް ގޭަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ،މަތީގައި ަސކަރާތްޖެހުމާއި، ުކދިން އަޅުގަނޑުމެން ގެދޮުރގައި ހަރަކާތްަތކަކީ ަމގު  ތަކުގެޕާޓީ

އެިކއެކި މުޒާހަާރތަކާއި މިފަދަ ކަންތައްތަކުން  ،އި ގުމަތީގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުވައަިދ މަ ނިދުމަށް ދަތިކުރުވައި،

މާއެކު ސަރުކާރުަތކާ މަޝްވަރާކޮްށގެން އިންތިޚާބަށް ކުރުމެއް ނޫން. ޒިންމާދާރުކަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކުއަ

 ،ކެންޑިޑޭޓުން ިވއްަކއިގެން  ،ރަނަގޅު ކެންޑިޑޭޓުން ދަްއކަިއގެން ،އަންނައިރުަގއި ރަނަގޅު މެނިފެސްޓޯއެއް ނެރެގެން 

 10މަށްޓަަކއި ން. އެހެންވީާމ، ެއކަން ކުރުކަންތައް ކުރު އަދި ރަްއޔިތުން ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ދަްއކަިއގެން މި 

މި  ،ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ގައަކީ ެއއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދެއް. އެމިލިއަން ރުފިޔާ

އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަނޑު އެދެީނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

، އަދި ސިޔާީސ ރަމުންދާ ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ވެްސ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް މި ބިުލަގއި މަސަްއކަތްކުސް އަދިފަރާތުން ވެ

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ؛އިތުރަށް ވާހަކަަދއްަކންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އިތުރަށް އެ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަިއެގން ވެސް ޕާޓީތަކާ
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ތްވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ހަމަ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަ

ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާ މިލިއަން ރުިފޔާައކީ އަުޅގަނޑު ގަ 10އް މިކަުމގަިއ ނިންމުން. މަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެްނ ރަނަގޅު ގޮތެ 

 ޓަކައި. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނގަޅު އަދަދެްއ މިކަން ކުރުމަށްހަމަ އެންމެ ރަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޢުޘްމާން  ރު ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ްށ ްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލަ)ސިާޔސީ ޕާޓީެގ ގާނޫނު( އަ 2013/4، ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

. ަގޑިއިރު 3 ލަ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި ވަނީގޮތް ދަންނަަވއިާލނަން. ޖުމު ފަިއވާބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅި

 47މިނެޓު  51 ށްިސކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަ 14މިނެޓު  31ގަޑި  1ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ތު ޕާީޓއަށް ދާލަސިކުންތު. އަ 20ޓު މިނެ 12.އޭއަްށ ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ 16މިނެޓު  17ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ

ކުންތު. ސި 56މިނެޓު  4ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  28މިނެޓު  2

ތެިރ ސް ިއއްޒަތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެްއވެ

އިރާގެ މަނަފުށީ ދާމި ބިލަށް ބަހުސްކުރަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއެއއްނުގަންނަާވ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމެންބަރަކު 

ްށ ގެ ގާނޫނު( އަ)ިސޔާސީ ޕާޓީ 2013/4، ާގނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. މުނީބިލުގެ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަންތައްތައް.  ޓީތަުކން ހުށަހަޅާކޮމި ،7ރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑު މިހާ

ންބަރު ، ގާނޫނު ނައްވާަފއިވާ ޅުވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަ -7.1

 ކާ އްތަންތަކަމިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ  )ރިޔާސީ އިންތިާޚބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު، 2008/12

ރި މެންބަރުންނަށް ަގއި އިްއޒަތްތެ 2018ޖޫން  28ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި

ވަން މިނިްއވާނީ ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެުނވޭ. މި ރިއެްއެވސް އިޞްލާޙެްއ ލިބިފައެއް . މި ބިލަށްފޮނުވުނު

ން ބަރު ޙުސައިފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެން ،ާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުއްތަމުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަ

 އަރުވަން.ތުއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަމުޙައްމަދު ލަޠީފް. އި
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ގެ ގާނޫނު( އަްށ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު) 2008/12ނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާ

ރިރުެގ ތެރި މުޤައް ކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްމާ ގުޅިގެންމުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓއަށް ލިބުމިނިވަން އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު 

މަ ކަމަކަށް އި ފުރަތަޓަކަންބަރުން ދެއްވި ެއއްބާރުުލމަށްޙިކުމަތްތެރި ރޭވުންތަކާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރިާހ މެ

 ލުވާރުން ޝާމި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ މެންބަ

ށަހެޅުނު މި ހު ،މަކީއެކަމަށް ޓަަކއި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަދި އަުޅަގނޑު އެދުތަށް ބަހުސްކުރެިވ، ނިންމަާވފައިވާީތވެ ގޮ

 ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ތަޅުމުން ބަލައިގަނެ ފާސްެވގެން އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިޓީެގ ކޮބެހޭ  ކާއްތަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ބަރުންނަށާއި، ތްތެރި މެންމުޤައްރިރާއި، އަދި އިްއޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަ

ކަތްތަްއ ލީހުގެ މަސައްގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިއިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ

އް. ކަމެ ގަކުރާގެންދިއުމުަގއި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އިސްވެކުރައްވާ މަސަްއކަތަކީ ައޅުަގނޑުމެން ފާހަކުރިއަށް 

ހާން މަދު ނިޙްއަދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވިލިމާލޓަކައި އަދިވެްސ ެއްއފަމިކަމަށް

ށް )ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ، 2008/12ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ގޮތުެގ   ނިންމެވިބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި އްސަސާަތކުގެ ކަްނތައްތަކާއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، މިނިވަން މުއަ

ގަިޑއިރު.  1ވަނީ ަފއިގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޖުމުލަ ަވގުތު ކަނޑައެޅި ފަިއވާރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުުތ ކަނޑަައޅާ

 17ށް މް.ޑީ.ީޕއައެސިކުންތު.  25މިނެޓު  30ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގޮތް ދަންނަަވއި ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވާ

ދާލަތު . އަިސކުންތު 7މިނެޓު  4އަށް ޑީ.އޭ ސިކުންތު. އެމް. 45މިނެޓު  5ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 16މިނެޓު 

ތެރި މެންބަރުން ިސކުްނތު. އިްއޒަތް 39މިނެޓު  1ށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަުރންނަށް ކަމިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަ 1ޕާޓީއަށް 

 ިއއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަްށ ދަންނަވަން. 

 ށް.މުބީނަ އަޙްމަދު ންބަރުމެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

)ރިޔާސީ އިންތިާޚބުގެ ގާނޫނު( އަށް މިހާރު  2008/12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނިންމާފައި ގެެނސްފައިވާ ގޮތަީކ އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަްށ ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާަޙކީ، ކޮމިޓީން 

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ މުހިންމު އެްއ 
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ތަ މަސައްކަތެްއ ނުވަަތ އިންތިާޚބެއް ކަުމގަިއވާ ިރޔާސީ އިްނތިޚާބަށް ވަރަށް މުހިންމު ެއްއ އިޞްލާެޙއް ކަުމގަިއ ނުވަ

އިޞްލާޙުތަކެއް ކަުމގައި ައުޅގަނޑު ދެކެން. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅގަނޑުެމން މި ސަރުކާރުން ވަރަށް 

ބޮޑަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަްތކުރަމުން މި އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސުލްޙަވެރި، އަމާްނއޮމާން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭތޯ. 

ރައްޔިތުން ުނވަތަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ދުނިޭޔގެ ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ރާއްޭޖެގ ގިނަ 

އެިކއެކި އުފެދިފައި މި އޮތް އެިކއެކި ޖަމުޢިއްާޔ ޖަމާޢަތްތަކުން ވެްސ ބަލަިއގަންނަ ފަދަ ރަނގަޅު އިންތިޚާބެއް ިމ 

. އަދި އެ ޔަޤީންކަން ވެސް ހުރިހާ ރާއްޖޭަގއި ބޭއްވޭތޯ ސަރުކާުރން އަބަދުވެސް މި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ފަރާތްތަކަށް ވެސް ސަރުކާުރން މި އަންނަނީ ދެމުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިހާރު ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް މި ހުރީ ހަމަ މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފަ. އަދި މިނޫނަސް ވެސް އިނގޭތޯ، ިމ 

މި  ،ރި މަޖިލީހުން ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް މި ހުރީ މި އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއިްއޒަތްތެ

ދިވެހި  ،ނަށްންކަުމގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަނުޑމެން އެންމެން މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަން ހުރިއިންތިޚާބާ ގުޭޅގޮތު

އޮތް. އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިުތން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އް އެބަ ކަމެ ސާފުވާންޖެހޭ އެއް އެނގިރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

މެންބަރުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މި ތިބެނީ ރައްޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި ވަކާލާތުކޮްށ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދަން ހުރި 

ވެސް  ުޅ ފަރާތްތަކުން މިއަދުމުހިންމު ގާނޫނުތަކާއި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮ

ބަހައިގެްނ  ޮފއްެޗއް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކަށްޑިޑޭޓަކު ނެރެން ވާހަަކދައްކަިއ، ކޭކު، ކެނގައި ވާހަކަަދއްަކއިއިންތިޚާބެއް 

މަޖިލީހުގެ މި  ،އެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީވެސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހިތާމަޔާ މިއަދު ،ކުރަމުން އަންނަ ަބޔަކުމަސައްކަތް

އް ކުރަްނ މުހިންމު ކަންތައްތަ ، މިހިރަމުހިންމު އިޞްލާޙުތަކާއި  ، މިހިރައެްއވެސް ޖަލްސާައކަށް ވަަޑއިނުގަނެ

އުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭން ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ މި ޤަ އުމަށް ވަފާތެރި،ޤައުމަށް ތެދުވެރި، އޮތްއިުރގައި މިއީ މި ޤަ

ދޭން .ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ ޓިކެޓު ބޭފުޅުން އެމް އެ ،އެކު ފާހަގަކޮށްލަންހިތާމަޔާ ކަނީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ދައް

އެކު ތާމަޔާވެސް ވަޑައިުނގަންނަާވަކން އަޅުގަނޑު ހި ކަނޑައަޅާަފިއވާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް މިއަދު

ްއވާފަިއ ނުން ެވސް އެމަނިކުފާނު ފޮނުޔަޤީރު ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަެވސް ހިންނަވަ

ތަނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަން. ރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން  ނުން ވެސް މިހުންނާނީ ވެސް، ހަމަ ޔަޤީ

 ހުންނާނީ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިނގޭޯތ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން ވެްސ އަދި ެދން ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ ވެސް 

ކަމަކީ. ކޮމިޓީތަކަށް  ބަރާބަރަށް ކޮމިޓީތަކަށް ވަަޑއިގަންަނވާ އިނގޭތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއީ މީަގިއ މަޖާ

ހާްސ  20 ؛ޖެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ވަަޑއިގެން، ކޮިމޓީ އެަލވަންސްޔިތުންނަށް އެނގި ސާފުވާން އެބަވަަޑއިގަތީމަ ަރއް

ެވސް މި އިދިކޮުޅގައި ިތއްބެވި ހުރިހާ  ނުންހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި ޔަޤީ އަުޅގަނޑު ރުފިޔާގެ އެަލވަންސް އެބަ ަނންގަވާ.

ބޭފުޅުން ބަރާބަރަށް ހާޒިރީގަިއ ސޮއިކުރަްއވާ އިނގޭތޯ. ހާޒިރީގައި ޮސއިކުރަްއވާ. ެއކަމު މި ފްލޯއަށް ވަޑައިގެން މިއިްނ 

ހަމަނުވެގެން  ބޭނުމެއް ނޫން. ކޯރަމްރިާވކަށް ބަހުސެއްަގއި ބަިއވެިރވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. މިތާ ކޯރަމެްއގައި ަބިއވެ
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ބޮޑަްށ  ނުވޭ. މިހާރު މިހާ ުނވޭ. ވޯެޓއްަގއި ަބއިވެިރވާކަށް ބޭނުމެއް  އުޅޭއިުރަގއި ެއކަމުަގއި ަބއިެވރިވާކަށް ބޭނުމެއް

 ޚާބުތަކާވަޑަިއގަންނަވަްނވީ އިނގޭތޯ. މިހިރީ އިންތި ކަމުގައި ވާނަމަ މިތަނަށްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކުރަން

ގޮތަށް ގެނެސްަފިއާވ  ރީ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވާއި ހުރި، ގެންނަ އިޞްލާޙުތައް މިހިގުޭޅގޮތުން ހެދިފަ

އެްއވެްސ  ރިހާ ކަންކަމެްއ ކުރާއިުރ މިއަށްއިޞްލާޙުތައް. ަރއްޔިތުންނަށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް މިީއ އިނގޭތޯ. މި ހު

އް ނުދީ، ެއއްވެްސ ކަމެްއ ނުކޮށް، އެކަމަުކ ނިކުމެ ަމގުމަތީަގއި ނުވަަތ ޖަލްސާތަްއ އެއްބާރުލުމެްއ ނުދީ، އެހީތެރިކަމެ

ވާަހކަ.  ވީނުބާއްާވއިރު ެއ ވާހަކަ ަދއްކަްނ ބޭނުންވޭ. މިހެންނޭ ހަދަނީ. އެހެންނޭ ހަދަނީ. މިތަނަށް އައިސް ަދއްކަން 

ބޭފުޅުންނަށް ކަމުނުދާ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް  ވޯޓުލާންީވއެއްނު. ވޯޓުލަިއގެްނ މި އެއްޗެހި ބޭރުކުރަން ިހފަންވީ އެ

ަގޅު ިއންތިޚާބެއް ބާއްވަން އެބަޖެހޭ. ރަނ ންކަން ކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެކަމަކުކަ ވާނަމަ. އެކަމަކު މިގޮަތކަށް ނޫން މި

ނަ ކަހަލަ ތްތަކުން ބަލައިގަންނަ، ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ަޤއުމުތަުކން ނުވަތަ ޖަމުއިްއޔާ ޖަމާޢަދުނިޔެ ބަލަިއގަންމިއީ 

ކުރަނީ. އެަކންކަމަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ އިންތިޚާބެއް ބޭްއޭވތޯ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭިޅ މަސައްކަތް މި

ވަރަކަށް ދެން އަންނަ  އަންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދުނިޔެ ކުރިއަރަުމންދާ ކުރަމުން މިކަންކަން ރަނގަޅު 

ށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހުންނާނެ އިނގޭތޯ ކަފަހުން އަންނަ އިންތިޚާބަ އަހަރު 5އިންތިޚާބަކަށް ވެސް، މީގެ 

ްށ ނިންމުމަކުން އެއްކޮއަދު އަދި އަޅުގަނޑުމެްނ ނިންމާމަށާލަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. މިކުދި ކަންތައްތައް މިހެން ކޮށައިކުދި

 ީއ ދުނިޔޭގެ އެިކ ތަންތަނުން އަންނަ . އަދިވެްސ ހަމަ ހުންނާނެ ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ކަންކަން. އެނިމުނީކީ ނޫނޭ މި

ގެނެވެނީ. އެކަމަކު މިއިން އެްއވެްސ  އެްއކޮށް މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މި  ކުދިކުދި އިންސްޓްރަކްޝަންަތކާ

ތޯ ައޅުގަނޑުމެން ކަމެްއ ދޭކަްށ ބޭނުމެއް ނޫން މި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނެއް. ދެން ކިހިނެއް ކަމަކަށް ެއއްބާރުލުމެއް 

ޖަލްސާތަކުަގއި  ،އި އި އިނގޭޯތ، އެިކއެކި ފޯރަމްތަކުގަވާހަކަަތްއ ތަންތަނުގައި ދައްކާއިުރގަ  ނީ؟ އެކަމަކުކުރާ

ތަނަށް  މި ރަްއޔިުތންނޭ، ގަބޫލުކުރޭ!ވާހަކަދަްއކާއިރު ވަރަށް މަޖާވާނެ މި މީހުންގެ ވާހަކަ. ވަރަްށ ރީތިވާނެ އިނގޭތޯ. 

ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ނުގެެނވޭނެ.  ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ މިއި މަސައްަކތްްނޖެހޭނީ. މިތަނުގަކުރަ ތެއްއައިސް މަސަްއކަ

ދޭތެރޭގައި  މީހުންގެ މި ހީލަތްތެރި ރޭވުމާ އް ވެސް ރައްޔިތުންާނ ހަމައަށް ނުގެނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިބަހުސެ

، ރިޔާީސ ން ބޭނުންޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން މިއަދު އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެބަރައްޔިތު

ކުރަންެޖހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އި އޮތްއިުރގަިއ، މުހިންމު އިންތިޚާބެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ ކުރިަމތީގަ އިންތިޚާބު؛

ކުރާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއކަންޏެއް ނޫން މިކަމުގައި ތިެބންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބި ސާޅީހަކަށް މެންބަރުން 

މުސާރަ ސް ލައްކަ ގިނަ ެމންބަރުން އެބަތިބި. ން ރައްޔިތުްނ މިތަނަށް ފޮނުވާފައި ތިބީކީ. އަދިވެއެކަންޏެއް ނޫ

އޮްތ  ުނންވެސް މިހާރުވެްސ މިްނސް ބަރާބަރަށް ނަގާ. ޔަޤީބަރާބަރަށް ނަގާ. ބަރާބަރަށް މުސާރަ ނަގާ. ކޮމިޓީ އެަލވަ

ތިބި. ބަރާބަރަށް ކެއުމުެގ ކުަގއި ހަމަ ބަރާބަރަށް އެބަރިތަކޮޓަމީހުން. ސައި ތިބި އެތެރެ ފުރިފައި އެބަ ކޮޓަރިސައި

ކަންތައްތައް ކުރިއަްށގެންދޭ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގި ސާފުާވންޖެހޭ ކަންކަން އިއްޒަތްތެިރ 
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ވެސް އަުޅގަނުޑ ޮގވާލަން  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް، 

 ތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ވަެދ، މި އެްއކޮށް، ަމނިކުފާނު ވެސް މި ބޭނުން މަނިކުފާނަށް ތި ލިބިފައިވާ ޝަރަފާ

 ަޓަކއި.ށް ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށްދޭށޭ. ވަރަށް ބޮޑައް ކުރެވޭޯތ ބަލައިތަނުގައި މަސަްއކަތެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު މެން ތްތެރިއިްއޒަ ވެލިދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 މުންދާ ރަށް އާަދވައައިސް ވަސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. ފަހަކަށް. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ނަށްޔާމިهللا ޢަބްދު

ޑީަގިއ އްަބވާ ގޮނކާއިުރގަިއ ެއއް މެންބަރަކު އަނެްއ މެންބަރަކާ ހަމަ އެ ތިކަމަކަށް ެވއްޖެ، މެންބަރުން ވާހަކަދައް 

ބަރަކަށް. ަކވާ މެންދައް ވާަހކަފުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެދެއްެކވުން. އެގޮތަށް ެއކަން ކުރުމުތިއްބަަވއިގެން ވާހަކަުފޅު

 ހުރިހާ ތަށް އަނބުރާސް ގަާވއިުދގައި އޮތް ގޮއަނެއްާކވެނަންޏާ އަުޅގަނޑު ެއކަމަށް އަންަގއިލާނަްނ. އެހެން އެކަން އޮން

 ދެއްވާ ރުންރި މެންބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރުޖޫޢަވެަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 ތުމަށްޑަިއގަބަހުސާއިެގން ކުރިއަށް ވަ  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ާދއިާރގެމަށް. އެއްބާރުލު

 ދަންނަވަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ތިލާ ދަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި އާދެ!

ްނ މިހާރު ކޮމިޓީން މިކަން ގުޭޅގޮތުން މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު އިނގޭތޯ. ދެ ކެނޑިޑޭޓުްނގެ ޝަރުތުތަކާ 

ާލނަން. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދަންނަވައިއަޅުގަނޑު ހަމަ  .ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްކުރަްއވަިއގެން ައއިއްސަ މި

މީހަކީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެ 109ނޫނުއަސާސީގެ ނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ޤާހުން ހެއްގައިކުރިމަތިލާ މީ

 އުމެްއގެ ރަްއޔިތަކުކަުމގައި ކާއި ިދވެހި ބައްޕައަކަށް އުފަން ދިވެހި ރައްޔިތަުކކަމުަގއި އަދި ބޭުރ ޤަމައަދިވެހި މަން

ހަކު އެއްވެްސ އިރެއްަގއި ބޭރު ޤައުމެްއެގ ޓަކައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީނުވުން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ކަމަށް

އެފަދަ  ،ނަމަވަތަ ރައްކާތެިރަކން ހޯދާފައިވާ މާޔަތް ނުޤައުމެްއގެ ހި ވެަފއިވާ ަނމަ ނުވަތަ ބޭރު ކަމުަގއިރައްޔިތަކު 

މާޔަތް ުނވަަތ އުމެްއގެ ހިޭބރު ރައްޔިުތކަން ނުވަަތ ބޭރު ޤަ މީހަކު މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެ

ގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަހަރު ފަހުންނޭ އިނގޭތޯ. ދެން މިއީ އަޅު  10ރައްކާތެރިކަން ދޫކޮށްލިތާ މަދުވެގެން 

ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ާދއިރު ައުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަްނކަން  ހާރަށް ވެސް ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ، ހަމަ މިމިހާރުން މި

 ސީދާ ފާހަގަކުރެވޭ ވީމާ، ރިާޔސީ އިންތިާޚބާ ބެހޭ ބިލުތައް އަުޅގަނުޑމެންނަށްއިޞްލާޙުކޮްށގެންދާންޖެހޭނީ. އެހެން

މިހާރު  ،ހުރި ކަންތައްތައް ހުރި ބިލުތައް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭއިންތިޚާބާ ގުޅުންރިޔާސީ 
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މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  ،އްަސަވއިމިއަދުން މިއަދަށް ވެސް މި ބިލުތަކަށް ވޯޓަށް އަ

 83ދުވަްސ، ނޫނީ  84ވަނީ  ވަނީ. މިހާރު މި އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައި މި ލާފައި ބާއްވަން އިނޭގތޯ. ރިޔާސީނިންމައި

، މި މަސައްކަތް ނިންމާލަން . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ަވގުެތްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، މިކަންދުވަހާ ގާތްކޮށްފަ

ތްތެރި މެންބަރު، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ބޭފުުޅން، ދެންމެގައި ިއްއޒަ ރިޔާސީ އިްނތިޚާބަށް ވާހަކަދައްަކވާޖެހޭ. ދެން އެބަ

 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ެކނޑިޑޭޓުން ނެރޭ ވާހަަކއާއި 

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިންގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދައަށް ދެއްކޭ. އެހެންނަމަވެސް ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް

އޮތީ  ކުރަން މިތަނުގައި މަސައްކަތް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި މި

ތި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނެއް ެވސް ގަބޫެލއް ނުކުރާނެ. ދެން . އެހެންވީމާ، މީ ސަރުކާރަށް ތާއީުދކުރާ މެންބަރުން އެކަނި

ްށ ބޭފުޅުންނަ އެ ،ބޭފުޅުންނަކަށް ރިޔާސަތެއް ކަަމކުނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ،ޖެހޭހަމަ މިއާއެއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން

ކޮމިޓީތަކުަގއި މަަސއްކަތްުކރެވޭ. ނޫނީ ކޮމިޓީތަކަށް ާއދެވޭ. ހަމައެކަނި ހާޒިީރަގިއ  ބަރާބަރަށް މަޖިލީހަށް އައިސް

ގޮަތކީ،  ކުރަމުންދާން މަސައްކަތްބޭފުޅު ސޮއިކޮށްލަނީ އެލަވަންސް ހޯދަން. އެހެންވީމާ، މިީއ އިނގޭތޯ އެ

ނޭގ ވީމާ، މިހާހިސާބުން ވެސް އެބަ އެގޮތަކީ. އެހެން  ކުރަމުންދާ އިދިކޮުޅ މެންބަރުން މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ

ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު  ،އިޚްލާޞްތެރިކަން އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިަކމެއް ހުރިކަމުގައި ވާނަމަ

ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުަތާކ ބޭފުޅުން ެވސް  މަަސއްކަތްކޮްށގެން އެ ބިލުތަކަށްށަހެޅިފައި ހުރި ރިޔާސީ ިއންތިޚާބާ ގުޅޭ ހު

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ރިޔާސަތަށް ދަންނަވާލަން، އަދި ރައްޔިތުްނގެ ނޫންތޯމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވީއެްއކޮށް 

ސް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ މިހާރުން މިހާރަށް، މިއަދުން މިއަދަށް އިނގޭތޯ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެ

ްށ، ކޮތިޚާބު ރަނގަޅަށް ސްމޫތު. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި އިންބެހޭ ބިލުަތއް ނިންމާލަދެއްވުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ

ނުންވާ ނަތީޖާތަކެއް މި އިންތިޚާބުތަކުން އެއްކޮށް، ރައްޔިތުން ބޭ ބޭނުންވާ ހަމަޖެހުމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން 

ހަމަ މިއީ  ،ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ވާހަކަދައްާކއިރު ނެރެވޭނީ މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން. ދެން އަުޅގަނުޑމެން މި

ގެްނ ހިންަގއިގެްނ އެކަމަށް ޝަރީޢަތްކޮށް  ޖަރީމާެއއް ،ވަރަށް ރަނގަުޅ ބަދަލެއް އިނގޭތޯ. ެއއީ މިހާރު ކުެށއް ކޮްށގެން

ދެން ފުރައިގެން ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮްސގެން، އެތަުނގަިއ ތިްއބަވާ ބޭފުޅުންނާ ެއއްކޮްށ  އަދަބު ލިބުނީމާ

އެްއކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުކޮށްފައި، ސިޓިޒަންޝިޕް ހޯދައިގެން،  ބޭފުުޅންގެ އެހީތެރިކަމާ މަޝްވަރާކޮްށގެން، އެ

ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ  ެއްއކޮށް އެ ، ެއ ބޭފުޅުންގެ އަޅާލުންަތކާމާޔަތާއިއި ހިްއ ހޯދައިގެން ަރއްކާތެރިކަމާ އެހެން އެްއޗެ

ނުދޭ. ކުރިމަތިލާން އައިމަ އޭތި ކަަމކުގޮތަކަށް އުޅެބަހައްޓާަފއި ޖެހިގެން އަންނަ ުދވަހު ރިޔާީސ އިންތިޚާބަށް 

ކަުމގެ އަމްރުވަލިްއޔުލް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަްއކާ ވާހަަކއަީކ، ރިޔާސީ އިންިތޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު

ައޅުގަނޑުމެްނެގ  ކުރިމަތިލައްވަިއގެން އުޅޭ ބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހިރާއްެޖ ދެކެ ލޯބިވާ، ޤައުުމގެ ދެެކ ލޯބިވާ، މަޤާމަށް

ފަތަްށ       ގާ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަހިތާރުމަތްތެރިކޮށްވަންަތކަން ދެކެ ލޯިބާވ އަދި އަުޅގަޑުމެންެގ ދީނަށް ޙުއަމިއްލަ
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ނޫނީ ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި  ،ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން  ،ހިތާ ބައެއްކަުމގައި އެބަ ވާންޖެހޭ. އެހެންީވމާޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 މި ޤައުމާ މެދު. މެއްތެރިކަގާންނާ އެ އޯ އުޅޭ ފަރާތްތަކުަގއި ނުހުންނާނެ އެ ލޯތްބާއި ކުލުނެއް. ެއ ބޭފުޅުންގެ ނުހު

ބަދަލެްއ  ނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީިއސްތިޤުލާލަށްޓަކަިއ ެވސް ކޮންމެހެން ގެން ވަންކަާމއިއަޅުގަނޑުމެންގެ މިނި 

 މިއަދަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުންއެ ކަމަށް އެހެންވީމާ،. ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބިލުގެ ތެރެއިން އައިސް މި

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި  އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން. ޝުކުރިއްޔާފާްސކުރަން  އިމި ބިލަށް ވޯޓަށް އަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު ްއޒަތްއި ދާިއރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

ކަފުޅު ރުގެ ވާހަބަމެން އްޒަްތތެރިއި އެހެންނަމަވެސް،  އިބްރާހީމްދީދީއަށް. ހުސްވަގުުތކޮޅު ވަރަށް ަކއިރިވެަފއި ޮއތީ.

 ން. ލަނެ ވާހަކަ ދަންނަވާ މަޑުކުރާން ންދެލަކުރިއަްށގެންގޮސް ނިންމާ

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު އިދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭށް އަ 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު 

މި އިޞްާލޙަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މި އިޞްލާޙަކީ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ލާޙު ވާތީ މި އިޞް ށްކަމު އިޞްލާޙުތަކައަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ 

އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި އި ގަނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުން. ހަމައެާއއެުކ، އަޅު ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ގަނޑުމެންެގ ތަކުްނނާއި، މަގުމަތީަގއި ތިބެގެން ފާޑުކިޔަން އަޅު ވީޓުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކަށް ހަމައެކަނި ޓް

މި  ށްނައްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތިއްބަވާީތ އަުޅަގނޑު ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންމަޖިލީހުގެ ބައެްއ އި 

ތުގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިން ބައެއް އިޞްލާޙުތަކަްށ އަހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބައެއް ޖިނާީޢ އިޖުރާ

؛ ޭގގެ އަނާާރ ނަޢީމްގެ ޓްވީެޓއްނޑަށް ހަަމ އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ވިދާުޅވޭ ިމހާރުވެސް. ައޅުގައެބަ ފާޑުވެސް 

ެގެއއްގެ ތެޭރަގިއ  ،ފާްސކުރުމުގެ ހުއްަދއެއް ނުެދވޭނޭ. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ އިލަންގެ ުހއްދަައކާނުލާ ގެ ބައަހުލުވެރީ

، ނޫނިއްޔާ އެ މީހަކު ޖިނާޢީ ކުށެއް ނޫނީ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރާކަން އެނގޭ ހާލަތުގައި އެ ގޭގެ އަހުުލވެރިން ނުފެނި

 ގާނޫނީ ގޮުތން ލިބިގެންނުވާންވީ ެހއްޔޭ؟ ނުދެންޏާ އެ ގެއަށް ވަެދ އެކަން ހުއްުޓވުމުގެ ފުރުަޞތު ނޫނީ ޙައްޤުހުއްދަ

 ކުރާ ޭބފުޅުންގެ ވިސްނުމުަގއި  މި ށް ގާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންނުޖެހެނީހެއްޔޭ މި ބާވަތުގެ ޓްވީޓުރައްޔިތުނަ ދިވެހި

ށް ވަެދ ިމ އިްޞލާޙުގައި ވެްސ ނޯންނާނެ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ޭގގެއަ ،ހުންނަ ގޮތުން. މިހާރުވެސް ާގނޫނުގައި ނޯންނާނެ

ނަ ވާހަކަ. ގޮްސ ގޭެގއަށް ވަންކުރާ ވާހަކަ. ހަމަ އޮންނާީނ ކޯޓުއަމުރު ހިފައިގެން ފާސް މީހުން ގޭތެރެ ބަލައި

މާލެައީކ  ،މި ހުންނަނީ އިހުށަހަޅާފައި ހުންނަ އެްއޗެހީގަ ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން އަމުރަށް އެހެންނަމަވެސް، ކޯޓު
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ގެތައް ހުންނަ ގޮތުްނ އެކެްއގެ އަތުން އަނެއް ީމހާ ކުއްޔަށް ތަންތަން ހިފާ މާލޭގައި  ،ވާތީވެ ތަނަކަށް ހަލަބޮލި

ފާސްކުރަން ބަލާއިރު  އެހެންވީމާ، ެގއަށް ވަންނަން، ބަލައި. ނީޭގގެ ވެރިމީހާ ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ންއުސޫލު

 ވަގުތުތަުކގައި އެ ނީ. މިކަހަލަށް ތިެބވެއެްއޗެއް ނުހޯދި އެގޮތަ އެކަން ނުެވގެން އެ ،ކިހިނެއްތޯއޭ އެ މީހާ ނުފެނިެގން

ޓުން އަުމރު ނެރެގެން އެ ގެ ބަަލިއ ފާސްކުރާ ވާހަަކ މި އޮތީ. މަޢުލޫމާތު ނެތް ހާލަތުގައި ވެސް ކޯމީހެއްގެ 

 ...އެހެންވީމަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން... އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ރާގެދާއި ފޭދޫ

 މިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޒިްނމާދާރިކަން ކުޑަ ކަމެއް އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ްއޒަތްގެ އިމި ގެންދަނީ، ވިިލމާލޭ ދާއިރާ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަހުްސކުރަމުން ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

ންތިޚާބުެގ )ިރޔާސީ އި 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މެންބަރު  އްޒަތްތެރިންނަވާލީ. އިވާތީ ދަ ކަމުގައިއުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާގެނަ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ބުން ހާހިސާަވއިފި. މިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްންނަވަން. އިށް ަވަޑއިގަތުމަށް ދަވާހަކަފުޅަިއގެން ކުރިއަ

ހު ތުޮކޅަށްފަލާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ އަނެއް ދަންފަޅި ކުރިއަްށެގންދާނީ ހުސްވަގުހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނަޑއި 

 . ދަންނަވަން  ަވޑަިއގަތުމަށްްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ގަޑިއަށްޞަތަށް އެިދވަަޑއިގެން ިތއްބެވި އިގައި. ފުރ11:00ު

 

 ] އަށް 11:03އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަނިކުސާމޫރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ގެންދަނީ ވިލިމާލެ  `. މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަަތއިގެން ކުރިއަށްދާން ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުްސކުރަމުން

 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަިއންމަނިކު ދާއިރާގެ އި



33 

 

ބެހޭ ކޮމިޓީން  ކާއްތަމިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކެގ ކަންތަ ،ގެނައުުމގެ ބިލު )ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 

ގެންފައި މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަަޑއި  ރިޕޯޓަށް. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(ނިންމެވި ގޮތުގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި

 .އަުޅގަނޑު ހުސްަވގުތުޮކޅަށް މެދުކަނޑާލިއިރުަގއި ތިއްެބވި ،ދަންފަޅި ނިންމާލިއިރުގައި އްބެވި ަބއެއް މެންބަރުން ުކރީތި

މި  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ކު ިއންތޯ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނަން އޭގެ އިތުރު އެްއވެސް މެންބަރަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް.ދާއިާރގެ އި  އަރުވަނީ މަަޑވެލި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

)ރިާޔސީ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނު( އަށް ގެންނަ މި  2008/12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަހަރުދުވަސް ފަހުން ކަމަށް  10ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން. މީގައި މި އޮންނަ ގޮތަކީ  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ

އަހަރު ފަހުން ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި  10ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސިިޓޒަންިޝޕް ހޯދާފައި، އަދި ދޫކޮށްލާތާ 

ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެއީ އަދި ވާދަކުެރވޭނީ. ކޮންމެގޮެތއްިވަޔސް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް 

ހަމއެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ މިއަށް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ވެސް އެަބއޮތް. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެރިކަމަްށ 

އަހަރުވާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ވުން ލާިޒމުކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން  10ކުރިމަތިލާ މީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅޭތާ 

ވެސް ބޭނުން ކަމެއް. ެއީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް ކުރިމަތި މި ލަނީ ދިވެހިންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަން. 

ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި. ދިވެހިން އުޅޭ ގޮަތކަށް، ދިވެހީްނގެ ދިރިއުޅުން ތަޖުރިބާކުރާ މީހަކަށް 

ވިޔަސް ބޭުރގެ ޤައުމުތަކުަގއި، ބޭުރގެ އެިކއެިކ ކަރަކަރަިއގައި ދިރިުއޅުްނ އެ މީހަކު ވާންޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެގޮތެއް 

ބައްޓަންކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަކަްށ ގިނަ ފަހަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހީން ބޭނުންވާ ކަންކަމެއް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، 

 ިދވެހީންގެ މިނިވަންކަމާއި ިއސްތިޤުލާލު ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ހަމަ އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. އަދި

ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވެސް ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ފުރިހަމަ ދިވެއްަސކަށް އެ މީހަކު ވާްނޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެހެން ވެސް 

ެކްއ މުހިންމު ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރިޔަސީ އިންތިޚާބު މިހާ ގާތްވެގެން އަންނަިއރުގައި ތަފާތު އިޞްލާޙުތަ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާިއ އަދި މި ބާވަތުގެ އެކި ކަްނކަމަށް ގެންނަމުންދާއިރުަގއި 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޖޫޖަހައި ކަންތައްތައް އެބަކުރޭ. އެއީ ހަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް 

ންގެ މަޖިލީހުންކަން ގާނޫނުތައް އިޞްާލޙުކުރަނީ. ގާނޫނުތައް އިޞްލާުޙކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ަވގުތެްއ އެބަ އެނގޭ ރަްއޔިތު

ނޯވޭ. ގާނޫނުތަކަކީ އަބަުދވެްސ އެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުތައް އަންނަންޖެހޭ ކަންކަން. ހަމަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

 މަންދޫބުން މި އިޞްލާޙުތައް ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ވަިކ މީހަކަްށ އަމާުޒކޮށްގެން ަވކި ކަަމކަށް އަމާޒުކޮްށގެނެްއ ނޫން ގާނޫނުަތއް އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާނީ. 

 ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުެވގެން މި މުޅި ޤައުމުގެ ޙައްުޤގައި މުިޅ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް
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ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ ކޮންމެހެންވެސް މި ވަގުަތއް ހަމަ އެންމެ މުހިއްމު ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ 

އިޞްލާޙަކަށް ވާތީ މި އިޞްާލޙު މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ހަމަ ފާސްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި އަިދވެްސ 

ރު ިއޞްލާޙުތަކެްއ އެަބ ބޭނުންވޭ މި ދެންނެިވ ޮގތަށް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ކެންޑިޑޭަޓކީ، ކުރިމަތިލަްއާވ އިތު

މަސް ކެންޑިޑޭަޓކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ، ދިވެހީންގެ ތެރޭަގިއ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑު

ިޑޑޭޓަކަށް ވާްނ ޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އުޅޭ ކެންހާކުރު ކަިއގެން އަ ރިހާކުރު ކެްއޔާ ރި، މަްސ ަކއިގެން ކެއްާޔ ކަނޑު

ޑިޑޭޓުންނަްށ ާސސްތަކެއް މި ކެންއިހު ދިވެހިންގެ  ،ާސސްތަކެއް ޑުމެްނގެ އިހުކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނ އެހެންނޫނިއްޔާއެބަޖެހޭ. 

ގެން ައުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖެއަށް އުމުތަކުގައި ތިއްަބަވއިގޮތަކީ ބޭރު ޤަ އެނގޭނީ. ދެން ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް މި ވާ

ެއކަމަކު ެވސް ހަމަ ވެިރކަން  އި،ދަތިކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އެަތއް އެަތއް ކަންތައްތަެކއް މި ބޭފުޅުން ހަމަ ކުރައްވާފަ 

އި އުމުތަުކގަބޭރު ޤަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ކީްއވެގެންާބއޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް މިާހވަރަށް .މި ބޭނުންވަނީ

ޓަކައި މި އުޅެނީ. މިއީ ޖޭގެ ވެިރކަން ހޯދުމަށްސިޓިޒަންޝިޕް ހޯއްދަަވއިގެްނ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މިހާވަރަަކށް ދިވެހިރާއް

މެދުަގއި ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ުސވާުލކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ނޫނީ ދިެވހި ރައްޔިތުން މި ކަމާ

 އެތެެރވާނެ ގޮތެްއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓޫރިްސޓަކު އަންނާކަށް. ދިވެހިާރއްޖެއަށް ފައިސާެއއްނުވޭ  މި ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް

އުމުތަކުގައި ިތއްބަވަިއގެން މަސައްކަްތކުރަމުން ، ބޭރު ޤައެކަން ބަންދުކުރުމަށް ޓަކައި ތާއަބަދު މަސައްކަްތޮކށް އޮތިްއޔާ

ދިވެހިން  މި އުޅެނީ؟ ކުރަންތޯ ރިަކން އެބަ ބޭނުވޭ. ކޮންކަމެއްދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެ ،މި ގެންދިޔައީ. ހަމަ އެހެންނަމަވެސް

ތުަގއި ރައީސް ދިވެިހން ބޭނުންވާ ކަންކަން މިއަުދ އެބަވޭ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މި ޒަޢާމަ ބޭނުންވާ ތަރައްޤީތަާކއި

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ގެ މި ވެރިކަމުަގއި ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެެގން މި ޔާމީން

ނުވޭ މިހާރު. ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ  ތުގައި ެވސް މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކަަކށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްމެން ޙަޤީޤައަޅުގަނޑު

މުގައި ުހންނެވި ރައީސް ޔާމީނަށް ިމ އިންތިޚާބު ޔާމިޔާބުކުެރވޭނެ މަޤާމިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ަރީއސް ޔާމީނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ،ން ދިވެހިްނެގ ފަރާތުން ފަހިވެގެންދާނެ. ެއއީ މި ދެންނެވި ގޮތަށްއެންމެހައި ކަންކަ

ތުގައި. އެހެްނވީމާ، ވާީތ ޙަޤީޤަ ިދވެހިންގެ ކަްނތައްތައް ވަރަށް ގާތުން ދެނެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް ،ދިރިއުޅުްއވާ

ނޫން.  ރައްޔިަތކަްށވެފަިއވާ ބޭފުޅެއް އި އެްއވެސް ޤައުމެްއގެމީނަކީ މީގެ ކުރީގަ އެްއވެސް ގޮަތކަށް ރައީސް ޔަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ަރއީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ކަްނކަން އެންމެ ގާތުން އެންމެ 

ކަމަށް ވާތީ.  ންލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީ މި ވަގުތު ހުރި ހަމައެކަނި ، ނޫނިއްޔާރަނގަޅަށް ދަންނަ އެއް ލީޑަރަކީ

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އިޞްލާުޙތައް އަދި ކުިރއަށް އޮތް ތަުނގައި ވެސް އަންނާނެ. އަުޅަގނޑުމެން އެ އިޞްލާޙުތަކަށް 

އެ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަމުން ގެންދާނެ. އެކަމަށް އެއްެވސް މަޑުޖެހުމެއް ވެސް ނާންނާނެ.  ،ހަމަ ތާއީދުކުރަމުން

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންނަށް ރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެ

ގެ )ށ(ަގިއވާ އެ މާއްދާ  ،ގެ ަދށުންވަނަ ނަންބަރު 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75 ގެނިމުނީ. ަގވާއިދު  ފުރުޞަތުއަރުަވއި

ގާނޫނު  ،އްވާަފއިވާ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅު ، ވިލިމާލޭންމަތީ ގޮތުގެ 

 ވަން. ވަަނ ކިޔުން ިއއ3ްގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ) 2008/12ނަންބަރު 

ތޮޑާ ދާއިރާެގ ފަރެސްމާ ،ށް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއަ 7.2ޖެންޑާ އައިޓަމް ޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެއަ -{7.2}

ރިޔާީސ ) 2008/12ރު ގާނޫނު ނަންބަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ 

 ކޮމިޓީން އައްަސސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭގެަނއުމުގެ ބިލު ިމނިވަން މުއިޞްލާޙު ށްއިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ

 ފޮނުވުނު. މި ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 2018ޖޫން  28ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމި 

ްއޒަތްތެރި އި ރާގެ ދާއި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެްއވާނީ ވެލިދޫ

ންބަރަށް މެއިއްޒަތްތެރި  ން.ޔާމި هللا މެންބަރު ޢަބްދު ެވލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު. މާފުކުރައްވާތި!

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އާދެ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

ގެަނއުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙު ށް ގާނޫނު( އަ ިރާޔސީ އިންތިޚާބުގެ) 2008/12ގާޫނނު ނަންބަރު  ،ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

. ދެން ހަމަ ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ރައްވައިމިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކު

، ައޅުގަނޑުމެްނެގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަރަށް ބުރަކޮށް ހަމަ މަސައްކަތްކުެރއްވި ބިެލއް މި ބިލަކީ ވެސް. އެގޮތުން 

 އްރިރަށް މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ޝުކުރު ބަރު ޢަލީ ސަލީމް އަދި ނައިބު މުޤައިްއޒަްތތެރި މެން ،އްރިރުކޮމިޓީގެ މުޤަ

ްށ މި ގެނެވުުނ )ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ 20018/12ލަންޖެހޭ މި ގާނޫނު ނަންބަރު އަދާކުރަން. ދެން ފާހަަގކޮށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެެނވުނު އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްާލޙަކީ 9އިޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނުގެ 

ރުފިޔާ ަކމަށް ކަނޑައެޅުން އިނގޭތޯ. ކަ( )ެއއް ލައް 100000ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީގެ އަދަދަކީ 

ރުފިާޔއަށް )އެއް ލައްކަ(  100000ން )ާސޅީްސ ހާސް( އި 40000ގެ ކުރީގައި މި އަދަދަކީ ދެން މީ

ވަނީ. ދެްނ އަުޅގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  މި އިކޮމިޓީން ިއތުރުކުރެވިފަ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ގަިއ ޞަދެއްވަރަށް މާތް މަޤްއިންތިޚާބުތަކަކީ ފަދަ  ގެްނނަން މި ޖެހުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުޑުމެން ބަދަލު އަޅުގަނ މި

 އެ ކެޕޭސިޓީ ،އުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭން ނޫނީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭންޤައުމަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ދިވެހި ޤަ

ން ރައްޔިތުންނަށް ކަެމއް ޑިަސއިްޑކުރަން ނޫނިްއޔާ ުތެގ މަތީެއގޮބިލު ބޭފުޅުން ކަނޑައަަޅއި އެ ކަްނކަން ހުންނަ، ޤާ
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ޓަކައި ބޭްއވޭ އިންތިާޚބެއް. އެހެންނަމަވެްސ މި އިންތިޚާބުތަކަީކ ކުޭޅކުޭޅ އްޔިތުންނަށް ކަެމއް ނިންމުމަށްރަ

ބޭފުަޅކަށް ނޫނީ  ހަަމ ދެން ހުންނަ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނޫނީ ދެން އަންނަ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ،އިންތިޚާބުތަކަކަށް ެވގެން

ވަކި ބަަޔކަށް ޖެއްސުންކުރުަމށް ޓަކައި ެވސް ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ އިންތިޚާބުތަކަށް ުކރިމަތިލައްވާ. އެހެްނވީމާ، ެއ 

 ގޮތުން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ. މިހާރު މި އޮތް ވުމަކަށްލެްއވުން ހުއްޓުތަށް ކުރިމަތިލަްއވާގޮ

ރައްޔިތުންގެ  ޔާސީ އިންިތޚާބަށް ނުކުމެގެންރި ،ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ކެމްޕޭންގެ ަމސައްކަތްކޮށް  ،ބިލުޤާ އެ ކަންކަމަށް

އިޞްލާޙެއް ނެ ން އަންނާމަތީ ޑިޑޭޓުން ފިލްޓަރވެގެން އަންނާނެ ގޮެތއްގެތާއީދާ ބެކަޕާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ހުރި ކެން

 ބިލުކަމާ ޤާައޅުގަނޑުމެން އެބަ  ،ދަްއކާއިރު  އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. ދެން ރިޔާސީ

 ގޮތަށް ައއިމަ  ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ިއޞްލާޙު މިއުފައްދަންމެދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ސުވާލު އެބަ 

ްސ ސީރިއަ ކިހާމި ބޭފުޅާކީ  .ބޭފުޅެއްކަން ބިލު އެނގޭނެ މި ބޭފުޅާއަކީ ިކހާ ޤާރައްޔިތުންނަށް ޑިަސއިޑްކުރަން 

 ،ބޭފުޅެއްކަން. އެހެންެވގެން ިމ އިޞްލާޙު ގެންނަން މި ޖެހުނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިނގޭތޯ

ވެްސ ހަަމ  އި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްަވއިގެން އުުޅްއވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ުއޅުްއވާފަ

ތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ރިޔާސީ ިއންތިޚާބަކީ މިހާރު ބޮޑު ޖޯކެްއ ވިދާޅުވެދާނެ ތިމަންނާ ހަމަ ރިޔާސީ އިން

ިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ނަންގަަވއިގެން މަަސއްކަްތކުރަްއވަމުން މި ގެންދަވަނީ. ހަމަ އި ަބއެއް ބޭފުޅުން ،ގޮތަށް

ފާނަމޭ. ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ލައިނަ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަހުންނަ މީހާ ވެސް އެބަބުނޭ ތިމަން އިޖަލުގަ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަތްގަނަޑަކށް ހަދައިގެން މަސައްކަްތކުރާ ، ނިވާކުރިމަތިލުމަކީ މިއީ ކަންކަމުން ރެކެން

ެގ ކަމުމެއްެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަިލއްޔުްލއަމްރުޅެއް ސީިރއަސް މަޤާއެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ަތންކޮ

 ،އަޅުގަނޑުމެން ދައްާކއިރުކެމްޕޭންކޮށްގެން ިއންތިޚާބެއް ބާްއވާ ވާހަކަ  ،މަށް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިގެން މަޤާ

ތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނުވަތަ ރަްއިޔތުންގެ ކުރިމައްޗަށް އަންަނ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ކޮަބއި

 މަސަްއކަްތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި  ންގަނޑުތަެކއް ކަނޑައަޅަން. އެލެވޭނެ މިއިރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ިކރަ

ތަކަށް އަަރއިގެން އެިކއެިކ އާ ތަނަށް ނުވަދެތިބެ ެއކިެއކި މީޑި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި

ބުގަިއ ޚާމިވެނި މީހަކަށް އިންތި ޖަލުގައި އޮތް އަނެއް މީހާއާއި ،ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވާ ވާހަަކއަކީ  ފޯރަމްތަކުގައި އެ

 ،ނުދާީތވެ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސް ުރވާެލވިގެްނ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމުވާދަކުެރވެންޖެހޭނޭ. ނޫނީ ބޭރަށް އަމިއްަލއަށް އަ

އުޅުްއވާ އިނގޭތޯ. ރިޔާީސ  ޢީ ނިޒާމަށް ފިލައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އެބަރްބޭރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫާނިއ ޝަ

 .ނުވާނެ އިނގޭތޯ..ން ެއއްވެސް ބޭފުަޅުކ ހީކޮށްގެންން. ދެން އެއިއްވަބަށް ކުރިމަތިލަޚާންތިއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރުވާނަްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުުތގައި ފުރުޞަތު އަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދުމަކޮށް ވާހަކަ ހަނ ވާތީވެ އެ ކަމަށްށް ހުށަހެޅުމަ ވާީނ ރިޕޯޓްރުޞަތު އަރުވާފައި  އަޅުަގނޑު ފުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ

ޙަލާގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއިސް. ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާލަން. ދެން ބަހުސްގެ މަރު

 ން. ލަކަ ދަްއަކން ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވާއިތުރު ވާހައަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ސައިޙުބަރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންފަރެސްމާތޮޑާ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ށް( އަބުގެ ގާނޫނުޚާިރޔާސީ ިއންތި) 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފްޠީދު ލަމުޙައްމަ

ުތގެ ންމެވި ގޮނި އިކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައްތަވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ކަންތަ ގެަނއުމުގެ ބިލު މިނި އިޞްލާޙު

ފަިއވާ ގޮްތ ތު ކަނޑަެއޅިގަޑިއިރު. ޕާޓީތަކަށް ަވގު 1ލަ ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވަނީ ކުރުމަށް ޖުމު ރިޕޯޓަށް ބަހުސް

މްހޫރީ ޕާޓީއަށް . ޖުސިކުންތު 16 މިނެޓު 17. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ސިކުންތު 25 މިނެޓު 30ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް އިންނަވަދަ

އަކަށް . ވަކި ޕާޓީމިނެޓު 1. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސިކުންތު 7 މިނެޓު 4. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު 45 މިނެޓު 5

ތަށް . ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފުރުޞަިސކުންތު 39 ނެޓުމި 1ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްނުވާ އިއް 

 ދޫ ދާއިާރގެ އަރުވަނީ ވެލި އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 ށް. ނަޔާމިهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަ

 

 :ން ވާހަކަެދއްެކވުންޔާމިهللا ރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ބު ޚާރިޔާސީ އިންތި ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ބޯމަތިވެގެން އަންަނއިރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ކަނޑައަޅަން އުސޫލުތަެކއް. އެކަންކަން ައޅުގަނޑުމެން 

ކަލެކްިޓވް މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް   މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ، ރައްޔިތުން ދަނީ. އެހެންވީމާ ކުރަމުން މި

ަގއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަންެވގެން މިދަނީ. އެހެން ހުވިސްނުންކޮްށގެން އެ ރޫ ،އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލުކޮްށގެން

 ،އި ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުވެނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ

މައްސަަލއިަގިއ  ބުކުރަްއވާފަިއާވ މެންބަރުން މައްސަލައެއް ެވއްދީމާ އެޚާމަޖިލީހުަގއި ރަްއޔިތުން އިންތި ރައްޔިތުންގެ

ނުކުެރޭވ  ކަށްފަރާތްތަކަ ބަހުސް މި ހިނގަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކު ނޫން. ޭއގެ މަސަްއކަތްތަެކއް އިދިކޮޅު 
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ގުޅޭ އެކިއެކި ވާަހކަތައް އެިކއެކި ފޯރަމްތަކުަގިއ  މަޖިލީހާ ހަމަ މި ،ންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން. އެހެންނަމަވެސްރައްޔިތު

ރައްޔިތުްނެގ  ،ވާހަކަތައް އެބަ ދެެކވޭ. ެއހެންނަމަވެސް ގުޅޭގޮތުން ވެސް ހަމަ މި ބާޚާދެކެވޭ. ިރޔާސީ އިންތި އެބަ

ކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ވާަހކަ ދެއް ބޭފުޅުންގެ އެ ކަމުަގއި ވާނަމަ އެކުަރއްވާ މަސައްކަތް ނު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މި

މިހާރު މި  .މައްސަލަައކީ ، މިއަުދ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ސާުފވެފައި އޮތް މައްސަަލެއއް މިއެހެންވީމާ

ރިކަމެއް ކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ގާތެރި ވެ ޓަކައި، އޯ ިދނުމަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެްއ ކޮށް

މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ.  ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން އެ ގައިުމވެސް މިމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ކޮންބޭުފޅެއްކަން. ހަމަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ަވގުތު ވެސް ފާހަަގކުރެެވނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަމަ އެިކއެކި ރަށްރަށަށް ވަަޑިއގެްނ 

ކުމަތްތެރި ލީޑަރުންނަކީ. ެއއީ ރަްއޔިތުން ދެެކ ލޯބިވާ ޙި ތަން. އެީއ  މަޝްރޫޢުަތއް ުހޅުވައިެދްއވާތަރައްޤީގެ 

ލީޑަރުންނަކީ. އެހެންެވގެން ެއ ކޮލިޓީ ހުންނެވި ލީޑަރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު ބޭނުންަވނީ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު 

ބޫލެްއ ގަ އަންނާކަްށ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ވެިރކަމަށް ޓެރަރިސްޓަކުޓެރަރިސްޓުންނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ކުްށކުށް  ދީގެން އެިކއެކި މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުީދެގން، އެދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެރިކަަމކަށް ކުށްކުުށގައި ިރޝްވަތު ނުވާނެ.

ހޭ ބޫލުކުރަންޖެގަގަިއ ައުޅގަނޑުމެން ނެ. ދެން މީ ަރއްޔިތުން ބޭުނމެއް ނުވާ ސާބިތުވެފައި ތިިބ މީހުން އަްނނާކަށް ދިވެހި

ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރަްއވަިއގެން ތިމަންނާމެން  ޓަކައި ެއކިެއކި ގޮތްގޮތުްނ އެޙަޤީޤަތަކީ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް

ދާނޭ. ިއ އޮތް ޙުކުމް މާފުވެގެންއޮތް މައްސަލަ ނިމޭނޭ. ތިމަންނައަށް ކޮށްގަ ވެރިކަމަށް އަިއއްިސއްޔާ ތިމަންނާމެންގެ މި

 ،ބޭފުޅުންެގ މީހަކު ވެިރކަމަށް ައއިްސގެން މި ،ގެްނގުުޅއްާވ ފޯމިއުލާއަކީ ުއޅެނީ. ދެން މި ބޭފުޅުްނ މި އެކަމުަގއި މި

، ރކުރުމަށް ޓަކަިއ. އެހެްނވީމާބޭފުޅުންެގ ރެކޯްޑ ކްިލއަ ބޭފުޅުންެގ ކުށްތަްއ ނޫނީ އެ ޕަޕެޓް ވެރިކަެމއް ގެނެސްގެން އެ

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް  އެ ،ތްޮކށްޢަޝަރީ ،ތިބި ހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކުން ުކށްކޮށްފައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކީ ިދވެ

ފުކޮށްދޭ ކްލީނިންގ މެޝިނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އި ތިބި ބޭފުޅުންެގ ކުށްތައް މާތްކޮށް ކޯޓުތަކުން ޙުުކމް އިްއވާފަޢަޝަރީ

ންުގޅުްއވަނީ ގެ ތަކުން މިހާރު ޚިޔާލާތާއި ފިކުރު އެދޮންނަމެޝިނެއްގެ ގޮުތަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަން އިިދކޮުޅ ފަރާތް

ކުށެއް  ކުރުމަށް ޓަކައި. އެކަމެއް ނުވާނެ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެނއް އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ.އެބީދައިން ބަދަލު

 ،ވުމަކީ ދެކެ ލޯބި ޤައުމު ،ވުަމކީތުން ދެކެ ލޯބިޖެހޭނީ. ރައްޔިކުރަންޒުހަމަ އެ ޙުކުމް ތަންފީ ކޮށްފައި ޙުކުމެއް ކުރީމާ

ސާބިތުވީމާ ދެން އެ ކުށް ވުމަކީ ކުށެއް ކޮށްގެން ެއކަން ދެކެ ލޯބި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުަތއް ނޫނީ ނިޒާމުދިވެހި

ތިމަންނާމެން  ؛ފެންނަނީ މިހާރު ހުރި އަުޅގަނޑުމެންަނށް މިހާރު މި ،ކުރަން ހުރުން. އެހެންނަމަވެސްޒުތަންފީ

ތިއްަބވަިއގެން ވެިރކަން ދޫކޮށްލައްވަންދެން ކުާރނެ ވަރަކަށް ކޮރަޕްޝަން އޭރު  އިސަރުކާރުގަ  އޮތްން ކޮރަޕްޝަ

 ،ކުެރވިހުމަތުަގއި ހައްޔަރުެވ، ތަޙުޤީޤުމީހުން ކިޑްނެްޕކޮށް އެކަްނކަމުގެ ތު ،މީހުން ވެސް ހަަމ ހައްޔަރުކޮށް  ،ހިންގާފައި

 .މެން ޕާޓީގެ ވެރިކަމޭތިަމންނާ ،ންޑިޭޑޓޭތަކުން ުޙކުމް އިްއވީމަ ދެން ނިކުމެވަަޑއިގެން ތިމަންނާއަކީ ކެއަދި ކޯޓު

ދޭންވެގެން ރިޔާސީ މަތްވެގެން ައިއސްގެން އަނެްއކާެވސް ރައްިޔތުން ދެރަ، ތިމަންނާ ސަލާމަތްވާނޭ. ސަލާއެހެންވީމާ
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ނެ. ވާހަކަތަެކއް ނުިވކޭ ލެވިދާޭނ. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މިހާރު ވިކޭނެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. މިބަށް  ކުރިމަތިޚާއިންތި

ބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަަތކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އެ ކެންިޑޑޭޓަކަށް ނޫނީ އެ ވެރިައކަށް ގަވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ މިައދު ދި

ވެިރެއއްތޯ. ށް ކަމެއް ކޮށްީދފައި އޮތީ ކޮންލޯބިވާނެ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަ

ރައީްސ  ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުަގއި. ކަމެއް ކޮށްދެއްވާަފއިވަނީ ރައީސް ޔާމީން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް

ަވނަ އަހަރު ވިދާޅުވެަފއިވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  2013ޔާމީން ވިދާޅުީވ، ތިމަންނާ މި ވަަޑއިގަންަނވަނީ 

އިރު ައުޅގަނޑުމެންނަށް ސާފުވާ ެއއް ވަނަ އަހަުރގެ މިއަދާ ހަމައަށް އައި  2018ތަރައްޤީ ގެންނަންށޭ. މިއަުދ 

ޙަޤީޤަތަކީ ރައީްސ ޔާމީން އެ ވިދާޅުިވ ކަންަތއް މިއަުދ ކޮްށދެއްަވއިފި. މިއަދު މިހާރު ެވސް ށ. އަތޮޅުަގއި ފެންނަމުން 

ރު އެ އެދަނީ އެ މަންޒަރު. ދިވެހިާރއްޖެ ތަރައްޤީކޮށްފައި އެ ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މިހާރު އެ ހުޅުަވއިލެވެނީ. މިހާ

އިފްތިތާޙުކުރެވެނީ. މި އޮތީއޭ ރައްޔިތުންނަށް ތިމަންނާ ކޮށްދެއްވާފަިއވާ ކަމަކީ. އެ  ކަންކަން ހުޅުވައި، ރަސްމީކޮްށ 

ހުޅުވައިދިނުމުެގ ކަންކަން ިމހާރު ށ. އަތޮުޅގައި އެ ުކރިއަށްދަނީ. ެއއަރޕޯޓުތައް ެއޅެނީ، ބިންތައް ހިްއކެނީ، 

 ޤާބިލު ލީޑަރުންގެ ކޮލިީޓއަކީ. ިމއީ ޙަޤީޤީ ވެރިްނގެ ޮކލިޓީއަކީ. ިދވެހި ރަްއޔިތުން ބަނދަރުތައް ހެދެމުން އެބަދޭ. މިއީ

ޑިޭޑޓެއްގެ ފަރާތުން ފެންނަން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ރައީްސ ޔާމީނުގެ ކިަބއިން މިއަުދ ވެރިެއއްެގ ފަރާތުން ކެން

  ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ބުނިކަމުަގއި ދާނޭކުރެވިކަން ަޑިއގެން ތިމަންނާއަށް ވެރިދަނީ. ދެން މިއަދު ނުކުމެވަ ފެންނަމުން އެ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ށް. ެއހެންވެގެން އަުޅގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަައކީކަވިޔަސް މިއަދު ެއކަމެއް ނުހިނގާނެ ނޫންތޯ އެގޮތަ

 ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ފާލަ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް ަދއްކަމު

ހުރި ުގޅޭގޮތުން ައޅުގަނޑުމެްނގެ ުކރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި  ތެްއގައި އިންތިޚާބުތަކާހަމަ މަިއގަނުޑ ގޮ ؛އައި ވާހަކަ

މު ން އަުޅގަނޑު ހިތުން ހަމަ މުހި ގުޅޭގޮތުން ން އަންނައިުރގަިއ ހަމަ މިކަމާގެނެިވގެމުހިއްމު ގާނޫނުތަކަކަށް އިްޞލާޙު

ން ރަޝީދު އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިްނ، ންބަރު ޔާމިހަގަކޮށްލަން އެބަހުރި. ިއއްޒަްތތެރި މެވާހަކަތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ފާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ،ން ރަޝީދު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމިވެލިދޫ ދާއިރާގެ އި 

 .ތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަނިޑވަޅުތަުކަގއި ވެްސ އިނގޭތޯމު ބިލުންއިނގޭތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަށް މިކަހަލަ މުހި
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 ނެސްދޭށޭ،ށް ގެމައަހަ އް އަުޅގަނޑުެމންނާޚާއްޞަކޮށް ބޭރުގެ އެިކއެކި ަފރާތްތަކުން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެ

ަގއި ވެސް މި ފަދަ އިންތިޚާބެއް ގެނެސްދޭށޭ ގޮވާއިރު  ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ ެނސްދޭށޭ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެ

މި  ތައް ުނކުެރވި ދުުރގަިއ ތިބޭ ތަންކަންކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ފިަޔަވޅުތަކެްއ ނުވަތަ ިމކަމަށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް

ގަނުޑމެންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަފާތަކީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅު

ސަރުކާރުގެ މުޅި  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މިهللا ރަީއސް ޢަބްދު .އިނގޭތޯ ލިްއޔަތުހަވާލުކުރެވިަފއިވާ މަްސއޫ

މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެިކއެކި  ންބަރުންނާއި، ކެބިނެޓުެއީއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެސްޓްރަކްޗަރ އިނގޭތޯ. 

ިލއްޔަތު އްގެ މަސްއޫެއ ފަރާތެ ވުޒާރާަތކުަގއި ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހިމެނިގެންދާ ގޮތަްށ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް

އަދާކުރުމުަގއި ދެމިތިބެވޭތޯ ައޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ަރއްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްކުރަން މަސައްކަތް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކިެއކި ބިލުތަކުަގއި މި ފެންނަނީ  ،މި ކުރަނީ. މިތަނަށް ބަލައިީލމަ ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ

ގުޭޅގޮތުން އެިކއެކި ވާހަކަތައް ަދއްކަމުްނ  މި ކަންކަމާތަން މި ފެންނަނީ އިނގޭތޯ.  ޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް ނޭހިދާއަ

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފަިއ  ،ލަން. އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ދަންނަވާ މި އަންނަނީ

މި އިންތިާޚުބ  .ށް އިނގޭތޯވަހަކަށް ވޯޓަށް އަހައި ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަ އަ މިހިރަ ހުރިހާ ބިލުތަކަކަށް ވީހާވެސް

ނޫނުގައި ކޮށްދޭށޭ އިނގޭތޯ. މިއީ މިހެން ގާ ޓަކައި މި ކަންކަން ވީހާވެސް ައވަހަކަށްން އިންތިޚާބެއް ބޭްއވުމަށްއަމާންއޮމާ

ްނ ތަންކޮެޅްއގެ ޭބނުންހިފައިގެން މި ކަންކަންނަ ާވއިދުގެ ތެޭރަގއި ައރިމައްޗެްއަގއި، ކަނުަގއި ލިެޔލާފައި އޮނުވަތަ ގަ 

ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން އައިސް ތިބޭ ީއ ނުވާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އިނގޭތޯ. މިހުއްޓުވިޔަީދގެން

 ވުރެ މާ، މި ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް މިހެން މަޑުކޮށްގެން ތިބެޭވކަށެއް ނެތް. އެއަށް ބައެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ދަނީ އިނގޭތޯ. އިންތިޚާބަށޭ ކިޔާފަިއ  ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަްތތައް ގިނަެވގެން މި

  ރަޝީދު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންެތރި މެންބަރު ޔާމިންއެކަނި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ިއއްޒަތް

މި އިންތިޚާބަށޭ އެކަނި ކިޔާަފއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ުހއްޓުަވިއގެން ތިބެވޭކަށް ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީަސކަށް

ހަމައެކަނި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ ފާސްނުކުރެވިގެންނޭ ކިޔާަފއި އިލެްކޝަން ނުބާއްަވއެްއ 

މިޝަން ވެްސ ކަންމަތީ އިލެކްޝަން ކޮއިލެކްޝަން ކޮމިޝަނެއް ެވސް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އެއަށްވުރެ ހަރުދަނާ

ގެންދެވޭޯތ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސައްކަްތުކރަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަްނކަން ކުރިއަށް 

މަސައްކަތް މި ކުރައްވަނީ ާޕލިމަންޓް މެންބަރުންނާއި މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަންވޭތޯ 

ްތކުރަމުން މަސައްކަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ނގޭތޯ. މި ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ހުއްޓިފައި ނުބާއްވަން މިއި

ޖޭެގ ާރއް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިންއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް 

އިނގޭތޯ  އެ ވިާދޅުވިހެން ރަށްރަށަށް އަރައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައީަސކީ ؛ތައް ހުރި މަސައްކަތް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް

ތަރައްޤީގެ  ޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ރަށްރަށަށް އަރައިސަޅިބައިސާ ކަނޑަމުންދާ ަރއީސެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައީސުލް
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، ވާލުކުރަންނުވަަތ ރައްޔިތުންނާ ހަކޮށްދޭން ފައި އެ އެްއޗެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަންފީޒުމަޝްރޫޢުތައް ނިންމާ

އަތޮޅަްށ  ވެސް ށ. ވާލުކުރުމުގައި އަބަުދވެސް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑަިއގަންަނވަނީ. މިއަދުމަޝްރުޢު ނިންމާފައި ހަ

ިލބެމުން އަންނަނީ އިނގޭތޯ.   ރައްޔިތުންނަށް ުއއްމީދުތައްވަަޑއިގެން އެިކއެިކ ރަށްރަށަށް އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ ހަމަ

މު މަސައްކަތްތަެކއް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މުހިންރައްޔިތުންގެ ުހވަފެންތަކުަގއި ކުލަ

ިމއޮންނަ އިންތިޚާބަށް ނުކުެމ  ެވސް މިއަހަުރގައި މިއަދުބަޔަކު ހަމަ ވެިރކަމަށް ނުކުމެ،  ކުރަމުން އަންނައިުރގަިއ ެއއް

ނޑު ހަމަ ކުރީގައި މިއަދުގެ ުކރީގެ ދަންފަޅީގައި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަުޅގަނުޑ އަުޅގަތަން؛  މަސައްކަތްކުރާ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ބޭފުޅުން ނުވަތަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ވެސް މަޖިލީހަށް  ،ފާހަގަކޮށްލިން

ންަނވާށޭ. ތި ބޭފުޅުންނާ ވަަޑއިގަިވއްޔާ މަޖިލީހަށް  ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ތި ބޭފުުޅން ދައްކަން އޮތް ވާހަކަެއއް

މިތާނގެ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން ަތނަށް ވަޑަިއގަންނަވާޭށ.  ލިއްޔަތު އަދާކުރަން މިހަވާލުކޮށްފަިއވާ ގާނޫނީ މަްސއޫ

ހުރި ެވރިވެަވޑަިއގެން ަރއްޔިތުންނާ ަހމައަށް ތި ބޭފުޅުންެގ ްސގައި ަބއި ިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާށޭ. މި ބަހުސްގައި ބަ ބަހު

ސާސްަތއް ުނވަތަ  ަރއްޔިތުން އެ ރަްއޔިުތންގެ އިހުންބޮޑުވުންަތއް ގެނެސްދޭށޭ. ތިއިން ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސްކަ

ފައި ތިބި ބޭފުޅުންނޭ. ދީގެން ކަންކަން ކުރަްނ ހޮވާގޮަތށް ވޯޓު އެ ބޭފުޅުން އެދޭ ،ޝުޢޫރުތައް މި މަޖިލީހަށް ގެނެސް

ސްތަކުަގިއ ތަނަށް ވަޑަިއގެން މި ކުރެވޭ ބަހު ޑައިގަންަނާވށޭ. މި، އެ ކަންކަން ުކރަން މިތަނަށް ވައެހެންވީމާ

ވާނަމަ  ބައިވެިރވާށޭ. އަދި މި ނެގޭ ޯވޓުތަކުަގއި ވެސް ބަިއވެިރވެ ިތ ބޭފުޅުން މި އެްއޗެހި ފެއިލްުކރަން ބޭނުންކަމުގައި

ންތިޚާބަކީ ސުލްޙަވެރި އަހަރުގައި ބޭއްޭވ އި ފެއިލްކުރާށޭ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މި

މު ރިޕޯޓެއް އިްއވުން މަ ދެންވެސް އޮތީ ކޮމިޓީން މުހިންހަ ބަކަށް ެހދޭތޯ. އަދިވެސް އިނގޭޯތ، އަމާންއޮމާން އިންތިޚާ

 ،، ައޅުގަނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީރޭގައި ިއިވގެންދާނެ. އެހެންވީމާއެބައޮތް ހަމަ މިއަދުގެ މި ެސޝަން ތެ

ހުރަސްއަޅަން ފުރުޞަތު ނުދޭށޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިނގޭތޯ. މާ ަވގުތު ދަންމަން ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް މި ކަންކަމަށް 

ލުތަކެއް މި ގުޅުންހުރި ބި . ރައްޔިތުންނާ މި ކަންކަމުގައި. ވީހާވެސް ައވަހަށް ކުރުކޮށް މި ކަންކަން ނިންމައިލަދޭންވީ

ލުމަށް ހަމަ އެދިލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ްށ ނިންމާުރކޮ، މިކަްނ ވީހާވެްސ ައވަހަށް ކުހުންނަނީ. އެހެންވީމާ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި ސްކުރަން އެދިވަަޑއިެގންނެވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުޝުކުރިއް

 އެ ،ގެ ތިްނވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 75ގަާވއިދުެގ ނިމުނީ.  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ  ،ންމާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީ
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ށް )ިރޔާސީ ިއންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ 2008/12ނޫނު ނަންބަރު ، ގާމުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން.  3އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ 

ތިޚާބުތަކާ ބެޭހ )އިން 2008/11ނޫނު ނަންބަރު އަށް. ގާ 7.3ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{7.3}

ން ބެހޭ ކޮމިޓީ ަތކުގެ ކަންތައްތަކާމިނިވަން މުއައްސަސާގެނައުމުގެ ބިލު އާއްމު ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު

ށް ފޮނުވުނު. މި ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ 2018ޫޖން  28ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ތްތެރި ްއޒައި ދާއިރާގެ  ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ވެލިދޫއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ބިލަށް

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުން. އިޔާމިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ

ނު( އަށް )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫ 2008/11ނޫނު ނަންބަރު ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ގާޝުކުރިއް

ޓް ުތގެ ރިޕޯބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވި ގޮ މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ގެަނއުމުގެ ބިލު މިނިވަންލާޙުއިޞް

ަނ ގިހަމަ ވަރަށް  .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން މި ފުރުޞަތުގައި މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް އިނގޭތޯ

ދި ަނއިުބ އައްރިރަށް ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤަ އްަސސާތަކާވަން މުއަމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެންދިަޔ ބިލެއް. އެހެންވީމަ، މިނި 

ރު ންނަށް ޝުކުމުޤައްރިރަށް އަދި މި މަސައްކަުތގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެްނނެވި އެންމެހައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 އަދާކުރަން. އަުޅގަނޑު މި ރިޯޕޓް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަޝު

އެީކގަިއ ޝުކުުރ  ންނަށް ވަރަށް އިޚުލާްޞތެރިކަމާމުޤައްރިރަށާއި އަދި ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު

ގެންަދާވ ތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަމުންުމގަިއ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަގެންދިއުލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށްދަންނަވަން. މަޖި

)އިންތިޚާބުތަާކ  2008/11ނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރުވެރިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ގާމަސައްކަތަށް އަބަދުެވސް ރިޔާސަތުން

ބެހޭ ކޮމިޓީން  ކާތަގެނައުމުެގ ބިލު މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު 

ަގޑިއިުރގެ ވަގުތު.  1ލަ ސްކުރުމަްށ ަވގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ުޖމުއި ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުދިރާސާކުރަްއވަ

 17ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  25މިނެޓު  30ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ިސކުންތު. އަދާލަތު  7މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  45މިނެޓު  5ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުން 16މިނެޓު 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  1މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް  1ޕާޓީއަށް 
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ހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ައޅުގަނޑު މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ލަން. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑު މި ކޮށްލީ

ވަނަ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިގެން އެ ދިޔައީ. ެއއީ  3ން މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބެހޭ ން މުއައްސަސާަތކާން އެ ދިޔައީ މިނިވައިިވގެ

ވެސް  އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް .އަށް. ެއއީ އިންތިޚާބުތަކާ ެބހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް 2008/11ންބަރު ގާނޫނު ނަ

ތިޚާބު އައިސް ވަރަށް ކައިިރވެ، އިން އެއް ޭބއްޭވ އެންމެ މުހިންމުޖޭގައި ވަނީ ރާއް މިހާރު މި ،މިހާރު އެނގޭ ފަދައިން

އޮމާްނކޮށް އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންޓު  ،ެއ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްަތއް ވީހާވެސް އަމާންކޮށް  ،. އެހެންކަމުންބޯމަތިވެފަ

އެފަަދ  ،ށް ގަބޫލުކުރެވޭ އިން އިންތިޚާބުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ވެސް އެންެމންނަނޫނީިވއްޔާ އެންމެނަށް އެ ،ގޮތަށް

ރިޕޯޓު ގިަނ ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެއްސަ. ދެންމެ  ނަތީޖާއަކަށް ވުމަށް ޓަަކއި މި ގާނޫނަށް ވަނީ ވަރަށް

މި ބިލަީކ  ،ފަދައިން އެ ވިދާޅުވި ޔާމިން هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ެވލިދޫ ދާއިރާގެ  ،އިއްޒަތްތެރިހުށަހަޅަމުން 

ލެއްގެ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަެކއް ގެެނވިގެންިދޔަ ބި ،ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވިފަިއވާ  އި ވަރަށްޙަޤީޤަތުގަ

މި  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް އައި ރިޕޯޓެްއ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީގެން މައްޗަށް އެކުެލވި 

އޮްތ   ކުރިއަށް މި. ފާސްކޮށްގެން ޫނނިއްޔާއޭފާސްުކރަންޖެހެއެބަ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދގެ ޖަލްސާަގއި 

މެންނަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނާ އަދި ަހމަ މަށް ޓަަކިއ އަުޅގަނޑުއުގެންދި އިންތިޚާބުގެ ކަންަތއްތައް ަރނގަޅަށް 

 މަ ވަރަށް މުހިންމުއަދި ހަ ،ގުޅުންހުރި އެހެން މުއައްސަސާަތކުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެން އެހެންމެ އިންތިޚާބާ

ގޮތުން  ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ެވސް މި ކަމެއް ދީފައި އެބައޮތް ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާތަކުން

ހުރިހާ  އެ ލަފާތަާކއި، ފަރާތުން ީދފައިވާ އެްޑަވއިސްތަާކއި އަިދ ހަމަ އެދީަފއިވާ ކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި 

ތަްނދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް  ނޫނުައސާސީޤާގެން ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހިމަނައިއެްއޗެްއ 

އެހެންމެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްަތްއ އަދި ހަމަ ،ފަދަ ރާއްޖޭަގއި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކަކީ ބަލަިއގަންނަ އަދި ބަލައިގަނެވޭ

ަރންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިގެންގޮސް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އަދި ކަންތައްަތއް ކު ،ާރވާ ގޮާތއި ،ހިނގާނެ ގޮތާއި

ތިޚާބުަތކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އިންހެދިގެން ައއި ވަނަ އަހަރު  2008އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނެްއ އެއީ މިހާރުވެސް ެއއީ 

 ދަނީ. ން މިވެމުކަހަލަ އިޞްލާުޙތައް ގެނެ  ވަނީ އެކި ދުަވސްވަރު ަމތީން އެކި އެ ގާނޫނަށް  .އާއްމު ގާނޫނު

އޮްތ އިންތިޚާބަށާިއ  ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަަކކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިަމްއޗަށް މި އެހެންކަމުން މިއަދު މި

ހުރި އިންތިޚާބުތަކަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެހެންމެ ކުރިއަށް އަންނަންއަދި ހަމަ

ނަމަވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މީެގކުރީަގިއ ވީށް ަތއް ައޅުގަނޑުމެން ވަިކވަކިން ހުަށނޭޅުއްިވ ކަމަދެކެން. މި އިޞްލާޙު
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. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދާއިރާއެްއގައި ވާހަަކދެކެވިފަ ަވނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ަގއިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް

 ވިދާޅުވި އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެލިދޫ ދާ، ޔާމިންهللا ދު ޢަބްއިއްޒަތްތެރި  ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ކޮމިީޓގެ މެންބަރު

، އަދި ފަދައިން މި ބިލު އިޞްލާުޙކުރުމަށް ޓަކަިއ ެވސް ކޮިމޓީގަިއ ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަްށ ބަހުސްތަކެއް ކުރެވި 

. އަިދ  ވާހަކަދަްއކާފައިޞްލާޙުތަކަށް ގޮތެްއގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިަފއި ހުރިމިނިވަން ވަރަށް  އެހެންމެހަމަ

ނޑު އަުޅގަ ،ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފަ. އެހެންކަމުންމި ވަނީ މި އިޞްލާޙުތައް ާފސްެވގެން  ކޮމިޓީއަށް ިއއްތިފާޤުެވވޭ ގޮތަްށ މި

ވާ އިޞްލާޙުތަކަީކ ވަަރށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެކޭ. ގެނެވިފައި  މި ،މިީއ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަކޮުޅ ކުުރކޮށްލާނީ

 2008/11 ،އިންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ ގާނޫނަށް ،ގޮސް ގައި މި އިޞްލާޙުތައް ާފސްެވގެންމިއަދުގެ މި ަޖލްސާ ،ންއެހެންކަމު

 ހުރިކުިރއަށް  ގެގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމަނައިގެން އެ ގާނޫނު ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަށް މި

އަޅުގަނޑު މި  ،ކަމެކޭ. އެހެންކަމުން އެީއ ވަރަށް މުހިންމު ނުމަކީދިޭވނެ ގޮތް ހަދައިބޭނުންކުރެ ަގއިއިންތިޚާބުތަކު

 ދެްއވުމަށްއިންމެ މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އަްއސަވަ ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ އެހެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަރިހުްނ އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ބަރު ޒަތްތެރި މެންިއއް ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުބީނަށް.  އަޙްމަދު

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

އާދެ!  ؛ށް( އަންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުއި) 2008/11 ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ 

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް މި ހުށަހެޅިފަިއވާ ރިޕޯަޓކީ ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ާތއީދުކުރާ ރިޕޯެޓއް ކަމުަގއި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި. އަދި މި ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތްކުެރއްވި އެްނމެހަދަންނަވާލަން

ދަށް ރަޝީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރ ދަންނަވާލަން. މިއަދުގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ޔާމިން

އަުޅގަނޑުމެން  ،އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެއާދެ! އެުކ ޝުކުރު ދަންަނވާލަން އިނގޭތޯ.  ވެސް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

އަންނަނީ އިނގޭތޯ. އިންތިޚާބެްއގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނައިުރ   ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މިއިންތިޚާބެްއގެ ވާހަކަ

އިންތިޚާބަކަށް ފަހިވާންޖެހޭ ނުވަތަ އިންތިޚާބެއް ލުއިފަސޭަހކޮށް ނުވަތަ އެކިެއކި ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާާރއި ޔަޤީންކަން 

 ،ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް ،އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން އިނޭގތޯގެ ފަދަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ޓަަކއި ދުނިޔޭ  އޮންނާނެ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އަުޅގަ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުީރަގއި އި،ން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައެިކއެކި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކު

ގުޅޭގޮތުން ނުވަަތ  ޞްލާޙާއި  2ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ގުޅޭގޮތުްނ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކުިރމަތީ މި އިންތިޚާބުތަކާ



45 

 

 މި ވެސް  ުގޅޭގޮތުން ހުރި މުހިންމު ނުކުތާތަކާވެްސ  ކަރުދާހުަގއި  2އަިއ ކުރީަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކުިރމައްޗަށް 

ެވްސ  އިންޟިއްޔާޤަނަންބަރު  42ހަުރގެ ވަނަ އަ 2013ޕްރީމް ކޯުޓގެ އިނގޭތޯ. ސު ެކއް ކަންތަ ފާހަގަކުރެވުނީ ެއއް

ގެނައުމަށް  މަންޑޭޝަންކަހަލަ ބަދަލުތައް ނުވަތަ ރެކަ އިްނތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ބައެއް ްނގެއެބަޮއވޭ އަުޅގަނޑުމެ

ކުރުމުގައި އިތުރަށް ޒުހަމަ އެހެންމެ މި ގާނޫނު ތަންފީ ވާހަަކތަކެއް ގެެނވިފައި އިނގޭތޯ. އަދިބާރުދީ ޓަކައި އެބަހުރި 

 އްވުމަށްފަހުހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާކުރެ ތުން ކަމާ ބެހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ފަރާ 

ރިކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ުއފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ގެނެވިަފިއ ހު އަށްވެސް މީގެތެރެ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް 

ދުމަށް ޓަކައި ބޮޑު ިއންތިޚާބަކަށް ހެކަންހާމަ ،ފުވެރިސާއިން ،އެހެންމެ މި ބޭއްވޭ ިއންތިޚާބަކީ މިނިވަންހަމަ

 ގެ ވަރުންބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާ  ވާނެ ކަމަށްނިޒާމު އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު މަލުކުރެޭވ ގާނޫނީޢަހިރާއްޖޭަގއި ދިވެ

ނުވާނެހެްނ ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުޤާއޭެގތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށަހެޅުންތަކަށްފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިވާ 

އަިއއްސަ އޮްތ  ެއކު ފާހަގަކުރަން. ނިމިގެން މިހަމަ އަުޅަގނޑު އުފަލާިމ ބިލުގައި ވާކަން  ވެސް ކަންކަން ހިމެނިފައި

އެުކ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ާވކަްނ ހަމަ އަޅުގަނޑު އުފަލާ އިކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި މިހުރިހާ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަ

އުޅެނީ  އިން މިމި ކުެރވެނީ އިނގޭތޯ.  ލާޙުތަކަށް ތާއީދު މިއެހެންވެގެން އަުޅގަނޑުމެންަނށް މިފަދަ މުހިންމު އިޞް

 އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ވަކި ކަންކަމެއް ހާސިލުކުާރކަށެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް މި 

ތަކުގަިއ ދިމާވެފަިއ ހުރި ހަމައަށް މީގެކުީރގަިއ އިންިތޚާބު ގަކުރި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނާވެސް މި ފާހަ  ކުރަނީ ކުރީަގއި

ހަމަ  .ގިނަ މުހިންމު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި ކަންކަން އިނގޭތޯ ރަނަގޅުުކރުމަށް ޓަކައި. އޭގެތެޭރގައި މީގައި ވަރަށް

 ކަން އްޙަސަ  ގެމީހުންެގ ރަޖިސްޓްރީލިބިގެްނވާ ޯވޓުލުމުެގ ޙައްޤު  ،އިދާރީ ދާއިރާަތއް ކަނަޑއެުޅމުގެ ބައިތަާކއި

 ންާއއްމުގޮތުން ގުޅޭ ބާއިންތިޚާ އިދިނުމާއި،ނުންވާ ތަނާއި ވަސީަލތް ހޯދައިންތިޚާބަްށ ބޭ ،އިކަށަވަރުކުރުމާ 

ްއޗަށް މައިގަނޑު މިހެންގޮސް މުހިންމު ހުރިހާ ކަންކަމެއްގެ މަ ،އިންިތޒާމުކުރުމާ ،ާޓއިށްވޯޓުފޮ ،ހޭލުންތެރިކުރުމާއި

އައި ކަންކަމުެގ  މަލުކުރަމުން މި ޢަރިން އަޅުގަނޑުމެން އަދި މީގެކު ރީ.ަފއި މީގެތެރޭގައި މިހިލާއިގޮތެްއގައި ބަލަ

 ފެންނަ ރަނގަޅު ށްވެސް ފާހަގަކުރިހެްނ ދެފު ކުރީަގއި، ދިކުިދ ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކޮށްމައްޗަށް މީގައި ހުރި ކު

އަންނަނީ  މި ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނިވަން އިްނތިޚާބަކަށް ހެދުމަށްފުވެރި މިސާއިން

ފަސްކޮްށގެްނ ވާކަށް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ.  ،އިނގޭތޯ. މިކަންކަން ެއއްޮގތަކަށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ލަސްކޮށްގެން

ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސް އިންތިޒާުރކުރާނެކަން ނުންޤީ ޔަމި ެއއްެޗއްސަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް 

ޅުދޫ ހޮ ،މާ، އަޅުގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުުނުކރަން. އެހެންވީއް ޝަްއކެމެދު  އެކަމަކާ

 އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވޯޓަށް ވިދާޅުވި ފަދައިން ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އިނގޭތޯ ހަމަ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ރައްޔިތުން  ؛ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުގެކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  މިކަންކަން ނިންމަންވީ އިނގޭތޯ. ނިންމާ މި އިއަހަ

އޮންނަނީ މިހެން  މި އިހަވާލުކޮށްފަ  މަސައްކަްތކުަރންވީ. ައޅުގަނޑުމެންނާދައުރު އަުޅގަނޑުެމން އަދާކުރެވޭތޯ  މަޖިލީހުގެ
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ނުން ކޮށްދިކުރެވޭނެ މަގުފަހިމި މަސައްކަްތ ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން މިހުންނަ މުހިންމު ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު 

ނުޖެހޭނެ. މިއީ މިއަދުގެ ސަރުކާަރކީ އިނގޭތޯ މިހެން ހުންނަ ކަށް އަުޅގަނޑުމެން މަޑުކުރާކަށްއިނގޭތޯ. މިކަންކަމަ

އްލު ޙަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ ހުރި މައްސަލަތަކަށް ންނަހުކަމަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި  ކޮންމެ

ެވސް  ނުންޤީބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ޔަޤުރަްއޔިތުންނަށް ުއޖާލާ މުސްތަ ،ގޮތަށް ރަްއޔިތުންނަށް ފަހިވާނެ ހޯދައި،

އިންތިޚާބަކަށް އަންނާނެ ފާގަތިކަމާއި އުފާވެިރަކން ޚާބަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާއޮތް ިއންތި އިނގޭތޯ ކުރިއަށް މި

އިނގޭތޯ. ހަމަ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ  ކަށް ހެދުމަށް . އެހެންވީމާ، މި އިންތިޚާބަކީ ފުރިހަމަ އިންތިޚާބަވެގެން އަންނާނެ

ފަދަ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްަތއް ައޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި އަންނަނީ. މި 

އިނގޭތޯ،  ފުރުޞަތުގައި ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭޯތ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ވާދަވެރިން

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ރާއްޖޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ފޮނުވާފަިއ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ސަރުކާރާ އެުކަގއި މި ކޯލިޝަންކޮށް މި ތިއްބެވި އެމް.ީޑ.އޭާއއި ޕީ.ޕީ.އެމް ފިަޔވައި ެދން ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 

ލްސާތައް ބޮއިކޮުޓކޮށްފައި ނުވަތަ ނުވަދެ ތިބެނީ މި. ތިބޭއިރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ޖަ

ލިބޭ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެއް ަބރާބަރަށް. ރައްޔިތުން އެބަ ެޖހޭ ސަމާލުވެ އަުޑއަހަން މި ވާހަކަތައް. ބަރާބަރަށް ލިޭބ 

ަޖލްސާތަކަށް ހާޒިރުނުިވޔަސް ެވސް މި ތަނަށް ނުވަނަްސ، ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެްއ ެއ ބޭޭބފުޅުންނަށް އެބަ ލިބޭ. މި 

އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ކޮްށނުދިން ކަމަށް ވިޔަްސ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަެކއް ލިބޭ. ކޮމިޓީ އެަލވަންސް އެަބ ނަާގ. 

ްއކޮޅުަތއް ބަރާބަރަށް މި އޮތް ަސއިކޮަޓރިއަށް ަވޑަިއގެން ސަިއކޮޓަީރގަިއ ހަދާފައި ހުންނަ ހުރިހާ ަވއްތަރެްއގެ ފަރި

ބަރާބަރަށް ނަންގަވާ އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ސައްލާތަކެއް ބަރާބަރަށް ހަަމ 

ކުރަމުންގެންދެވޭ. ެއކަމަކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިތަނަށް ވަޑައިގެން ިމ ކުރެވޭ މުހިންމު އެއްެވސް 

ތިޚާެބއް ބޭްއވުަމށްޓަކައި މި ސަުރކާރުން ކުަރމުން އަންނަ މަސައްކަތް. މި މަސައްކަތެްއަގއި، ިމއީ އިްނސާފުވެރި އިން

ވޭ. މީގައި އަޅެފަހެ މައްސަަލެއއް އޮިތއްޔާ އެ ވާހަކަ ވެސް 7މަސައްކަތަށް ވެސް ެއއްބާރުުލމެއް ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނު

ކަ ހިއްސާކޮށްލަން ނުވަަތ ވޯަޓކުްނ ދައްކާލަން ަވޑަިއގަންނަވަްނީވނޫންތޯ މި ތަނަށް. ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މި ވާހަ

ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްލަން ވަޑައިގަްނނަވަންވީނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ނިންމާލަމުން ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައި ހުރި 

ނިންމަިއ، ިއންސާފުވެރި މިނިވަން އިންިތޚާބެއް ގެނައުމަށްަޓކައި ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް  މައްސަލައްތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން 

ން ވޯޓަށް އަަހއި ނިންމައި މި ފުރުޞަތުތައް މަސައްކަތްކުރަމާހިނގާށޭ. ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެ

 ހުޅުވައިލަމާ ހިނގާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންނަށް ރިހާ މެންހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަަޑިއގެންނެވި އިްއަޒތްތެރި 

ގެ )ށ(ަގިއވާ ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން، އެ މާއްދާ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. ަގވާއިުދގެ ފު

ިއވާ، ގާނޫުނ ހަޅުއްވާފަގޮތުެގ މަތީން، ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަ

. ޔުން އިްއވަންކިހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުެގ ތިންވަނަ )އިންތިާޚބުތަކާ ބެ 2008/11ނަންބަރު 

އި. ވޭނީ ވޯޓު ަގީޑގަގެންދެށް އެހުން. މި އައިޓަމް ކުރިއަށް. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓ8ައެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 . ވަގުތަށް ލާނަން މިހިސާބުން މަޖިލިސް މެދުކަނޑައި މި

 

 ] އަށް 13:31އިްނ  11:36ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުމަށް ހުރި އެ، ވޯޓަށް 8ގެންދަްނ ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމް ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް . މިالّسالم عليكم

 ފަހު(ގުތުޮކޅަކަށްމޭުޒަގއި ދަންނަވަން. )ވަ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ
ޓެްއ ދަންނަވާލުމަށް ވޯ 8އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިައދު 

 . ލިސްޓުކުރެވިަފއިވާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން

ސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ، ުދވަހުގެ މަަސއްކަތްަތކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަށް ގ8.1ޮއެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{8.1}

ވޭ. މިއަދު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ލިްސޓުކުރެވިަފއި އެބަ 8ވޯޓަށް އެހުން. ކުރިން ވެްސ ދަންނަވާލި ފަދައިން، މިއަދު 

 . އޭގެތެެރއިން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާވ، ށަހަޅުއްވާފައިހު ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ   ދާއިރާގެ ފަރެްސމާތޮޑާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ލު މަޖިލީހުން ބި)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  2009/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

 . ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ރެސްމާތޮޑާފަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   26     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިތއްބެިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ26ޯންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފ27ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ

ގެ ފަރާތުން، އެހެންކަމުްނ.  ސަރުކާރު  .26ލަ؛ . ޖުމ14ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާ ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

)ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު ވޯޓުަގިއ  2009/2

 ލު މިނިވަން ޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިބައިވެިރެވވަ

ނަވާލަނީ ހު( މި ދަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެަކމުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަ

 މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓު. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު
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ެގ އިާވ، ުކޑަކުދީން ހުށަހަޅުއްވާފަ  ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، 

ންަނާވ ނިވަޑައިގަޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 ން.ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވެވުން އެދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢުޘްމާން  ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 27. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 28މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ 

 ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއެހެންކަުމން،  .27. ޖުމުލަ؛ 14. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްނގެ ަޙއްޤުތަްއ ކުޑަކުދީ ޅުއްވާފައިާވ،ހުށަހަ ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
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އަުދެގ މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެކަުމގައި ދަންަނވަން. ން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު އިޖުތިމާޢީމަޖިލީހު

 ތިންވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ރި  އިްއޒަތްތެބަލައިގަތުމާ މެދު ޖިނާޢީ އިޖުރާއަުތގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން) 2016/12

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 27    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 27 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވ28ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ
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ފޭދޫ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  އެހެންކަމުން، .27ލަ؛ . ޖުމ14ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ27ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޖިނާޢީ އިޖުރާއަުތގެ ) 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ގެންެނވި މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއި ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު

މިއަދުެގ  .ަކމުގައި ދަންނަވަންއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެމަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤަން އިއްތިފާޤު

 .ހަތަރުވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިާލނަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ ނޫނު ނަންިއވާ، ގާސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަ

ރި ދު އިްއޒަތްތެބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެ ށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ( އަނުނޫގާ މަސްުތވާތަކެްއޗާ ބެހޭ) 2011/17

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ފޭދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ26ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 28މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންރިވެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެ

 ފަރާތުން ފޭދޫ އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ .26. ޖުމުލަ؛ 14. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވާަތކެްއޗާ ބެހޭ މަސްތު) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވ

ރުންގެ ވި މެންބަބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންނެ  ލާޙުގެަނުއމުގެށް އިޞް( އަނުނޫގާ

ވަނަ 5ގެ ން. މިއަދުއިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެކަުމގައި ދަންނަވަ

 ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނު ނަންބަރު އިާވ، ގާނޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ތްތެރި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއއްޒަ ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ( އަނުނޫސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާ) 2013/4

 ތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ރަކު ޓުެދްއވި މެންބަ. ނުފެންަނ ކަމަށް ވ26ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 28މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ 

  ފަރާތުންއެހެންަކމުން، ސަރުކާރުގެ .26. ޖުމުލަ؛ 14. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޔާީސ )ސި 2013/4 ރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރުއްޒަތްެތރި މެންބައި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

މެންބަރުްނެގ  ިއގެންނެވިޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވެަވޑަ

އަށް ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ  އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ

 ފޮނުވިއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ،ލަން ލިސްޓުކުރެވިފަިއވަނީދަންނަވާ ދެން މިއަދު ވޯޓަށް 

)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ  2008/12ނޫނު ނަންބަުރ ގާއިންމަނިކު ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ، ޙުސަ

 ،ވޯޓަކާއިއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ިނންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވަން އޮތް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެްސމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

)ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ  2008/12ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ފަރާތުން ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަރުކާރުގެ ،ވޯަޓކާއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ ދަންނަވަން އޮތް 

ށް ( އަނޫނުގާމު އާއްބެހޭ  އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11ނަންބަރު  ގާނޫނުޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ، 

ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމަށް ދަންނަވަން އޮތް ވޯޓު. އާދެ!  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ންމެ ނެގުނު ވޯުޓަގއި ިމއަދު މި ޖަލްސާަގއި މި ދެ ،ވޯޓު. އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 3މި 

ރަްއޔިތުްނެގ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރޭ 75ޤާނޫނުއަސާީސގެ  .ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 28ހާޒިރީއަކީ 

އި މަންާފއަށް ިއސްކަންދީގެންނޭ. އަދި ޔާ ލަޙަތާިއ ރައްޔިތުްނގެ ލާބަޞްރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤައުމީ މަމަޖިލީހުގެ މެންބަ

ލަޙަތެްއ ޞްތް އެހެން މީހެއްގެ ވެސް ޒާތީ މަބަރަކު އެ މީހެްއގެ ނުވަތަ އެ މީހަކާ ާޚއްަޞ ގުޅުމެއް އޮއެްއވެސް މެން

އެބައިމީުހން އިންތިޚާބުވި ދާއިރާތަްއ  ،ކުރިއެުރވުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެނެއް ުނވާނެެއވެ. ައދި އެބައިމީހުން

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާ .ންފާއަށް ރިާޢޔަތްުކރަންވާނޭއި މަޔާގެ ާލބަރައްޔިތުން  ރުމުގައި މުިޅ ޤަުއމާއި ހުރިހާތަމްސީލުކު
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 އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަޢުލޫމާތާއި  ގޮތް އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވައިލީ ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވ75ާ

ވަަނ  158ހުގެ ގަާވއިުދގެ ޓަކައި. ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން މަޖިލީ ނޑުމެން އެންމެން ޢަމަލުކުރުމަށްއަޅުގަ

 މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ،ހިނގަމުންދާއިރު)ހ(. މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް  158ދިނުން. ވޯޓު -މާއްދާގެ )ހ(

. އަދި މަޖިލީހުގެ ވާނޭއެ ވޯުޓގައި ބަިއެވރިވާންހިނދަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ  ޒުރެއް ދިމާނުވާހާޢުވެސް އެކަީށގެްނވާ 

ލަޙަެތްއ ޞްއެީއ އޭާނގެ ޒާީތ ނުވަތަ މާލީ މަ. އްސަލަެއްއގައި ވޯުޓ ދޭންވާނޭއެްއގަިއ ވޯޓަްށ އެހޭ ކޮންމެ މަޖަލްސާ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(.  158ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  އީ. މި އޭހިނދަކު ވޯޓަށް އަހާ މައްސަަލއެްއގަިއ ނުވާހާ

ބިލު ފާސްކުރުމަށް  3 މި ،ބަލާއިރު ފާސްކުރުމަށް ވޯަޓށް އަހަން އަުޅގަނުޑ ބިެލއް  3އަޅުގަނޑު މީެގކުރިން ދެންނެިވ 

ވަގުތު ޖަލްާސގަިއ ހާޒިރުވެ ނެތް ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަްނ.  ވޯޓަށް އަހަން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މި

ގޮުތގެ  ވާަގއި ނަ މާއްދާގެ )ހ(ވަ  158ކުރިން ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އަޅުގަނޑު އެދެނީ  ،އެހެންވީމާ

ޒުެރއް ޢު މެންބަރަކު ވެސް ެއކަށީގެްނވާ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ،ހިނގަމުންދާއިރު ން މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް މަތީ

ބުނުމަށް މި މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގަިއ ބުނާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުެވ ެއ ވޯުޓަގއި ަބއިވެިރވާންވާނޭ  ،ހިނދަކުދިމާނުވާހާ 

ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ. އަދި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގިއ  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރުން އެއީ މުހިންމު އަޅުގަ

ބޮޑަށް ފުންކޮށް  ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ށްލައަނޭ ބުނާ ޖުމުދޭންވާހޭ ކޮންމެ މައްސަަލއެްއގައި ވޯޓުވޯޓަށް އެ

ލަޙަތެއް ވޯޓަްށ އަހާ ޞްއެއީ އޭނާެގ ޒާތީ ުނވަތަ މާީލ މަުޅގަނުޑ ދެކެން. ކަމުގަިއ އަވާންޖެހޭެއއަށް ތަބާ  ،ވިސްނައި 

ދޭންވާނީ. ން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުޔަތްކޮށްގެހިނދަކުއޭ. އާދެ! މިކަމަށް ރިޢާކަމަށް ނުވާހާ މައްސަލަެއއްަގއި އޮތް

 3ޖަލްސާގައި ކުރިން ދެންނެވި މި މިއަދު  ،އޮތީ މިއަުޅގަނޑު މިވާަހކަ ދަންނަވައިލާފައި ދަންނަވާަލން  ،އެހެންވީމާ

 އަުޅގަނޑު ،އެހެންވީމާބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ދަތިތައް އެބަހުއްޓޭ ކުރިން މިދެންނެވި ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު. 

 ކުރާނަން ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެއްަގއި ެވސް މި ބިލު ފާސްކުރެވޭތޯ.އަދިވެސް މަަސއްކަތް

 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް ހުގެ ޖަލްސާބޮޑަށް ައޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީ އްކަތަށް ވަރަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަމސަ

 .އި ގަ 9:00ާވ އަންގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2018ޖުލައި  3އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 

 
` 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 
 މާލެ،      
      

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ގެ ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .1

 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
 هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 2018-6-27 ޕީ.ޕީ.އެމް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
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 ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްސީލު  ގެ ނިޔަލަށް  2018 ޖުލައި  1އިން  2018 ޖޫން  27
 
 

 

 27 ްވެ. އެއީ:ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެ  4ގެ ނިޔަލަށް  2018 ޖުލައި 1އިން  2018 ޖޫނ 

 

 ބައްދަލުވުން  1 ބެހޭ ކޮމިޓީ  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާމިނިވަން  .1

 ބައްދަލުވުން  1 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ .2

 ބައްދަލުވުން  1 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  .3

 ބައްދަލުވުން  1 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ .4

 
 

 އިސްވެދެންނެވުނު ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުނު ތާރީޚްތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 ގަޑި ފެށުނު  ބޭއްވުނު ތާރީޚު  ކޮމިޓީ  
 13:45 2018ޖޫން  27 ބެހޭ ކޮމިޓީ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ  .1

 13:45 2018ޖޫން  27 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ  .2

 14:00 2018ޖޫން  27 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ   .3

 14:30 2018ޖޫން  27 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  .4
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