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4102/01/05ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 01:01ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 00:51 : ހެނދުނު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  54އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2115/12/15/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް. -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާން އެްނގުން.  5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ަގއި ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަުތ  11:54އަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މި -5.1

ގަިއ  12:54. 3ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ ކޮިމޓީ ކޮޓަރި؛  11:11. 1އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިީޓ؛ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި  2:11ަގއި. 1ަޤއުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓ؛ ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ގައި  2:11. 2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ؛ ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 
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ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީެގ  2:11ަގއި. 2މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުުކރެއްވުމަށް ހޮްއވެވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ؛ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްާދގަިއާވ  121ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  -5.2ގައި.  3ކޮމިޓީ؛ ކޮޓަރި 

ނަޑއަުޅްއވައި އަޅުަގނޑަށް އަންަގވާފަިއާވ   30ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވޭ މައްސަަލއެއް އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާޭނ ސުންގަޑި ކަ

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާީދ  121ކޮމިޓީ އާިއ ސުންަގޑިތައް ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

  .2115އޮކްޓޯބަރު  11ޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯންގެ ބިލު. ސުންަގޑި؛ ސް -1ކޮމިޓީ؛ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލު. ުސވާ 4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ޟިލް އަލްފާ ޒް ރއެފެއަ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމް،  -4.1

 ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ުކރިން  އްވާ ސުވާލު.ނަޞީރާ ކުރަ ޢުމަރު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނަޞީރަށް  ޢުމަރު ޟިލްއަލްފާ ޒްރއެފެއަ  40އައްޑޫ މީދޫ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 ޔަށް ވަަޑިއގަތުމަށް. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ުސވާލަިއެގން ކުރި

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސާވލަކީ، ތިޔަ  މިނިސްޓްީރގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 45 މީދޫ  ައއްޑޫ އަދި ކޮބައިތޯ؟ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ތަރައްޤީގެ  ހަމަޖެހިފައިވ ހިންގުމަށް އަްއޑޫަގއި އަހަރު މި ތުންފަރާ

 ކޮން ކަްނތަކެއްތޯ؟ ެއއީ ނަމަ،ވާ އަދި ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ ހިންގުމަށް މަޝްރޫޢެއް ެއއްެވސް ަގއިއިރާދާ

 

 ރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ނަޞީ ޢުމަރު އަލްފާޟިލް ޒްރއެފެއަ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

މެންބަރ ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރެްއވި ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ

 50އަްއޑޫ އަކީ ކުށް މަދު، އަާމންތަނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ުކރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ެތރެއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ފަސް ކެމެރާ މިހާރު ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ސީ.ސީ ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފަ. 

އޮޕަރޭޝަނަލްކޮށް މަސައްކަްތކުރަމުންދާނެ. އަދި އިތުރު ފަނަރަ ކެމެރާ މި އަހަރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރެވެމުންދާނެ. އަްއޑޫގެ ޒުާވނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮމިޔުނިީޓ އެންގޭޖުކުރުމަށް ޓަކައި "ބްޫލސް ފޯ ޔޫތު" މި ޕްރޮގްރާމު 

ވިްސގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިީޓގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ހިންގިފަ. އައްޫޑެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ
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 55ޖޫން  9މަގުތަކަކީ އެންމެންނަށް ވެްސ އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން 

ހައްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ޓްރެފިކު  ަގއި ޓްރެފިކް ޕޮލިްސ ޤާއިމުކުރެވުނު. އަދި ޓްެރފިކް މައްސަލަ އަށ2115ް

ަގިއ 2115ޖުަލއި  7އޮޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން، ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ސްޓްރީޓް ސްމާުޓގެ ަނމުގައި 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އައްޑޫަގއި ދެޭވ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި މަރަދޫފޭދޫަގިއ 

ސް ޕޯސްޓެއް ާޤއިމުކުުރމުގެ މަސަްއކަތް މިހާރުވެްސ ދަނީ ކުރެވެމުން. ކުށްަތާކ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިތުުރކޮށް، ޕޮލި

 60ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން އައްޑޫގެ ސްކޫލްަތކާ ގުިޅގެން މި އަހަރު އޯގަސްޓް 

ހިންގުމަްށ ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. ައއްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ދެ ބުިރ ޕޮލިސް މަހު، ޕޭރަންޓަލް ެއވެޔަރަނސް ޕްރޮގްރާމެްއ 

ސްޓޭޝަނެއް އަދި ތިން ުބރި އެކޮމަޑޭޝަން އިމާރަެތްއގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދޭ. މި އަހަރުގެ ޯއގަސްޓް މަހު 

ނިމިފަ. ދިވެހި  ހިސާބުގައި މީތި އެއްކޮށް ާސރވިސް އަށް ގެނެޭވވަރު ވާނެ. އިމާރާތް މިހާރު ހުރީ އޭޕްރީލް މަހުގައި

ނައިން ޔުނިޓުގެ ޚިދުމަތް ައއްޫޑ އެއަރޕޯޓަާށއި ބަނދަރަށް -ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް އަލަްށ ތަޢާރުފުކުރެވޭ ކޭ 

 65 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ވަޒީރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދުެގ ސުވާލުގެ ަމއުޟޫޢަކީ އަްއޑޫަގއި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާދެ! އަުޅގަ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު. އިތުުރ ސުވާލުކުެރއްވުުމގައި މި ސުވާލުގެ ަމއުޟޫޢުގެ ތެޭރަގއި، އަދި ެދއްވި ަޖވާބާ ުގޅޭ 

 70ކުރެްއވުން އެދެން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ މައުޟޫޢުގެ ތެޭރގަިއ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ސުވާލު ައމާޒު

ހުޅުވާލަނީ އިތުރު ުސވާލު ުކރެއްވުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 75 

 ން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކވު

އަޅުަގނުޑގެ ސިސްޓަމު ެއްއގޮތަކަްށވެސް މަސައްކަތްުނކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ފިތާފިތާ ފުރުޞަތެއް 

 ނުލިބުނު. އެހެންވީމަ. 

 

 80 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަމއްަސލައިަގއި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ނެންގެވި ނިޒާމީ 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުގައި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ހިނގާ 

 85 . ެދން އެހެންވީމާ، ެއއީ ކިޔ21ުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދަންނަވައިާލނަން. މި ސިސްޓަމުގައި ެއްއފަހަރާ ރެކޯޑުކުރެވޭނީ 

ސިސްޓަމަށް ވަންނާތީވެ އެިދވަަޑއިގަތީމަ. ވިްއސަށް ވުރެ ގިނަެވއްޖެއްޔާ އެ ނުދިއްލެނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތު 

ދަންނަވައިލާފައި މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

 އާދަމަށް.

 

 90 ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރު ވިދާުޅެވއްޖެ ޓްރެފިކް ޕޮލިސްެގ ޚިދުމަތް މިހާރު އައްޫޑގަިއ ދެވެމުންާދ 

ވަްސ ވާހަކަ ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި. އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މިހާރު ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދު

ވެއްޖެ ައއްޫޑގެ މެއިން ރޯޑުތަކުަގއި އެްއގޮތަކަްށވެސް މަގުަބއްތި ނުދިއްލާތާ ކަރަންޓުނުދީގެން. އެހެންވީމާ، މިކަމުެގ 

ސަބަބުން މީގެ ކުީރަގއި ވެްސ ކުއްޖަުކ ވަީނ ނިާޔވެފައި ިމހެން ދިމާވި އެްކސިޑެންެޓއްަގއި. އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެްއ 

 95 މި މައްސަލަ ބެއްލެްއވުމަށް ނުަވތަ މި މައްސަލަ ހައްލުކުރެއްަމށް ކުރައްަވއިފިންތޯ؟ތިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނަޞީ ޢުމަރު ޒްރއެފެއަ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓްރެފިްކ ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ޓްރެފިކް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އަދި މަގުތައް އަމާންކުރުމަށް ޓަކަ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަަޅމުންގެންދާނެ. އަދި ތިފަދަ މައްސަލަެއއް ނިކުމެފައި އޮްތ ކަމަށް ވަންޏާ ކަމާ ބެހޭ 

 100 ދާއިރާތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން އެކަން ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަްތކުރަމުން ގެންދާނަން. 

 

 މަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ައއްޑޫ ސިޓީެގ 

ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅެން ދިމާވަނީ މިހާތަނަށް ޑްރަގުގެ ވަބާޔާ ހުރެ. އައްޑޫ ައކީ ރާއްޖޭެގ 

 105ަގއި އެންމެ ގިަނިއން ޑްރަގުގެ ަމއްސަލަ ބޮޑު، ޑްރަގު އެތެެރކުރެވޭ ސަރަަހއްދަކަށް ވާތީ މަނިކުފާނުެގ ސަރަހައްދު

މިނިސްޓްރީން މިކަން ހުއްޓުމަށް ޓަކައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުްނނަށް ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނަޞީ މަރުޢު ޒްރއެފެއަ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

 110ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސްުތވާ އެްއޗެހީގެ ަމއްސަލަ އަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މިހާރު އޮްތ އެންމެ ބޮުޑ މައްސަލަ. ިމ 

މައްސަލަ އޮތީކީ ހަމައެކަނި އަްއޑޫައކު ނޫން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްަގއި ވެސް ިމ މައްސަލަ އެބަ އޮތް. އައްޑޫ 

ނޑު ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ! ފުލުހުންގެ އަކީ ހަ މަ އެންމެ މި މައްސަލަ ބޮޑު އެއް ސަރަހައްުދ ކަމަށް އަޅުގަ

ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންގެ ީޓމެއް ައއްޫޑގައި ހަރަކާތްތެިރވަމުންދާތާ ދުވަސްކޮެޅއް ވެްއޖެ. މި ޓީމު އެ ތަނުަގިއ 

ޅޭ މަްއސަލަތައް ަބލައި، ެއކަމުަގއި އަޅަންޖެހޭ ބޭއްވިަފއި އޮތީ ވެސް ހަަމ ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުާވއެްއެޗއްސާ ގު

 115ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް. އަޅުަގނޑުެގ ދެންމެ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދެންނެިވ ފަދައިން، ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި އަލަްށ 

ނައިން ސްކޮްޑގެ ބައެއް ައއްުޑ އަތޮޅުގެ ެއއަރޕޯޓާ ައދި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގަިއ -ޤާއިމުކުރެވޭ ކޭ 

ޝްކުެރވޭތޯ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އާދެ! ދިވެހި ފުލުހުން މަސްތުވާއެއްޗެީހގެ އެސްޓަބްލި

މައްސަލަ ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުަތކެްއ އަޅަުމން މި ދަނީ. އެކަަމކު މިީއީކ 

ނޑުމެްނ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ކުއްލި  އަކަށް ހައްލުުކރާކަށް. އެކަމަުކ، އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިކަން އަުޅގަ

 120 ކާމިޔާބުކުރާނަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ކޮށްަލންއުޅުނު ުސވާލު ގެ ަޖވާބު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބިއްޖެ. ނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންަނށް އަދިވެސް ފެިނގެން މި ދަނީ ތަރައްޤީއާ ުގޅިފަިއވާ 

 125ޒުވާނުން ހަމަ ޑްަރުގގައި ޖެިހގެންދާ ތަން. ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރެވޭ ޑްރަުގގެ މިންވަުރ މަދުވެގެންދާ ތަން މަނިކުފާުނ 

ހުންނެވިއިރު ވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މަގުމައްޗަށް ބަލައިލީމަ، ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެތެރެއިން  މިހާދުވަހު މިނިސްޓަރަކަށް

 ފެނިގެންނުދާތީ، އޭގެ ސަބަަބީކ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.

 

ރޒް ޢު  މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

 130ެއއް ދުވަހަކުން ދެދުވަހަކުން ހަމަޖެއްސޭވަުރގެ މައްސަލަެއއް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްުތވާެއއްޗެީހގެ މައްސަލަ އަކީ

ނުޑގެ އަންދާޒާ އަކީ މި ކަމަށް  އަހަރުދުަވހުގެ މުއްދަތެްއ ނަގާނެ. އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެްސ  14ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ަވޒީރުަކމާ  ހަވާލުވި ފަހުން ވަރަށް ވަރަށް ސަސްޓެއިންޑު އެފަޓެްއ މިއާ ދެކޮޅަށް ލަމުން ގެންދަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ގިނަ ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅާފަިއ ހުންނާނެ. ފުލުހުންގެ ޑްރަުގ އެންފޯސްމަންޓު ޑިޕާޓުމަންުޓން ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ 

އޮޕަރޭޝަން މިހާރުވެސް ހިންގައިފި. އެއް އަހަރުދުވަސް ެތރޭގައި ނުހިންގާހާ ގިނަ އޮަޕރޭޝަން ހަތް މަސްދުވަސް 

ނޑުމެން  ތެރޭގައި މިހާރުެވސް  135ހިންަގިއފި. އަދި ެއއް އަހަރުދުވަސް ތެރޭގައި ނުހޯދޭހާ ގިނަ މަްސތުވާެއއްޗެހި އަުޅގަ
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ނުޑ ަވޒީރުކަމާ ހަވާުލވި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތައް  ވަރަށް ކުރު ުމއްދަތެްއގެ ެތރޭގައި ހޯަދއިފިން. އަދި އަުޅގަ

ދި ބަނދަރުތައް ހިންގާ އޮޕަރޭޓަރުންނާ ެއކުަގިއ ސީލްކުރުމަށް ޓަކައި ަކސްޓަމްސް ސަރވިްސއާ އަދި އެއަރޕޯޓު އަ

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ ެލވެލްަގއި ބައްދަލުވެ، މަްޝވަރާކުރަމުްނ ގެންދެވޭ. އަދި ގޭޓުތަްއ ީސލްކުރުމުގެ މަސަްއކަތްކުރަމުން 

ރި ދޮރުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ. ގޭޓުތައް ސީލްނުކޮށް އަޅުަގނުޑމެންނަށް މަސްތުވާއެއްެޗއްަސށް ހުޅިވިފައި ހު

 140 ބަންދުކުރަން ވަރަށް ދަތިވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް ުކރިއަށްދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭ

ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ވަރަށް ގިނަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން

ނޑަށް ވަރަްށގިނައިން ގުާޅ ޕޮލިސް ރިޕޯޓު، ކުދިކުދި  ޒުވާނުން، ާޚއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑުގެ ާދއިާރގައި ވެސް އަުޅގަ

 145ކުށްތަކުަގއި ތިބި ކުދިންގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ކުލިއަރނުވާ މައްސަލަިއގަިއ. ދެން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ނުލިބޭތީ އެ 

ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ކްލިއަރނުެވގެން. އެހެންވީމާ، މިކަން މަނިކުފާނު ކިހާ އަވަހަަކށް ކޮށްދެއްވާނެތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ކުދިންނަށް 

 މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅުަގިއ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހުރި ގޮތެްއ ވިދާޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ ައޅުަގނޑަށް؟

 

ރޒް ޢު  ން:މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްެކވުމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

 150ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަސރުކާރު އައި ފަހުން ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް، ފުލުހުންނަށް ެގނެވޭ، ެއކިެއކި ކުށްތަުކަގއި 

އަށް ވުރެ ގިނަ  2111ގެނެވޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިޯކުޑގެ ބައެއް މި ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްދެމުން. އެގޮތުން 

ނޑުމެން ގެންގުޭޅ، މިހާރު ގެންގުޅޭ، އަލަށް ގެްނގުޅޭ ޒުވާނުްނގެ ކުށުގެ ރިޕޯޓު ވަީނ ސާފުކޮ ށްދެވިފަ. އެކަމަކު ައޅުގަ

އުސޫލަކީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ މީހަކު ހާޒިރުކުރެިވ، އޭާނގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރެިވ، އޭާނގެ މައްސަލަ ޕްރޮެސކިއުަޓރ 

ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުފޮނުވޭ މައްސަލަތައް ޖެނެރަލާ ހަމައަށް ފޮނުވިއްޖެްއޔާމު އޭނާ ކުުށގެ ރިކޯުޑަގއި އޮތުން. 

 155ކުށުގެ ރިކޯޑުން ނެގުން. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫުލގެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ސަރުާކރާ ހަވާލުވި ފަ  2111ހުން ކުރިއަްށވުރެ މަދު ޒުވާނުންގެ ކުށުގެ ރިޯކޑުތައް މިހާރު އޮންނާނީ. އަޅުގަ

އަށް ވުރެ ގިނަ ރިކޯޑު ވަނީ މިހާރު ކްލިއަރކޮށްދެއްވިަފިއ މި ދަންނަވާ އުސޫލުގެ މަތީން. ދެން ހުރިހާ ރިކޯޑެއް 

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ސަބަބަކީ، މީގައި އެމްޕްލޯޔަރުގެ ޙައްޤު ވެްސ  ކްލިއަރކުރުން ެއއީ އަުޅގަ

ރާތް ވެސް ބޭނުންޭވ މި ވަޒީފާ ެދވެނީ ާކކަށްކަން ެއނގެން ވެްސ. އެހެްނވެގެން. ހިމެނިގެންދާތީވެ. ެއއީ ވަޒީފާ ދޭ ފަ

 160 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެނަމަ
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ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ދާދި އިހަކަށްދުވަހު  ރާއްޖޭަގއި ޤާނޫީނ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް މި ސަރުކާރު ަވއްޓާލަން އިންިޑާއގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ަރީއސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް 

 165މީޑިއާތެރޭަގއި ައޑުފެތުރިކަްނ ދިޔަ. މީގެ އެްއވެސް ޙަީޤޤަތެއް އޮތްތޯ އާއި މިކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މަްއސަލައެއް 

 ބައްލަވަމުންގެންަދވާތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.  މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން

 

ރޒް ޢު  މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސިާޔީސ ބޭފުޅުން މިގޮތަށް ދައްކަވާ ެއކިއެކި ވާހަކަ ހުރޭ. އެހެން ދައްަކވާހާ ކޮންމެ ވާހަކަ އަކީ 

 170ންގެންދާ ވާހަަކތަކެއް ނޫން. ަބއެްއ ވާހަކަަތކުަގއި ޮއއްޓަރު ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ތަޙްީޤޤުކޮށް ބަލަމު

ނޑު ދެކެނީ އެ ވާހަކަފުޅަކީ ެއއްވެްސ އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަފުޅެްއ  އަނެއްބައި ވާހަކަފުޅުަގއި ޮއްއޓަރެއް ނުހުރޭ. އަޅުގަ

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

ނުޑ މިނިސްަޓރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސާވލަކީ،   175ވަނަ އަހަރު  2112ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ރާއްޖެއަށް ގެނެވުުނ ބަޣާވާތަްށފަހު އައްޫޑަގއި ބަޣާވާުތގެ ަބިއވެރިން ރޯކޮށްލާފަިއވާ ޕޮލިްސ އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރަން 

މިނިސްޓްރީން ިވސްނުންފުޅުގައި އެބަ ގެންުގުޅއްވަންޯތއޭ؟ އަދި ކިހާހިސާބެްއގައިޯތއޭ މަރާމާތުކުރަްއވަންޏާ  މަނިކުފާނުގެ

 އެކަން ކުަރއްވާނީ؟ 

 

ރޒް ޢު  180 މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ގެ އިމާރާތްތަުކަގއި ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށްލެވިަފއިޭވ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ އިމާރާތްތަުކަގއި ރައްޔިތުން 

ނުޑ އަުތގަިއ ޭއގެ ަތފްސީލު ވެސް އެބަ އޮތް. ަތފްސީލަށް ކޮންމެހެން ދާކަށް  އަްއޑޫ ސަރަހައްުދގައި ވެސް. އަުޅގަ

ގެ ނޫން. އެތަންތަން އަލުން ަމރާމާތުކުރުމުގެ މަސަްއކަތެްއ އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންދަީނ ކުރަމުން ައޅުަގނޑުމެން

ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރުން. ހަމަ އެގޮތުން، ާޚއްޞަޮކށް ދަންނަވައިލާނަން. ޕޮލިްސ ޓްރެއިނިން މަރުކަޒު ވެސް 

ނޑުމެން މި   185ވަނީ އެ ފަހަރު ރޯކޮށްލެވިފަ. މިހާރު އެ މަރުކަޒު އަލުން ހަމަ އައްޑޫަގއި ޤާއިމުކުރުުމގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނުންވާ ކުރެހުންތަކާއި އެކަމަްށ ބޭނުންވާ ބިން ހޯދުމާ، މިކަންކަމުގެ މަސަްއކަތް އެބަ ޭދ ގެންދަނީ ކުރަމުން. އެކަމަށް ބޭ 

މިހާރުވެސް ކުރިއަށް. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރައްޔިތުްނގެ ިއމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންދިން ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް 

ރާތްތައް އަލުން ރައްޔިތުްނނަށް ޓަކައި އަނބުރާ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ފިަޔވަުޅއަޅާނަްނ. އަދި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެ އިމާ

 ގެނެސްދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 
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 190 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ދާޅުެވއްޖެ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ަވޒީރާ ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ ަވޒީުރގެ ވާހަކަިއަގއި ވި

މި ހަތް މަސްދުވަސް ތެރޭގަިއ ވަރަށް ގިނަ ހޯދުންތަކެއް ހޯދައި ޑްރަުގގެ މައްސަލަތަެކއް ވެސް ހޯދުނު ވާހަކަ. އަދި 

ކުށް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި މަނިކުފާނު ހަވާލުވެފައިވާ ުވާޒރާ އަކީ އެންމެ މުހިއްމު މެންޑޭޓު ދެވިފައިވާ ތަން. 

ނޑުމެްނގެ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ޢާްއމު އި ނޑުތަާކ ޚިލާފު ޢަމަލު ހުއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި އަުޅގަ  195ޖްތިމާޢީ މިންގަ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ބައެއް އަމަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ުހރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިޯތއޭ؟ 

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުމަރު ނަޞީރޒް އެފެއަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަމަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހުރި މައިަގނޑު ދައްޗަކީ މަްއސަލަތައް ކޯުޓ މަރުޙަލާގައި އަދި ބައެއް 

 200ފަހަރަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަރުޙަލާފައި ލަސްވަުމންދާ މައްސަލަ. ފުލުހުން މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤުކޮށް، އެ 

ޖެނެރަލާ ހަމައަށް ފޮނުވީމަ ފުލުހުންގެ ދައުރު އެހާހިސާބުން ނިމޭ. އެކަމަކު  މައްސަލަެއއް ނިންމައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ  ނޑު ފާހަަގކުރަން. އަުޅގަ ދެން އެފެށޭ މަރުޙަލާތަކުަގއި އެ މައްސަލަަތއް ލަްސވަމުންދާކަން އަުޅގަ

ނޑު އަމަންއަމާން ޤާއިމުކުރުމަށް، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އެދޭ ގޮތަށް އަމަން ބޭ އްވުމަށް ދަިތވެގެން މި އުޅޭ މަިއގަ

މައްސަލަ އަކީ ޯކޓުތަުކގައި މައްސަލަތައް ލަްސވަމުންދާ މައްސަލަ. އެކަމާ ގުިޅގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހަމަ 

 205އަޅުަގނޑު ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ބޭބޭފުޅުންނާ ރަސްމީކޮށް ބަްއދަލުކޮށް ވާހަކަަދއްކަިއ، އެ ޭބބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިތައް 

ފުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން މައްސަލަތައް އަަވސްކުރުމުަގއި ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކޮން ކަމެއްތޯ ސާ

އަހައި އޮޅުންފިލުަވއި، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭ ކަމެްއ ވިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ސަރުކާރުން ކޮށްދެމުން. 

 އް އަވަހަށް ނިމިގެންދިޔުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެސް އެދުމަކީ މައްސަލަތަ

 

 210 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ރު ފައްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު ުސވާލަކީ އެިކއެިކ ފޯރަމްތަކުގައި މަނިކުފާނު 

ވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އިޝާރާތްކުަރްއވައި ކްރިމިނަލް ގޭންގުަތކުެގ ވިދާޅުވެަފއި އެބަ ހުރި މިހާރު ދި

އިންވޯލްމަންޓެއް އޮންނަ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ މީެގ އޮއްޓަެރއް؛ ކިާހވަރެްއގެ އޮްއޓަރެއް ހުރި ވާހަަކއެއްޯތޭއ 

 އި ވަރަށް ގިނަ ތަންތާަގިއ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ...މީ؟ ދެވަނަ ސުވާލަކީ ސީ.ސީ.ޓީ.ީވގެ ވާހަކަ ަދއްަކވައިފި. ާމލޭގަ

 215 

 ރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުމަރު ނަޞީރޒް އެފެއަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް
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ޔާމީނަކީ އެްއވެސް ގޭންަގކާ هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސް ޢަބްދު

 ްއޔާ. ގުޅުންހުރި މީހެއް ނޫނޭ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

 220 މަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙް މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަަލ 

ނުޑގެ ހައްލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސަްއަކތަ ށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ސުވާލަކީ ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްުޓުވމަށް މަސައްކަތްކުރަްއވާއިުރގަިއ މި އަވާގައި ޖެހިފައި ތިބޭ 

އްކަްތކުރަްއވަމުްނ ކުދިންނަށް ނުވަތަ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކިހާ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ މަސަ

 225 ގެންދަވަންތޯއޭ؟ ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުމަރު ނަޞީރޒް މް އެފެއަމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަރުާވ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްީރގެ މޭންޑޭޓުގަިއ ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

މަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހޯމް އެފެއަރޒާ ގުޅި، ހެލްތުގެ މޭންޑޭޓުަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. ެއކަ

 230މަޝްވަރާތަކެްއ ކުރަމުން ެގންދޭ އަބަދުވެސް މަސްުތާވެއއްޗެހި ބޭނުންކުރާ މީހުންެގ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ފަރުާވގެ 

ގެ މެންބަރަކަށް ވާީތވެ، ހަމަ ކަންތައް ފުޅާކުރުމަށް ޓަަކއި. މިހާރުވެސް އަދި ައޅުަގނަޑކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގު ަކއުންސިލް 

ދަންނަވާލަން. ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ޑްަރގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމުެގ 

ނޑުމެންނަށް ދެވޭ ފަރުވާ އަކީ ވަަރށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ދެވޭ  މަސައްކަތްކުރުމަށް ވިސްނަުމން. މިހާރު އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ަފރުވާ ދޭންތިބި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު. އެހެންވީމާ، އިާރދަކުރެއްިވއްޔާުމ މިނިސްޓްރީ ފަރުވާެއއް. އަ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ވަރަށްފުޅާކޮށް ފަރުވާދިނުމުެގ  ރޒްގެ މެންޭޑޓެއް ނޫން ކަމަށް ވިަޔސް، ައޅުގަ  235އޮފް ހޯމް އެފެއަ

 އް ނުވެ ާޤއިމުުކރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޕްރޮގްރާމުތައް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާމު ލަސްތަކެ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދާދި ފަހުން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 240ކު ޖީ.އެމް.އާރު ެއއަރޕޯޓުގައި ަހއްޔަުރކުރެިވގެންދިަޔ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވެގން ހިނގައްޖެ، ރަިޝޔާގެ ހެކަރަ

ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ އެކަން ހިނގަިއދިޔައީ މި ރާއްޖޭަގއި ޢާއްމު ުއސޫލެއްގެ ދަށުން ކުްށވެރިން 

ނޑުަތކާ  ހައްޔަރުކުރުމާ ނުވަތަ އެފަަދ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ހެދިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި ޢާއްމު މިންގަ

 އެްއގޮތަށްތޯއޭ؟ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.
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 245 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން. 

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢުމަރު ނަޞީރޒް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ރާދަކުެރއްިވއްޔާ ޖީ.އެމް.އާރު ެއއަރޕޯޓެއް ނޫން. މީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާުރ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެއަރޕޯަޓކީ އި

 250އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ އެައރޕޯޓެއް މިހާރު. މި އެއަރޕޯޓުގައި ތިޔަ ވިދާުޅވާ ރަޝިޔާ ހެކަރު ހައްޔަރުކުރީ، ދިވެިހ 

ތުމާއެުކަގއި. ފުލުހުން. ދިވެހި ފުލުހުން މީނަ ހައްޔަރުކުރީ އިންޓަރޕޯލްގެ ރެޑް ނޯޓިްސއެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮ

އިންޓަރޕޯލްގެ ެރޑް ނޯޓިްސ ނެރެފައި ވަނީ އެމެިރކާެގ ކޯޓުތަކުން މީނަ ަހއްޔަުރކުރުމުގެ އެތަްއ ވޮރަންެޓްއ 

ނެރެފައިވާތީެވ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުޫސލަކީ އިންޓަރޕޯލްގެ ރެޑް ނޯިޓސް ތަންފީޛުކޮށްދިނުން އެ 

ދިެވހިރާއްޖެ އަީކ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން އިންޓަރޕޯލްގެ މެންބަރެއް. އިންޓަރޕޯްލ  ޤައުމަކުން އެިދއްޖެްއޔާމު.

 255މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެުދަގއި ކުްށވެރިންނާ ދޭތެރޭަގއި، ކުށްވެރިްނގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގައި، ކުްށވެރިން 

ނޑުތަެކއް އޮވޭ. މީ މި ރާއްޖެ އިން، މި ރާއްޖޭގަިއ ހިފައިހައްޔަރުކޮށް ބަދަލުކުރުމުގައި ެއއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ވަ ކި މިންގަ

ނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރި ގޮތަށް މީެގ ކުރިން ވެްސ  ޤާއިމުވެފަިއ އޮތް ހުރިހާ ަސރުކާރުތަކަކުން ހަމަ މި ފަހަރު އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަނީ ޢަމަލުކޮށްފަ. މިކަމާ ބެޭހ ޤާނޫނެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާުމ ސަރުކާރު ލަސްަތކެްއ ނުެވ މި 

 އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 260 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން ސުވާލަށް ަކނަޑއެޅިފަިއާވ ަވގުތު ހަމަވީ. މިނިސްޓަރ އޮްފ ހޯމް އެފެައރްޒ އަލްފާޟިްލ 

 ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން.ޢުމަރު ނަޞީރަށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު މަރުޙަބާ

 

 265 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 154އާދެ! މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު އެހެން ނަންބަރަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އިނާ އާދަްމ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ
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 270ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން އެ މައްސަލަ  151އެބަ އޮތް. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  މައްސަލަެއއް

 ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 އްެކުވން:ނާ އާދަމް ވާަހކަދެްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިއަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސން ކަށަވަުރކޮށްދޭ އަާސީސ 

 275ޚިދުމަތަކަށް ވާހިނދު، އަދި ރަނގަޅުފެންވަުރގައި ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދަކަްށ 

ރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގައި ކަރަންޓު ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން އެްއވެސް ރަށެްއގަިއ ވީހިނދު، އަދި ހިނގަމުން މި ދާ ބަ

އިހުސާސްކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފަިއ ވާހިނދު، ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެްއ 

ޚިދުމަތް ޮކންމެ ދުވަހަކު ވެްސ އެަތއް ކަމަށްވާ ައއްޫޑ ސިީޓގެ ުގިޅފައިވާ ރަށްތަުކގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ކަރަންޓުގެ 

ދުވަަހށް ވުރެ ގިނަވެފަ. ައއްޑޫ ިސޓީގަިއ ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް  14ގަިޑއިރަކަށް މެދުެކނޑެމުންދާތާ މިހާރު މި ވަނީ 

 280ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކުންފުނިން ކަމަށް ވާހިނދު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަކުރާރުކޮށް ފެނަކަ އައްޑޫ ރީޖަނަލް 

ފީހުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮްށގެން ެވސް މި ކަމަށް ވަނީ ހައްލެއް ނުހޯދިފަ. އަދި ފެނަކަ ައއްޑޫ ރީޖަނަލް އޮފީހުްނ އޮ

އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ގޮުތގައި ފެނަކަ ހެޑްއޮފީހުން ިއންޖީނުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް 

ވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަޖެހިފައިވާ އިންޖީނުަތއް ވަނީ މަރާމާތުނުކުރެވިފަ. ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓްސް ހޯްއދަވައިނުދެއް 

މީގެއިތުރުން ައއްޑޫ ލިންކުޯރޑާއި ހުރިހާ ގުޅިފަިއވާ ރަްށތަކުގެ ބޮޑު މަގުަތކަކީ ބާުރ ސްޕީޑުަގއި ދުްއވާ އެްއޗެހި 

 285ތާ މިހާރު ހަފުތާއަކަށް ވުެރ ގިަނ ދަތުރުކުރާ މަގުތަކަށް ވެފަިއ، މި މަގުތަުކގެ ަމގުބައްިތތަކަށް ކަރަންޓުނުދޭ

ދުވަސްވެަފއި ވާހިނދު، ަރއްިޔތުން މިހާރު ތިބީ މަގުތައް އަނދިރިވެފައި އޮތުުމގެ ސަބަުބން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި 

ނޑާފައި އޮތުމުގެ   ހާދިސާއެްއގެ ބިރުވެިރކަންމަތީ. އެހެނީ، ފާއިުތވި އަހަރު ެވސް މިގޮތަށް މަގުަބއްތިތަކުން ކަރަންޓު ކަ

އަހަރުގެ ކުއްަޖުކ ވަނީ ނިޔާވެފަ. ވީމާ، މި  13ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންެޓއްަގއި 

ނޑިއިެރްއ  ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު އަްއޑޫ ސިޓީގެ ރަްއޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހޫނާއި އަނދިރީގައި އެަތއް ގަ

 290ންޖެހިފައި ވާތީ މިކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށް ސަރުކާރުެގ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ ހާލު ތިބެ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން.  154ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ތުންގެ ޙައްުޤގައި މި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން އެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އައްޑޫ ސިީޓެގ ރައްޔި

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 295 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ގައި ވަނީ ކުއްިލ  151ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނަމަ، އެ މައްސަލައަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ނަގަންވާނެ ކަމަށާިއ  މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ

އެ ވޯޓު ނަގާނީ ބަހުސަކާ ނުލައި ކަމަށް. އެހެންކަމުން، ވޯޓުނެގުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖެއްސެވުމަށް 

ރި މެންބަރުން ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކްކޮށްލަެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވަްނ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިްއޒަތްތެ

 300ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  154ދަންނަވާލަން. ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކުއްލި މަްއސަަލ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުާމ މެދު ފެނިވަ

 ދެްއވުން އެދެން.ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 305 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 14    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 310 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    41    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 315 29      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 51        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 320 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެހެންކަމުން، ކުއްލި މަްއސަަލ ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި.
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1

 

 325 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. މަޖިލީހ1ު ައއިޓަމުއެޖެންޑާ 

މަތިން ޢާއްމުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއާވ ގޮތުގެ  141ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -1.1

ނޑައަޅާ މީހަކު ޮހއްެވވުމަށް ޓަަކއި މަޖި ލީހުން ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ

ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަެދއްަވއި ކުރިމަތިލެްއވި ފަރާތްތަުކގެ ނަންތައް ދިރާާސކުރަްއަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ެއ 

 330މައްސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނަޑއަޅާ މީހަކު ހޮއްެވވުމަްށ ޓަ ކައި މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަުކގެ ނަންތައް ކަ

 މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކޮށްދެްއުވމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 335ޖުޑީޝަލް  2111/11ބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި ޤާނޫނު ަނން 141ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  1ވަނަ މާއްާދގެ  3ސަރވިސް ކޮމީޝަުނގެ ޤާޫނނުގެ 

ނޑަެއޅުމަށް،  ަގއި ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްިވ ފަރާތްތައް.  2115ުޖލައި  1ޢާއްމުންގެ ތެރެއިްނ މަޖިލީހުން މީހަކު ކަ

ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު /  -3ޒޫނާ މުޙައްމަދު / ގ. ތަރިޖެހިގެ.  -2. 1413-12ލޭހިޔާ ހުޝާމް ވަޙީދު / ގ.މާ -1

 އިބްރާހީމް އަޙްމަދު / ވ.ވިލިވިލާ.  -5ގ.ޕާްކވިއު. 

 340 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަން.ކަމުަގއި ނިންއަށް ފޮނުވުނީ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 345 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. . މަޖ7ިައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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ޕްރީްމ މީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  -7.1

ނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަސްބީ އަންެހނުންތަކަކާ ނާކޮށް ެއކު ބަރަހަ ކޯޓުގެ ފަ

 350ައކީ ނުވަަތ އޭނާގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅުނު  އަދި އެ މަންޒަރު ދައްުކވައިދޭ ީވޑިޯއގެ މައްސަލަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމާ

ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން  ،ވާ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ުބނެނުައކީ ސާބިތި  ސުލޫކީ މައްސަލަ

ެއކަން ، މެދު އިތުބާރު އެްއކޮށް ނެތިކޮށްލި ކަމެއް ކަމުގަިއ ވީހިނދު ނިންމުމަކީ ޖުޑީޝަރީއާމައްސަލަ ނިންމި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  152އިުދެގ ގޮތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާ މެދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭ ދިޔަ ގޮތާހިނގައި

ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ިދވެހިރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާުރ އަލްއުސްާތޛު ޢަލީ ޙަމީދުެގ 

 355އަދި އެ މަންޒަުރ  ހިންގުމާއެކު ަބރަހަނާކޮށް ޖިންސީ ގުޅުން  މައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ަކްސބީ އަންހެނުންތަކަކާ

ނުވާ އަކީ ސާބިތު އަކީ ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ަވއިދޭ ީވޑިޯއގެ މައްަސލަދައްކު

މެދު  ނިންމުމަކީ ޖުޑީޝަރީއާކޮމިަޝނުން އެ މައްސަލަ ނިންމި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ،މައްސަލަެއއް ކަމަށް ބުނެ

 މެދު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދެކޭ ދިޔަ ގޮތާހިނގައި އެަކން، އިތުބާރު ެއއްކޮށް ނެތިކޮށްލި ކަމެއް ކަުމގައި ވީހިނދު

 ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު. ވަނަ މާއްދާ  152ގޮތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގެ 

 360 2111/7ެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ާޤނޫނު ނަންބަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާ  -7.2

ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ

ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލު 2111/7އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 

 2119/9ރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ާޤނޫނު ނަންބަރު ެގ ޢިްއޒަތްތެލުފުށީ ދާއިރާ ވި -7.3

 365ގެނައުުމގެ ޔަތްތަކާ ބެޭހ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުނާކަށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަ

ކަށް ދޭންޖެހޭ އްާޔކަން ކޮށްފައިވާ މީހަރައީސުލްޖުމްހޫރި 2119/9ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

   ގެނަުއމުގެ ބިލު.ޔަތްަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުނާރައްކާތެރިކަާމއި އި

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 370 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަްށ ފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެ. ކުރިްނ ތަޢާރ1ަޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 ނެތް.
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 375 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 9ޓަމު އެޖެންޑާ ައއި

ވާ ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައި ޝުޖާޢު އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ރަށުބާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -9.1

 380ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ުމއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުުމަގިއ  ،71/4ނަންބަރު 

ގައި  2115ޖޫން  9ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫުނ އުވާލުމުގެ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފިއ ވަނީ 

ވަަނ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ،  2ރުގެ ވަނަ ދައު 2ވަނަ އަހަުރގެ  2115ބޭއްވުނު، 

. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުޖާޢު އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބާރަށުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

 ވައިދެއްވުމަށް.ޢަށް ބިލު ހުށަހަޅުއްޝުޖާ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ބާރަށުއަރުވަނީ 

 385 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޝުޖާޢު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް މީހުން  ހަތް، 71/4ޤާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ގެ ބިލު ސަުރކާރުން ބަންދުކުރުމުގައި ުނވަތަ ަހއްޔަރުކުރުުމގަިއ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުެގ ޤާނޫނު ުއވާުލމު

ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ައޅުަގނަޑށް މި ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންަނވަން. 

 390ދުަވހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ  ހަތް، 71/4ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އި ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮުތގެ ޤާނޫނު ުއވާލުމުގެ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ހައްޔަރުކުރުމުގަ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުަގއިާވ ކަންތަުކގެ ތެރެއިން ޤާޫނނުއަސާސީާއ ތަޢާރުޟުާވ 

، 71/4ބިލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ބިލެއް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަންތައްތަްއ އިޞްލާުޙކުރުމަށް ޓަކަިއ ެއކުލަަވއިލަންޖެހޭ

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު  ހަތް

ނޑިޔާެރއްެގ ކުރިމަްއޗަްށ ހާ ނުޑ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅަނީ، ފަ  395ޒިރުކުރުމަކާ ނުަލއި ހަތް އުވާލުމަށް އަުޅގަ

ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެއަްށވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ 

 25ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާއިުރ، މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭތާ ގިނަެވގެން 

ނިޑޔާރެްއގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރަްނާވނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގަ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ  51ިޑއިރު ތެރޭގައި ފަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ ާއއި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުުމގެ ބާރާއި މީހުން ހިފެހެއްޓުމާއި ފާސްކުރުމާއި މީހުންގެ 

 400ންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުށްކުށަްށ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރެޭވ މުދާ އަތުލުމާއި ހައްޔަރުކުރެޭވ މީހު

 51ވަނަ މާއްާދއާއި  51މީހުން މިނިވަންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އެނޫންވެްސ އުސޫލުތައް ޤާނޫނުައސާސީެގ 
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ނުަގިއވާ ުއސޫލުތަކަކީ ޤާނޫނުއަާސީސެގ ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ، ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫ 59ވަނަ މާއްދާ އާއި 

އިސްވެދެންެނވި މާއްދާތަާކ ަތޢާރުޟުވާ ުއސޫލުތަކެްއ ކަަމށް ފެންނާތީ. އަދި ޤާނޫނުައސާސީން ލިބިދޭ ެއއްެވސް 

އަސާސީ ަޙއްޤެްއގެ ެއްއވެްސ މިންވަރެއް ހަނިކުެރވޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުާވ ގޮތުގެ މަތީން ަރއްޔިތުންގެ 

 405ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ކަމަށް ވާހިނދު، އެފަދަ ޤާނޫނަކުން ވިޔަްސ ެއއިން ޙަްއޤެއް ެއްއވެސް މިންވަަރކަށް؛ މަޖިލީހުން 

އެއިން ެއއްވެސް ޙައްެޤްއެގ މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން ދިމީޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެފަދަ ޙައްޤުތައް 

ނިޑޔާރެްއެގ  11ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރަށް ކަމުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާީތ، ފަ

ދުވަހަށް ވުރެ ިދގު ުމއްދަތަށް އަދި ަބެއއް ޙާލަތްތަުކގަިއ ެއއަށް ވުރެ ވެސް ިދުގ  7ކުރިމައްޗަްށ ހާޒިރުކުރުމަާކ ނުލައި 

ތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ މުއްދަތަށް މީހުން ބަންދުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްަފއި ބެހެއްޓުމަކީ މިނިވަން ދިމީޤްރާ

 410 އުސޫލެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ބާރަށު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު. އާދެ! މި ބިލަށް ޖުމްލަ ބަހުސަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖު  51ިސކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީ އަްށ  5މިނެުޓ  31ގަިޑ  1ރު. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ގަިޑއި 3މްލަ ކަ

 415ސިކުންތު.  34މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  24މިނެޓު  24ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  52މިނެޓު 

ނޑު  4 މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 4ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  މިނެޓު. އާދެ! އަޅުގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާފަންނު  މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާ އަށް ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން. އަުޅގަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް.

  

 420 ކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަ

. ސަރުކާރު ފަރާތުން ދެންމެ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވަަޑިއގެންއިރު الم عليكمالس  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ހީވާކަހަލަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ަކމެއް ކޮށްދެްއވާފައޭ މި ވަަޑއިގަންަނވަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ުދވަހަށް ވުެރ ދިގު ުމއްދަތަކަްށ  7ަގޅަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވަނީ މީ ސީދާ ބާޠިލު ޤާނޫނެއްކަން. ރައްޔިތުންނަށް ރަނ

މި އޮންނަ އޮތުން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށް، މުޒާހަާރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ވަނީ 

 425ބިލަކީ، ހަމަ އެއްެވސް ތާކުންތާުކޖެހޭ ބިލެއް ނޫން. އެއީ ހަމަ އުަވއިލާފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން. މީގެކުރީގައި ިމ  އޯލްރެޑީ ބާޠިލު ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ނޫނިްއޔާ ޤާނޫނެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ

އްދަކުރަނީކީ ނޫން ރާއްޖޭަގއި މުޒާހަރާ ޤާނޫނުގެ ކުރީގައި މިކަން ކުރަމުންދިޔަ ގޮތް؛ އޭުރގެ ޤާނޫނުން ވެސް ހު

ނުޑ  އިނގޭތޯ. ެއއްވެްސ އިެރއްަގިއ ހުއްދަކުރަނީކީ ނޫން. އެަކންތައް ކުރަމުންދާ ގޮުތގެ ުކޑަކުަޑ މިސާލެއް އަުޅގަ
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 2111ފެބްރުއަީރ  27ދަންނަވައިލާނަން ހަމަ ކޭސްެއއް ދަންނަވާލުމުެގ ގޮތުން. ޢުަމރު ޖަމާލު، މއ. ތިނަދޫ / ާމލެ، 

ނިޑ  4ކުިރއަށް އޮްތ ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން   430އަހަރުދުވަހަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުވަުދ އަތޮޅު ެދކުނުބުރީގެ ގޮ

އަށް މީނާ ކުރިމަތިލުމަށްފަހު ގދ. ތިނަދޫަގއި ތާއީދު ހޯުދމަށް މަސައްކަތްކުިރއިރު އެ ރަށު ފީރޯޒުގެ އަށް މީހުން 

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ޮއތަސް ޙަޤީޤީ ޖުމްހޫރިއްޔަތެއް  އެްއކޮށް ޖަލްސާ ބާއްަވއި، ިމ ޖަލްސާގައި މިހާރު މި ރާްއޖޭގައި

ނޑޭ، އެމެިރކާަގއި އޮންނަ ކަހަލަ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް މި ތަނަކު ނެތޭ،  ނެތޭ އަދިވެސް އޮތީ ރިޔާސީ ރަސްކަމުގެ ގޮްތގަ

މަޖިލީހުެގ ވިރާސީ ރަްސކަމެްއގަިއ ހުންނަ ބައެްއ އާދަަތއް އަދިެވސް ފިލައިނުގޮްސ އެަބ ހުްއޓޭ. ރަްއޔިތުންގެ 

 435މެންބަރުންނަކީ މިނިވަން ޚިޔާލުދީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަތއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުަރންޖެހޭ ބައެކޭ. މިހާރު ތިބި 

މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވަމުންނުދާ ނަމަ، އެ ބަޔަކު ނުހޮަވއި، ުޒވާްނ 

ހޮުވމަކީ ތިޔަ ކަހަލަ ުޒވާނުން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ ބުނެ، ވާހަކަދައްަކއި ހަދާފައިވާ ކަމަށް މިނިވަން ޚިޔާލުގެ މީހުން 

 7ގައި. އެންމެ ފުރަތަމަ  1999އޮްކޓޯބަރ  29ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލުމަށް؛ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހައްޔަރުކުރީ 

 31ުދވަސް،  31ދުވަސް،  31ުދވަްސ،  31އި ދުވަްސ ހޯދީ. ެއައށްފަހުގަ 14ދުވަސް ހޯދުމަށްފަހުގައި އަެނއްކާ 

 440 342ުދވަސް؛  31ދުވަސް،  31ުދވަސް،  31ދުވަސް،  31ުދވަސް،  31ދުވަސް،  31ުދވަސް،  31ދުވަސް، 

ދުވަހުގައި ތަޙުޤީޤަށް ަޓކައި ޖަލުގައި. މައްސަލަ ސާބިެތްއ ނުވޭ. މީ އަނިާޔވެރިކަން ިމ ރާއްޖޭގައި އޮތް މިންވަުރ، 

ސް. އެހެންވީމާ، މުޒާހަރާ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން ވަނީ މި ޙައްޤު ހޯދާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ބާޠިލުވެފަިއވާ ޤާނޫނުތަކެްއ، ނޫނިއްޔާ މިކަމާ ބެހޭ ބިލުތަެކއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭުނމެއް ނެތް. އަިނޔާވެިރކަން މި 

ނުޑ އަިމއްލަައކަށް ދިަޔއިން؛  ރާއްޖޭަގއި ގޮއްަސިއވާ މިންަވރު މީގެ ކުީރަގއި. ސީދާ ، 1، 4، 5، 3، 2، 1އަުޅގަ

 445މިސާލެއްގެ ގޮުތގަިއ، ނަމޫނާ ދޯނި މަޝްހޫރު. ސ.ހިތަދޫ އޯިކޑުމާގެ އިބްރާހީމް ާޝނުގެ ހައްޔަާރ ބެހޭ. މިއީ 

ންނަ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންގެ ފަާރތުން ވަކީލެްއގެ ގޮތުަގއި އޭުރގައި ރެޕްރެޒެންުޓކުރިން. އޭުރގައި ެއކަން އޮ

ނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ުމވަްއިކލު، ނޫނިއްޔާ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ވެސް ދަންނަވަންތޯ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހައިބަތުބޮޑު ފަ

ނޑިޔާރު ޖަލުގެ ކުަޑގޮޅިައކަށް ވަަޑިއގެން ދެ ފަރާތުގައި ބަޑިޖައްސާފަިއ  މީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހައިބަތުބޮޑު ފަ

މުއްދަތު މި ޖަހަނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ މިނިވަންކަމާ އެކު މުއްދަތުޖަހާނީ ވެސް؟ މިސާލެއްގެ ގޮުތގައި މި އިންނަަވއިގެން 

 450ވަނަ ދުވަހު ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުން  2111ޮނވެމްބަރ  11އޮތީ އެއް މަްއސަލަ. 

ހިާރއްޖޭގެ އުފެދިފައިާވ ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ަވއްޓާަލއި ދައުލަާތ އެްއވުމެއް ޭބްއވުމަށް މާލެ ައށް މީހުން އެއްކޮްށ، ދިވެ

އެާހކަށްހާއިރު ނަމޫނާ ދޯނީަގއި  21:31ވަނަ ދުވަހުރޭ  2111ޮނވެމްބަރ  1އިދިކޮޅު ހަރަކާތްަތކެްއ ހިންގުަމށް ރާވަިއ، 

ރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އަްއޑު އަތޮޅު މަރަދޫ ބަނދަުރން ފުރައިގެން މާލެ ައއުމަށް ޓަކައި ދަތުރުކުރުމަށް ސަުރކާ 

މި ޢަމަލުގައި ެއއްެވސް ވަަރަކށް ބައިވެރިުނވުމަށް އެްނގުމުން ވެސް ދައުލަުތގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި ާރއްޖޭެގ 

 455ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިދަތުރު އިތުރަށް ކުރިއަށް ުނެގންގޮސް އެނބުރި އަްއޑު ައތޮޅަށް ދިއުމަށް ތަކުރާރުކޮްށ 
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އިންޒާރުދިނުމުން ވެސް އެކަން ޤަބޫލުނުކޮށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ހުށަހެޅުުނ  ނަސޭހަތްދީ

މައްސަލަެއއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ، އެތައް ދުވަހެއް ޖަލުގައި ހައްޔަުރ، އިނގޭތޯ. ީމ މި ޤައުމުގައި ކަންތައްތަްއ 

ފެބްރުއަރީ މި  7ފެބްރުައރީގައި ކަން ހިނަގއިދިަޔއީ ެއގޮތަށްތޯ؟  1ަގޔާއި ފެބްރުއަރީ 7ވެދިޔަ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން މި  ރާއްޖޭގެ ވެިރކަން ބަދަލުކުީރ އެގޮތަށްތޯ؟ ރާއްޭޖގައި ައނިޔާވެރިކަން ހުރި ގޮތް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 460ކޭ އެީއ. އަޅުަގނޑުމެން ދުވަހަކު، ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދުވަހަކު ބޯނުލަނބާނެ ފިކުރެކޭ، އުސޫލުތަކެކޭ ގޮތްތަކެ

ނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލުމުން މި ރާއްޖޭގައި  ދުވަހަކު ބޯނުލަނބާނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް އަނިާޔވެިރ ގޮތެްއަގއި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ހަްއޔަރުކުެރވިގެންުނވާނެ. ނާއިންސާފުން 

ަގޑިއިރު ވަންދެްނ  25ނެ. އަިދ ހައްޔަރުކުރުުމގައި ުމއްދަތުޖެހުމުގައި ވެްސ، މިސާލަކަްށ ހައްޔަރުކުެރވިގެންުނވާ

ބޭންދިދާނޭ އެހެން ބުންޏެއް ކަމަކު ެވސް ނުބޭންދޭނެ. ރަނގަޅު ހެކިތަެކއް، ެއކަށީގެްނވާ ހެކިތަެކއް ކުރިަމއްޗަްށ 

 465ކުރަނީކީ އެހެނެްއ ނޫން. މިހާރު މިއަދު ހޯމް ނާންނަހާ ހިނދަކު ބަންދެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. މި ރާއްޖޭގެ މިކަން 

މިނިސްޓަރު މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން. ކުރީ ދުވަހު، ހޮިނހިރު ދުވަހު އިޒުރޭލާ ދެކޮަޅށް، އިޒުރޭުލގެ ޢުދުވާނުތަކާ 

ލުމުން ދެކޮޅަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ޤަރާރެްއ ފާސްކޮށް، އެ ޤަރާރުގައި ާވ ގޮތުގައި ސުލްަޙވެރި ހިނގާުލމެއް ހިނގާލީ. ހިނގާ

ހޯމް މިނިސްޓަރު މިހާރު އަމުރުކުރައްަވއިފި ޭއގެ ބަިއެވރިވި އެންމެންގެ މަްއޗަށް ަދޢުވާކުރުމަށް. އަނިާޔވެރިކަން 

އަނެއްކާ ޢިޔާަދވީ. އަނެްއކާ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަނިާޔވެރިަކން. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެްއެވއުޅުމާ، މި ބާވަތުގެ ހުރިހާ 

ނޑުމެން އަސާސީ ަޙއްޤުތަެކއް ފޭރިގަ  ނޑުމެްނ ދަންނަވަން އަުޅގަ  470ތުމުގެ ޢަމަލުތައް ކުރަމުްނ މި ދަނީ. އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީން މިފަދަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެްއވެުއޅުމުގެ ިމނިވަންކަމާ، މިކަހަލަ ޙައްުޤތަކެއް ދުލެއް ނުކުރާނެ. 

ރުުމގަެއއް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަކަށް ުނޖެހޭނެ މި ކަންތައްތައް ިމ ޙައްޤުތަްއ ޙިމާޔަތްކު

ނޑު ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.   ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

 

 475 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހަތް ދުވަހަްށ ، 71/4ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނުޑ ވެްސ ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮުތެގ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ މި ބިލު 

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ވާތީ، އެކަމަށް ެއްއޗެްއ ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން. އާދެ! މި ބިލުގެ ސަބަބުން 

ޤީޤަތުގަިއ ފާހަގަވެގެން އެބަ ދޭ މިއަދު ވެރިކަމުަގއި މި އޮތް ދިވެހި ސަރުކާރަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަ

 480ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަްށ ކިހާ އޯގާތެރި ސަރުކާެރްއކަން. ސަބަބަކީ މި ސަރުާކރަކުން އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ 

ން އެއްވެސް މީހަކު ހިފައިހައްޔަރުކުރާކަެށއް. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ބޭނުމެއް ނުވޭ ޤާނޫނާއި ގަާވިއދުގެ ބޭރު

ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤާނޫނު މިހެން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރެވެމުްނދާއިރުަގއި މިގޮތަށް ކުރީަގއި 
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ަގނުޑ ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް މިހެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަކުަގިއ ކުރިމަތިވާކަން އަޅު

ނޑު ވެސް މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވި ބާރަށު ާދއިރާެގ  ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

 485ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން 

 ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު އިްބރާހީއްޑޫ ދާއިރާ ތޮ

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މި ބިލަީކ، އަސްލު މި ޤާނޫނަކީ ބާތިލު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

 490އްޔަރުކުރުާމ ޤާނޫނެއް. އެހެންވީމާ، މިއާ ެބހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރުމުެގ މާ ބޮޑު މާނައެްއ ނެތް. ނަމަވެްސ މީހުން ހިފައިހަ

ނޑު ވެސް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ނަންގަނެލަން  ބެހޭ ވާހަކައެއް މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ދެެކވޭތީ، އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ. އާދެ! ޤާނޫނަކީ ފޮތުގައި ލިޔެފައި އޮންނަ ެއްއޗެއް. ޢަމަލުކުރަނީ އިންސާނުން، ވެރިން، އެއާ ޖެހިގެން 

ޖެހިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އަުޅަގނޑު ނަންގަނެލަން ބޭނުންވަނީ، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ެއއާ 

ނޑުމެްނ  އެކު ދިވެހި ަދއުލަތަށާއި ރަީއސް ޔަމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާ އަދި ދަށުގައި ިތއްބެވި މިނިްސޓަރުންނަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ިއން ފެނުނީ އާދައިެގ އެންެމ މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް ވާހަކަދައްަކމުންދާއިރު އިްއޔެަގއި އަޅު   495ގަ

ދަށު ފަންތީގެ ބޭފުޅުން ވާހަަކދައްކަާވ ގޮތަްށ މިނިސްޓަރު އަދީބު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާފަިއާވ ލިޔުންތައް. ަޤއުމުގެ އެންމެ 

ނޑު ވަރަށް އިސްވެރިންާނއި ޕާޓީތަކުގެ ިއސްވެރިންގެ އަުގެވއްޓޭ ގޮތަށް އެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ވާހަ ަކދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނުޑ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަނީ އެ ބާވަތުގެ ޢަމަލުތައް ކުރުން 

ހުއްޓާލަން. މީހުން ހައްޔަރުުކރުމާއި ދޫކޮށްލުމުގެ ބާުރ ެއިކ ސިފަސިފައިަގއި ަދއުލަތަށް ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ 

 500ރުން ލިބިގެންދާއިރު، މިފަދަ ބިރުވެރި މާޙައުލެއް ޤައުމުގަިއ އުފެދޭ ގޮތަށް އިސްެވރިން އިމުގެ ބޭ

ވާހަކަދަްއކަިއގެންނުވާނެ. އެީއ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ކޮްށެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑު އަމިއްލަ ަހއިސިްއޔަތުން 

ރާއި ޢިއްޒަތް ކަތިލުމަީކ ނުވަތަ މީހެއްގެ ކަރާމާތް ހަމަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން އެކަން ކުށްވެރިކުރަން. މީހެްއެގ އަބު

ނޑުމެންނަކީ ަސްއތަ އިން ސައްތަ މުސްލިމު  ނަގާލުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބެިލޔަސް ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ޫނން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ަވރަށް ފޮނި އުއްމީދެއްަގއި ަވރަށް މާތް މަޤްޞަދެ އްގައި ޤައުމެްއގައި ތިބި ދިވެހި ރަްއޔިތުން. އަުޅގަ

 505ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޮވާފައި މި ތަނަށް ފޮނުވާފައި ތިބި ބައެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ވަކާލާތުކުރާނަން ސަރުކާރާ 

އެްއކޮޅަށް ިވޔަސް، ސަރުކާާރ ދެކޮޅަށް ވިަޔސް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މިފަދަ 

ނުކޮށް، ެއުކވެރި މާޙައުލެްއގައި މި ަޤއުމަށް ކުިރއަށް ެގންދެވޭނެ ގޮތަށް މަގުފަިހވާެނ ކަންކަން ސަރުކާުރގެ ތެރެއިްނ 

ގޮތަކަށް އެންމެ އިސްބޭފުޅުްނގެ ފަންތީން ފެށިގެން އެންމެ ދަށަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްުވން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 
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 510 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޣަފޫރުާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިކު

ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ މުއްދަތަށް ވުރެ ގިނަ މުއްދަތަށް ، 71/4ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ  މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު މި ސަރުކާރުން ވަރަށް އުފަލާ އެކު ުއވާލުމަށް ހުށަހެޅީތީ ހަމަ އަޅުގަ

ޑަށް ުޝކުރުދަންނަަވން. ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅުގަިއ އެބަ ވިދާުޅވޭ މިީއ ސަރުކާރުގެ ެހޔޮފުޅުކަމޭ. މި ވަރަށް ބޮ

 515ޤާނޫނަކީ މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަސރުކާރުގެ ައސްލު ސިފަ ދައްުކވައިދޭ ޤާނޫނޫ މީ. އެއީ އަްސލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ބެއްަގއި ެވސް އެހެރީ ވަރަށް ތަފްސީލުޮކށް ލިޔެވިފަިއ، މި ހުރިހާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ހުރިހާ ބާ

ޙައްޤުތަކެްއ ލިބިގެްނވާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ބާޠިލު ޤާޫނނެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެްނ ތިމަންނާމެންގެ ހެޔޮކަމޭ، 

މާ، ދެން އެއީ ތަންފުކެއް ތިމަންނާމެން މި ދޫކޮށްލަނީއޭ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކިަޔއިގެން މި ތަނުގައި ވާހަކަދެްއކީ

ބޮޑުވަރު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަސްލު ސޫރަ އަކީ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަސްލު އަާސސަކީ. ޭއެގ 

ނޑުމެންނަށް މަންޒަރު، ކުރެހިގެންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ   520މަތީގައި އަުޅގަ

ތަންމެ ޙައްޤުަތކެއް މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ެއ ދަނީ. ލިބިގެންވާ ކި

މުޒާހަރާކުރިޔަސް ހުއްދަނަާގަކށްނުޖެހޭނެ. އެހެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެިވގެްނވާ އެންެމހައި ޙައްޤުތައް ަރއްޔިތުންނަށް 

ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ސާފުނުވާ އެއްެވސް  ބޭނުންކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ބާރު މި ޤާނޫނުއަސާސީން

ކަމެއް ނެތް. ޮއޅިފައި އޮތް ަކމެއް ވެސް ނެތް. މި ަޤއުމުަގއި ރަްއޔިތުންނެއް އެނބުރި ަފހަތަކަށް ނުދާނެ. ހަމަ ބާރަށް 

 525އްކަން. އެ ބޭފުޅުންގެ ކުރިއަށް ދާނީ. މި ޤައުުމެގ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ިމއީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ަޤއުމެ

މިނިވަންކަމާއި ޙުދޫދު އެކަަށއެޅިފަިއވާ މިންވަރު އެ ބޭުފޅުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ އެންމެހައި ބާބުތަކަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ފަރިތަ، އެ ޭބފުޅުން ދަންނަ ބާބުތަކެއް. 

ކުުމގެ ަކންތަކެއް ދެނެއް މި ޤައުގަިއ އަށައެއް ނުގަންނާނެ. މި ޤައުމު މިނިވަންކަމައިގެން އެހެންވީމާ، ބިރުދެއް

ރައްޔިތުންގެ ަޤއުމެްއގެ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ދާނީ. ބާތިލު ޤާނޫނު މި ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އަނެއްާކވެސް މިއީ ެއ 

 530ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭކަން ެދއްކުމަށް ަޓކަިއ  ބޭފުޅުން ހެޔޮކަމާއި އެ ބޭުފޅުން އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި ެއ ބޭފުޅުން

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެްއގެ ޮގތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ދެއްކީާމ، ދެން ތަންދޮރުދަންނަ މީހުން ތިބެގެން ކުރާނީ މަލާމާތް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މި ބިލާ ޮގތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ޝު  535ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ތެދެއް، މި ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ފުށުއަރާ ޤާނޫނަކަށް ވާތީވެ، މީތި އުވާލަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ. ބައެއް 
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ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި. ތެދުފުޅެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް 

ހިނގައްޖެ މި ޤާނޫނު މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުރީ ދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ބަެއއް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިން ވެްސ 

ސަބަބަކީ މި ބާޠިލު އެއްޗަކަްށ  ހިފައިހައްޔަރުކޮްށ، މި ޤައުމުެގ ބައެއް ިވޔާފާރިވެރިން ވެްސ ހިފައިހައްޔަރުކުރި ތަން.

 540ވިޔަސް މީތި ުއަވއިނުލާހާ ހިނދަކު މި ޤާނޫނު އޮވެއްޖެްއާޔ ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީވެ މިކަން ކުރަންޖެހެނީ. 

އެހެންވީމާ، ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮީތ އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުމަކުން އޭގެ 

ށް ޢަމަލުކުރާކަށް. ބޭނުންވަނީ ޢަމަލުނުކުރެވޭ އެްއޗެްއ ވުޖޫދުަގއި ނުބާްއވާ އޭތި ުއވާލަން. ެއ ސަބަބަށް ޓަަކިއ މައްޗަ

މީތި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ހަމަ އުވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ކަމަށް 

 ކަށް އެުދނީ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރާތީ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަ

 545 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމާމި

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ  ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މީހުން ހިފައިހައްޔަރުކުރުމުެގ  7`. އާދެ! އަުޅގަ

ވަނަ ދުވަހުން  1ހަރުގެ ޮއަގސްޓު މަހުގެ ވަނަ އަ 2117ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުވެގެން ައއުމާ ގުިޅގެްނ 

ފެށިގެން ބާޠިލުވެފައިވާ ެއްއެޗއް. އޭގެ މަްއޗަކަށް ޢަމަލުުކރުމަކުންނުދޭ އެ ޤާނޫނު އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް. މި 

 550 ޤާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންެވގެްނވޭ، މި ޤާޫނނުއަސާސީާއ ޚިލާފު ެއއްވެްސ ޤާނޫނަކީ ބާޠިލު ެއއްެޗއް 

ނަޑއެޅި ަބޔާންެވގެްނ. އެހެންވީމާ، ކޮސްމެޓިކު ުނވަތަ ރަްއޔިތުންނަށް ތިމާމެންނަކީ މާ ރަނގަޅު ބަެއއްކަން  ކަމަށް ކަ

ދައްކުަވއިދޭން ކޮންމެހެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބޭނުމެްއ ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ބާރުލިބިގެންވޭ 

ހެޅިފައިވާނެ، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް ައއުމާ ގުިޅގެން އޭގެ ދަށުން މިހާރުވެސް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ހުށަ

އަހަރު ކުރިން ފޮނުވައި އެ  3އަހަރު ކުރިން،  2ބާޠިލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކެްއގެ ާވހަކަ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަްށ، މީގެ 

 555ންވީމާ، މިހާރުވެސް މި މަޖިލީހުގައި އެްއޗެހި ތަޞްދީޤުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފައި ވަނީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެ

އެ ބިލު މިތަނަށް އައިސް ވަކި ގޮތެއް ނުނިމި އޮތީ ތަޞްދީޤުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން. އެ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ގިަނ 

ބާތިލުކުރާ ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާްނވެެގންވޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެްނ ވަގުތު ނަަގއިނުލާ މިކަހަލަ 

ކެއް ަބއިވަރު ިލސްޓުކޮްށގެން ައއިސް ިމގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ހުށަހެިޅގެންދިއުމަކީ މާނަެއއް ނެތް ކަެމްއ ބިލުތަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ މި ބިލު ހޯއްދަަވިއގެން،  ނޑު ދަންނަވާނީ. އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

 560ހޯއްދަވަިއގެން، އެ ފޮލޯއަޕްކޮްށގެން ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލުމަށްފަހުގަިއ  ތަޞްދީޤުނުކުރައްވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބިލު

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ މާއްދާަތއް؛ ތަޢާރަޟުވާ ޤާނޫނުތައް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟުވާ ޤާނޫނުތައް އުވާލުުމެގ 

މިގެންދާނެ. މިހާރު މިގޮތަށް ކަންތައް ކުިރއަށް ގެްނގޮސް ނިންމާލުމުން މާ ފަސޭހަވާނެ. އޭރުން އެއް ފަހަރާ އެކަން ނި 

ޤާނޫނަކުން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ބަޔަކުން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކުރިކަްނ 
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ދައްކައި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑު އޮުޅވާލުންތައް މި ެގނެސްދެވެނީ. އެހެންވީާމ، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް 

 565 7ވަނަ އަހަރުގެ ޮއގަސްޓު ަމހުން ފެށިގެން މި ދަނީ.  2111ގުިޅގެން، އިޞްލާުޙެވގެން ައއުމާ ގުިޅގެން  އައުމާ

ނޑު އެ ވިދާޅުާވ  ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމުގެ ޤާނޫނު، އެއީ ޢަމަލުކުރާ ެއއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި ބެލިގެނެއް ނޫން. ާއދެ! އަޅުގަ

ހަްއޔަރުކުިރ ވެސް މީހެއް. އެހެންނަމަެވސް އެ ދުވަހު ވެސް ިދޔަީއ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިއީ

ނޑިޔާރުންގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެިވގެން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނާ ެއްއގޮތަށް ބެލިގެންދިަޔއީ. އަިދ  25 ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ފަ

އްޔަރުކުރި. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނެވި ޔާމީން ޢަްބދުލްޤައްޔޫމު ެވސް ހަމަ ހަ

ނޑުެމން ހައްޔަރުގައި ތިބީ. ދެން  25އޭނަވެސް ދިަޔއީ ހަމަ   570ގަިޑއިރުގެ ތެރޭަގއި ކޯުޓގެ ބަހެއް ލިބިގެން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަދި އެނޫްނވެސް ެއންމެ އާދައިގެ ަރއްޔިތުމީހާ ެވސް ބަންދުކުރެވިގެންާދއިުރ 

ނޑުމެންަނށް އެނގޭ ވަރަށް ސާފުކޮްށ. މިއަށް ޢަމަލުކު ރެވިގެންދަނީ ެއ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ދެންނެވި ގޮތަށްކަން އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް މީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުެރވިފައި ވަނީ ސަރުކާރަކާ އެކަންޏެއް ވެސް ނޫން. 

ގެްނވޭ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް ޒިންމާއެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންތިޤާލީ ާބބުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާްނވެ

ނޑުމެން އެކަން ެއގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައި   575އެކަން ެއގޮތަށް ނިންމުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކުރެވިަފިއ ވީހިނދު، އަޅުގަ

ނޑު މި ނުބާއްވާ މިކަން އިސްަނގަިއގެން ކުިރއަށް ގެންިދއުމުގެ މުހިއްމުކަން އޮތް ވާަހކަ ަދންނަވާލަން  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ  ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ާއދެ! އަނިާޔވެރިކަން، ކުރުމާިއ ނެތުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ އެނގޭ މިހާރު ކިހިނެއްކަން ސަރުކާރުގެ ަބއެްއ 

ނީ. ކޮންމެގޮތަކުންެވސް މައްސަލަެއއް ހޯދައިގެްނ ވެސް މީހެްއގެ މައްޗަްށ ވަޒީރުްނގެ ިވސްނުންފުޅު މި ހުންނަ

 580ދަޢުވާކުރާނެ ކަންތައްތައް ފެްނމަތިކުރުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ވިސްނުންކަމާ އަދި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ވިސްނުންކަން ވަރަްށ 

ޭވ ވަރަށް ަރނގަޅަށް. އެހެންވީމާ، އެީއ ސާފުކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ނާއިުބ ރައީސް، އާދެ! އަޙްމަދު ައދީބު ވިދާޅުވެަފއި

ނޑުމެންނަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރުެގ ވިސްނުމާއި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވިްސނުން އޮތީ ކޮން ގޮެތއްކަްނ  ވަރަށް ރީތިކޮށް އަުޅގަ

 . ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިްނ އިންޓަރިވއުައކަށް ެވގެންދާަކން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

 585 މް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ދިުގ މުއްދަތަށް މީހުން ބަންދުކޮށް ، 71/4ޝުކުރިއްާޔ ޢިއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީ ދުކުރަން މި ޤާނޫނު ހިފައިހައްޔަރުކުރުުމގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިބލު؛ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިތާނގައި ވަރަށް ގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުެވއްޖޭ މި  އުވާލުމަށް. އަުޅގަ

ޤާނޫނު މީގެ ކުރިންވެސް މިއީ ބާޠިލު ޤާނޫނެކޭ. ރަނގަޅު ބާޠިލު ޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ތާނަގއި މީހުން 

 590ކުިރއިރު މިހާރު މި އޮތް ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ މިހެން ވުޖޫދުގައި އޮްއވާނޫންޯތ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ހިފައިހައްޔަރު
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ނޑިޔާރުންނާިއ މީސްމީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެްނ ގޮސް އެތައް ދުވަހަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްގެން ތިއްެބވީ.  މި ރާއްޖޭގެ ފަ

ހެން އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ކުރީެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް، ިމ ހަމަ އޭރު ހަމަ މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް މި

ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ވެްސ ޢަމަލުނުކުރެވިދިޔަ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ހަމަ ހައްޔަރުކުރަން މީހަކު 

ެއކަހަލަ  ބޭނުންވާއިރަށް މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ދިޔައީ ހައްަޔރުކުރަމުން. މިއަދުގެ ސަރުާކރަކުން ނުކުރައްވާނެ

 595ޔާމީންގެ ސަރުކާުރަގއި މިކަން ނުކުރައްވާނެކަުމގެ هللا ކަމެއް. އެ ކަންތައްަތއް ކުަރއްވާަފއެއް ނެތް. ރައީސް ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިހާތަނަށް ކުރައްވާަފއެއް ވެސް ނެތް. ކޮްނ ބޭފުޅެއްތޯ ހަްއޔަރުކުރެްއވީ؟  ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ނޑު ައހަރުގައި ވެސް އޭގެ ކުރިން  3އަހަރުަގއި ވެސް އަދި  4މެްނނަށް އެބަ ފެނޭ މިދިޔަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 11ދުވަހަށް،  11މަސްދުވަހަށް ވެސް،  7ުދވަހަށް، ކީއްކުރަން  7އަހަރުަގއި ވެސް މީހުން ހިފައިހައްޔަުރކޮށް 

ން ކޯޓަކަށް ގެންޮގސްގެންތޯ ޤާޟީ ދުވަހަށް، އދ. ޔުނަިއޓެޑް ޭނޝަންސް ތަންތަނުން އެންގީމަ ވެސް ދޫނުކުރާނަމޭ. ކޮ

 600ހައްޔަރުކުެރއްވީ؟ އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ވާހަކަފުޅުަތއް މި މަޖިލީހުގައި ދެްއކެވީމަ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުން 

ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެއް  ކޮްށ އޭރުވެސް ެބއްލެިވ، މިހާރު ބެއްލެިވ، ޭއގެ ކުީރގައި ވެސް ބެއްލެވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވަނީ ާވހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ލޮުބވެތި 

ރައްޔިތުން މިއަދަކު ނޫން މަޖިލިސް ބެއްލެވީ. މިއަދަކު ނޫން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަްނކަން އެނގެނީ. މި ހުރިހާ 

ތިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުުލގަިއވާ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަން. އެހެންވީމާ،  ޒަމާނެއްަގވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި

 605އަޅުަގނުޑވެސް މި މަޖިލީހަށް ހަމަ މި އައީ ފުރަތަމަ އަލަށް މި އައީ. އެހެންނަމަވެސް މި ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ ތާނގަިއ 

އަުދ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ެވސް މި މަޖިލީހުގައި ތިޔަ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވެްސ، މި

ނޑުމެން ރޯނުގައި ޖައްސަންެވގެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިޭވ. އަޅުަގނޑު މިތިބީ ބަލަން. މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުޖެއްސޭނެ  ފާޑުފާޑު ބިލުތައް ވައްދަިއގެްނ ފާޑުފާޑުގެ އެްއޗެހި ވައްދަިއގެން އުޅުްއވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ރާއްޖޭގެ ރައޔިތުންނަށް ޚިދުމަތުގައި މި ތަނަށް ވަދެފަ. އިހަކަށްދުވަހު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިއަކު . އަުޅގަ

 610ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ވެއްެދވި ބިލެްއ، ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ިބލު؛ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަްށ 

ށް ޓަކައި. ކަރަންޓާއި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި މި ކަންތައްތައް ތަރައްޤީ އާއި ލާބަ އާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަ

ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކަިއ. ކޮަބިއތޯ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު ރޮޒައިނާ؟ ވޯޓުނުދެްއވާ. ވޯޓުނުދެްއވާ. މިއަުދ މިތަނަށް 

ކާތޯ؟ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ކޮން ބިލެއްތޯ ވެއްދެވީ؟ ެއހެންވީމާ، ކޮން ހުށަހެޅުމެއްތޯ ހުށަހެޅުއްވީ؟ ކޮންކަމަ

ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަށް އޮޅުވާލަްނވެގެން ތި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޖައްަސވާނެ ކަމެްއ 

ނޑުމެން މި ތިބީ އަޑުއަހަން. މި ރާއްޭޖގެ ކިތައް ަރއްޔިތުންތޯ، ކިތަްއ   615ނެތޭ. ތި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުަތއް ވެްސ އަުޅގަ

ދުވަހަށް ވުރެ ިގނަ ދުވަހު ވެސް ތިބޭ. ތި  7ވާނުންތޯ ޖަލުަގއި ެއކިެއކި ކަންކަމާ ގޮސް ތާިށވެފައި ެއ ތިބީ. ޒު

ނޑުމެން ނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ  ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަެއއް ެވސް ނުދައްކާ. އަުޅގަ
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ޖޫމްހޫރިއްޔާ ހިފައިހައްޔަރުކޮްށގެން ގޮސް ކިތަްއ ހިފައިހައްޔަރުކުރަން ބޭނުން؛ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް

ނޑިޔާރުން ެވސް ގެްނގުޅުްއވި. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން،  ދުވަހަށްތޯ ގެންގުުޅްއވީ؟ ޤާިސމް އިބްރާހީމް ގެންގުޅުްއވި. ފަ

ނ  620ޑިޔާރަކު އަޅުަގނޑު މި ދެނީ ޔަޤީންަކން. ނުކުރަްއވާނެ ހެއްާކއި ަގރީނާ ނެތި، ކޯުޓގެ އަމުރަާކ ނުލާ އެްއވެސް ފަ

ހައްޔަރުނުކުރަްއވާނެ. އެްއވެްސ ޤާޟީއެްއ ެވސް. ެއްއވެްސ ވިޔަފާިރވެރިައކު ވެސް. މިާހތަނަށް ކުރަްއވާފައެްއ ނެތް. 

ކުށްތައް ަބއިވަރު ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން މަގުމަތީގަިއ އެބަ ުއޅުްއވާ. ވެރިކަންކުިރ މީހުންނާއި ވެރިކަންނުކުާރ 

ނާއި ޢާއްމުންނާ. އެހެންނަމަެވސް ޤާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން ނޫނިއްޔާ އެއިން ބޭފުެޅއްެގ މީހުންނާއި އާދަިއގެ ރަްއޔިތުން 

ގަިއގައި އަތްޕުޅެއް ނުލަްއވާެނ އެއްެވސް ފުލުހެއް ވެސް. ައދި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ޚުދު ވިދާޅުވަނީ، ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑިޔާރުގެެތރެއަކަށް އަތްނުބާުނއްވާނަމޭ. މި ތިބެނީ ރެޔާއި ދުވާލު ޓީ.ވީއާ ެއއްޗެހި ބަލަން. ތިމަންމަނިކު  625ފާނު ފަ

ފުލުހުންނަކަށް ވަކި ކަމަކަށް އަމުރެއް ނުކުަރއްވާނަނޭ. ުމައއްސަސާތަްއ މި ހިނގަނީ. ަބރާބަރަށް ފަންކުޝަން އެބަ 

މަ ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލިސް، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހަމަ ކަމަކާ ގުޅިެގން، ރަނގަޅު ކަމެއް ހަ

 4މިތަނަށް ވެއްދިޔަސް، މި ޤާނޫނު އުއްވާލުމަކުން ކޮންކަެމްއތޯ މީގައި އޮތީ؟ މިއީ އުްއާވލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. މިދިޔަ 

އަހަރު ވެސް މި ުއއްވާލަްނީވނޫންތޯ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ޤާނޫނުތައް އުްއވާލަން ވެސް މި ޖެހެނީ، އޮންނަ ޙުދޫދެއްގެ 

 630މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޯވޓަކުން މި ދަނީ. ނޫނިއްޔާ މި ނޫން ގޮތަކަްށ؛ ތެރެއިން. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން 

އަހަރުަގއި މި ޤާނޫނުތައް އުްއވާލުމުެގ ބަދަލުގައި އަރަިއގެން، ފިްއތައިގެން ތިެބ، މި ެއއްޗެިހ  4އެހެންނޫން މިދިޔަ 

ނޑައި، ބޭނުން މީހެއްގެ ފޫދަށަށް ލައިގެން ތިބެ ބޭނުންވާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބޭނުްނ މީހަކު ތަޅައި،  ބޭނުން މީހަކު ފު

ވިޔަފާރި ހިފަހައްޓައި، މި ަކންތައްތައް ނޫންތޯ މި މަޖިލީހުން؛ އަޅުަގނޑު މިހެން ބަލައިގެން ތިއްބާނޫންތޯ މި ހުރިހާ 

ނޑުމެން ތިބީ  251ކަމެއް ވެދިަޔއީ. މާލިއްޔާތު ޮކމިޓީ އާއި  ބަލާށޭ. ކޮމިޓީގެ ތެޭރގައި ކަންަތއް ދިޔަ ގޮތް ވެްސ އަޅުގަ

 635ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ކަެމއް ނުިދޔަިއއްޔާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ެމންބަރުން އެ ތަނަށް ވަެދ ެއ ތަން ހިސޯރުކޮށްގެންނޫންތޯ 

ތިއްބެވީ. ކޮބައިތޯ ޤާނޫނުަތއް؟ ކޮބައިތޯ ވެރިން؟ ޮކން ގޮތަކަށްތޯ ވެރިން ެވރިކަންކުރެްއވީ؟ އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެން މި ވާހަކަަދއް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މިއަދު މިތާތެރޭގަ ނޑުމެން ިތއްބަކާ ައޅުގަ އި ތި ގޮތަށް ވާހަކަދަްއަކން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ ތިބީ ހަމަ ބަލަން. މަޖިލީހުގައި ނޫން ތިބީ. ގޭ  ދިފާޢުކުރާނަން މިގޮތަށް ވާަހކަދައްކަންޏާ. އަުޅގަ

ތް. އެހެންވީާމ، ތި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ސިޓިންރޫމުގައި ތިބެގެން މަިޖލިސް ބެލީ. ފެނޭ މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ކުރި ގޮ

ނޑުމެން ނުޖެހޭނެ ތި   640އޮޅުވާލަްނ، ޢާއްމުންނަށް އޮުޅވާލަން، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުްނ އޮުޅވާލަިއގެން؛ ނޯޅޭނެ. ައޅުގަ

ބޭފުޅުން ދަހާމާ ރޯނެއްގައި ވެސް. ރަްއޔިތުން ވެސް ުނޖެހޭނެ މިހާރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ބާރަށު ދާއިާރެގ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝުޖާޢު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ، ސަރުކާރަށް ވެސް އަިދ ޢި

ނޑު ބޭނުްނވަީނ މި ހުރިހާ މިކަހަލަ ބޭކާރު ޤާނޫނުތަކާއި މީހުން  ޝުޖާޢަށް ވެސް ތާއީދުކުަރން. އަުޅގަ

 4ކަމެއް ދުއްވާލަން މި ރާއްޖެ އިން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި  ހިފައިހައްޔަރުކުރުމާއި މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމާ، މި ހުރިހާ 
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 645ައހަރު، ދެން އޮތް ތަނުަގއި ެވސް މި ރާއްޖޭަގއި މީހުން ހައްޔަެރއް ެވސް ނުކުެރވޭނެ.  4އަހަރާއި ކުިރއަށް އޮތް 

ވާނީ ހަމަ މި ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުަގއި ވެސް އަދި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްކުަރއް هللا ޢަބްދު

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ގޮތުަގއި، މި ނިޔަުތގައި. ުޝުކރިއްޔާ

 

 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙުސައަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 650އް، ުއވާލަން ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ުއިވގެން ގޮސްަފއި އޮތް ބިލެއް، އުވާލަންޖެިހފައި އޮތް ބިލެޔާ ޝުކުރިއް

ހުށަހެޅުއްވީތީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވަީނ އަދި މިގޮތަށް ުއިވގެން 

ބިލުތައް ުއވާލަްއވަމުން ގެްނދެވި ނަމަވެްސ މިހާރުވެްސ މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއް ކަމަށް ބުނެ، ނޫނީ 

ހެއް ކަމަށް ބުނެ، ކޯޓުން މުއްދަތު ޖަހަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަމަންޢާއްމަށް ގެއްލުން ހުރި މީ

އަހަރު ވަންދެން އެހެްނ  3އަހަރު،  2އެ ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް މިހާރުވެސް އެަބ ދޭ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން 

 655ހަކަށް ވީތީ، ނިކަމެއްަޗކަށް ވީީތ، ނޫނީ ބަހައްޓަމުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި އުޅެނީ ަވކި މީ

ނޑިއެއް ދޭން ބޭނުންވީތީ މިހާރުވެސް އެ ފުރުޞަތު، ދޮރު ހުޅުވިފައި އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތު  މީހަކަށް ބޮ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަ ން ވީހާވެސް ުކޑަވާނެ ގޮަތކަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ލޯމަތިން ވަރަށް ފަހުން ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރެްއ ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

މިތާނގައި އެބަ ފާހަަގކުރަްއާވ އެްއވެސް އަިނޔާވެިރކަމެއް ނެތޭ. ވަރަށް އިންސާފުންނާއި ހަމަތަކުންނޭ ކަންތައްތައް މި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޤައުމުގެ ަރއީސްކަން ކުރަމުން  ރާއްޖޭަގއި ޚާއްަޞކޮށް މި ސަރުކާރުން  660ކުރަމުންދަނީ. ައޅުގަ

ނޑު ވަރަްށ ާގތުން ހަމަ ކައިރީަގއި ހުއްާޓ  އައިްސ ތިބި ވަރަށް ގިނަ ަރއީސުން މިހާރު މި ރާއްޖޭަގިއ ވެސް. އަުޅގަ

ހަމަނުކުރައްަވއި ހާޒިރުނުެވއްޖެްއޔާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރެއް އޮެވގެން އަދި އޮންނަންވާ ޕްޮރސެސް ރަނގަޅަށް ފުރި

ޖޫރުމަނާކުރުން އޮވޭ. އެހެން ކަމެއް ޮއވޭ. ެއކަމަކު ޢާއްުމ ފަރުދަކަށް ވުރެ އަނިޔާވެިރކޮށް ޤައުމެްއގެ ރައީސްކަްނ 

ނޑު ވަރަްށ ގާތުަގއި ފުލުހުންގެ ބޮުޑ  ކުރަްއވާފައި ހުރި ކުީރގެ ރަީއސް ނަޝީދު، ފަރެސްމާތޮޑާަގއި ހުއްޓާ، އަުޅގަ

 665އުޖެއް، ނުރަްއކާތެރި ޙާލަތުގައި ކޮންމެ ފަދަ ގޮތެއް ވިަޔސް ކުޑަުކއްޖެއް ކަމަށް ިވަޔސް އަދި އެހެން މީހެއް ކަމަށް ފަ

ވިޔަސް ވެދާނެ ފަދަ ބޮޑު ޔުނީފޯމެއް އަަޅިއގެން ައއިްސ ބަޔަކު އައިްސ އަަރއި ތަަޅއިގަތީ. ހަމަ ަކއިީރގައި ެއ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންއުޅެނީ ވަކި މީހަަކށް ވީމާ ކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ، މަންޒަރު ފެންނަ ގޮތަށް ހުރިން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން  ކަންތައްތަެކއް އެަބ ހުރެއޭ. ެއ ގޮތަށް މި ޤާނޫނީ އިުމގެ ެތރެއިން ނައްތާލުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

މެންބަރު ާޤސިމް އިބްރާހީމް ވެސް ެއ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުަރން އެބަ ޖެހެއޭ. ހަމަެއއާެއއްޮގތަށް ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑިެއއް ދޭންވީމާ ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ.   670ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެ މީހަަކށް ބޮ

ނޑި   2ޚުދު އަޅުަގނޑަކީ ވެސް މި ކަން ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި މީހެއް. ޙުކުމެއް ނީްއވާ ދޫނިދޫ ކުޑަޮގޅީަގއި މެދުނުކެ
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ނުޑ ޭބއްވީ. ބާްއވާފަިއ ެއކަމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނެްއ ހެދީ. ހަދާފައި ެއ ޤާނޫނުގަިއ ލިޔަން ވެްސ  އަހަރު ވަންދެން އަުޅގަ

ލިޔުނީ، އަދި މި ތަނުން މިހާތަނަށް ޙުކުމް ނީއްވާ ތިބި މީހުންނަށް ޙުކުމް އިއްވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންނޭ. އެހެން 

ނޑަށް ިއއްވާަފއި، ދެން އެ ޤާނޫނުން އެ ތަންޮކޅު ފުހެލީ މިއީ ޤާނޫނެއްަގއި އަހަުރގެ ޖަލު ޙުުކމެއް އަ 14ބުނެ،  ުޅގަ

 675އޮންނަން ރަނގަޅު ތަންކޮޅެްއ ކަމަށް ވިދާޅުވެ. އެހެންވީމާ، މީކީ ނޫން ޤައުމެއްގައި ކަން ހިނގައި ދާންވާނެ ގޮތަީކ. 

ނޑުމެން ވެސް ކުށެއް ުކރީމާ އެ ކުށަށް ޙަ އްޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ. އޭރެއްގެ ޤާނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެގޮތަށް ހަމަ އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ  އިމުގެ ތެރެއިން އޮންނަ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ކާރު ބައެްއގެ ގޮުތގައި ޤައުުމގައި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދިުއމަށް ޓަކައި މަޖިލިސްކުރާ ގެ އިން ވެސް އަދި ސަރު

ހިންގާ ފަރާތުން ވެސް ކަންަތއްތައް ކުރުމަކީ ެއއީ މި ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެޭހނެ ގޮތް، ކުރަން ވެސް ވީ 

ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާާމ  ގޮތް. އެހެންވީާމ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަދި  680ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

ން އެންމެންނަށް އެއް އުސޫލުން ކަންތައްަތއް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް އެކު މި އެދެނީ، އިންސާާފިއ ހަމައި

ބައްޓަންކޮށް، އަދި ސަުރކާުރން ވެސް އެ ކަންަތއް ކުުރމަށް ގޮވާލުމަށް ބާުރއަޅަން ދެންނެވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެްއވީތީ.   ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 

 685 ން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:އިމެންބަރު ުޙސަމަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ހަތް ދުވަހަށް ުވރެ ދިގު މުއްދަތަށް މީހުން ، 71/4އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ބަންދުކުރުމާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަޅުަގނުޑ 

ނުޑ ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުން ިވއްޔާ ެއއަްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ ވޯުޓދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތާއީދުކު ރަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުަޑއިރު މިހެން ކުޅެނިކޮށް ވާރޭ ވެހިގަނެފާނެ. ދެން މިހެން ތިއްބާ މި ވާ ގޮތަކީ ދެން ކޮންމެވެސް 

 690ން ބޮޑިވެަލއިގެން ތިބެންޖެހޭނީ. ގިނައިުރވީމަ ފޫހިވާންފެށީމަ ދެން ހަދާ ގެައކު ފުރާޅުކައިީރަގއި މިކަހަލަ ތަނެއްގައި މިހެ

ގޮތަކީ މާ ކަނަެއއް ޖަހަނީ. އަސްކަނިދަށުަގއި މާކަނާ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ ެދއްތޯ. ެއއީ އިލޮށިޮކޅެއް ހޯދާލަިއގެން 

ނޑުމެން ގޮތްގޮތަށް ލަނބާލީމަ ައޅުަގނޑުމެން ކިޔަނީ މާކަނާ އެކޭ. ެޖހީމަ ކޮންމެވެސް އި ަރކުން ާވރޭ ހުއްޓާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ  ބުނަނީ، މާކަނާ ޖެހި ުކއްޖާ މި ބުނަނީ، ތިމަންނަ މާކަނާ ޖަހައިގެނޭ ވާރޭ މި ހުއްޓުނީ. އަުޅގަ

އެގޮތަށް ކޮންމެައކަސް ުކޑަިއރު. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ގޮތަށް މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމާ ައޅުަގނޑު ެވސް 

ނަޑއެޅުމުަގއި ވެސް ރިޔާސަުތްނ   695އެއްބަސް. އެކަމަކު މިދެން މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދަންވީނޫންތޯ. ތި އޮތީ ވަގުތު ކަ

ނޑަައޅާ ގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު  ނަޑއެޅުމުގެ ބިލަށް ކަ ކީއްކުރަންޯތ، މިސާލަކަށް އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަހައްދު ކަ

ނަޑއަޅަންވީ  . ެއއް ަގިޑއިރުން މި ނިންމާލެވޭނެ. މާ ދިގު ވާހަކަަތކެއް ނުދަްއކާ އެއް ގަިޑއިރު، ދެ ގަިޑއުރު ކަ

ނޑަށް ީހވަނީ މި  އުވާލަްނވެފައި އޮތް ެއއްެޗްއީވމާ އުވާެލވޭ ގޮތަށް ފާްސކޮްށލީމަ މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ބައެއް ޤާނޫނުތައް. މިގޮތަްށ  މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން؛ މިހާރުވެސް ޕަިއޕްލައިންގައި އެބަ ހުރި މީގެ

 700ރިޑަންޑަންޓުކޮށް ުނވަތަ ޢަަމލުނުކޮށް ހުރި ޤާނޫނުތަކެއް އުވާލީމަ އެ ނިމުނީ. އެހެްނީވމާ، ަވގުތު ަކނަޑއެޅުމުަގއި 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ިވސްނުންތެރިކަމެއް ދެްއވިްއޔާ ރަނގަޅުވާނެހެން އަދި ާޢއްމު 

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ކޮމި ޓީން ކަމަށް ިވޔަސް ެވސް. ދެން ސަރުކާުރގެ މެންަބރު ދެންމެ ދެއްވި ޔަޤީންކަުމން އަުޅގަ

ހިތްހަމަޖެހިއްޖެ. އެއީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އަދި ޤާނޫނީ ިއމުގެ ތެރެއިްނ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ނުވަތަ އެހެން މީހުން 

ަވއިފި. ދެން އަޅުަގނޑު ހީކުރީ މިނިސްޓަުރން މިތާކު ނުތިއްބަވާ ކަމަށް ވެސް ހައްޔަރުުނކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއް

ނޑިަތކަކު. އެޮކޅުަގއި ކަމަށް ތިއްބަވާނީ. އެހެންނަމަވެސް ޔަޤީްނކަން ދެްއވައިފި. އިްއޔެ އަޅުަގނޑުމެން ތިީބ   705މި ގޮ

އަދި ވެރިކަންކުރާ ާޕޓީގެ ވަރަްށ ، ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ސިހުމެްއގައި. ެއއީ ނޫހުަގއި އޮތް ހަމަ ވަޒީަރކާ ހަވާލާދީަފއި

އިސް މީހަކާ ވެސް ހަވާލާދީފައި، މިވެނި މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ތިމަންނަ މި ހޯދަނިއްޔޭ. ތިމަންނަ ހޯދާނަމޭ 

ނަޑކަށް ނޭނގޭ މިއަށް ބިރުދެއްކުން ނޫން އެއްޗެއް ިކޔާނެ ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް  ހައްޔަރުކުެރވޭނެ ގޮތެއް. ައުޅގަ

ނޑު ޔަޤީްނކުރަީނ ދެ ން މިއަދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިއްޖެ. ސަރުކާރުން އެވަުރގެ ޔަޤީންކަމެއް ެދއްވީމާ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 710 އެގޮުތގެ މަތީަގއި ތިއްަބވާނެ ަކމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ަވރަށް ބޮޑަށް. 

 

 އްެކވުން:ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެ  މަޑުއްވަރީ

ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން، ބާރަށު ދާއިާރގެ

ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަްށ މީހުން ބަންދުގައި ނުވަތަ ، 71/4ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 715އި ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތުގެ ޤާނޫނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ުއވާލަންޖެހިފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްަޔރުކުރުމުގަ

އަދި މި ޤާނޫނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތިވެ މެންބަރަށް އަދި ސަރުކާރަށް ވަރަްށ 

ޤާނޫނުތައް އުވާލުމަކީ މި  އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކީ ޝުުކރުދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ 

މަޖިލީހުގެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އަދި ކުީރގެ މަޖިލީހުން އެ މަސަްއކަތް ނުކުެރވި އޮތުމަކީ މި ސަރުކާރުން ޭއެގ 

ނޑުމެްނެގ  ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

 720ލްާމއި ސަލާމަތަށް ޓަކައި އަދި ކުީރގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހި، ނުނިމި އޮތް މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ ސި

ޓަކައި ކުރަމުންދާ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެްއކަން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ. ދެން ހަމައެއާއެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާ 

މުގެ ވާހަކަދެެކވޭއިުރ، އަދި ާޚއްޞަކޮށް މީހުން ހިފައިހައްޔަރުކުރުމުެގ އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިފަދަ ޤާނޫނެއް ުއވާލު

ވާހަކަދެެކވޭއިުރަގއި މިތަނުގައި ތިއްބެވި ބަެއއް މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ހިތި ހަނދާންތަކެއް އާެވގެންދާނެކަން 

ނޑުމެން ގެނަިއ، ވަރަށް ުއއްމީދާ ެއކީ ގެ 2119ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.  ަނއި ސަރުކާަރކުްނ ަވނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދި ވެސް ހަނދާނުން ފުހެވިގެނެއް ނުދޭ ިއނގޭތޯ. އޭުރގެ ސަރުކާރުްނ   725ކަންތައްތައް ކުރި ގޮތް އަުޅގަ
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ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގުނާ އަަދދުކުރާކަށް ނޭނގޭ. އަުޅަގނުޑމެންގެ މިއަދުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ުރެގ ސަރުކާރުން ހައްޔަުރކޮށްެގން ދެއްކި ވާހަކަތަާކއި ުކޅުނު ޑްރާމާ މިއަދު ެވްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ

އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާނުގައި އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. މި ޤައުމުގައި މިއަދު އިްސކޮށް ތިްއބެވި އިސް ިވޔަފާރިވެރިްނ 

ނޑާލުމަށް ޓަކައި އޭުރގެ ސަ ރުކާރުން ކުރި ކަންތައްތަކުގެ ހަނދާންތަްއ ހިފައިހައްޔަރުކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރިތައް ފު

 730އަޅުަގނޑުމެން ނެިތގެނެްއ ނުދޭ އިނގޭތޯ. ހަމަެއއާެއކީަގއި މިތަނުަގއި ިޢްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން 

ވާހަކަދަްއކަވަމުން އެ ފާަހގަުކރައްވަނީ ޤާނޫނުތަާކއި ަގާވިއދުތަކާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރުުމގެ ވާހަަކ. އެހެންނަމަވެސް 

ޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި މި ޤައުުމެގ ޤާޟީ އަކު ަވގަށް ެނގީ. ވަގަށް ަނގާފައި ކިަތއް އަ

ދުވަސްވަންދެން ބަންދުަގިއ ބެހެއްޓިތޯ؟ ކޮން ޤާޫނނެއްގެ ތެެރއިން ހުއްދަ ލިބިގެންތޯ؟ އޭުރވެސް ހަމަ 

ށް ބަންދަކު ނުބެހެްއޓޭނެ ކޯުޓގެ އަމުެރއް ނެތި. ގަިޑއިރަށްވުރެްނ ދިގު މުއްދަތަކަ 25ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮތުްނ 

 735ދުަވސް ވަންދެން ޤާޟީއަކު ަވގަށް ނަގަިއގެން ަވކި ރަށަކަށް ގެންޮގސްގެން، ހަްއޔަރުކޮްށގެން ެއ  22އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ދަން ނަވަން މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނީ  ކޮްނ ޤާނޫނަކުން ލިބިދިން ހުއްދައެއްގެ ތެރެއިންތޯ؟ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މި މަޖިލީހަށް ހިފައިހައްޔަރުކުރުމުގެ ާވހަކަތަކާއި ބަންދުަގއި ބޭތިއްުބމުގެ ވާހަކަތަާކ، މިކަހަލަ 

ވާހަކަތައް ދެެކވޭއިުރަގއި ެއ ބޭފުޅުން އެ ހަނދާންތައް އާވާނެ އިނގޭތޯ. ޙަޤީަޤތުގައި ޤާނޫނުގެ ބޭރުން، 

އެއީ ނުރައްކާތެރިަކމެއްކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ މާީޒގައި ކަން ހިނގާފައި ހުރި  ޤާނޫނުއަސާސީން ބޭރުން ކަން ކުރުމަކީ

ނޑުމެްނގެ ޤާޟީ އަކު ބަންދުކޮށްހެން އެތަްއ  ނޑުެމންނަށް ސާބިތުވެގެން ހިނގަްއޖެ. އަުޅގަ  740ގޮތައް ބަާލއިރު އަުޅގަ

އްެގ ގޮތުން އެ ސަރުކާުރ އަނިޔާތަެކއް އޭރުެގ ސަރުާކރުން ދިންދިނުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި. އޭެގ ނަތީޖާއެ 

ވެއްިޓގެންދިަޔއީ. މި ހަނދާންތަކެއް މި ބޭފުޅުން ހިތަކުން ފިލައިގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ސަރުކާރުން 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން މި ދެީނ  މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ، މި ސަރުކާރުން މި ކުާރ ކަމަކީ، އަުޅގަ

ން ހިފައިހައްޔަުރކުރާކަށް އަދި ކުިރަޔށް އަންނަން އޮތް ސަރުކާރަަކށް ވެސް ކަންކަން ކުރުމުެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބޭރު

 745ފުރުޞަތެއް ދެން ނޯންނާނެަކން. މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ުއާވނުލެވި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޫދކޮށްލެވިއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ، 

އިޒު ފައިދާނެގުުމގެ ފުުރޞަތެއް ޮއވެދާނެ. އެހެންވީާމ، ކުރިޔަށް އަންނަ ސަުރކާރުތަަކކުން ވެސް މި ޤާނޫނުތަކުގެ ނާޖާ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ  މި ސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސައްކަތަީކ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ެއއްކޮށް ަނއްތާލުން. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަ ށް ސާފުކޮށް ހިތުގައި ޝަްއކާއި ވަހުމުތަެކއް އުފެދިގެންދިޔުުމގެ ފުރުޞަތު ނައްތާލުން. ދެން އަޅުގަ

މަސް  1ފެންނާން އެބަ އޮތް، އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު ިއންތިޚާބުވެގެން ައއުމަށްފަހުގަިއ ގާތްަގނޑަކަށް 

 750ފާއިތުެވގެން މި ދަނީ. ާކކުތޯ ހިފައިހައްޔަރުކުރީ؟ ކޮން ިސާޔސީ ބޭފުޅަކަށްތޯ އޭެގ ނުރަްއަކލެއް އޮތީ؟ އެހެންނަމަވެސް 

ދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރާ ކަމަށް ވާަނމަ ސަރުކާރުން އެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި ހެ 

ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލާނެ. މާދަމާ މަގުމައްޗަށް މުޒާހަރާައކަށް ނިކުމެ ދައުލަތުގެ ަވޒީރުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، ރަްއޔިތުންެގ 
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ނަމަ ސަރުކާރުން އެ ކަންަކން ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ.  މުދަލަށް ގެއްލުންދީ، ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ދުއްތުާރކުރަމުންދާ

އެއީ ޤާނޫުނގެ ތެރެއިން  ރަްއޔިތުންގެ ސަލާމަތަްއ ޓަަކއި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންަކން. އެހެންނަމަވެސް ސާފުކޮްށ 

 755ޭރގައި ކާކަށްޯތ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުާކރު އިންތިޚާބުެވ، ފާއިުތވި މުއްދަތުގެ ތެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ އުފެދިގެންގޮސްަފއި އޮތީ؟  ނުރައްކަލެއް އޮތީ؟ ާކކު ހަްއޔަރުކުރާނެކަމުގެ ބިުރވެރިކަމެްއތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮތްތޯ؟ ނެތް  މީހަކު ނިޒާމުން ގެއްލިގެންހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިރުވެރިކަން ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އިނގޭތޯ. އެހެން  ވީމާ، މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އުވާލުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަަކދެއްކުމަކީ ޒިންމާދާރުކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

 760ތެއް ސަރުކާރުްނ މި ކުރައްވަނީ. ބާތިލު ޤާނޫނުތައް މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން ބޭނުންވަނީ، މީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަ

އުވާލަން އެބަ ޖެހޭ. ުއވާަލއިެގން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން، ސަލާމަތްތެރިކަން 

 ރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، ބާރަށު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   765ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް މީހުން ބަންދުކުރުން ނުވަތަ  ހަތް ދުވަހަށް، 71/14އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ 

ހައްޔަރުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު ުއވާލުމަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! 

ނޑުމެން މިހާ ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ރު ބަލަންވީ އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަފެނުމުގަިއ މިގޮތަށް ުއވާލަންޖެހޭ ގިނަގުނަ ޤާނޫނުތަކެއް ހުރިކަުމަގއި ވާނަމަ، އަުޅގަ

 770އެކަމަށް ތަންކޮެޅއް ައވަސް މަސައްކަތްތަެކއްކޮށް، މިގޮތަްށ ތަޢާރަޟުވާ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް ވީހާވެްސ ައވަހަްށ 

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ  އުވާލުމަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތަކަށް ެވއްޖެހެން މިހާރު. އަޅުގަ

ހަފްތާއަކު ވެސް އެބަ ހުށަހެިޅގެންދޭ މިފަދަ ކޮންމެވެސް ާޤނޫނެއް ުއވާލުމަށް ޓަކަިއ، ަތޢާރަޟުވެގެން ބާތިުލވެފައިވާ 

ނުޑ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ވާތީ. ދެން މި ތަނުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ހޭދަކުރެ ވެނީ ބޭކާރު ަވގުތުތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ

ދެކެނީ. ދެން މި ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ޤާނޫނާ ގުިޅގެން ބަެއްއ މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތައް މި މަޖިލީހުގަިއ 

 775ާވ ހުށަހަޅުއްވައިފި. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަީޤންކަން އެބަ ދެްއވާ ސަުރކާަރށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަ

މެންބަރުން، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ފާއިުތވެގެްނދިޔަ ދުވަސްވަރު ވެސް އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި 

ނޑު ވެސް ވަރަށް އުފަާލ  ވެސް ހައްޔަރުުނކުރާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަެމއް އެަބ ދެއްވާ. އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަބަދުވެސް ިއވިގެން މި ދަނީ، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އެކު އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުުރދަ

ވެސް ބުނަމުން މި ދަނީ ތިމަންނަމެން އެއްވެސް ހާލެްއގަިއ ޤާނޫނާ ޚިލާފަކަށް އެއްވެްސ މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރަމޭ. 
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ނޑަްށ ފެނިގެންގޮްއސަ މި ވަނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެްއގަ  780އި ވެްސ އޭރެްއގެ ވަގުާތއި ޙާލަތަށް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބަޔަކަށް ހައްޔަރުކުރަން ފެނުނީމާ ހައްޔަރުކުރަމުންދާ ތަން. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. މި ސަރުކާރު 

ފާއިތުެވގެން މި ދިޔަ ުދވަްސތަކުަގއި ެއްއވެސް ފަރާތަކުްނ ނުޙައްޤުެގ ގޮުތގަިއ ހައްޔަުރކޮށްފައިާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތެްއ 

ޅުަގނޑަށް ލިބިފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުެމން ވެސް މި ތިބެނީ ބަލަން. ރާއްޖޭގެ މަސްރަޙު ބަދަލުެވ، އަ

ސިޔާސީ އޮިއވަރު ބަދަުލވެ، ރާއްޖެ ހަލަބޮލިވާ ވަގުެތްއގަިއ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާނީ، އެއީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކ 

 785ސަސީ ތަންފީޛުުކރުމަށް ޓަކައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ރަނގަޅު އުސޫލަށް ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ޤާނޫެނއް، ޤާނޫނުއަ 

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ ދިވެހި ެއއްެވސް ރަްއޔިަތުކ  ޢަމަލުކުރޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި ތިބީ ބަލަން. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް  ނޑުމެންެގ ނުޙައްޤު ގޮުތގައި ަހއްޔަރުނުުކރާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ ވަރަށް ަކންބޮޑުވި، އަުޅގަ

ތެރޭގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ހުރިތޯ ބަލައި، ދިރާސާކޮށް، އެ ބޭބޭފުޅުންެގ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް 

ނޑު ވެްސ  ފޮނުވޭނެ ގޮެތއް އޮތްޯތ ބެލުމަކީ ތިމަންނަމެން މިއަދު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަެތޭކ ބުނީތީވެ، އަުޅގަ

 790ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވި. ަވރަށް ބޮޑަށް ސިހުން އައި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވައިލާނީ މިހެން މިހުރި  ވަރަށް

ނޑުމެން  ޤާނޫނުތައް، ުއވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ވީހާެވސް ައވަހަކަށް އުވާލުމަށް ޓަަކއި ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް އަުޅގަ

ސް މި ހުށަހެޅިަފއިާވ ހުށަހެޅުމުގައި ދަންަނވާފައިާވ ފަދައިން ޙައްުޤ ނޫން ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި ތިބީ ދޭށޭ. އެހެންނަމަވެ

ނުޑމެން ޕާޓީން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެކޭ. ިދވެިހ  ގޮތުަގއި ެއްއވެސް ފަރާތެއް ހައްޔަރުނުކުރުމަކީ އަުޅގަ

މެއް ނޫނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަށް ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި އަިނޔާދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެދޭނެ ކަ 

 795 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ިދގު މުއްދަތަށް މީހުްނ  71/14އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ގައި ުނވަތަ ހަްއޔަރުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންީވ ގޮުތގެ ޤާނޫނު ުއވާލެްއުވމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ ބަންދުކުރުމު

 800ސްޕޮންސަރކޮށް ފޮނުވި ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަށް، ބާރަށު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

މިހާރު ހަމަ ކުރު މަސައްކަތެއް ކަމަށް، މިހާ ފަސޭހައިން ޝުކުރުދަންނަވަން. އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ މި މަސައްކަތަީކ 

ނިންމާލެވޭނެ މަސައްކަެތއް ަކމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އެބަ އިއްތިފާޤުެވަވޑަިއގަންނަވާ. އަނެއްހެން ދަންަނާވ 

ޒަމާންވީއިރު މިކަން ނުނިމި  ެއއްލުން ކަހަލަ ކަމެކޭ. މިކަން ނިންމާލަމާ ހިނގާށޭ. ކީއްވެގެންތޯ މިހާވަކަމަށް ވާނަމަ، 

މި އޮތީ؟ ވެދިޔަ ފަސް އަހަރު މި ވޫޖުދުކުރެވުނު ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިޔަުލގައި މި ކަންތައްތައް ނިންމާލައި 

 805ތަރުތީބުކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮީތ މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި. ހޮޅުައއްޓަކަށް އެްއވެތިެބގެންނެއް ނޫން މި ޤާނޫނު 

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  17ޤާނޫނުތައް އުވުުމގެ މަސައްކަތް ޤާނޫނުައސާސީން މަތިކޮށް، މިކަން ކުރުމަށް  އުވަންޖެހޭނީކީ. މި
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މަޖިލިސް އެކުލެިވ، ނިމިގެްނދިޔައިރުަގއި އަދި ދެންމެ މިތަނުގައި މަުޑއްވަރީ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން އެންމެން ކުިރމަތީ ގައި ބަލަބަލާ ތިއްބާނޫްނތޯ ދަންވަރުން ބައެްއގައި ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުާތގައި ައޅުގަ

ނޑިޔާުރ ޮގސް  ނޑިޔާެރއްގެ ެގޔަށް ބަރުހަތިޔާރާ ެއކު ޮގސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އެ ފަ ދުވަހު ބެެހއްޓީ.  21ފަ

ނޑުެގ ޢިްއޒަތްތެރި އަޚް މާފަންނު 7ކޮބައިތޯ އެްއކަލަ  ނުޑ ހަމަ ހިތާމަކުރަން އަުޅގަ  810އުުތުރ  ުދވަހުގެ ވާހަކަ؟ އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ ހަނދުމަފުޅު އެްއގޮތަކަްށވެސް ނެްތކަން ތިރީސް ތިރީހުެގ ބަރި 

ނޑިޔާރަކު މިތާ ަކއިރި ރަށެްއަގއި ބަންދުަގއި ބެހެއްޓެވި ވާހަކަ ހިތްޕުޅަށް  21ދުއްވާިލއިރުަގއި  ރޭ ަވންދެން ފަ

ންނެވި. ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުން މިހެން އޮތަތީވެ ދައްކަވަން ބޭނުން ވާަހކަެއއް އެްއގޮތަކަްށވެސް އަަރިއވަަޑިއނުގެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން އަވަްސކުރުމުގެ ބާރު  ދެއްކެވުުމގެ ފަރިތަކަން ޮއވެްއޖެއްޔާ ދައްަކަވއި ނިންމަވާލަްއވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ައތުގައޭ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެބަ ޤަބޫލު  815ކުރައްާވ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު ކުރަންވީ ކަމަކީ ވެސް އޮތީ އަުޅގަ

މިޒާތުގެ ބަހުސުން ބަރީޢަވެތިބެ ހަމަ އެއްކަލަ ދަންނަވާހެން މިއީ ފެންމެޓައެއް ކަހަލަ ކަމެކޭ، ނިންމައިލަމާ ހިނގާށޭ 

ނުޑކޮށްތޯ، މާރުމާރަށްތޯ، މިއެއް ނޫން ނޑުމެން  މިކަންތައް. ހަމަ ނިންމާލައްާވ! މި އައީ ބަންޑުލްކޮށްޯތ، ގަ އަުޅގަ

ބަލަންވީކީ. އެހެންނަމަ، އެހެންވެސް ކުރަްއަވން ތައްޔާރަށް ތިބެންީވ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންދެްއވަްނވީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާީތެވ، ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ 

 820މެއް އަޅުަގނޑު ނުކުތާެއްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްލާނަން. މި މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އަދި ޚާއްޞަ ދެ ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެޖެްނޑާއަށް މަަސއްކަތް ގެނައުމަކީ ވެސް ހަމަ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 

ރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަުގ ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ. އެކަީށގެންވާ މަަސއްކަެތްއ މަޖިލީހުގައި ބާްއވަަވިއގެން ކު

ތަނަވަސްކޮށް، ިމއީ އުެފއްދުންތެރި މަޖިލީހަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. މި މަސައްކަތުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ އަދި ިމާއ 

ގުިޅގެން ދެން އުފެދިގެންދާނެ ނުކުތާތަކަކީ ތިމަތިމަންމެންނާ ދިމާލަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު، ކޮންމެވެސް ތަނެްއގަިއ 

 825އަސަރުކުރާ ގޮތަށް އަންނަ ބަހެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެީއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަފާތު  ބުނެލާ ބަހަކުން

ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ެޑޕިއުޓީ ލީޑަުރގެ މަޤާމުަގއި ުހންނެވި އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު  ވާހަކަތަެކއްހެން ެއ ދެކެވެނީ. އަުޅގަ

ސްތަކާ ހިއްސާކުރަްއވާ ވާހަކަ އަީކ ވަރަށް ސާފު ވާހަކަތަކެްއ. އަދީބު އިްއޔެަގއި ޓީވީަތއް މެދުވެރިކޮށް ނޫނީ ނޫ

ނޑުމެންގެ ޕާީޓއާ ގުިޅަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް  ނޑުމެންނަށް، ައޅުގަ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަމުން މި ދަނީ، އަުޅގަ

މެން ވެސް އެބަ ބަލަމޭ. ދަޢުވާކޮށް ބިރުދެއްކުމަށް ެއްސ.އެމް.އެސް ފޮނުަވއި ކަންަތްއ ކުރާކަމުަގއި ވާނަމަ ައޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ދަޢުވާކޮށް ެއ ަކންތައްތައް ހުއްުޓވެން ހުރީ.   830އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބަލާަނމޭ ކޮން ގޮތަކަށްޯތ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޙައްޤެއްހެން އެއީ. ެއއީ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ބިރުދައްަކއި ނުަވަތ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮަވއިލާޮގވުމެއް ނޫން. އެީއ އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ  ލައިުނން އެތެރެއަށް ނުވަތަ ބޭރަްށ ދިއުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރެްއެގ  ނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއވާ ިއޚްތިޔާރެއް އެއީ. ަބއްލަވާ! ައޅުގަ ޑިމޮކްރެޓިކު ވެއްެޓްއގައި އަުޅގަ
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ތެރިކަމާ އެކު ޕާީޓގެ ޑެޕިުއޓީ ލީޑަރަކަށް ހޮްއވެިވ އޭުރގެ ގޮތުަގއި ހުރެ ވަރަށް ބަރު ަމސައްކަތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެހީ

 835ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އިލްހާމު ހަމަ އުދުއްސަަވިއގެން ވަަޑިއގެންނެީވ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް. އޭރު 

ނުޑމެން ލިޔެކިޔުން ހިފައިގެން  ކުށްވެރިކޮށްލާނެ ފަރާތެއް ވިޯތ؟ އަޅުަގނޑުމެން ދިޔައިމުތޯ ފަހަތުން؟ ފަހަތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފޮނުވިންތޯ؟ ނުފޮނުވަން. އެހެންވީާމ، އިންސާުފގެ ވާހަކަތައް ެދކެޭވއިރުަގިއ  ދުވިންތޯ؟ އެސް.އެމް.އެްސ ައޅުގަ

މި ބަންދާ އަދި ބަންދާ ގުުޅންހުރި ވާހަކަތަުކގައި ބޭބޭފުުޅން ޖަޒުބާތުގަިއ ވާަހކަދެއްެކީވމަ މި ވާހަކަ ދަްއކަން ިމ 

ންގަވާ މި ވާހަަކ ުކރުކޮށްލަމާ. ކުރުކޮށްލަިއ މިހެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ެއއް ަބންޑުލްއަކަށް ގެންނަަވިއގެން ޖެހުނީ. ހި

ނޑުމެންނަށް.   840ނިންމަވަންޏާ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިޔަުލގައި އަވަހަްށ ނިންމާލެވޭނެ ޖާގަ އެބަ އޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާލަދީ، ވުޖޫދުކުރެވުުނ ކިތަންމެކިތަންމެ ކަމެއް އަިދެވސް އެބަ އޮތް މި ޤާނޫނުއަ ާސސީގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވުޖޫދަށް ކޮށްދީ ނިންމަންޖެހޭ. ނުކުރެވި އެބަހުރި  ފަހުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާިއ އަޅުގަ

އިއްތިފާޤް. އިޙްތިރާމާ  ބައިވަރު. ނަމަވެްސ، އެ މީހަކާ ގުޅުންހުރި ައއީމަ އަނެއް ކަންތައް؛ ައޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް

އެކު ދަންނަވަްނ ހަމަ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހަމަ އެ ވިދާުޅިވ ތިނަދޫގެ ޖަމާލުގެ ވާހަކަ. 

 845ވަރަށް ބޮުޑ ތެދެއް އިނގޭޯތ އެީއ. ވަރަށް ބޮޑު ތެެދއް. ެއގޮތަށް ޣައިރު ޤާނޫނީކޮްށ ބަންދުކުރުމުގެ ކަންަތްއ 

މަ މައްސަލަެޖހުނީ. އެކަން ބަދަލުގެނައި. ބަދަލުގެނައީ މި އޮތް ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިންނަށް ހިނގަމުންދިޔައި

ގެނެސްދެްއވީ ދިވެހިންގެ ރަްނ ތިރީސް އަހަރުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ބާނީ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުކަން އޮޅޭނެ 

 ްތކުެރއްިވޔަސް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެްއގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ ިކތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަ

 

 850 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފަިއވާ ވަގުތު  9.1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ހިސާބުން ެއޖެންޑާ އައިޓަމު  އަށް ިމއަދު ކަ

 ހަމަވީ.

 

 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 855 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުރި މަސައްކަތް.  ނުނިމި، 11ައއިޓަމު  ޖެންޑާއެ

 2111/11މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ާޤނޫނު ނަންބަރު  -11.1

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް

 860އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ަބހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ިމހާރު ވަގުތުަތއް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮްތ ދަންނަވައިލާނަން. 
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 17ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ؛  21މިނެޓާއި  29ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީ؛  33މިނެޓާއި  11ަގޑިއިާރއި  1ޕީ.ޕީ.އެމް؛ 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަްށ  4ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ؛  17މިނެޓު  5ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ؛  29މިނެޓާއި 

ސިކުންތު. އެންމެ ފަހުން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ  5މިނެޓާއި  2ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރު؛ 

ނޑު ފަށާނަން. އެގޮތުން ނޑު މިހާރު  ގެންދިޔައިރު ހުއްޓާލި ހިސާުބން އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ތަުރތީބުން އަޅުގަ އަުޅގަ

 865 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އާދެ، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުމެން  އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ޖުމްލަކޮށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިކަހަަލ ބަދަލުތަކެއް އަުޅގަ

 870ގެންނަންޖެހޭއިރު އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް އެބަ ހުރި. ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރި  ކަން ައދި އިނާޔަތްތައް ައޅުަގނުޑމެން އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު އަޅުގަ

ވިސްނާލަންޖެހެނީ ޚާއްޞަ ެއހީ އަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭ 

ލަދުވެރިން މެުދވެރިކޮށް ނަަމވެސް ބަެއއް އެހީތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަްއ އޭެގ އަސްލު ަޙއްުޤވާ ފަާރތަށް އަދި ބަ

ހާލަތްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮންެމވެސް ވަެރްއެގ އުނދަގޫތަެކއް ނުވަތަ ގޮންޖެންތަކެއް އެބަ ހުްއޓޭ. 

 875އަޅުަގނޑުމެން މިއަށްވުރެ ބޮަޑށް، މިއަށްވުރެ ފުންކޮށް މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނން އެބަ ޖެހޭ. ތެދެއް. މިއީ 

އުމީ މައްސަލަެއއް. އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ުނކުެޅދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިން ޤަ

ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް. އެއީ އިނާޔަތެއް ދީގެން ކަމަށް ވިޔަްސ 

ދީގެން ކަމަށް ިވޔަސް އަދި ިޞއްޙީ ފަުރވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެޭހ  އެއީ ޓްެރއިނިންެއއް ނުވަަތ ތަރުބިއްޔަތެއް 

ފަރުވާތެރިކަމާއި އަޅާލުމާ، ިމ ބާވަތުެގ މިބީދައިެގ ކަންތަްއތަކެއް ކަމަށް ވިަޔސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. 

 880ިއން މިއަދު ޚާއްޞަ އެހީ ައށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަން، ުހސްނުވާ ާއސަންދައިެގ ތެރެ

ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ވެސް އަދި މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފަރުވާދެވޭެނ 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ތިބި ާޚއްޞަ އަޅާލުްނ  ނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަުޅގަ ނިޒާމުތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ންވާ ޚާއްޞަ ލޯތްެބއް ޭބނުންވާ، ޚާްއޞަ އެހީތެރިކަެމއް ބޭނުންވާ ކުދިންތަކެްއގެ ާވހަކަ. އެހެންކަމަށްވަނީ ނަމަ ބޭނު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަންދިނުން ކަށަވަރުކޮށްފައި ވާހިނދު، މި 

 885ރޭގައި މިއަދު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ބައެއް ކަހަލަ ނަޒަރިްއޔާތަކުން ދަންނަވާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުގެ ތެ

ނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހުރިކަްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ބުލީކުރުން ނުވަތަ ދިމާކުރުމުގެ މައްސަލަަތއް އަުޅގަ

ނުންާވ ކުދިންގެ ތެރެއިން ނުވަަތ ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކުރަން. މިދަންނަވާ ކަހަލަ ކަންކަމާ ހެދި ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭ
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ުކޅެދުންތެރިކަން ހުރި ބަޔަކަށް ވުމަށް ޓަަކިއ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެބަ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއް. އެއީ އިނާޔަތެއް ީދގެން ނުަވތަ އެއީ ސަރުކާރުން ވަކި 

 890ތަެކއް ކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހައްލުކުރެވޭނެ ަކންތައްތަކެއް ނޫން. އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ ވިސްނުން މިއަށްވުރެ ކަންތައް

ބޮޑަށް ތަހުޒީބުެވގެން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ަޤއުމީ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަިއ މިަކމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނއިގެން 

ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހައްލުކުރަންެޖހޭ މައްސަލައެ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ އް ކަމަށް ައޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާނެ މިހާރުވެސް ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ުކދިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ އިނާޔަތްތަކެއް އެބަ ދެވޭ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަީކ ތެދެއް، ދައުލަތުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރުން އެ ކުދިންނަށް އަޅާލެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 895ރުފިޔާ އެ ކުދިންނަށް ދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އެއީ ސީދާ އެ ކުދިންގެ ޚަރަދުކުރެވޭ؛ އެ ކުދިންނަށް އެކަުމެގ  4111

ނޑުެމންގެ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ދަފްތަރުގައި  ނޑު މި ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ތެރެއިން މި ދަންނަވާ ކަހަލަ ހުނަރުތަކަކާއި ކުދި  4111ގާތްަގނޑަކަށް  ން ތިބިއިރު، އަޅުގަ

ތަރުބިއްޔަތުތަެކއް ދީގެން އެ ުކދިންގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެްނ ޢާއްމުން މި އުޅޭ ހާލަތަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭނެ ބަޔަކީ ކިތައް 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތަ ނުގަިއ ވެްސ، ެއހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ިމ ކުދިންތޯ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތަންޮކޅެއް ހޭލުންެތރި ބެލެނިވެރިން، ފުދުންތެރި   900މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. އަދި ައޅުގަ

މީ ނިސްބަތުން ބަލަދުވެރިން ތިބި ބައެއް ޢާިއލާތަކުގައި ތިބި ާޚއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ބަެއއް ކުދިންަނކީ ހަމަ ޤައު

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން.  އެ މީހުން މީހުންގެ ގޮތުގައި މިއަދު ގުނާލެވޭ މީހުންކަން ެވސް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާ ބީަދއިން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްފަހު މި އިޞްލާޙަިއގެން ކުިރއަށް 

 ރަްށ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ުޝކުރިްއޔާ. ގެންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަ

 905 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި ބިލަްށ 

ން. ުނކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހުންގެ އިނާޔަތް އިތުރުކުރުމަށް ައޅުަގނޑަްށ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުން، މަނިކުފާނަށް ެވްސ 

 910ކާރު އޮްތއިރު، ައޅުަގނޑުމެން ވަށާޖެހޭ ވަނަ މަޖިލީހުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރު 17އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން 

ޓެކްސްގެ ިނޒާމެއް ތަޢާރަފްުކރަންވެގެން ައޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޓެކްްސއާ ބެހޭ އެިކއެކި ބިލުތައް 

އަޅުަގނޑުމެން ލަިއގެން ޤާނޫނަށް ހަދަމުން ގެންދިޔައިން. އޭގެތެޭރގައި ވިޔަފާީރގެ ަފއިދާ އިން ޓެކްސްެނގުމުެގ 

ނޑުމެންނަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ތަޢާރަފްކުރެވުނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫ ނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވުނު. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފެއިލްކުރި ކަމުގައި ިވޔަސް ައޅުަގނޑުެމން އިންކަމް ޓެކްސް ބިެލއް  އަދި އަުޅގަ



35 

 

ނޑުމެން ތަޢާރަފްކުރީ ހަމަ މި   915ވިސްނުމުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަަތށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން. ވެސް އަުޅގަ

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ައކީ، ފުރަތަމަ ޚަރަދުވާންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ 

ނަށް އެ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ ތެރެއިން ދައުލަތެްއގެ، ސަުރކާރެްއގެ ޯއގާތެރިކަާމއި އަޅާުލން އެންމެ ބޮޑުާވ މީހުން

ފުރަތަމައިނުން ވެސް ޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މޭރުމުން އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްްސގެ ނިޒާމު 

ނޑުމެން ހަމަ ތަޢާރަފުކުރިން ވަށާޖެހޭ އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާެމއް ެވސް  ތަޢާރަފްކުރުމާ އެކުެއކީަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤާއިމުކުިރން. ޢިއްޒަ  920އަހަުރގެ މީހުންނަށް  14ތްތެރި ރަީއސް. އިޖްތިާމޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ވެއްެޓއް ެވސް އަުޅގަ

އިނާޔަތްދިނުމާއި ެއކަނިވެރިމަިއންނަށް އިނާޔަތްދިނުމާއި ޚާްއޞަ އެހީ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިނާޔަތް ދޭން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

މި ވިސްނުމުަގއި. ދައުލަތަށް ޓެްކސް އިތުރުޮކށްގެން، ަދއުލަތަށް ޓެްކސް  ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެން ފެށީ ހަމަ

ނަގަިއގެން އާމްދަނީ އިތުުރވާ ކަުމގަިއ ވަންޏާމު ދަުއލަތުން އެހެން ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް އަަޅއިލާއަޅާލުން 

ނޑުމެން ތަޢާރަފްކު ރީ. މިއަދުގެ ސަުރކާރުްނ ބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ިވސްނުމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 925އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެްސ އެޅި ެއއް ފިަޔވަޅަކީ ެޓްކސް އިތުރުކުރުން. ޓެްކސް ިއތުރުކުރި، އަދި ޢިްއޒަތްތެރި 

ރައީސް، އޭެގއިތުރުން ކަްސޓަމްސް ޑިއުޓީ ވެސް އަުލން އަނބުރާ ތަޢާރަފުކުރި. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުްނ 

ނޑާލީ. އަޅުަގނޑުމެން ޑަބަލް ޓެްކސޭޝަ ނޑުމެން ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ކަ ނާ ދިމާލަށް ނުދާންވެގެން އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ެވސް އިތުރުކޮށްފައި ޓެކްސް ިއތުރުކުރި. ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ 

ނޑަކަށް  ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި މިލިއަނާ ގާތަ 11ވެސް އިތުރުކޮށްފި. އަދި ޖީ.ެއސް.ޓީ އިތުރުކޮްށގެން ގާްތގަ ށް ައޅުގަ

 930ދަނީ. ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނުން ޖީ.އެސް.ޓީން ވެސް ދިވެހި ާއމްދަނީ އަށް މިހާރު އިތުރުވެަފއި ވަީނ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ނޑަކަްށ ޓެކްސް އިން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު މީރާ އިން މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ މަހަކު  އާމްދަނީ އަށް ގާތްގަ

ށް ަބއި ބިލިއަނާ ގާތަށް ލިބެއޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ުދވަހެއް ުދވަހަކަށް މި ދަނީ ގާތްަގނޑަކަ

ނޑުމެން ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަޅައިާލއަޅާލުން ބޮޑުވާންޖެހޭނޭ.  ވަނަ  2112އިތުރުވަމުން. ޭއގެ މާނަ އަީކ އަުޅގަ

.ޑީ.ޕީގެ އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ތަޢާރަފުކުރައްވަމުން ވިދާުޅީވ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އެމް

 935އިތުރުވާ އާމްދަނީ ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރަކުން ޚަރަދުކުރާނީ ައލުން އަނބުރާ އެއިން އިތުުރ 

ވެންޖެހޭނީ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަށޭ. އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ގޮަތކަށޭ. ކެޕިޓަލް އިްނވެސްޓްމަންޓަށޭ ނުވަތަ ެއ ޚަރަދުކުރެ 

ނޑަކަށް ކުރަމުން މި ދަނީ  ނޑު ކަންބޮޑުވަނީ މި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ޚަރަދެއްހެން ގާތްގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ޚަރަދެއްހެން ުކރަމުން މި ދަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް. އަޅުަގނޑުމެްނ 

ންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ހެކިވާނެ، ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީްނ އެ

 940ކަށަވަރު މިތާނގައި ިތއްބެިވ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކަންބޮޑުެވލައްވާނެ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް 

މި އިންތިޚާބުގައި ެވސް ވާދަކޮްށގެން އިންތިޚާބު  އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނާ 
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ކާމިޔާބުނުކުރެވުުނ ހުރިހާ ޕީޕީ.އެމް މެންބަރުންނަށްހެން ގާތްަގނޑަކަްށ ެއ ދަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިސޔާީސ 

ާޔީސ މަޤާމުތައް ދެމުން. މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޢއިލާގެ ބޭފުެޅއް ކަމުަގއި ވަންޏާމު ވެސް އެބަ ސި

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ސިޔާސީ  މަޤާމެއް ދޭންޖެހޭ. މިހެން ގޮސް، މިހެން ގޮސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 945މަސްދުަވސް  1ޔާމީންެގ ވެރިކަމަށް هللا މަޤާމުތަކަށް ހުރިހާ ހޭދައެއް ކުރެވޭ ތަން. ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ރައްީޤެގ މަޝްރޫޢެއް ވެސް ފެށިފަެއއް  ނެތް. މި ރައްޔިތުްނެގ ވެގެންާދއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެންމެ އާ ތަ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މިތާނގަިއ ތަޅުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ވާހަކަަދއްަކއިފިން އެްގޒިމް ބޭންކުެގ 

ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ  ލޯނުގެ ވާހަކަ. ައއްޫޑގަިއ ހުރި ފްލެޓުތައް ހުޅުމާލެ އަށް ެގންނާނީތޯ، ނޫންތޯ. އެކިެއކި

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް  ދެކެވިއްޖެ. ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ. ެއކި ވާހަކަ ދެކެުވނުއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

 950ވެސް އެނޭގ މި ދެކެވެީނ ހައްތަހާވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުގަިއ ފަށާފައި ހުރި މަޝްޫރޢުތަކުގެ ވާހަކަ. ދެން އެއަްށ 

ދަލުތަކެއް ގެަނޔަސް ވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދު ބަ

މި އިނާޔަތްތައް ދޭން. ަދއުަލތަށް ލިބޭ އާމްދަނީތައް ލިބެންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަްށ 

ވާ މީހުންނަށް. އޭެގ ބަދަލުގައި މިއަދު ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަޅާލުން ބޭނުންވެފައި

ނޑު ކަންޮބޑުވުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންީވ. އަދި ހަމަ އެ މޭރުމުން  ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ޚަރަދު ބޮޑުވަމުންދާތީ އަުޅގަ

 955ސަރުާކރުގެ ޚަރަދުތަްއ ޝާއިޢުކުރުްނ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނން، މި ސަރުކާރުން ވަނީ ަސރުކާރުގެ ހިސާުބކިތާބު

ނުޑމެންނަކަށް އެހެންވީމަ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ބެލެވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ވެސް ހުއްަޓއިލާފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ދިވެހި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާކަމުަގއި ވަންޏާމު   ނެތް. މި ކަންކަން އަޅުގަ

 ޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 960 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން ައޅުަގނުޑެގ އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިހަށް މަޑުކޮށް

ނޑުމެން ެއއް ގަިޑއިރުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަށް  12ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވީ މިހާރު ގަޑިން  މި ޖެހީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

ނެ ވާހަަކ ޖަހާއިރު ފަށާ ދަންފަޅީގަިއ ކުރިއަށް ގެންދާ 1ދާ ވަގުތު. އެހެންވީާމ، މި ބިލުގެ ނުނިމި އޮތް ބަިއ 

ނޑާލަނީ އެްއ ގަިޑއިރަށް.   965 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު މި މެދުކަ
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މޫސާ ޢަބްދުރައީސް ގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 970 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިުއމުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި  އަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. `.

އަށް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓާލިއިރު ފުުރޞަތުއަރުވަން ހަމަޖެހިފައި ޮއތީ  11.1ރުޖޫޢަވަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަުމ 

 ނަށް. ފުރުޞަތުއަރުވަން. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަ

 975 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަާނރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާެތރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ، 2111/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަިދ އެ ކަމަނާ އަށް ވަރަްށ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް ައޅުގަ

 980ސްފައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުުރދަންނަވަން. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާޒީަގއި ފެނިގެންގޮ 

ނޑުމެްނ  ވަނީ އަސްލު ކުޅެދޭ ބޭފުޅުންނާއި ނުކުޅެދޭ ބޭފުޅުންގެ އަސްުލ ތަފާތު ދެނެގަނެވިފައި އޮތްލެއް ކުޑަކަން. އަުޅގަ

ވެސް ބޭނުން ދައުލަތަށް ލިޭބ އެްއޗަކުން، ާޚއްަޞކޮށް ނިަކމެތިހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ދިވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަށް 

ފާސްިހސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ބަެއއް ފަހަރަށް މަދުން ނަމަވެސް ވެފައި ހުރި ގޮތަކީ ވަރަށް އެހީވާން. އެކަމަކު ތަ

ނިކަމެތިހާލުގައި ތިބި ކުދިން ހަމަ އެ ހާލުގައި ިތއްބާ އެއަްށވުރެ މާ ޤާބިލު ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިަފިއ 

 985ުކޅެދޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކެއް ެވސް ވާކަން މި ފުރުޞަތުަގއި  ހުރިކަން މަދުން ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ޢާއްމުކޮށް

އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކުަރން. ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުުޅންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޭ އިނާޔަތަށް ބަލާއިރު ެވސް 

 14ޅުން ގާތްަގނޑަކަްށ ބޮޑެތި ިރސޯުޓތައް ހިންާގ ބޭފުޅުން، އެނޫންވެސް ޮބޑެތި އިްނވެސްޓުމަންުޓތައް ކުަރްއވާ ބޭފު

އަހަރުން މައްޗަށްދިަޔއިމަ ހަމަ އެްއވެސް ތަފާެތއް ނެތި، ިނކަމެތި ރައްޔިތުމީހާއާ އެްއވެްސ ތަފާތެއް ނެތި އެ އިނާޔަްތ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެއްޗަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިާނޔަތާިއ  ލިބެމުންދާކަން ވެސް އަޅުގަ

 990ވެގެންދަީނ ނިކަމެތިންނަށް. ޤައުމުގައި ތިބި އެންމެ ބޮޑެތި މުއްސަނދިން އޭގައި ހިމަނާކަށްނުޖެހޭ އެހީތެރިކަން ބޭނުން

ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ ބޮލުގަިއ هللا އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ނިކަމެތިންނަށް އެހީވުމުގެ ަޙއްޤު 

ކާރުން، ދައުލަތުން ވަަރށް ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ލިބޭ އެޅިފަިއވާ ބަެއްއގެ ގޮުތގަިއ ވާއިުރ، އަުޅަގނޑުމެން ސަރު

އެްއޗަކުން ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްަގއި ކުރާ މިކަހަލަ ކަްނތައްތައް މި ގޮތަށް ާދކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި 

ނޑުގެ އެދުމަކީ ބިލުގައި މި އޮތް ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ އަދި ވޯޓުދޭނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން . އަުޅގަ
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 995މިންވަުރކުރެްއވުން. هللا ޤައުމުަގއި ތިބި ހުރިހާ ނުުކޅެދޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަަތކާއި ޢާފިަޔތު 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޒތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ޢިއް 

 1000ދޫކޮށްލައްވާަފއިާވ ކަމަށް ޕީ.ީޕ.އެމުން އަްނގަވާަފއި ވަނީ. ެއހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންަނވަން. 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.   މިހާރު އަޅުގަ

 

 ންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފަމާ

ނޑުެވސް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ  1005ސް. އަުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ުކދިންނަށް ފައިސާގެ އިނާޔަްތ ބޮޑުކުރުމަށް މަކުނުދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމުގެ ސަަބބުން އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފަިއންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް، ވަރަށް ޮބޑު އުފަެލއް 

ނޑުމެން ބަަލއިލަންޖެހެނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ލިބިގެ ންދާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

އެ  2111/1ކުދިންނަށް އިނާޔަތެއް ދިނުމުން އަދި އެކަން ހަމަޖެހުނީ ނޫން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެ. އެއީ ޤާނޫނު، 

 1010ނަށް ިލބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ަޙއްޤުަތކެއް އެބަ ހުރި. އެ ަޙއްޤުތަްއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިާވ ަގވާއިދުތަކުްނ ެއ ކުދިން

ލިބިދޭންޖެހޭނެ. އޭގެތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިލަން ެއބަ ޖެހޭ އެ ކުދިންނަށް ލިެބންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުެގ ތެރޭަގިއ 

ުއޭޅނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަދިނުން ދުވަސްވާ ކުދިންނަށް އެ ކުިދން އުޅުމަށް، އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިން ނެތް ދުވަހު 

ނޑު ދެކެންޖެހޭ. އަދި އޭގެއިތުރުން އެ ކުިދންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކިޔެވުމުގެ  އެއީ ޭއގެތެރެއިން އޮތް ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތު؛ އެ ފުރުޞަތުތަކަކީ މިހާތަނަށް އެ ކުދިންނަށް ވަރަށް ދަތި ގޮތަކަށް ލިބެމުން އަިއއްސަ އޮތް ފުރުޞަތެއް. 

 1015ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ އެ ކުދިންނަށް، ދައުލަތުގެ ްސކޫލުތަކުން ރަނގަޅު ފުރުޞަތު ލިބިގެްނ އެ 

ކިެޔވެންޖެހޭ އެބަ. އެ ކުިދންނަށް އެހެން ކުދިންނާ އެއްކޮށް ުއޅެވޭނެ ގޮތް އެބަ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ. އެހެން 

ބަިއަކން. އެ ކުދިންނަށް އެބަ އެކަން އެނގެންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ކުދިންނަށް ވެސް އެބަ ދަސްާވންޖެހޭ މިއީ ޤައުމުގެ އެއް

ރައީސް. ދާދި ފަހުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ރާއްޭޖގައި ޭބއްިވ އަޑުއެހުންތަެކްއގެ ވާހަަކ 

ނޑު ވެސް ޭއގެ ދެތިން އަޑުއެހުމަކަށް ގޮސް ައޑުއަހާލީމު. އޭ ގެތެެރއިން ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެމުންދޭ. އަޅުގަ

 1020ހިޔުމަން ރައިޓްސް އިން މާލޭގައި ބޭްއވި އަުޑއެހުމުގެ ތެެރއިން ނުކުޅެދުންތެރިންގެ ހުންނަ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން، 

 99މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މައިންބަފައިން އެ އަުޑއެހުމަށް ހޮސް ވާހަކަދައްކާަފއި ވަނީ. ޭއގެތެރެއިން % 541
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އެ ކުދިންނަށް ލިބޭނެ އިާނޔަތްތައް ޮބޑުކޮށްދިނުމަށް. ެއީއ އެ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަތަުކގެ މައިންބަފައިން ބުނެފައި ވަީނ 

ތެރޭގައި ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަށް އެބަ ކާންޭދންޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ޚާއްޞަ 

މިހާރު އޮތްވަރުން ެއ ކުދިންނަށް އެކަން ނުފުދޭ  ބާވަތްތަކެްއގެ ކެއުންތަަކކާއި ޚާއްޞަ ބާވަތްަތކުގެ ޭބސްތަެކއް. އެ

ނޑި ހޯދައިދިނުމުެގ   1025ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން އެަބ ވިާދޅުވޭ. އަދި މި ޤާނޫނުން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ުފރޮޅުލީ ގޮ

ނޑި އެ ކުދިންނަށް މިހާތަނަށް އަދި ނުލިބިފައި ވަނީ. އެ ނުލިބުމު ގެ ސަބަބުން ކަންތަކެއް ެވސް އެބަ އޮވޭ. ުފރޮޅުލީ ގޮ

ނޑުަގއި އުފުލަިއގެން ކަމަށް، ޮކނޑުން އުފުލަިއގެން ކަމަްށ  އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިން ެއ ކުދިން ގެންުގޅެންޖެހެނީ ކޮ

އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި ވަނީ. ދެން އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުާވައކަށް ވެފައި ވަނީ އެ ކުދިންެގ 

މިހާތަނަށް އައިއިުރަގއި ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އާއި ކެައރ ސޮސައިޓީގެ ބޭފުޅުންާނ ކިެޔވުމުގެ ކަންތައް 

 1030އަޅުަގނޑާ ަބއްދަލުިވއިުރގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ަޝުކވާައކަށް ެވސް ވެފައި އޮންނަނީ، އެ ކުިދންނަށް އެކަށީގެްނވާ ސާމާުނ 

ރޫއަރާ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑ ވެސް އަނާރާ ނަޢީމް މި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންގެ ކިެޔވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ބު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 1035 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  2111/1ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ

ރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ މަކުނުދޫ 

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ!  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް

އަޅުަގނޑު ވެސް މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ފުުރޞަތުގައި ދަންަނވާލަން. އެހެްނނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ވެސް 

 1040ކަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާއިުރގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ދެެކވޭއިުރަގއި މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ވާހަ 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަކަށް ފުދޭކަށް ނެްތ ޙަޤީޤަތުގައި. އަުޅގަ ހަމައެކަނި މިފަދަ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަކުން އަދި އަުޅގަ

ށް. އެބަ ޖެހޭ މި ނޫން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތުަގިއ މަގުފަހިކޮށްދޭން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ އެބަ ފެރީ ޓާމިނަލްތަކުގަޔާއި ެއކިެއިކ  ނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ އަޅުގަ މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ވުޒާރާަތކުަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އިނާަޔތްތަކެއް ނުވަތަ ލުއިފަސޭަހ 

 1045ބަ ފެނިގެންދޭ. ެއހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ެއ ކަންކަމަށް އަޅާލަންޖެހޭ ގޮތްތަެކއް ތަރުތީބުކުރެވިަފއިާވ ތަން އެ

ނުޑ ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދައުލަުތެގ  މިންވަރަށް މިއަދު ވެސް އަާޅނުލެވި ހުންނަކަން އަޅުގަ

ޤީޤަުތގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެންމެ މައި ެއއް ހޮސްޕިޓަްލ ކަމުަގއިާވ ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗަގއި މިއަދު ވެސް ޙަ

ފަރާތްތަކަށް އެކަީށގެންާވ އެީހތެރިކަމެއް ިކޔޫަގއި ނުޖެހި، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޑޮކްޓަރަްށ ދެްއކޭނެ އިންތިޒާމުަތއް ފުރިހަމަ 
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ނޑު ޤަބޫލުކުާރހިތްއޮތީ މިފަދަ ނޑު އެކަމާ ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ ކޮންމެ ކަމަކީ  އަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޫތަކެއް ދީގެްނ، ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުތައް   1050ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ކުރެވިފަިއ ހުންނަންޖެހޭނެ. އާދެ! ރަނގަޅު ަތއުލީމީ ިނޒާމެއް އެްއވެސް ހާލެްއަގިއ ޤާއިމުކުރެވިަފއި ނެތްކަން 

ފާހަގަކުރަން. ޖަމާލުއްދީން ސްކޫުލގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަ އާޭދ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ ެއކު

ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ 

ރު ުނުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން އެ އަންނަނީ ތައުލީމު ލިބޭތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަަހއްުދތަކުަގއި ވަރަށް ަބއިވަ

 1055އެކި ގޮްތގޮތުން މަސަްއކަތްކުަރމުން. އެހެންނަމަވެސް އެ ކުިދންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް އަދި ެއ ކުދިންނަށް ވެްސ 

ިދމާތަކަށް ތައުލީމީ ނިޒާމުތަކުގެ  އެްއވެސް ކަހަލަ ުއއްމީދެއް ިމއަދާ ހަމައަށް އަިއއިުރގައި ާއނުވެ މިއަދު މި އޮތީ. ެއކި

ނޑު ޕާޓީން، ޕާޓީ އަށް  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ައޅުގަ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލިސްޓުން މިއަދު މި ވަނީ މަދުވެފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  މީގައި ަވގުތު އޮންނާނެ ަކމަށް އަޅުަގނުޑ މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިީއ ވަރަށް ުމހިއްމު ބިލެއް ކަުމގައި ވާތީ، ވާހަކަދަްއކާލަން ބޭނުންވޭ ެއބަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގަިއ ؛ ވަގުުތކޮެޅއް

 1060އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މީަގިއ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރީ ުދަވހު ފާހަގަކުރެއްވި ފަަދއިން 

ހޭ ރިިވއުުކރަން ޙަޤީޤަތުގައި. ާރއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަނަށް މި އަންނަ އަހަރަކު ެއއް ފަހަރު މި ެއލަވަންސް އެބަ ޖެ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި އެބަ ޖެހޭ އެާއއެްއކޮްށ  ނޑައެިޅފައި އޮންނަ އެަލވަންސަކީ ެވސް އަުޅގަ ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ކަ

ައދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  އަލުން ބަދަލުކުރެވެން. މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި ދާދި ފަހުން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްަގއި

ފަރާތްތަކަށް ޕާސަނަލް އެަކުއންޓެއް ހުޅުވާލުުމގެ ހުއްދަ ެވސް ލިބިގެން މި ދިަޔއީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ 

 1065މި ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ެއިކ ޤައުމުތަކުަގއި 

ނާޔަތްތައް އެިކ ނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިޖެހޭ ބަލަން. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ޅުަގނޑުމެން އެބައަ

ެވސް ޙަޤީޤަތުގަިއ  ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ތެރޭގައިވަނީ.  ޤައުމުތަކުަގއި ދެމުން މިއަދާ ހަމައަށް އައިސްފައި މި

 ސް. އަދިވެސް ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަވެ ހަމައަށް އަިއރުގައިހުރި މިއަދާ  ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ެއބަ

ން އަންނަންޖެހޭ. ހުރި ހަމައެކަނި ބޭންކު ތްރޫކޮށް ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިގެ

 1070މަކަށް ރަނަގޅު އިން ކަައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނެމުން މިދަނީ މިއަދާ ހަމައަށް ައއިރު ވެްސ މި އެހެންނަމަވެސް

 ..ފައި ނެތްކަން. ހަމައެކަނި މާލީ އިނާޔަތެއް ދިނުމަކުން.ތަެކއް ހަމަޖެހިއިންތިޒާމު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ންޔާމީهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަގކޮށްލަން ބިލަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމައެއާއެކު ފާހަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް މި

 1075ބޭނުންވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
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 ނާޔަތެއް ދިނުމަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ހާސް ރުފިޔާގެ މާލީ އި ގައި މި ގެެނވުނު މި އިޞްލާޙަކީ ފަސްބިލު

އަދަދަކީ ވެސް ޕްރެކްޓިކަލީ ކުަޑ ރަށް ފީނާލުމުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަމުގެ ތެރެއަށް އިތުވީނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި މި

ަގއި ައދި މިކަހަލަ އިނާޔަތްތަުކގެ ސަބްސިީޑގެ ގޮތު ަގއި ައޅުަގނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަެވސްއަދަދެްއގެ ގޮތު 

ނަޑކަށް ޚަރަގޮތުަގއި ަދއުލަތަކުން  ނޑު ވެކަން އަުދކުރެވޭނީ ވަކި މިްނގަ  ސް ޤަޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްުޅގަ

 1080ށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު ބިނާވެފައިވާ ގޮތްތަކަްށ ތެރިކަން ހުންނަ، ޚާއްޞަ އެހީ އަނުކުޅެދުން

ށް ވެްސ ލީމައުޅުން ބިާނކުރުމުެގ އިތުރަށް ތައުޖެހޭ. ހަމައެކަނި ދިރި ބަލައިލާއިރު ވަރަށް ގިނަ ޚަަރދުތައް ކުރަން އެބަ

ނކެއް ކުރަްނ އެަބ ޖެހޭ. ހަމައެއާޚަރަދުތަ ތެރިކަން ހުންަނ ނުކުޅެދުންޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ ެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ފަހިނުވެ އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަނެްއކާ  ،ްއޙީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އެިކއެިކ ކަންކަން ނުލިބިޞި، ލިބެންޖެހޭފަރާތްތަކަށް 

ނޑު  ރިކަން އިތުރަށް ގޯސްވާ ހާލަތްތައްނުކުޅެދުންތެ އެ ބަލި، ނޫނީ  ހަަމ ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

 1085އަދި ެއކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް މިގޮތަްށ  ،ކުދިން ެއކިފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިހާރު އެކިއެކި ރަށްރަށުަގއި ދިރިުއޅެމުންދާ އެކި

މުގެ ސަބަބުން ނެތުކައިރި ރަށްރަށުން ެވސް ލިބެން ނޫނީ ،ނެތުމުންތެރަޕީތައް އެ ރަށްރަށުން ލިބެންލިބެންޖެހޭ އެކިއެިކ 

އާދޭ.  ވެސް އެބަ ކޮށްފައި މާލެ އައިސްގެން ގިނަ ފަހަރަށް ތެރަޕީ ނަގަންޖެހޭ ހާލަތްތައްހަމަ ބޮޑު ޚަރަދު

ބެންޖެހޭ ފަރުވާ ނީ ލިުނލެވި ނޫންދާ ފަރާތްތަކަށް މިގޮތަށް އަަޅއިކުރަމުކަްނތައްތައް ތަހައްމަލް ކުދިކުދިހަމައެއާެއއްކޮށް 

ހަމަ ވެސް އެބަ އަންނަކަން  އުފުލަންޖެހޭ ހާލަތްތައްޭވން ، މުގެ ސަބަބުން ިމ ބަލި އިތުރަށް ޮބޑުވެ ނުލިބިދިޔު

ނުޑމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކޮށްލަ  1090ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީ  ކުރެވޭފާހަގަންޖެހޭ. އަޅުގަ

 ން ގެންދެވިކަން. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ގެންުގޅުްއވަމުފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަެތއް ކަށް އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ

ން އަނެއްކާ މާލޭަގއި ަވޒަންވެިރެވ ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކު ދޫކުރެްއވި ަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ފްލެޓުއަޅު

އެ ޢާއިލާތައް ފާހަގަކުރަމުްނ  ގެ ގޮތުަގއިބޮޑު ކުއްެޔއް ދައްކަންޖެހޭ މަހު ކުއްޔަކީ އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް

ނުޑމެންގެ ވިސްނުން ބެހެއް ދޭ. އެހެްނވީ އެބަ ޓުން މާ، އެއަްށވެސް އިތުރަށް ލުެޔއް ގެެނވޭނެ ގޮތްަތކަކަށް އަުޅގަ

 1095ކޮށް ފާަހގަކުރަްނ ެއގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ެވސް ގޮވާލަން. ހަމައެއާެއއް .ވާނެރަނގަޅު

ނޑުމެން ަކީކ އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭ އިނާޔަބޭނުންވާ އިތުރު ކަންތައްތަ ެއކިެއކި މިހާރު ތަކުގެ އިތުރަށް ވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެން ިއތުރުކޮށް ރަށްރަށުގައި ިޞއްޙީ އަދި ހަމައެާއއެުކ ، ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެހެރަ ފެސިލިޓީސްތައް އަުޅގަ

ެވސް އިތުރަށް ތަަރއްޤީކޮްށގެން މި ކުދިންނަށް އަަޅއިލެވޭެނ  އި އެހެަރ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައްދޭ ތަންތަނުގަތައުލީމު

ޖެހޭ. ެއގޮތަށް އަޅާެލިވެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން މި  ކުެރވެން އެބަހަމަ މިާއއެުކއެީކގައި ތަަރއްޤީ ތަެކއްއިތުރު ނިޒާމު

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނު ނޑި އަުޅގަ ނޑުދަ  1100ޙަޤީޤަތަކީ މިސްރާބަކަށް މި ކަމެއް ނުދެވޭނެ.  ބޭނުންވާ ދާން ންވާ ލަ

ނޑުމެން ދޭން ބޭނުން މި މެ ކަމަކުން ވެސް، މިއިން ކޮންމެ އިއަޅުަގނޑުމެން މިއިން ކޮން ވާ  ނާޔަތަކުން ވެސް އަުޅގަ

ނިޒާމެްއ ގެ ކުދީްނނަށް ބޭސްފަރުވާ ފަސޭކަމެއް. ޙަޤީޤީ ލުއި ފަސޭހަކަމަކީ އެކުދީންނަށް އިތުަރށް ލުއި ކަމަކީ އެ
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ނާޔަތް ލިބިފައި ކުދީންނަށް ބޭނުންވާ އި ފައި އޮތުން. އެލިބި  ކުދީންނަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމު  އެތަޢާރުފުވެފައި އޮތުން. 

ކުދީންގެ  އެހެންވީމާ، އެޮގތުގައި އެ ކުދީންނަށް އުެޅވޭީނ.  ކުދީްނނަށް ދޮޅަހެޔޮ ޢާއިލާއެއްގެ އޮތުން. އެހެންވީމާ، އެ

ނޑު މިއެ ުކދީން ގެންގުޅެްނ ފަސޭހަވާނީ.  ސްބެލެނިވެރިންނަށް ވެ ނޑަީކ ވެްސ  ވާހަކަ މި އަުޅގަ  1105ަދންނަވަނީ އަުޅގަ

ހަމަ ވަރަށް ގާތުން މިފަދަ މަންޒަރު ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ވާތީވެ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަށް އެ ޢާއިލާތަުކގެ 

ބިލަށް ފުރިހަމަ  ައޅުަގނުޑ ެވސް ހަމަ މި ،ކުރެވި ޔަތްމާ، މި ކަމަށް އިތުރަށް ރިޢާއިހުސާސްތަްއ ދެނެގަނެވޭ. ެއހެންވީ

އަދާކުރަން. ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ ޝުކުރު  ފަހަރު މި އަިދވެްސ އެއް  ،އަށް ތާއީުދކުރާ ކަމަށް ހަަމ ދަންނަވާލަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ލަްނ ޮގތުން އެްއޗެްއ ދަންނަވާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާ`. 

 ދެްއވީތީ މަކުނުދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްސް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަުޅއްަވއިވެބޭނުންވޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ 

އޮތް ގޮތަްށ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ  ހުށަހެޅިފައި މި ދަންނަވަން. މިހާރުއަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު

 1115ހާސް  ފަސް ؛އޮތް މާލީ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުުރމާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ޙަޤީޤަުތގަިއ ރާއްޖޭގެ  ާތއީދުކުާރ ކަމެއް. އަދި ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ަމރުޙަބާކިޔައި ރުފިޔާގެ އެހީ ދިނުމަކީ އަުޅަގނޑު 

. ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ލާތަކަށް ަވނީ މިކަން ތަހައްމަލްކުރަންޖެހިފައާބާދީަގއި ފުދޭވަރަކަށް ގިަނ އަދަދެއްގެ ޢާއި

ނގޭ. އެ ތަުކގައި ހުންނަކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެްއ އެ ާޢއިލާ

ނޑުމެންގެ ސް، ރާއްޖޭއެހެންނަމަވެ ސާބަށް ވެސް މިފަދަ ވެްސ މިހާހިވެރިަކން ނިމިގެންދިޔައިރުގައި  ތަފާތުގެ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ކުދީންނަށް އެކަށީގެްނވާ މާޙަމި ޢާއިލާތަކާއި  1120ނުދެވިފަ. އެ ކުދީންނަށް ޮކށްވަނީ ޤާއިމު އުލެއް ައުޅގަ

ެވސް  ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް މި އްތަކަށް ފަރުވާހޯދުމާ،ކުދީންގެ ިޞއްޙީ ަކންތަ އަދި އެ ކިެޔވުމާއި މަސައްކަްތކުރުމާ

ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީެގ މާ، މާލީ ގޮތުން ޢާިއލާ އަށް . އެހެންވީވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުެވވިފަ ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ކަހަލަ  ޖެހޭ މިދެންނެވި އިތުރަށް އެހެނިހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއިވ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ބިކަވެފައި މިަފރާތުން އިސްނަންަގވަިއގެން  ކަންތައްތަކަށް ސަުރކާރުގެ ހާލުަގިއ  ،ތިބަ  ައޅުގަ

 1125ޮބޑަށް  ކުދީންނަށް ރަނގަުޅ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން. އަުޅަގނޑު ެއކަމަށް ވަރަށް ޢާއިލަތަަކށާއި އެތިބަ  ޖެހިފައިވާ މި

ނޑު ދަންނަވާލަތާއީދުކުރަން. އަދި ޭއގެ ގެންނަ ިއޞްލާޙުެގ  ިބލަށް މި ައކީ މި ން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އިތުަރށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުކުެޅދުންތެރިކަން  ،އިތުރަށް ނަޑއަޅާ އިޞްލާުޙގެ އިތުރަށް އަުޅގަ ހުންނަ މީހުން މާލީ އެހީ ދިނުމަްށ މި ކަ

ނަޑއެޅުމުަގއި  . އިތުރަށް ވިސްނާލަން. ކޮށްލަންއިތުރަށް ވަޒަން ޖެހޭ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ގެްނގުޅޭ ިވސްނުންކަ

ނޑުމެންނަށް މި  ސަބަބަކީ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް އަުޅގަ
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 1130އްެގ ބަލައިގަެނވެނީ މުޅިއަކުން ައދި އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި އެ މީހެއްގެ ހަޔާތުަގއި އެ މީހެ

ދިރިއުޅުމުަގއި އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްގެން ާއމްދަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭނެ ފަދަ ހާލަތެއް ޞިއްޙީ 

ގޮތުން މެދުވެިރވެފައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ެއއީ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ވާެނ. އެ މީހާެގ ދިރިއުޅުުމގަިއ 

ށް އާމްދަނީ، އެ މީހާގެ ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތް މީހަކަށް ވެއްޖެްއޔާ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ގޮތަކަށް އެ މީހާ އަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވިސްނުން  އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މި ދަފުތަރު އެކުލަަވިއލުމުގައި ނުކު ނޑުމެން ބަހައްޓަަވއިގެން އަުޅގަ  1135ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމުަގއި ވިސްނާވިސްުނން އިތުރަށް ފުޅާކޮށްލަން އެބަ ޖެހެއޭ. މިސާލަކަށް ދާއިމީ ޮގތެއްަގއި ފިޓުޖެހޭ މީހަކަށެއް  ކަ

އެ މީހެްއގެ  އެ މީހެއްގެ ދިިރއުޅުުމގައި ަވޒީފާ ފުރިހަމައަކަށް އަަދއެއް ނުކުރެވޭނެ. ވަޒީާފގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ދިރިއުޅުން ބައްޓަމެއް ނުކުެރޭވނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ެވސް ދިމާވާ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަްނ 

ނޑު ހިތުން  ބަލާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި ނިމުމަށްފަހުގައި އެފަދަ ބޭފުޅުން ެވސް މި ކަންކަމުގެ ތެެރއަށް ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

 1140ވަރަްށ މުހިއްމުވާނެ ކަމެއް. ކޮންމެައަކސް ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެޭވ؛  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ައޅުަގނުޑމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ރަނަގޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްެދްއވުމަށް ކުރާ މަަސއްކަަތކަށް 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 1145ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ، 2111/1`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ  ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ ޤާނޫނަށް

ނޑުމެން އެބަ  ނޑު ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އަުޅގަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ންތެރިކަމުން ޖެހޭ ނުކުޅެދިންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ އަދި ނުވަތަ ހުނަރު ދަސްކޮށްދީ، އެ މީހުން ނުކުޅެދު

ވަނަ ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ  2އަރަިއގަތުމަށް ސަރުކާރުން އެކި ޕްރޮގްރާމުތަުކގެ ތެރޭްނ މަސައްކަތްކޮށްދޭން. 

 1150ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ޞިއްޙީ ފަރުާވ؛ ދިރިުއޅުމުގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ަސޕޯޓުކޮށްދޭ ޖަމުޢިއްޔާތަްއ، 

ވެސް އެހެން ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން އަދި އެހެނިހެން ވެސް ޚާއްޞަކޮށް ެކއަރ ސޮަސއިޓީ، އަދި އެނޫން

ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދީ އެ ުނކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތައް މިހާރަށް ވުރެ 

ނޑު މި ދަންނަވާލީ، ނުކުޅެ ދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެން އަޅުގަ

ގިނަ ޚާއްަޞ ފަރުވާތަެކއް ޭބނުންވާ، ވަރަށް ޯއގާތެރިކަާމިއ އަޅާލުންތެރިކަން ބޭނުންާވ ބަޔަކަށް ވާތީވެ އެ ފަުރވާތަކަީކ 

 1155އިދިނުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ ބަޔަކަށް އަދި ސަރުކާރަށް ވެްސ އެ ފަުރވާަތއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއަށް ފަރުވާަތއް ހޯދަ

ނޑުމެންނަްށ  އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ، އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާތަަކށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ ނަމަ، އަޅުގަ
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ސަރުކާރަށް ެވސް ޚަރަދުުކޑަވެ ުނވަތަ ބުރަުކަޑވެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ ފަރުވާ 

ނ 3ރަނގަޅުެވގެންދާނެ.  ޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން، ވަަނ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުން އަރަިއަގތުމަށް ނުވަތަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ޅަފަތުަގއި ައޅުގަ

 1160ވަިއގެން އެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިްނގަން. ާޚއްޞަކޮށް ސްީޕޗް ތެރަޕީާއ އަދި ޚާްއޞަ ސްކޫލުަތަކށް ކުދިން ފޮނު

ސްކޫލުތަކުަގއި އެ ކުދިންނަށް ތަމްރީނުތަކެއް ެދވިއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކުިދން ހެދިބޮޑުވުމުަގއި ުނވަތަ 

ނޑުެމންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުކޑަކުރެވިދާނެ. މިހާރު ާރއްޖޭެގ ނިސްބަތުން ސްކޫލުތަކަށް  ހެދިބޮޑުވާއިުރގަިއ އަުޅގަ

މަދު ސްކޫލެއްގައި ުނވަތަ މާލޭގައި ާޚއްޞަކޮށް ހުންނަ ސްކޫލެއްގައި މެނުީވ  ބަލައިލެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ަވރަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެ ކުދިންނަށް ތައުލީމުލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެފަެއއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، 

 1165ގްރާމުތަކެްއގެ ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަްނޖެހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮ

ސްކޫލުތަކުަގއި އަދި ޚާއްޞަ ޓީޗަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް އެ އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭން. އާދެ، މި ދެތިން ނުކުތާ 

ނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮްށލައި، ލިބުނު ފުރުޞަތަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ  ނުޑ ވެްސ އަުޅގަ ފާހަގަކޮށްލައި އަުޅގަ

 އީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  1170 ކަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس  `.  . އާދެ، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެތިން ނުކުތާއެއް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ މާލީ އިނާޔަތް ނުވަތަ މާލީ  4111އެހީ މިހާރު އޮންނަ އަދަދުން  ބޭނުން. އެއް ކަމަކަށް މިހާރު ކަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ެއާއެއކީަގއި އެ ނުކުާތއާ ގުިޅގެން  ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ، މި އަދަދަކީ ާރއްޖޭގެ ައގުތަކަށާިއ ރާއްޭޖެގ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބޭ 

 1175 4މްދަނީއަށާ، މި ކަންކަމަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކަންކަން ބަލާފަިއ، އަހަރަުކ އެއް ފަހަރު ބަލާފައި %އާ

މައްޗަށް ހިނަގއްޖެ ކަމަށް ަވނީ ވިްއޔާ ބަދަލުކުެރވޭ ގޮތަަކށް އޮންނަ އަދަދަކަްށ ވާންޖެޭހނޭ. މިހާރު މި ވާ ގޮތަކީ، މި 

ލާޙެއް ހުށަހަޅައިޭދނީ ކޮން މެންބަރެއްތޯ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤާނޫނު މި އޮންނަ ގޮތުން މިއަށް އިޞް

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާއެްއގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ވަިކވަކި ފަރުދުން ބައްލަަވއިގެން ބަެއއް ބޭފުޅުންނާ 

ެނވެނީ. އެހެންނުވާ ގޮަތކަށް، މިހާރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވިއގެން ހުށަހަޅުއްަވިއގެން، ބިލެއް ފާްސކޮްށގެން ބަދަލެއް މި ގެ

 1180އަހަރުީވ މީހުންނަށް ލިބޭ ޕެންޝަން ވެްސ މި އޮންނަނީ އެގޮަތށް އިންެޑކްސްކުެރވޭ ގޮތަށް.  14ވެސް އުމުރުން 

އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދައުަލތުގެ ފަރާތުން މިކަން ބައްލަވާފައި ބަދަލުކުެރވޭ އަދަދަކަްށ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ، ދެން މި ވަގުތަށް މި އޮތީ ހެދުމަށް ރުފިޔާ އަށް ހަދަން.  4111. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާހިސާބަކުން މި ކަމެއް ނުނިމޭނެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ އިނާޔަަތކީ 
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ނޑު  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މިންވަަރށް ބެލިގެން އިތުރުވާ އެްއަޗކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 1185ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ބިލު މުސްތަޤުބަލުގައި ތަރައްޤީކުރައްވަމުްނގެންދަވާއިުރަގއި ނުވަަތ ކޮމިޓީން ބައްލަވާއިރުަގއި 

ނޑު ފާހަަގޮކށްލާފައި ބާއްވަން ބޭނުން. ހަމަ އެފަދައިން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ދައުލަތުން މި ނުކުތާ އަޅުގަ

ައހަރު ވެގެން ދެއްވާ އިނާޔަތްަކމުގައި ިވޔަސް، އަދި މިފަދަ  14މިދެއްވާ ހުރިހާ އިނާޔަތްތައް ވެސް، އެއީ އުމުރުން 

އެއް އޮތް ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭން ދެއްވާ ިއނާޔަތްތައް ކަމުަގއި ވިޔަސް ެއ މީހަކީ އެްއވެސް ފަދަެއއް ޮއތް މީހެއްތޯ، ފަދަ

މީހެއްތޯ ބައްލަވާފަިއ، ެއްއެވސް ފަދައެއް ނެތް މީހުންނާއި އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުވާ އުސޫލަކުން ހަމަޖެހިފައި 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މީންސް ޓެސްޓުކުރެިވގެން، ެއއީ ެއއްެވސް ފަދައެއް އޮތް މީހެއްޯތ   1190އޮންނަންވާނީ. އާެދ، އަުޅގަ

ގުޅޭ ގޮަތކަށް ބަދަލުކުރެވެންވާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ެއއީ އިންޞާފުގެ މަގުން ދެޭވ  ނުވަތަ ނެތް މީހެއްތޯ ބެލިގެން އެއާ

އެލަވަންަސކަށް ނުވަތަ އިާނޔަތަކަށް ނުވާނެ. ެއއްވެްސ ޝައްެކއްނެތް. މިފަދަ ބިލުތައް ތަރައްޤީކުާރއިުރގަިއ 

އާރު.ޕީ.ޑީ؛ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަބއިނަލްައޤްވާމީ ބަެއއް މުޢާހަދާތަކުަގއި، ޚާއްޞަކޮށް ސީ.

ވަނީ ވިްއޔާ. ެއއީ ކޮްނވެންޝަން އޮން ރައިޓްސް އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއޭބިލިީޓޒް، މީަގއި ބަިއވެރިެވގެން ުއޭޅ 

 1195ބައެއް. އެހެންވީމާ، އެ ކޮްނވެންޝަނުަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެސް މި ޤާނޫނުތަކަށް 

ނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު عليكم  المالس  وމެން ގެނައުމަށް ކޮިމޓީން މަޝްވަރާދެްއވަންޖެހޭނެ ކަމުގަިއ އަުޅގަ

 .وبركاته ورحمة هللا

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 1200އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ އަށް މަކުނުދޫ ދާ 2111/1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ތާއީދުކުރަން. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން މައްސަލަ ބޮޑު މި  ނަޢީމު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ބިލަށް އަޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ނިކަމެތި ހާލުގައި ުއޅޭ ބަޔަކަށް އިާނޔަތެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ 

ނޑުމެން ޒިން މާދާރުވެ، ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން. މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަުޅގަ

އަހަުރން ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުްނނަށް ދެވޭ އެަލވަންސް މިހާރުވެސް ދެޭވ ގޮަތކާ ދޭތެރޭ  14ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

 1205ޑުަގިއ ހުރި ލާރިކޮޅު ދެމުންދާ ވާަހކަ. ައޅުަގނުޑގެ ހިތަށްއަރާ އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލު އެބަ ުއފައްދަން. ޕެންޝަން ފަން

ނޑުމެންެގ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މިއީ ދޭންޖެހޭ ލާރިއެއް. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް އަުޅގަ

ލަތުގައިތޯޭއ ބޭފުޅުންނަށް މި އެލަވަންސް ދެވެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ފައިސާ ދެވޭނެ އިޤްތިޞާދީ ހާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އޮީތ؟ އެ ވެްސ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރެވިދާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ިއޖުތިމާޢީ ގްރޫޕުތަކަށް، ެއކިެއކި ގްރޫޕުތަކަށް ަފއިސާ ެދވޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ދޭތެރޭ ވި  1210ސްނަންޖެހޭ. ދެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަުޅގަ
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅާލެވޭ މިްނވަރަީކ، މާލޭގަިއ މި ދެންނެވި ހާލަތުގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް 

ގަިއ ތިބި ޭބބޭފުޅުންނަށް އަޅާލެޭވ ގޮެތއް ޚާއްޞަ ގޮތެްއ ދެިވގެން ކަްނތައްތައް އެބަ ކުރެވޭ. އެހެންަނމަވެސް އަތޮޅުތަކު 

ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން މި ބިލު ފާސްވެގެންދާިއރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެްސ މިކަމާ ދޭތެރޭ އެއްެވސް 

ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، މުޅި ރާއްޖޭަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި އިނާޔަތް ދެވި، އަދި 

 1215އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް މި ބޭފުޅުން ބެލޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމުތަކެއް މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގަިއ 

ނޑު އެދެން. ދެން އަިދ  ވެސް ހެދިގެންދާނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ބިލު ޑްރާފްޓުކުރެިވގެން ނިމިގެންދާނެ ގޮތަށް ައޅުގަ

ލަތު އޮތް ގޮތުން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ފަހުން ކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން ދައްާކ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާ

ނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގައި އެބަ އުޅޭ މަސަްއކަތްކުާރ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަިއގަިއ  ރުިފޔާ އަށް ވުރެ މަދު.  5111ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ރުފިޔާ އަށް ުވރެ މަދުން މުސާރަ ލިބޭ ބޭފުޅުން 5111މީހުންނަކީ  31މިދެންނެވީ % ކަން. އަުޅގަ

 1220ރުފިޔާ އަނެްއާކވެސް މި ދެވެނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް.  4111އަނެއްާކވެސް މި ހުށަހަޅާ ިބލަކީ 

ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހޭ މިނިމަމް ވޭޖެއް. މަސައްކަތްކުރާ، ކުދިން  ނޑުމެން ކަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 5111ކާ އެކު ާޢއިލާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުން، ބުރަ މަސައްކަތް ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ކޮށްގެން ގޮަވިއގެން ޒިންމާތަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަާމ ވާހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ.  ރުފިޔާ ހިފައިގެން ގެ އަށް ދާންޖެހުމަކީ އަޅުގަ

މަސައްކަްތކުރާ ޒިންާމދާރު ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ނިންމަން މި ދެންނެވި

 1225ޢާއިލާތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ، ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މީހުން، މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭ މުސާރަ އަީކ އެކަށީގެްނވާ، އެ މީހުންެގ 

ނޑުމެން މި  ޢާއިލާތަކަށް ެއ މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ އެކަީށގެންާވ މުސާރައިެގ ގޮުތަގއި އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލުތައް ހުށަހަަޅއިގެން އަދި ވަޢުދުތައް ވެ،  މަޖިލީހުން ނިންމަން އެބަ ޖެހޭ. މިހެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދަންނަވަްނ ސިޔާސީ ބޭނުމެްއަގއޭ. އެެހންނަމަވެސް މި ދެންނެވިހެން  ރާއްޖޭގެ؛ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ހަމަ ކުރިން ވެ ނޑުމެން، މި ފައިސާތައް މި ދެވެނީ އަޅުގަ ސް ފާހަގަކުރިހެން މި ފައިސާތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ   1230ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން އެހީތެރިވާންޖެހޭ ބަޔަކަށް. އެހެންީވމާ، މިހެން މިކަން ވާންޖެހުނަސް އަުޅގަ

މަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ރާއްޖޭަގއި ިމ ކަންތައް ކުރާ އުސޫލަީކ ކަމެއް ވެސް ހަމަައކަށް ައޅުވަން އެބަ ޖެހޭ. ހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފަހަރު ފެންނަ ގޮތަކީ އެއީ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނިންމައި، އެ ކަމެްއ ނިންމަމުން މި ގެންދަނީ. 

ވިހެން އެހެނެއްނޫން ެއކަން ކުރަްނޖެހޭނީކީ. ކުރިން ކުރަންޖެހޭކަން ކުރިން ކުރަން އެަބ ޖެހޭ. މި ދެންނެ

ލެ އަށް އެކިެއިކ ބޭނުންތަކުގައި ހިޖުރަކޮށްފަިއ ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ މި ޮއތް ގޮތުން މާ

 1235އެބަ ތިއްެބވި. ނުުކޅެދުންތެރިަކމޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެީވ، އެ ބޭފުޅުން ަދއްކަންޖެހޭ ުކލި، އެ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑުމެން އެ ވާަހކަ އެަބ ދައްކަމުތޯ؟ ކިތައް  ޚަރަދުތައް ނުކުެރވި މި މާޭލގަިއ އުޭޅ ކިަތއް ޢާއިލާތޯ ޮއތީ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ މިނިމަން ވޭޖެއް؛ އެަކށީގެންވާ ެއއްެޗއް ޒިންމާތަާކ  ޢާއިލާތޯ؟ މި ދެންނެވި ހާލުގައި އުޭޅއިރު އަުޅގަ
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ޮކށްގެން ލިބޭ އެއްޗަކީ ޢާއިާލތައް ބެލެހެއްޓޭ ބޭފުޅުންގެ އެކު ޢާއިލާތައް ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް

ނޑު އަދިވެްސ  ނޑުމެން ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ ބަޔަކަށް ހެދޭނެ ގޮތް އަޅުގަ

 1240އަދި ިމ ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ބިެލކޭ. މި ބޭފުޅުންނަށް މި ލިބިގެންދާ އެލަވަންސާ އެކު 

ބޭބޭފުޅުން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް، ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މާލެއާ އަދި އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްތަުކގައި ވެސް މި ބޭފުޅުން 

ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެްއގެ ދަށުން ހެދޭނެ ގޮތެްއަގއި މި ބިލު ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

 އްޔާ.އުއްމީދުކުރަން. ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ޝުކުރި

 

 1245  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑު މި ބިލާ ގުޅޭ  ނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް އެުދނީ އަޅުގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޑު ަދންނަވަމުން އައި ވާހަކަ އަީކ ގޮތުން ދައްކާލަން ހުރި ވާހަަކތައް ެއއްކޮށް ނިންމައިނުެލވޭތީވެ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި ފަރާތްތައް ކެޓަގަރަިއްޒކުރަން. މިފަދަ އެލަވަންސެއް 

 އަޅުަގނޑުމެން ޭދއިރުަގއި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްަތކުގެ ތެޭރަގއި އެބަ ތިބި އެްއގޮތަކަށް ހިނގާބިނާގވެނޫޅެވޭ 

 1250ބޭފުޅުން އެބަ ތިބި. އިތުރު ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަާމއެްއކޮށް މެނުވީ އެ ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެްއވެސް ކަމެއް ކުިރއަްށ 

ނޑުެމން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ނުގެންދެވޭ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަ ތިއްެބވި. އެހެްނވީމާ، ެއފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

ނޑަެއޅޭ މިންވަރެއް މި ކޮމިޓީ ލެވެްލގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ކު ޑަމިްނަވރެއް ކަމުަގއި ކަ

ނަޑއެޅެން. ތަފާތު ދެ ކެޓަގަީރއެއް ުނވަތަ ތިން ކެޓަގަީރއަކަށް ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް  ކަ

ނ ޑު ދަންނަވާީނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ވަޒަންކުެރިވގެން އެަލވަންްސ ތަފާތުކުރެވިއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ އަުޅގަ

 1255ފަރާތްތައް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ޢާއިލާތަކަށް ވެސް ވަރަްށ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނޭ. އަދި އޭެގއިތުރުން 

ން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރާއްޖޭގެ ހައުސިން ުނވަަތ ފްލެޓު އަޅުަގނޑުމެން ދޭދިނުމުގެ ތެރޭގަިއ؛ މީެގކުރި

ވެސް ެވއްޖެ ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ 

ނޑުމެން ތަންޮކޅެްއ  ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރުވެސް އެބަ ޖެހެޭއ އަުޅގަ ނޑައެޅިފަ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ އަދަދުތަކެއް ކަ

ނޑައެެޅން ނުކު ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްަޞކުރެިވެގން ފްލެޓުދިނުމުގެ ތެރޭަގިއ ބޮޑު ކޮމްޕޯނަންޓެއް ކަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޚާއްޞަ   1260ވިޔަސް. އަދި މީެގއިތުރުން ެވސް އާސަންދަިއގެ ތެރޭަގއި ޭބސްފަރުވާކުރުމުަގއި ވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެން ޢާއްމު ރައްޔިތެކޭ އެްއ އިނާޔަތްތަެކއް ދޭން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް ތަކަށް. އަޅުގަ

އުސޫލަކުން، ެއއް ހަމަައކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ބޭސްަފރުވާކުރުމުެގ ނިޒާމު، ެއްއ 

އުސޫލަކުން ާޤއިމުކުެރވިއްެޖ ކަމުަގއި ވާނަމަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެފަދަ ފަާރތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

ެވގެންދާ ތަނުގައި އެފަދަ ޢާއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮުޑ ހަމަޖެހުމެއް، ލުޔެއް ލިިބގެން ެއބަ އާދެއޭ. އެހެންވީމާ، މީ ބޮޑު
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 1265އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެންެވސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެަކންކަމާ މެދު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ޅު ގޮތަުކން މި ކަންކަން ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއްެގ ވިސްނާލަިއ، ރަނގަޅު ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން، ރަނގަ

ގޮތުަގއި މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 1270 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމާެއއްކޮށް މި ގަޑި ައކީ ވޯޓަށް އެހުމަށް ކަމެއް  1:31ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު ގަޑިން 

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެ  1275 ޖެންޑާ އައިޓަމު ދަތުރުކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ ކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހުުމގެ ަވގުތު ަކމަށް ވާތީ އަުޅގަ

 އަށް. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  12

ހައުސިން ޔުނިުޓގެ ތެެރއިން  1411ޗައިާނގެ އެްގޒިމް ބޭްނކުން ނަގާ ލޯނުން އިމާރާތްުކރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  -12.1

ގެ މަޖިލީހުން ގައި ރަްއޔިތުން 2113ޑިސެމްބަރ  29ހައުސިން ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން  715

ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން ައދިވެސް ެއއް ފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެދި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ 

 1280މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްެސުވން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ށް. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އާދެ! އަކޮޅުަތްއ ޗެކުކޮށްލުމައަރިހުން އެދެން ކާޑު ޅުގަ

 715ހަުއސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  1411ޗައިާނގެ ެއގްޒިމް ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަުތ ހައުސިން ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ 

 1285 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1290 

 14    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން
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 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1295 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    19    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 19        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 1300 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހައުސިން ޔުނިުޓގެ  1411އެހެންކަމުން، ޗައިާނގެ ެއްގިޒމް ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ހައުސިން ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާްތކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ  715އިން ތެރެ

 1305 މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1310އެހެން މަަސއްކަުތެގ ދަށުން އަޅުަގނޑު މިހާރު  އިުތރު އެހެން މަސައްކަތް. އާދެ! އިތުރު -13ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތައް ރައްކާތެިރކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ނުުކޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤު 2111/1

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް، އިބްތިދާޢީ ަބހުސްގެ މަރުޙަލާ އަށް. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ 

 އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 1315 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އެކަިނވެިރ މައިންނަށް ވެސް، ުނކުޅަުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް، ަދއުލަތުގެ ާޚއްޞަ 

ނޑު ދައުލަތުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި  އެހީ  އަށް ބޭނުންވާ އެންމެްނނަށް ވެސް ފައިސާ ދައުލަުތން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ
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ނަޑއަަޅއިގެން ދައުލަުތެގ  މިންވަރަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އާދެ! އަދި ސަރުކާރުގެ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަ

 1320ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހުންނަށް އާްމދަނީ އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް އެ މީހުންނަށް އަބުރުވެިރ ދިިރއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ ގޮތަކަށް 

އަްށ  ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ާތއީދުުކރާ ކަމެއް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ަދއުލަތުން އެހީ ފައިސާ ދެްއވުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

އެދޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވިޔަްސ އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމަށް ވިޔަސް، ދައުލަތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ 

ރުފިޔާ  2111ޝަން ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި. އަުޅަގނޑުމެން ކުރީގައި ޕެން

ނަޑއަޅާފަިއ އަދި ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާުކރުމަށްފަހު ވަކި ޕަސަންޓޭެޖއް އިތުުރކުރަމުންދާ ގޮތަށް  ކަ

ނަޑއަޅާފައި އޮތީ އޭރު ދަުއލަތުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ާޤބިލިއްޔަތު ހުރި މިންވަރުގެ ަމއްޗަށް ނިސްބަތްކޮށް. މިއަުދ   1325ކަ

ރުފިޔާ ދެްއވަން ހުށަހެޅުއްވީމަ ދައުލަުތގެ އެ ކެޕޭސިޓީ ހުރިކަްނ  4111ރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ސަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެނިގގެންދޭ. ހަމަ އެހެންމެ ސަރުކާރު ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް 

މީ އުމުރުން ދުވަްސވީ ފަރާތްތަކަށް ވެސް؛ ދައުލަތުގެ އެ ޤާބިލުކަްނ ރުިފޔާ ދެްއވާކަ 4111އިޞްލާޙު ގެަނއުމެއް ނެތި 

ނޑުމެން ޤާނޫނު، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ވަރަށް ައަވހަށް އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވަން.  4111އިޞްލާޙުގެނެސް މި ދެންެނިވ   1330އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރުފިޔާ ހުށަހަޅަން ެފންނަ ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަުފުޅދެއްކެިވ ގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެސް ޚިޔާލުފާުޅކުެރއްިވ ފަދައިން ޚާއްަޞ އެހީ 

ރުފިޔާ  4111އަށް ބޭނުންވާ ނުކުޅަދުންތެރިަކން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑު. ހަމައެކަނި 

ނުފުދޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ިޞއްޙީ ފަރުވާ ާއއި ަތއުލީމު ލިބޭނެ ނިޒާމުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ  ދިނުމަކުން

އިޞްލާޙުތަކާއި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ދައުލަުތގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. 

 1335ވާ ަތއުލީމު ލިބޭނެ ޮގތްތައް ނެތްކަމުގެ ަޝކުާވ ޚާއްޞަކޮށް އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންނަށް މިހާރު އެކަށީގެން

މައިންބަފައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންގެންދޭ. އެ ކަމަކީ ައވަސް ހައްލެއް ގެންނަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ 

 ކަންކޮޅުތަުކގައި މި ދެންނެިވ ފަދަ މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދިންގެ އަދަދު ެއްއ ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް 

އިތުރުވަމުންދާކީ އަޅުަގނޑުެމން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ އެ ކުދިންނަށް އެކަީށގެންވާ ފަރުވާ ާއއި 

ތައުލީމު ލިބޭނެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަމީ ކޮޅުނެތްކޮޅަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ 

 1340ފާތު މަރުޙަލާތަކުގައި ދެެކމުންދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް ހިާތމައާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ކަމެއް. މި ކަންކަމުގެ ވާހަަކ ތަ

އެކަީށގެންވާ ަހއްލެްއ މި ކަަމށް އަދިެވސް ައއިސްަފއެއް ުނވެއޭ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫުލވެރި ފަރާތްތަކަްށ 

ންނެވި ކަންކަމަށް އެކުއެީކަގއި ހައްލުގެަނއުމަށް. އަޅުަގނޑު މި ޮގވާލަނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެގެންދިއުމާ ެއކު ެވސް މި ދެ

ރުފިޔާ ދިނުމުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަާތިއ ވާޖިބު އަދާކުރެވުނީ ކަމަްށ ނުބައްލަވަިއ، ރައްޔިތުންގެ  4111

ނޑައެޅު މަށް ޓަަކއި ތެރެއިން ނުހަނު ބޮޑަށް މި ޚިދުމަތަށް އެދިއެދި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އަދި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލު ކަ

 1345ޤައުމުގެ ދަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުނަރުވެރިކަމާއި ތައުލީމުދިނުމަކީ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން އެބަ ޖެހޭ. 
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ހަމައެހެންމެ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވެފަިއވާ މީހެއް ކަުމގަިއ 

ނުާވނެ. މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ދައުރެއް، މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތެްއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެން

އަދާކުރެޭވ، ޤައުމަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްެދޭވނެ ބަޔަކަށް މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހެދުމަށް 

ތަުކގެ މަސްއޫިލއްަޔތެއް ކަުމގަިއ އަުޅަގނޑު މަސައްކަތްކުރުމަީކ ދައުލަުތެގ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި ުމއައްަސސާ

 1350ޤަބޫލުކުރަން. ޭއގެތެރޭަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ވެްސ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވި ބާވަުތގެ 

 ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނައިރު، އެބަ ޖެހޭ މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ ޤާނޫނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ

ނޑައަަޅއި ހިމަނަމުން ގެންދަން. ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރަްއވާއިުރ  މާއްދާތަކާއި އުސޫލުަތއް ކަ

ވެސް މި ދެންނެވި ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭން އެަބ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ބިލު ހުށަހެޅި 

ކޮށްލަންވާ ކަމެއް. ެއ ކަމަނާ ހިސާބުކޮށް ބެއްލެވިްނތޯ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ފަރާތަށް ސުވާލެއްކޮށްލަން ބޭނުން. ސާފު

 1355ކަމަށް ޚަރަދުވާނީ ކިހާ ފަިއސާއެއްތޯ؟ ބެއްެލވިންތޯ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ސާފުކޮށްލެްއވިންތޯ މި ކަްނކަން ބަޖެޓުެގ 

ބެއްލެވިފައި ނެތް ނަމަ، ފިނޭންސް  ތެރެއިން ހިމަނައިގެން މި ައހަރު ތެރޭ ކުރެވެން އެބަ ޮއތްތޯ؟ މި ކަންކަން

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދެއްވަން. އެހެނީ، ފައިާސާއ  މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

 ބެހޭ ބިލުތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަމުންދާއިރު ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް. ބަޖެޓުގެ ކޮން ދިމާލަކުންތޯ 

މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ. ޚަރަދުކުރެވެން އޮތިްއޔާ ޚަރަދުކުރެވެން އެބަ އޮތްތޯ؟ މީގެ ކުރިންވެސް ފައިސާގެ ބިލުތަްއ 

 1360ހުށަހެޅޭއިރު، ެއއީ ަވކި ފަރާތަކުން، ަވކި ގޮަތކަށް، ވަކި ަތރުތީބަކުން ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކެއްގެ ގޮުތަގއި ދަނީ ބަލަމުން. 

ބަލަނީ، މަނީ ބިލު ކިޔާ އެއްެޗއް އޮންނާނެ. އެއީ ފައިާސއާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ބިލެއް  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި 

ނޑަައޅާފައި އޮވޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ވެްސ  ހުށަހެޅުމުގައި ރެސްޓްރިކްޝަްނތަކެއް، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާއްމު އުސޫލުތަކެއް ކަ

ކަން ކުރަން ެވއްޖެ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު އުސޫުލތަކެއް ަކނޑަނާަޅއި މިގޮތަށް މި ކަން

އެިކއެކި ބިލުަތއް ހުށަހަޅަިއެގން އެގަހު ކޭލެްއ، މި ގަހު ކޭލެއް ޭނގި އޮޅުންބޮޅުްނައރައިގެން ހިނގައިދާނެ. ިމއީ 

ނުޑ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޕޮޕިޔުލިސްުޓ ބިލުތައް ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެ  1365އް. އަުޅގަ

އަހަާރ ދެމެދު ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާެއއް ލިބެންދެން  22އަހަރާއި  11ވިސްނަިއގެން މި ހުރީ އުމުުރން 

ރުފިޔާ ލިބިދިނުމުެގ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން، ހުށަހެޅެން އޮތް ނަމަ. އެީއ ވެްސ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް  4111

މުސްތަޤްބަލު ކަމަށް ވާއިރު އެ މީހުންނަށް ވެސް ފައިސާގެ ފުރުޞަތެއް ދައުލަތުްނ  ކަމެއް. ުޒވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ 

ނޑު ދެކޭތީ ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ.   ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 1370 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު
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ރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގައި ވާހަަކދައްކާލަން، ޚާއްަޞކޮށް ބިލަކާ މެދު ވާހަކަދައްކާލަން ިމ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެ

ނޑަްށ  ނޑު މި މަޤާމަށް ހޮއްވެވުމަށް އަުޅގަ ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަވަސްެވަގންނާނީ އަޅުގަ ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުގެ އިޙްލާޞްތެރި ޝުކުރު ވޯޓުދެްއވި މުލަކު ދާއިރާގެ ނާލާފުށީ، ކޮޅުފުށީ އަދި މުލަކު

ނޑުެގ ދާއިާރެގ   1375ރައްދުކުރަމުން. ހަމައެާއއެްއޮކށް މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާިއ ތަހުނިޔާ އަުޅގަ

ތްތެރި ރައްޔިތުންނަށް އަރިްސކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖޭެގ މުިޅ ރައްޔިތުންނަށް މި ޝުކުުރ ރައްދުކުރަން. ޢިްއޒަ

ޤާނޫނަށް، ނުުކޅަދުންތެރިކަމުގެ ޙައްޤުަތއް  2111/1ރައީސް. މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ަނޢީމް 

ރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ އެ ކަމަނާ އަށް 

ނުޑގެ ޚިޔާުލަގއިވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. އަ ޅުަގނޑު ވެސް މި ބިލާ މެދު ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް އަުޅގަ

 1380ފާޅުކޮށްލާނަން. ނުކުޅަދުންތެރިކަމުގެ ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދައްާކއިރު ޚާއްަޞކޮްށ ގިނަ ފަހަރަށް ފައިސާއެއް، 

ނަޑއެިޅގެންދާއިުރގައި ގިނަ ފަހަރަށް ދެ ވިފައި އޮންނަނީ ދޭންވާ ކުއްޖާ އަށް ވުެރ ޚާއްޞަކޮށް މާލީ އިނާޔަތެއް ކަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް،  ނޑު މިކަން ފާހަގަ މި ކުރަނީ މި ކަންކަން އަުޅގަ އެހެން ގޮތަކަށް. އަުޅގަ

 ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާުރގެ ތެރެިއން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ކަންކަން ބެލެން. މިކަން ކެޓަގަރަިއޒްކުެރިވގެން މި 

ދަނީ ހަމަ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުރި ކުއްޖާއަށްތޯ ބެލިގެންދާން. ޚާއްޞަކޮށް މި ކުދިންނަށް ކިޔަަވއިދިނުމަށް ޓަކައި 

ނޑު މިއަދު އުފާކުރާނެ ކަމެއް. މި   1385ކްލާސްތަކެއް އެ ރަށެއްަގއި ުނވަތަ އެ ދާއިރާެއްއގައި ަކނަޑއެޅިގެންިދއުމަކީ އަުޅގަ

މި ދެންނެވިހެން އެ ކުިދންގެ މާޙައުލާ ގުޭޅ ގޮތަށް ިމދެންނެވި ތައުލީމީ ްސކޫލުތައް ބިލަށް އިޞްލާޙުގެެނވިގެންާދިއރު 

ބިނާކުރެވިގެންިދއުމަކީ އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް. މާލީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ެއކި ދާއިރާތަުކގަިއ 

ޅުަގނޑުމެން މިއަދު ފުންކޮށް ބަލައި ވިސްނަން ނުކުޅަދުންތެރިކަމުގެ ކުދިންނަށް މި ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެހީތެރިކަން އަ

ނޑުމެން ކެމްޕޭނުގެ  އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްަޞކޮށް މުލަކު ދާއިާރގައި ުނކުޅަދުންތެިރކަން ހުރި ކުދިންތައް ހަަމ އަުޅގަ

 1390ހަށް ދުވަސްކޮުޅަގއި ވެސް ައޅުަގނޑަށް ކުރަމުންދިޔަ ސުވާލެއް މީ، މި ކުދިންގެ މާލީ އިނާޔަތްތައް ތިޔަ ބޭފުޅާ މަޖިލީ

ނޑު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އިރާދަކުރެއްވީތީ ަމނުކުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މި  ހޮވިއްޖެ ނަމަ، ހުށަހަޅައިދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނުޑެގ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން  ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްަވއި މިކަން ކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މާލޭގެ ބަެއއް ސްކޫުލތަކަށް ވެސް ބަަލއިލަން އެަބ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެހޭ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ފަދައިން ބަެއއް ްސކޫލުަތކުަގއި އެފަދަ ކުދިންނަށް 

 1395ެހނީ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ތައުލީމުދެވޭނެ ކޮންމެވެސް ޮގތްތަކެއް އެބަ ހުރި ރޭވިފަ. އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަންޖެ

ކުދިންތަކުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ގޮުތގައި ިޣޔާޘުއްދީން ްސޫކލުގައި އެފަދަ ދެ ބޭފުޅަކަްށ 

ނޑުމެން މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ  ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންޮގސްފައިާވކަން. މިހެނީ، މި އުފާވެރި ޚަބަރާއެްއކޮށް އަުޅގަ

ދިންނަށް އަޅާެލވޭ މިންވަރު ދުވަހެއް ުދވަހަކަށް އިތުރުކުުރމުގެ ގޮތުްނ، މި ދެންނެވިހެްނ ކެަޓގަރަިއޒްކުެރވިގެން ިމ ކު
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ނޑަށް ދާދި މިދާކަށްދުވަުހ ފެންނަމުން މި ދިޔައީ ޓީވީ  ކުދިންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްަތްއ ބަހާލެވެން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

 1400އަހަރު ވެަފއިވާ ކުިދން އުފުލާ ގެންގުޅެނީ، އާދެ!  11އަަހރު،  11އާދެ! އުމުރުން  ޕްރޮގްރާމެްއގައި ދައްކާ މަންަޒރެއް.

މައިންބަފައިން އިތުރު ަވޒީފާަތކެއް އަދާކުރުމެއް ނެތި އެ ުކދިންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ޮގތުގައި. އެ މައިންބަފައިން 

ނ ނޑު ހަމަ ވަޒީފާ އަށް ނުގޮސް އެ ކުިދންނަށް އަޅައިލާ މިންވަރު މީގެން އަުޅގަ ޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންދަނީ. އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރަން، މިފަދަ ކުދިންނަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި ދެންނެވި އިނާޔަތް ކެަޓގަރަިއޒްުކރެވިގެންާދއިރުަގއި ފުރިހަމަ 

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރާނީ މިފަ ދަ ކުދިންނަށް އަށް ލިބިގެންދާނެ ކުދިން ކަމުގައި ވެގެންިދއުން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަުޅގަ

 1405 ހެޔޮ ގޮތް ހޯދުމަށް. ހެޔޮމަގު ހޯދުމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެންދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 . މިނެޓު އަށް ބާކީ އޮތީ ދެ ށް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޙުސައިނަ ޢަލީ

 1410 

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަުތ މި ހޯދާލީ މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ސަބްސިީޑއާ ައިދ އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް ވެިރވަމުންދާ ބައެއް ކަހަލަ ޝުޢޫރުތައް ފާޅު

ނޑު ޤަބޫލެްއ   1415ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދެވޭ އެހީތައް މިހާރު މި ދެވެމުންދަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަމަށް އަޅުގަ

ންނަށް ނުކުރަން. އެހެން މި ދަންނަވަންޖެހުނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ހަަމހަމަކަމާ އެކު އެންމެ

ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް، އެންމެންނާ މެދު މުޢާމަލާތްކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމުގެ މަފްހޫމަކީ ެއއްެވްސ 

ގޮތެްއގަިއ ތަފާތު ހާލަތްތަކުަގއި ތިބި ބަަޔކާ މެދު ެއއްގޮަތކަށް ކަންތައް ކުރުމެއް ނޫން. ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި ތިިބ 

ންތައް ކުރެވޭނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް. އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާފަކީ ެވސް. މިހެން ދަންނަވަން މި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަ

 1420ޖެހުނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ނުވަތަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަންދިނުމުގައި ވެސް އެ މީހުންގެ ހާލަތަށް 

ނެތި، އެްއވެސް ކަހަލަ؛ ަބއެްއ ކަހަލަ ގުނަވަންތައް ުނވަތަ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. މިހެން މި ދެންނެވީ އެްއވެސް ގޮެތއް

ބައެއް ކަހަލަ ހިއްސުަތއް އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ނެތް ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ާޚއްޞަ ގޮތަަކށް ނުވަތަ ރަނގަޅު ގޮތަަކްށ 

ްއ ފަހަރަށް އެބަ ފެނޭ  ބައެއް ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެ. ހަމައެއާެއކުަގއި ބަެއއް ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވޭ ބައެ

ހިއްސު ނުވަތަ އެްއ ހިއްސު މަދުކަމުގައި ވިޔަްސ އެ މީަހކީ މަސައްކަްތކުރެޭވ ނުވަތަ ދިރުއުޅުމަށް ޓަަކއި ކާންބޯްނ 

 1425މަސައްކަތްކުެރވޭ މީހުންނަށް އެބަ ވޭ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެ ތަފާތުކުރުން ގެނައުަމކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ އެންެމ 
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ނޑު އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކޮށްލީ. އިންޞާ ފުވެރި ގޮތް ކަުމގައި ވާތީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1430ސިކުންތޭ.  15ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މިހާރު ބާކީ އޮތީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން

އެހެން  އިތުރު 13ާޑ އައިޓަމު އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެްސ ވަގުތު ނިމުނީ ކަުމގައި މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އެޖެން

ނޑައެޅުނު މަސަްއކަތް... )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަ ހު( އިތުރު އެހެން މަސައްކަތުގެ ދަށުން މަސައްކަތެްއގެ ދަށުން މިއަދަށް ކަ

ނަޑއެޅުނު ބިލުެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިންމާލުމުގައި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ  މިއަދަށް ކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް.

 1435 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ މި ބިލަށް ބަހުސްކޮށްދެއްަވއި މި 

ބިލަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވި އެންެމހައި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް ުޝކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ިތ 

ބަލަިއގަންނަކަުމގަިއ ވެސް ދަންނަވަން. ެއއީ ޙަީޤޤަތުގައި ކޮންމެ ބިލަކީ ވެސް އެ ބިލަކަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ޚިޔާލުތައް 

 1440ގެނެވެންޖެހޭ ބިލުތަކެއް. ެއގޮުތން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީ ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލަކީ ވެސް ހަމަ 

ޞަތު އޮންނާނެ، އިތުރު ކަންތައްތަެކއް ހިެމނިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ފުރު

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ކަމުގަިއ  އަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން. ެއގޮތުން އަުޅގަ

އެންމެން ވެްސ ޤަބޫލުކުާރ އަޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ެއއްބާރުލުންދެއްވާނެ މި ބިލު ބަަލއިގަުތމުގައި. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން 

ގޮތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ތިބީ ހަމަ ދައުލަތުން ފައިސާގެ އިނާޔަތެއް ދެވެންޏާ އެ އިނާޔަތެއް އެންމެ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަީކ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހުރިހާ   1445ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ، މާލީ ގޮތުން ދަތި ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މެންބަރުންގެ  އެއްބާރުލުން ެވސް ލިބޭނެ މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާކުރުމަށް. އަދިވެސް އަުޅގަ

 އެއް ފަހަރު ޝުކުރުއަާދކުރަްނ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1450ހިސާބުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާ

ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުމާއި މާލީ  2111/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަުރޙަލާ ނިމުނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް
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ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހެއްަގއި މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ.

 1455 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ނިމުނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 13އިޓަމު މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އަ
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