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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

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  43އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .4

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2113/12/17/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.1

 ުކރާކަށް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ެއއް ފާސް -4.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.  -3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 25ގައި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު 11:31ލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަ -3.1

ަގއި 12:31. 4ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮޓަރި، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި 11:11. 1އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ކުރުމަށް ހޮްއވެވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ިއޞްލާޙ12:31ު. 2 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި

 .1މިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކ2:11ޮގައި.  4ކޮޓަރި 

 

 30 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލު.ުސވާ 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

. ޢާއިޝަުތ ރކޭޝަން ޑއެިޑއުދަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާމީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަ އަްއޑޫ -1.1

 35. ރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން ޑއެރުވުުމގެ ކުރިްނ މިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުަޞތުރަްއވާ ުސވާލު. ޢި ކު ޝިހާމާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫންނަވައި ޝުކުރުޢާއިޝަތު ޝިހާމަށް މަރުޙަބާދަ މީދޫ  ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 ށް، ުސވާލަިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއގެންނެވުަމށް.ދަމަޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ދަމް ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫމީ

ނޑުގެ ުސވާލަީކ، ތި  40މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އަހަރު އައްޫޑގަިއ  ޔަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މީދޫ ދާއިރާގެ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް  އަދި އައްޑޫޢުތަކަކީ ކޮބަިއތޯ؟ އްޤީގެ މަޝްރޫހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރަ

 ެއއީ ކޮން މަޝްރޫޢުތަކެއްތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. ،ނަމަ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވޭތޯ؟ ވާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

 45ެގ 4.43ޭޖގެ ސްޫކލު ދަރިވަރުންގެ %ވަނީ ރާއްައއްޑޫ ސިީޓ އަށް ނިސްބަތްީއސް. ައޅުަގނޑު، ޒަތްތެރި ރަޢިއް

ޭވ. ައއްޑޫ ިސޓީ އަށް އެލޮކޭުޓކުރެވިަފއި 3...% ދާއިާރގެ ބަޖެޓުގެ އުލީމީަދރިވަރުން. ތަ 3221 ،ދަރިވަރުން. އެއީ 

ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުން  ތެރެއިންމިލިއަްނ ރުފިޔާ. ޭއގެ 174.14 އެއީ ޖުމްލަ

ވެސް ދަނީ ކުރިއަށް. ިމގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑެތި ަބއެްއ  ތްތައްކުރުުމގެ މަސަްއކަދޭ. އަދި މަރާމާތާއި އަްޕގްރޭޑު އެބަ

ނޑު ހިމަޝްރޫޢުތަ ގައި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ކޮށްލާނަން. އަްއޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްކޫލުއްސާކުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 50ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ންތީގެ މަސައްކަތް ނިމި، ފުރާޅު ގެ ސިމެކްލާސްރޫމު 4ދާ މާރާތްކުރެވެުމންރަދުކޮށްގެން އިޚަ

ރަދުަގއި ގެއިތުރުން އެ ސްކޫލުަގއި ވޯލްޑު ބޭންކުގެ ޚަމިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް. މީ 2.13ރިއަށް އެބަ ދޭ. މިއީ ކު

އަށް ގެންދިއުމަށް ލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް އޯ.ޕީ.ޕީ އަށް ޮފނުވައި ޑިަޒއިންކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ކުރިކް 4

ނޑަކަްށ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. މި ކޮންސަލްޓެންޓު ން ރުފިާޔެގ މިލިއަ 2.13އީ ވެސް ގާްތގަ
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މިހާރު  ރީބިޑް މީޓިންޕް، ުކރެވިކްލާސްރޫމުގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ޓެންޑަރ .މަޝްރޫޢެއް. ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލުަގއި 

ނަޑކަށް ވަނީ ބޭްއވި  55ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް ހިމެނޭ  12ން ރުފިޔާގެ ަމޝްރޫޢެއް. ފޭދޫ ސްކޫލުގެ މިލިއަ 1.2ފަ. މިއީ ގާްތގަ

ނަޑަކށް  ބުރީގެ އިމާރާތެއް ެއޅުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ވަނީ މިހާރު ފޮނުވިފަ. މިއީ 3 ން ރުފިާޔެގ މިލިއަ 12.2ގާްތގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ  2111މަޝްރޫޢެއް. އަދި އައްޑޫ ހަިއ ސްކޫލުގެ ހޯލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް 

ނޑަކަށް ހިމެނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހި ދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީ ން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް. ައްއޑޫމިލިއަ  1.7ފަ. މިއީ ގާްތގަ

 މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. މި ރ ރޫމެއް އިމާރާތްުކރުމުގެ ޢަމަލީއްދީން ސްކޫލުަގއި ޕްރެޔަމްސުދޫ ޝަމީ

 60ވޭ. ހެދުމުގެ ހުއްދަދީފައި ނާއެއް ޓާފް ފާޚާއްީދން ސްކޫލުގައި ސްލައްކަ ރުފިޔާ ހޭަދާވނެ. މީގެއިތުރުން ޝަމްސު 3ކަމަށް 

 2111ކްލާސްރޫމް  4ދި ސިްނގަލް ސެޝަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުރެވޭނެ. އަރުފިޔާ ހޭދަހާސް  41ކަމަށް  މި

ނަޑކަށް މިފަންވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށް ވަނީ ނި  ން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް. ައއްޑޫ މިލިއަ 1.11. މިއީ ާގތްގަ

ެދވިފަ. ހާރު ވަނީ ހުއްދަކްލާސްރޫމް ެއޅުމަށް ެވްސ މި 2އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށް ބޭނުންާވ  މީދޫ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ސ.

 ވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ރުފިޔާ ައށް ވުރެ އިތުރަށް ހޭދަ ލައްކަ 7ކަމަށް  މި

 65 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޟޫޢަީކ ނުޑ މިހާރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިައދުގެ ުސވާލުެގ މައުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަޅުގަ 

ނޑު މިހާރު  ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢު. އިތުރު ސުވާުލގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަްއޑޫަގއި އަުޅގަ

 ދަމަށް.ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޫޑމީދޫ ދާއިރާގެ 

 70 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ދަމްއާމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ  އަްއޑޫ

އެއްޗެހި ހެދެމުންދާ ވާހަކަ.  ކޫލުގައި ސްޓާފް ފާޚާނާބަރިއަކާ މްސުއްދީން ސްދޫ ޝަނިސްޓަރ ވިދާޅުވެްއޖެ މީމި ދެންމެ

 އެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދޭތޯ؟؟ އޭ އެއީ މިނިސްޓްީރގެ ބަޖެޓުންތޯ

 

 75   ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭޝަްނގެ ބަޖެޓުން ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ 

މަްށ ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ެއއަށް ކަ ވާ ރަދެްއ އޭެގއިތުރަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ޚަ ދަނީ. ދެންމި  ކަންތައް ކުެރވެމުން

ނޑަށް މި މަސަްއކަތްކުރެ ގެ ކަންފައި އޮންނާނީ. ދެްނ ޕްރެޔަރ ރޫމުފަރކޮށްރި މިނިސްޓްީރގެ  ެވނީ އިސްލާމިކުތަްއ ައޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިހެން ހަމަ މި މަސައިެއީކގައެހީއާ އާދެ! ޝުކުރިްއާޔ  ގޮތަށް. އްކަތްަތއް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ. ދެން އަުޅގަ

 80 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުމެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ނޑު ވަޒީރާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، އެްއ އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް  ތެރި ވަީޒރު. އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓާސްކޫލުތައް ތަރައްޤީކުރު ދަތިކަމެއް ކަހަލަ ށް ކަންތައްތައް ނުުކރެވެނީ ކޮންއެްއގޮތަ މަށް ކަ

ނުޑގެ ދާއިރާގެ ދ.ޑު މިހެްނ މި ދެންނެވީ، ހުރެގެންތޯ؟ އަޅުަގނ  85ވަނަ އަހަުރގައި  2114ައކީ ވެސް މާއެނބޫދޫ  އަުޅގަ

ކަތް އިރު ެވސް އޭގެ ޢަމަލީ މަސައްތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންޮގސް މިހާހިސާބަށް އައިކްލާސްރޫމްތަކެއް އެޅުމަށް ދަުއލަ

 ފަިއވާ ސަބަބަކީ؟ނުފެށި އޭކޮބައިތޯ ނުފެށިފަ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 90 ޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ކުިރއަށް ެގންދެވުން އެދެން.ވާުލގެ މައުވަޒީުރ، މިއަދުގެ ސު 

 

   ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑަށް ހަ ނޑުމެންނަށް ކުރަން މި އަހަމަ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ  ރުގެ ބަޖެުޓގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ނަވާލަން.ދަން ހަމަހުރި ކަންތައް ހަމަ ގަާވއިދުން ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ 

 95 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން

ޟޫޢާ ގުޅޭނެ މައުޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ ރު. އަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ސްކޫލުތަކާ ދެްނ ހުރި ސްކޫލުތަކާފެށޭ ތައުލީމް، ޕްރީ މި ފެށިގެންދަނީ އަސްލު ކަމަށް. އަުޅގަ

ާރގައި ވެްސ ބޮޑަށް ތަފާތުކުރެވިގެން ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގައި ެވސް ހިނގާތީ. އަދި ޚާއްޞަޮކށް ތޮއްޑޫ ދާއި

 100އަޅުަގނުޑ  ކަމަނާގެ ވިސްނުމުަގއި ކިހިނެއްޯތ މިކަން އޮތީ، ބޮޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. އެހެންވީމާ މިކަން ވަރަށް

 ވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ކުރެްއވިހެން ހަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަަގުކރެވިފައި އޮތީ ޕްރީސްކޫްލގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތި ާފހަގަ

 105ކަންތައްތަުކގަިއ ރާއްޭޖގައި ަވރަށް ބޮޑަށް އިތުރަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުަރންޖެހޭކަން. އެގޮތުން މިހާުރ 

ތައް ސަުރކާރުެގ ރީސްކޫލްހުރިހާ ޕް ތެރޭގަިއ ރާއްޖޭގެ  ގެ އަހަރު  1އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯަގއިވާ ގޮތަށް މި 

ނޑުމެން މަސައް ބެލުމުގެ ދަށަށް އަންނަ އަހަރުތަކަށް ބަހާލެިވގެްނ  ތެރޭގައިކަތްުކރަމުން މި ގެންދަނީ. އޭގެގޮތަށް އަޅުގަ
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ެވސް ދެްނ  ިއ ރާއްޭޖގެ ުހރިހާ ޕްރީސްކޫލްތެޭރގަ ގެއަހަރު 1ސްކޫލްގެ ކަންތަްއ ހަމަޖެހިގެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ޕްރީ

ޢިްއޒަތްތެރި  ޅަށް ހިނގަމުންާދނެކަމުގެ ވާހަކައެްއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބެލުމުގެ ަދށުން ރަނގަ ހުރި ސްކޫލުތަކާ

 110 މެންބަރަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުެގ ުސވާޝުކުރިއްާޔ ޢި ވެސް އަދި އެހެން ދާއިރާަތްއ  ލަކީ މަރަދޫ ދާއިރާ، މީދޫ ދާއިރާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އެީކަގއޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ކަމާ ބޭ މުަވއްޒަފުންެގ އެހީތެރިިއ ތިވެސް މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ާދނީ އެ ތަންތާނގަ

 115ރަށް އެހީތެރިކަން ޒަފުްނ ސަރުކާރަށް ގިނަ ްސކޫލުތަކުަގއި ތިބި މުވައް އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ މިހާރު ވަ އެނގިފައި

 ެއ މީހުންނާއި ދޭތެރޭގައި ކަންަތއް ކުރަްއވަން ޚިޔާުލކުރަްއވަީނ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟ ވެއްޖެްއޔާކަމަށްނުދޭ. އެހެން

 

   ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑު މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަމުން އެބަ ގެންދަން. ޝުކު  އަތޮޅުަތުކގައިރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް  ،ބައްދަލުކުރަމުން ޕްރިންސިޕަލުންނާ  ތިބި ހުރިހާ   120ތަކެއް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އަދި މާލޭގައި އަުޅގަ

ކަން ހާމަކުރަމުން. އެ ގެ އެންމެންގެ މަަސއްކަުތގެ މުހިއްމުޓަންކުރުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިަމގު ަބއްތައު

މިހާތަނަށް ހަމައަށް ފޯރުވުމަށް ޓަކަިއ. އެހެންވީމާ،  ސަްސއަކާ ންކަންތަކާ ދިމާލަށް މަސައްކަްތކުރަމުން، ކޮންސެ

ވެސް.  ހާ ސްކޫލަކުންފާހަަގކުރަން ހުރިނޑު މާއި ެއއްބާރުލުްނ އަޅުގަ ަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު އެހީތެރިކައަޅު

ނޑުމެ ނޑުމެން  ންނަށް އަދި އެ ކަހަލަ ދައްަޗކާއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ ދިމާވެފައެއް ނެތް. އެަކމަކު އެގޮތަށް އަުޅގަ

 125 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ދެއްެކުވން:ވާހަކަ ދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ މި  އުޟޫޢަކީ ެއޑިއުޭކޝަން ދާއިރާ އިންޮގތުގައި މިއަުދގެ މަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ކިެއކި ޕްޮރޖެކްޓުމަޖެހިފައިވާ އެއަހަރު ރާއްޖޭަގއި ހިންގުމަްށ ހަ ނޑުގެ ުސވާލަކީ އަުޅގަ ތަކުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 130ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ެއބަ އޮތް ދެ ކްލާސްރޫމާިއ  ގެާވ ުއނގޫފާރުގެ ްސކޫލަށް މި އަހަރުދާއިރާގެ ރަެށއް ކަމުަގއި

ރު ވެްސ އަދިވެސް ނުވެސް ފައްާޓ. މި މަސައްކަތް އަހަރުެގ ފަހު ހާފަށް އެޅުނުއި އިބްރަރީ ރޫމެއް. އެހެންނަމަވެސްލަ

 ފެއްޓޭނީ؟ ޝުކުރިްއާޔ. ކްޓުއުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ކިހާތާކުތޯ މި ްޕރޮޖެ ނުފެށި މި، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިއަުދގެ  ވަޒީރު  135 .ޖަވާބުދެްއުވން އެދެން ގުޭޅގޮތުން ޟޫޢާއުމަމަިއގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ޖަވާބުދޭން ދަތި  ،ށް އަޅުަގނޑު ތަްއޔާުރނުވެ ހުރީމަތި މައުޟޫޢައަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 140 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ފީއަލީ ބޭނުންވަނީ ފ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު ސާފުޮކށްލަން

ހޯއްދަވަން  ޮގއްސަ މި ވަނީ. ޕްރިންސިޕަލަކުގެންއް ހަމަނުޖެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެްއ ވޭތުވެ ސްކޫލުަގއި ޕްރިންސިޕަލެ

ވާތީވެ ެއކަމުެގ ންނަމަވެސް އަދިވެސް ޕްރިންސިޕަަލކު ހަމަނުޖެހިނީ. އެހެވެްސ ކުރެވިަފއި ވަ އިންޓަިވއު ،އިޢުލާންކޮށް

 145ެއއީ އަތޮުޅ  އިފ. ފީއަލީގަ ، ވަރަށް ބޮޑަށް އަްނނަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ ރާތުންޝަކުވާަތއް ރަްއޔިތުންެގ ފަ

ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ  އިތޯއޭ؟ަތނަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ހަމަޖެއްސޭނީ ކިހާތަނެއްގަ  މަދަރުސާކަމުގައި ވާީތވެ އެ

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 150 ގުޭޅގޮތުން.  ވަޒީރު މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑު ހަމަ ވަކި ސްކޫލުތަކުގެ ތި ވެސް  ފަހަރު އެއީ ކުރީ ؛ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެްއ  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލި ފަދައިން އަުޅގަ

 155ންފިލުވުމުެގ ފުރުޞަތު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ިއގެން ޮއޅުބޭނުންފުޅުވެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ ބައްދަލުކޮށްލަްއވަ

ހަކަ ކަމަށް. އެއާއެީކަގއި ހަމަ ވަކިވަކި ުސވާލުތަކަށް ޖަވާުބއަުރވަން ތަންކޮޅެއް ދަތި ވާ ވެސް ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ ދާ
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ނުޑގެ ާދއިރާކަމުަގިއވާ ނޑު ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ުސވާލީ، އަުޅގަ  160އަިދ  ކުރިނބީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އިން އެްއވެސް ނެއްލައިދޫ، ވަިއކަރަދޫ، މި ތިން ރަށަކީ ސްކޫލުގެ ާޖގަިއގެ ދަތިކަން ވަރަށް ޮބޑު ިތން ރަށް. މި

 ޝުކުިރއްޔާ. ރޫމެއް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ އަހަރު ތެރޭަގއި ުކލާސް ރަށެއްގަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 165 ގުޅޭގޮތުން.  ގެ މަުއޟޫޢާވަޒީރު މިއަދު ުސވާލު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ހުރީމަ ޖަވާބުދޭން ދަތި ވާހަކަ  މަ އެ ސުވާލަށް ތައްޔާރުުނވެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ހަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 170 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ

! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އާދެ! ައޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވައިލާހިތްޭވ ަވީޒރު އަރިހުން، ާރއްޖޭެގ ހަމަ އާދެ

ރޭވިަފއިވާނެ. މި ހުރިާހ  ަކން،ެވސް ެއޑިއުޭކޝަންގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުރަްއވާނީ ަވޒީުރގެ އޮފީހުން އި ހުރިހާ ކަންކޮޅެްއގަ

 1.ކުަރްއވަން ހުރި ަކންތައްތައް މަޖިލީހުގެ  އިލަްއވާފަލިުޔއްަވއި އިމަސައްކަތެއް ެއއް ފޮތެްއެގ ސިފައިގަ 

 175  އް ވެދާނެތޯ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް؟މެންބަރުންނަށް ފޮނުއްވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ލީމީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކަކީ ތައުވަނީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ވަރަށް ފުލުއިޑުކޮށް އަބަދު ަވރަށް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމެކޭ.  ،ތަކެއް ހިންގާީތވެން ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުއަޅުަގނޑުމެ

 180ބޭފުޅުން ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު  ވަންޏާ ތި ކަމަށް މަުކ، ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުއެކަ

 ފޮނުވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  

 

  ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލީމީ މަރުކަުޒގަިއ ވާލަކީ ފ. އަތޮޅު ތައު. އަޅުަގނުޑގެ ސު ސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނި

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެމު  185ންދޭ. ވޯލްޑު ބޭންުކގެ އެީހގައި އިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ވާހަކަ މިދިަޔ އަހަރުން ފެށިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ުނވާތީ އަިދ ޭއގެ ެއއްވެްސ ކަހަލަ ޚަބަރެްއ ައޅު  އެހެންނަމަވެސް ެއކަްނ ސާފުކޮށްލަދިނުމަށް އެދެން. ގަ
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ދޫ  ސުކޫލަކީ ވެސް ޖާަގިއގެ ގޮތުން ބޫނވެސް ެއއްޮގތަށް ފ. ދަރަ ޒެކޭއޭެގއިތުރުން ފ. އަތޮޅު ަތުއލީމީ މަރުކަ

ވާތީ ެއ ސްކޫލުގެ ޖާަގއިގެ ދަިތކަން ފިލުވުމަށް ޓަކައި ެއްއވެްސ  އިންތިހާ އަށް ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފަިއވާ ސްކޫލަކަށް

 ޝުކުރިއްޔާ. ރޭވިަފއިޭވތޯ؟ ކަހަލަ ޕްރޮގްރާމެއް 

 190 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ގުޅޭގޮތުން.  ޢާޟޫވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މައު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑު ތަުކގައިޅުަގނޑު ހަމަ ކުރީ ުސވާލުޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަ   195ިތ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާިލ ފަދައިން އަުޅގަ

 ނެީތމަ ޖަވާބުދޭން ދަތި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. އްޔާުރވެފައިދާއިރާތަކަށް ތަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމްކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު 

ނޑުރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ ެގ ކަމަނާ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންނަވަން . އަުޅގަ

 200މްރާނީ ުސާވލަކީ ހަމައެކަނި ޢު ވާ މަަސއްކަތް. ައޅުަގނުޑގެލީމު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރައް ތައު މިނިސްޓްރީން

ނޑުމެ ނުވެއޭ. ރަނގަޅު ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް ޓަކަިއ ލެއް ސިްނ މި ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ހާތަރައްޤީއަކުން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ. ކަނޫން  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސަްއކަތުަގއި ނަތީޖާ އެހާ ރަނގަޅު މަނާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މި ީލމީ  މަންހަޖުގައި ކޮްނކަހަލަ މައްސަލަތަކެްއ ހުރެގެންތޯ ައޅުބޫލުކުރައްާވ ގޮުތަގއި ތައުޤަ ގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ޒު ރަނގަޅު އަސަރުތައް މި އަންނަނީ؟ޒުވާނުންނަށް މި އަންނަ ނު  ވާނުން ނުނެރެވެނީ؟އަޅުގަ

 205 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑުމެންނަށް މިދިޔަ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ތި ފާހަގަކުރެއްވިހެްނ އަުޅގަ

ކަމަށް  ބޭނުންވާ ކަހަލަ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް ހުރި ތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަުޅަގނޑުމެންދުވަސް

ނަޑކަްށ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ،ފާހަގަވެ  210ލީމީ ަތއު މިދިޔަ ވިްއސަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ގާްތގަ

ސްކޫލުތަުކަގއި ކީ  ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންގެ 2111. އަިދ ުލވެފައޮތީ އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ބަދަ މަންހަޖު މިހާރު އެ

ގެ ކުދިންނަށް އެ ރޯލް ހުޅުވައިލެވޭ ކަރިިކއުލަމްގެ ތެރެއިން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު 4، 2، 1ގްރޭޑު  ؛ޖުސްޓޭ

 ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ޝުކުިރއްޔާ.  ބަދަލުތަކެއް ހަމަ އަންނާނެ
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 215  މާނު ވާހަކަދެއްކެުވން:ރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްށީ ދާއިގެމަނަފު

ވާ ސުވާލަކީ އަދި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ސްކޫލުތަްއ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑު ކޮށްލަން ޭބނުން

ހިއްމު ވެސް ސްަކއުުޓ ހަރަކާތަކީ ވަރަށް މުއި ގަ މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކު ވެސް އަދި ގެމަނަފުށީ ދާއިާރ ވެސް،

ގާލްަގއިުޑ  އިސްަކއުޓާ .އް. ްސކޫލު ސިްސޓަމުގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަްޤވާމީ ހަރަކާތެއް މި ތަރައްީޤވަނީހަރަކާތްތަކެ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން މަްށ ދި ހިންގުއަ ކަމަށް. ދަނީ މި ހަރަކާތްތައް މަޑުޖެހިފައިވާހަރަކާތްތަކަކީ. މިހާރު އަުޅގަ

 220ވެސް ބޮލަށް ވެްއޓެން ކައިރިވެފަިއވާ ތަން. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ މި  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އިމާރާތްތައް ޓަކައި

މް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާުރގެ ައދި އެ މަަސއްކަތްތަެކއްތޯ ކުަރއްވަނީ؟ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަްށ ޓަކައި ކަމަނާ ކޮން

ނޑުެމންނަށް ފެނި ބިންތަކާ އެއްޗެހި ދޫކޮށް  އޯތަަކށް.ޖީ.ޓެއިންނަށް، އެންގެންދިޔައީ ގާތް ރައްތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

 ކަންތައް...މި ، އެހެންވީމާތަން.  ކަންތައްތައް ކުރި

 

 225  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޅޭގޮތުން.  ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑުމެްނެގ ތައުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ތި ފާހަގަ  ރަށް ލީމީ ދާއިރާަގއި ވަކުރެްއވިހެން އަުޅގަ

 230ކެޑޭުޓގެ ހަރަކާތްތަކަކީ. އަދި ެއކަާމ ގުޭޅގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން  އިގަިއޑާ އިޓާ ްސކައު އްތަެކއް،މުހިއްމު ކަންތަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެން  އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާުކރެވިގެން އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންެދވޭ. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާހޯ

 235ފާހަަގެވގެންދޭ،  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ަވޒީރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި އަޅުަގނޑަށް

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ. އަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ  އަްއޑޫ  41%ލީމީ ުވޒާާރގެ ބަޖެޓުގެ ސަރުކާރުގެ ތައު

ނޑު އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަްތ ސް ހޯލުގެ ަމލްޓިޕާޕަ ެވސް ސުވާލުކޮށްލުމަށް. ައޅުަގނޑުމެން ހއ. ހޯރަފުށީގެ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކަމަނާ ވަރަށް ދުވަސް އެނުގޮްސ، ގެންއަދިވެސް ފެށި  އަރިހުން ެއކަން އޮީތ  ގެކަމަށް ދާތީވެ އަުޅގަ

 ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 240 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑަށް އެންމެ ާސފުކޮޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަ ލީމީ ަތއު ގެށް ނުދެންނެވުނު ވާހަަކެއއް ެއއީ އަްއޑޫުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަނެްއކާވެްސ ދަންނަވަން އޮތީ  3...%ދާއިރާގެ ބަޖެޓަީކ  ަވކިަވކި ްސކޫލްގެ އެިކ ިއނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ނޑަްށ އެބަ ދަިތވޭށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮތި ބޭފުޅުްނނަ .ެގ ވާހަކަސްޓްންޓަލް ޕްރޮެޖކްވެލޮޕްމަކަހަލަ ޑި . ށްލަށް އަުޅގަ

 245 ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ފައި އޮންނަތާ ކައި ބިެމއް އަލިކުެރވިބިނާކުރުމަށް ޓަ ހަނިމާދޫގައި ސްޫކލެއް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހދ.

އެްއވެްސ ކްލާސް ރޫމެއް ބިނާކުރުމުގެ  ޖެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެ ބިމުގައިރެއްހާ ދުވަސް ެވއްއަހަ 2ގާތްަގނޑަކަށް 

 250 މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ ިވސްނުމުގައި އެބަ އޮތްތޯ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑު ހަމަ ވަ ިކވަކި ސްކޫްލގެ ކަންތަަކށް ޖަވާބުދާރީވާން މިއަުދ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އަނެއްާކވެސް  ތަންކޮޅެއް ދަތިވާ ކަމަށް ަދންނަވަން ތައްޔާރުނުވެ އާދެުވނީމަ. އެކަމު އެހެންވިޔަސް ވެސް ހަމަ

ނޑު ޭބނުންވަނީ  255ހެްނވީމާ، ައކީ. އެ ލީީމ ދާއިރާތައުށް ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ ތި ބޭފުޅުންނަ ،ތަކުރާރުކޮށްލަން އަުޅގަ

ނޑުެމންނާ ގުޅުްއވައިޅުންފިލުވާއެްއވެސް ކަެމއް އޮ  ދާހުރި ގޮތަކަށް ކަންތައް މުން ވަރަށް ފައިލުަލން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ.ނިމޭނޭ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 260އްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. އާދެ! ައޅުަގނުޑެގ ސުވާލަީކ ގިަނ އަދަދެްއެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުިރއްޔާ ޢި 

ކުރަމުންދޭ. ޚާއްަޞޮކށް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާަގއި އްޖޭގައި އެބަ އުޅޭ، ަމސައްކަތްބިދޭސީ ޓީޗަރުން އަޅުަގނޑުެމން ރާ

ކީ އަދި ަވޒީުރގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބިޭދސީ ޓީޗަރުން އެބަ އުޅޭ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުގެ ިވސްނުންފުޅަ

 ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ތުތައް ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް؟ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮަބއިތޯ ދިވެިހންނަށް އެ ފުރުޞަ

 

 265 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑުތެރި ރައީސް. ިތ ވިާދޅުީވ ވަރަށް ބޮުޑ ތެދުފުޅެއް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް  ހަމަ މެންނަށް ކޮންމެހެންވެސް . އަުޅގަ

ލީ ވެސް ަވރަށް ގިނަ ޓްރެއިނިންތަކެްއ ނަން މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން އިންޓާޖެހިފައި އޮތް ދާއިރާއެއް. އަދި އެގޮތުބަލަން

ނޑު ދަންނަވާލިހެން ރާއްޖޭގެ؛ ނުޑމެން އެބަ ފައްޓަން  ،ކުރީ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ  2111މިއަހަރު އަޅުގަ
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 171ލުންނާއި އިަސއްތަެއއްާހ ޕްރިންސިޕަކުރާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އަިދ އޭގެއިތުރަށް ދުޗަރުން، ދިވެހި ޓީޗަރުން ޓްރެއިންޓީ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ކެއް އެބަ އިތުރުން ެވސް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތަގެ ބޭފުޅުން. އަދި ޭއގެސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓު  270އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ްސކޫލްނަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތު އޭގެތެެރއިން ދިވެިހން ގެންދަން ކޮށްދެވޭ ތަކުަގއި ޚިދުމަތްލިބިގެން އަުޅގަ

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

 275ގަބުުރ ީކ ސްކޫްލގެ އިމާރާތްތަކުެގ ދަށުން އަޮތޅު ފޭދޫ ސްކޫލަ . ށ.`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި މިނިސްޓަރު

ވަނަ އަހަރުގެ  2114 ،ޖެހިފައިވާ ސްކޫެލއް. އެަތއް އަހަެރއްެގ މަސަްއކަތަށްފަހުފެނިގެން އަލުން އިމާރާތްކުަރން

އެަބ  ބަާލއިރު އެއަްށވުރެ ުކޑަކޮށްއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަޅާވަނަ  2113 ނިސްބަތުން ވަރަްށ ބޮޑުކޮށް އޮތް.ބަޖެޓުގައި 

 ގޮތަށްތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ. ފައްަޓވާއޮތް. އެހެންވީމާ، ސްކޫްލގެ ިއމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ކިހާތާކު 

 

 280 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

 ،ބަރަށް ދަންނަވާލަން އޮތީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ައނެއްކާެވސް ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ނެތީމަ ޖަވާބުދޭން ތަންކޮޅެއް ދަްއޗޭ. ުޝކުރިްއާޔ ތައްޔާރުެވފައި ވަިކވަިކ ސްޫކލްގެ މަޢުލޫމާތަށް އަޅުަގނޑަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 285 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ލީމީ މަރުކަޒަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި އަތޮޅު ތައު ސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ހއ.ތެރި ރައީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް 

ކިަޔވައިދިން  އެގާރަބާރައަހަރު ުކރިން  3އަހަރު،  4ގައި މީގެ އެގާރަބާރަ ނުކިަޔަވއިދޭ ސްކޫލް. މި ސްކޫލުރާއްޖޭަގއި 

ތަނުގައި، މި ސްކޫލްގަިއ ވާތީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި މި  ޔަވާނުދޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިމިހާރު ކި ވެސްނަމަ

 ހާތާކުތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.ވާނީ ކި ެދވެން ފެށޭވަރުކިަޔވައި

 290 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑު ހަމަ ވަކި  ްސކޫލްތަކުގެ އިޫޝޒްަގއި ޖަވާބުދާީރވާން މިއަދު  ވަކިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. ވާދަތި

 

 295 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު
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ސްކޫލްގެ އިމާރާތުގެ  ނާލާފުށީ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މ. . އަުޅަގނޑު މިނިސްޓަރު`. ޝުކުިރއްޔާ

ުކރިމަތިލާންޖެހުނު. މިކަމުގެ ޙައްލެއް އެ ސްކޫލަށް ލިބޭނީ  ބޭފުޅުންނަށް އަހަުރ ވެސް އެ 2ދަތިކަން ފާއިތުވި 

 ރީގެ ޚިޔާލުފުަޅކީ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްާޔ.މެދު ތިޔަ މިނިސްޓް އުފެއްދުމާ އެގާރަބާރަކިހާތާކުތޯ؟ އަދި މުލަކު ސްކޫްލގައި 

 

 300 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑަށް  ނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ  ފުރަތަމަ؛ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ ސުވާލުގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް ައޅުގަ

ތަުކަގއި ދިނުމުގެ ކަންލެވެލް ކިަޔވައި . ދެން ރާއްޖޭގައި އޭވިދާނޭއެރު އި ޖަވާބެއްލާފަޅުަގނޑުމެން އޭތި ބޮޑަށް ަބލައިއަ

އްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ެއ ަފްއޓަން ކުދި ތިބި ކަމަށް ވެްއޖެލެވެލްސް  އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް ްސކޫލެްއގައި އޭ

ަގނޑުމެންނަށް އަޅުެގތެރޭގައި ކުީރަގއި އެެޑކްެސލް އިން ހާރު އެބަ ކުރިއަށް ގެންދަން. އޭ މަސައްކަުތގައި މި

 305 ެލވެްލސް ހަދަން ކަމަށް ވިޔަސް އޭކުދިން ތިބިއްޔާ ސެންޓަރެްއގެ ގޮތަްށ. ކައިރި ރަށެްއަގއި  11ރެވެނީ ކުރަޖިސްޓްރީ

ނޑުމެން މިހާރު އެއަށް ވުރެ މަދު ކުދިން ތިބި ކަމަށް ވިޔަސް ހަމަ ހުރިހާ ތާކަށް ފުރުޞަތުދެމުން އެބަ  ވެސް އަުޅގަ

 ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެންދަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

 310އާ  ފަހަރު މި ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ސުވާަލކީ

 ތެރެއިން މާލެސްކޫލްތަކަށް ވަނުމުގައި، އަތޮޅުށް ބޮޑަށް މީހުންނަށް ދިޔައިރުަގއި ވަރައުރަކަށް ސްކޫލްތައް ހުުޅވިެގންދަ

ތަކުން ޖާަގއިެގ . ެއކަމާ ގުިޅގެން މާލޭގެ ސްކޫލްޚިލާފަށް ގިނަކަން ފާހަގަވެގެންދިޔަ އަށް ބަދަލުވި ކުދިން އާދަޔާ 

ތަެކއް އުނަދގޫ ވެސް އޭގެއަްށ  ލެއްވުުމގައި މިނިސްޓްރީ ސްކޫލްތަކަށްކުދިން  ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ،ދަތިކަން އައިސް

ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މާލޭަގއި އިތުރު ސްކޫލެއް ެއޅުމުގެ އެްއވެްސ  ިވސްނަވާފައި މި ފާހަގަެވގެންދިޔަ. ެއކަމަށް

 315 ކަމަށް ކޮންކަަހލަ ވިސްނުންފުޅެއްތޯ ގެްނގުުޅްއވަނީ؟ ޝުކުރިްއޔާ. ވިސްނުމެއް އެބަ ގެްނގުޅަްއވަްނތޯ؟ ނުވަތަ އެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިޝަތު ޝިހާމް. ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ ޑމި

ނޑަށް ތި ިވދާޅުވިހެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކުދިން މާލޭެގ  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެދުނު ހުރިހާ ކުދިންނަށް މި ލަށް އަހަރު ސްކޫ ސްކޫލްތަކަށް ވަނުމަށް އެދިެގން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަުތގެ  320އަންނަ  ންދާ ސްކޫލްތަކާ އެީކގައި މިއިތުރަށް އެޅެމުތެރޭގައި ިމހާރު  ވައްަދއިދެވުނު. އަުޅގަ

ގަިއ ވެްސ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ުކދިންނަށް ފުރުޞަތުދެވޭނެ.  2111އަހަރު ވެްސ، 

 ޝުކުރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 325ހިސާބުން މިއަދު ސުވާލުގެ ަވގުތަށް ތާވަލުން ަކނޑައެޅިަފއިވާ ަވގުތު ހަމަވީ.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. މި

 ފަހަރު މަރުޙަބާދަންނަވައި  އިޝަތު ޝިހާމަށް އަދިވެސް ެއއް . ޢާރނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުޭކޝަން ޑމި

 ޝުކުރުދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 4

 330 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުެގ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. މަޖިލީ 4 ައއިޓަމުއެޖެންޑާ 

 11/.211ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ާއއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  .11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -4.1

މަތީން ޖުޑީޝަލް  ވަނަ ނަންބަރުގަިއާވ ގޮތުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ  4ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤަނޫނުގެ 

 335މިޝަނަށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ަކނޑަެއޅުމުގެ މަްއސަލަ. މި ސަރވިސް ކޮ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ މި  އިކަމަށް މެންބަރުންގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމާ  މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު  ދާއިާރގެ  ވިލިމާލެފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ތާއީދުކުރެްއވުމުގެ މަރުޙަލާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ށް.މަނިކަ ޙުސައިން ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 340 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަނިކު  ޙުސައިން ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ބަރެއްގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވަްނ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި ެއއަށް ތާއީދުކޮްށ، މެން

އިބްރާހީމް ރިޟާެގ  ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުސްތާޒުގުރައިދޫ ާދއިރާ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ޭބނުންކޮށްލާނީ. ކ.

ނޑު ހުށަހަޅަން ޖޭ.އެސް  ..ސީ އަށް މަޖިލީހުން ފޮނުވާ މެންބަރަކަށް ނަންނަންފުޅު އަޅުގަ

 

 345 ކަދެްއކެުވން:ވާހަ ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ނޑައަޅާ މެންބަރެއްެގ ގޮތުގައި ކެންދޫ ދާއިރާެގ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ ނަންފުޅު ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ
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 350ންބަރު ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވި، ޢިްއޒަތްތެރި މެދާއިރާގެ މެންބަރު ނިާހން  ިލމާލެވިާޔ. ައޅުަގނޑު ޝުކުރިއް

ނޑު ާތއީދުއަ މަށްނަ ނޑު، އިބްރާހީމް ރިޟާގެ ނަމަށް އަުޅގަ  ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން.ޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

ކެންދޫ  ،ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްވި ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަނިމާދޫ ޝުކުރިއް

 355 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ކުރާ ވާަހކަގެ ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ނޑު ެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ . އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް ަހނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް  .ވެގެންޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަންހުށަހެ ޝަހުދީ ޙުސައިންމެންބަރު 

 360 ޓަކައި.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަތުގަ  އާދެ! ންސ، އެހެންނަމަވެ .އި ިލސްޓެއް އޮތްއަުޅގަ  365ޢިއްޒަތްތެރި  ޑަށް މިހާރު އިާޝރާތް ލިބިއްޖެއަުޅގަ

ގެ ަދށުން މިހާރު ދެ ޢިއްޒަތްތެރި 4.2ާމ، އެޖެންޑާ ައއިޓަމު . އެހެންވީމެންބަރު މިހާރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ ކަމަށް

ވޯުޓގެ ވަގުުތގަިއ ޯވޓަށް  މިއަުދގެވަނީ.  ލިބިފައި މި. ތާއީދުވަނީ މި މެންބަރެއްގެ ނަން ޖޭ.އެސް.ީސ އަށް ހުށަހެޅިފައި 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދަންނަވާލަން.  އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ

ވަނަ  41ޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރުން ހުއް މީހުން ޓްރެފިކު 14/12ނަންބަރު  ޤާނޫނު، 4.2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -4.2

 370ފިްކކުރުމާ ރެވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ޓް 41އެ ޤާނޫނުގެ  ،ންމަތީ ވަނަ ނަްނބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ 1)ށ(ގެ  މާއްދާގެ

ނަޑއެޅުމުގެ މައްސަލަ.  އެ މަޖިލީހުގެ ،ރެސްކުރާ ޮކމިޓީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވިލަ ގުޅޭ ކަންކަން މެންބަރަކު ކަ

 އި ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމާގެ ދަށުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ މި އައިޓަމުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ށްޙުސައިންމަނިކަ ނިހާންޙްމަދު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ ތާއީދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު.

 

 375 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ



15 

 

ންބަރެްއެގ މެކޮމިީޓގެ  ރާކުމަން ޓްރެފިކް ޤާނޫނުެގ ވިލަެރސްއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ިހއު

ގައްދޫ ާދއިރާ. ޝުކުިރއްާޔ  ،މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު މި ުހށަހަޅަނީ އަޙްމަދު ރަޝީދު މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާގޮތުަގއި 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 380 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

ނޑު ހުށަހަޅަން އާދެ! އެ ކޮމިޓީ އަށް ައޅު  ނޑު ވެސް ނަމެއް ހުށަަހޅާލަން. އަުޅގަ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ؛ގަ

 ފުޅު ހުށަހަޅަން.އަޙްމަދުގެ ނަންهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުއާދެ! ޝުކުރި   385ލީ ވިލިމާލޭ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި ފުރުޞަުތެގ ބޭނުން ހިފައި އްާޔ ރައީސް. ައޅުގަ

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ނަމަށް 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނުޑ ެވްސ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ  390! އަުޅގަ

 އަޙްމަދުގެ ނަމަށް ތާީއދުކުރުމުގެ ގޮތުން ޝުކުިރއްޔާ. هللا ޢަބްދު ،މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުޅުން ނިމުނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ގެންެނވި ބޭދައްަކަވން އެދިވަަޑއިމި އައިަޓމްގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅުހިސާބުން  އާދެ! މި

 395ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ  އަށް ކޮމިޓީ ވިލަރެސްކުރާ ކަންކަން  ުގޅޭ ކުރުމާޓްރެފިކްގެ ދަށުން ވެސް ހިއުމަްނ 4.2

ނިންމުމަށް ވޯޓަށް އް ގޮތެ ުތންގޮ ނަންފުޅުތަކާ ބެހޭވަނީ. މިއަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއި އެ  ލިބިފައި މިތާއީދު، ނަން ހުށަހެޅި

 . ނަވަންއެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަން

 ވަނަ  11 ގެޤާނޫނު ލުިއކޮށްދިނުމުގެ އަދަބު ފުދިނުމާއިމާ 2111/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު 4.4 އައިޓަމުއެޖެންޑާ  -4.4

މަތިން،  ގެގޮތު ގަިއވާ( މ) ާމއްދާގެ ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ އެ ބޯޑުގައި ކްލެމެންސީ ލަްނޖެހޭެއކުލަަވއި ދަށުން މާއްދާގެ

ނުޑ މިހާރު ަމއްސަ ޢަްއޔަންކުރުމުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ އެ  ،މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ   400ފުރުޞަތު މި ލަ. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޙަލާ އަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ކުރެްއވުމުގެ މަރުއި ތާއީދުނީ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމާ ހުޅުވާލަ  އަުޅގަ

 މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަށް. ގެ ިޢއްޒަތްތެރިއަރުވަނީ ދަނގެތީ ާދއިރާ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

ނޑު ނަމެއް ހުަށހަޅާލަންވެގެން ނޑު ުހށަހަޅަނީ  .ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ  405ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަުޅގަ

ނޑު ،ގެ ނަންޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި    މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލިމާލޭވި

ލުއިކޮށްދިނުމުެގ އަދަބުދިނުމާއި މާފު، ، މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ބޯޑުަގއި ކްލެމެންސީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 410ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ،ަގއި ހުށަހެޅުމަށްއުފެދިގެންދާ ބޯޑުަގއި އުފެދިފަިއވާ ބޯުޑގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތު ޤާނޫނު މި 

 ގެ ނަން.އިބްރާީހމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު އަލްއުްސތާޛު ންބަރުޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 މާއްދާގެ  ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ އެ ބޯުޑގައި ކްލެމެންސީ 2111/12 ނަންބަރު ނޫނުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާ

 415މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރި ރާގެދާއި  ގޮުތގައި ވިލިމާލޭ އްގެމެންބަރެމަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަތިން،  ގޮތުގެ ގަިއވާ( މ)

 ނަމަށް ތާއީދުކުރަން. މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީްމގެ  ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުސްާތޒުތުލުސްދޫ ދާއިރާ ޅުއްވި ހުށަހެ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ، އެީއ  ؛ންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅަށްދަނގެތި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެއަުޅަގނޑު މި ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 420 އަށް އަޅުަގނޑު ާތއީުދކުރަން އިނގޭތޯ.  ޝަހުދީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއްކޮށް މި ވާަފއި ނުވުމާއްއިޝާރާތެއް ުކރަރި މެންބަރަކު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އެހެން ޢިއްޒަތްތެ 

 އަރުވަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ފުރުޞަތު މު؛ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަ

 425 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު 

ނޑު ކުރީ ބަިއަގިއ ވެސް ެއއްެޗއް ނޑުމެން އެދުނީ. ލަްނވެގެން ދަންނަވާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ބެހޭ  ކިންއާއުމަން ޓްރެފިޖިލީހުން ފޮނުވާފައި ހުރި ހިދެންނެވީ މި މަ މި ،ބަިއގައި  ންމެ ފަހުން ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއެ

ނޑުމެން ްނމެ ކަމެއް ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ހެއް. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެގައި ހުިރ މީޑުޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޯ ބޭނުން. އަޅުގަ
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 430އަށް ބަލާއިރުަގިއ  ަގއި އޭގެ ޒިންމާންދާއިރުމުދުކުރަތާއީ ،ނާހެން ނަން ހުށަހަޅަމުންމުށިމަސް ބާ ތަނުގައި ހަމަ ކުދި މި

 މްޕެއްިދވެހިރާއްޖޭެގ ރެފިއުޖީ ކޭ ޮހވިގެްނ ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކަށް މިތަނުން ތަނަށް އެ .އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހޭ ކަހަލަ  ދޭސީންތައްބިަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ  ،ހަދައިގެން މިތާނގައި އުޅޭ 

ށަގެންނެވުމަށް ޓަަކއި މީހުްނ އަ ރާއްޖޭަގއި އެ ލަިއގެންބާރު ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުން ކުެރވިގެންާޓގެޓު ގޮތަކަށް

 އެދެން.ވުން އް އިދެވަ ދައްހަވާ ކޮންެމ ބޭފުޅަކު ވެސް މިކަމާ އިދިޮކޅުތަނަށް ވަޑަިއގަންނަ އެ ،ތީވެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

 435ތުރު ބަޔަކު ގެނެްސގެން އިއަިދ  މާފްކުރަްއވާ!؛ އްޔިތުންގެ ތެެރއަްށ އިތުރު ބައިަގނެޑއް ގެެނސްގެންވެހި ރަދި

ނޑު ިމ ދަންނަވާލަންެވގެން ވާހަކަ  ހަމަ އެ، ނުވާތީވެ ބޭނުން ރައްޔިތުކަން ދޭންމީހުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެ އަުޅގަ

  ހިފީ.ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 440ެގ ދަށުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ދެ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅެްއެގ 4ތެރި މެންބަރު. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

މެދު ގޮތެއް އަދު ވޯޓު ގަީޑަގިއ އެ ނަންފުޅާ ވަނީ. މި ލިބިފައިއީދުތާ، ރެއްގެ ނަން ހުށަހެޅިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ނަން

 ންނަވަން.މުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަނިން

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 445 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

    ގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް. މުޓަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލާއި، ޤަރާރު. މި އައިމަޖިލީހަށް ތަ 7 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން .

 450 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙުކުާރކަށް  ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. ެއފަދަ ކުށެއްރިްނ ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކު . ޑާ ައއިޓަމުންޖެއެ

 ނެތް މިއަދަކު.

 

 455 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 2
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސް.  . އިބްތިދާޢ2ީޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 2114/14އްވާފަިއވާ ޅުހުށަހަ ފަރު ދާއޫދުއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.1

 460 17ވަނީ  ްއވާފައިރަތަމަ ކިޔުން އިލުގެ ފުގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިނަށް އިޞްލާޙުރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫހިއުމަން 

މި ބިލު މަޖިލީހަށް ސާގަިއ. ވަނަ ޖަލް ަވނަ ދައުރުގެ ތިން ދެ ވަނަ އަހަރުގެ 2113 ،ްއވުނުބޭަގއި  2113ން ޖޫ

ދާއޫދު. އަޅުަގނޑު  ބަރު ޖަޢުފަރުންއުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ ،ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން

 ން. އަރުވަފުރުޞަތު

 

 465 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ

ނޑު ރާާއދެ، ސަރުކާރުގެ ފަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  މަޖިލީހަށް މިއަދު މި ތުން އަުޅގަ

 މި ގެނައުމުެގ ބިލު.ިއޞްލާޙު ނަށްހިއުމަން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ 2114/14ށަހަޅާ ބިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހު

 ،ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު .211އަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އްޖޭގެބިލަކީ ދިވެހިރާ

ިއޞްލާޙުކުރުމަްށ ާވ ކަންކަން ތަޢާރަޟް އިން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ގެ ތެރެ ވާ ކަންތައްތަކު މަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގައި ޢަ

 470ަގއި ހިމެނޭ ބިލެއް. ވާ ބިލުތަކުގެ ތެރޭޅުއްނިގެން ސަރުކާރުން ހުށަހަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެލަޓަކައި ެއކުލަަވއި

ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު  2114/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައި

ފެށުމުގެ ކުރިން  ށް ޢަމަލުކުރަންއަ ކީ ޤާނޫނުއަސާސީއެ ޤާނޫނަ  ،ށް ސަރުކާރުްނ މި ހުށަހަޅަނީއިޞްލާޙުކުރުމަ

ވަނަ  7ނޫނުއަސާސީގެ ތަކަކީ ޤާފްހޫމުއެ ޤާނޫނުގަިއވާ ބަެއއް މަ ،ވެފައި ން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށްޢަމަލުކުރަ

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ހިއު ބަޔާންކުރާ ބެހޭ ބައި. އެ ބަިއަގއި މިޝަނާހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮއާދެ، އެއީ  ؛ބާބުގައި 

 475އެ ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޤާނޫނަްށ ވާތީ  ކަުމގައިފުށުއަރާ ކަންކަން ތަކާ ރުބާ ަތކާއިމަސްއޫލިއްޔަތު

ާދއަކަށް އިޞްލާުޙ މާއް .ތުން ެއ ޤާނޫނުގެ ަތކެއް. ެއގޮެގ ގޮުތގަިއ ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު

އަށް ހުށަހަޅާ  ވަނަ މާއްދާ 1ފުރަތަމަ އެ ޤާނޫނުގެ  ކުރަްއވާ. އެގޮތުން އެްނމެށް ސަރުކާރުން ަގސްތުހުށަހެޅުމަ

ރުންެގ ެއއީ މެންބަ؛ . އެގޮތުންއަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 1އެ ޤާނޫނުގެ  ،އޮތީ  ަގއި ފާހަަގކުރެވިފައި މިގޮތު ގެއިޞްލާޙު

ންެގ ރަްނވާނީ ކޮމިޝަކޮިމޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުބެހޭ ބައި. ެއގޮތުން  ލިޔާޤަތާއި ޤާބިލިްއޔަތާ

 480ވަނަ  4މި ޤާނޫނުގެ  ،ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ޔަތުޤާބިލިއް ފަދަ ލިޔާޤަތާއި ކުރެވޭވާޖިބުތަްއ އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި

އަދި . ވަނީ ަފއި މި)ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިމި ޤާނޫނުގެ މީހުން ކަމަށް، ވާ މަހަމާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ސިފަތައް ފުރި

އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ންކުެރވިފައި މިަގއި ބަޔާ (ވަނަ މާއްާދގެ )ނ 1 ،ންމެހަމައެހެ
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ރެ މަދު ވު ދަދަށްއްޔަންކުރަންޖެހޭ މެްނބަރުންގެ އަަފހަރަކު ޢަ އެެއގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ގޮްތ. ތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ނަންފުޅު

ވަނަ  1 ކަމަށް މިހާރު ހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވަްނވާނެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމް ނަން މީހުންގެ ނޫން އަދަދެއްގެ

 485ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ  1ވަނީ. އަދި ހަމައެެހންމެ  ންކުެރވިފައި މިގެ )ނ( ަގއި ބަޔާމާއްދާ

ތް ދަވަންޖެހޭ ގޮކުފާނު ހޯއްނިމަ ތައް އެނަންފުޅު ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާންގެ މަތުަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔި ،ގޮތުަގއި

ަރއްޔިތުްނގެ ވޭ. ހަމަ އެގޮތަށް އެ ނަންބަރުގެ )ބ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިްޞލާޙުގެ ގޮުތގައި އޮ  ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެބަ

ތީ. ެއގޮތުްނ އޮ ފައި މިއްވަންޖެހޭ ގޮތްަތއް ބަޔާންުކރެވިމަޖިލީހުން އެ ނަންފުޅުތައް ފާސްކުރެްއވުމުަގއި ޢަމަލުކުރަ

ވޯުޓގަިއ  ،ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއެްއގަިއ ހާޒިުރވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެެރއިން 

 490ޔަތުން ފާސްކުރާ ބަަޔުކ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންކަމުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އްބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަްޣލަބި

އަށް  ވަނަ މާއްދާ .އެ ާޤނޫނުގެ އާދެ، ދެން ވަނީ.  އަކުުރގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއި މި މަށް އެ ކަ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެ

ނުޑ ގޮެތްއގައި މި ެގ އަކުަރށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙެއް  ވެސް ސަުރކާރުން އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާ. ެއގޮތުން މަިއގަ

ުކރަންވާނެ ގޮތް. ެއގޮތުން މި  މުަގއި ކަންތައްއިުބ ރައީްސ ޢައްޔަންކުރުއޮތީ ކޮމިޝަނުެގ ރައީާސއި ނާ ގޮތުަގއި މި

އިބު ރައީސް ަޢއްޔަންކުރުުމގައި ަރއްޔިތުންގެ އި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނާ ގަގޮަތށް ބަލާއިރު ތްހާރު އޮމިނޫނުގައި ޤާ

 495އި ޓީތަކުގަ ގެ ކޮމިިއ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައް ގޮތެ ާޚއްޞަ ،ގޮތް އަކުރުން އަކުރަށްލީހުން ކަން ކުރަންވާނެ މަޖި

ށް ލީހުގެ ބާރުގެ ތެރެއައެްއކޮށް އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިއި އޮތުމާ ެވސް ބަޔާންކުރެވިފަ  މަސައްކަތްކުރަްނވާނެ ގޮތް

ދާނެ ގޮތް މައިަގނުޑ  ކަުމގައި ުކރިއަށް ފަހު އެށްރެއްވުމަބައި އުނިކު  ކަމަށް މާނަކުރެޭވ. އެހެންކަމުން، އެ ވަދެގަތުން

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ެއއްކޮށް ހިއު އެއާދެން ހަމައޮތީ.  މިންކުރެވިަފއި މާއްދާަގއި ބަޔާވަނަ  .ްއގައި ގޮތެ

އޮންނަނީ  ަވނަ މާއްދާގަިއ މި 13ޮއވޭ.  ޞްލާޙު ހުށަަހޅުއްވާަފއި އެބައަށް ެވސް އި ވަނަ މާއްދާ 13 ގެނުނޫޤާ

 500ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ރޭގައި ައކުރަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުެގ ތެ މިގެ ހުވާގެ ަބއި. ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ަމޤާމު

ންގެ މެންބަރުން ކޮމިޝަ ،އޮންނަނީ ންނަނީ. ެއއީ މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން ޤާނޫނުގައި މިއިޞްލާޙެއް މި އޮ

އިތުރުން އޮންނަނީ. އޭގެ  މި ކަމަށް މިހާރު ންވާ ހުވާކުރަންވާނެއްޔާެގ ކުރިަމތީގައި ީމގައި އެކުެލިވގެރައީސުލްޖުމްހޫރި

އްޔާގެ އެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ންނަނީއޮ މި ލާފައި ޞްލާުޙެގ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިގެނެވޭ އި މިއަށް

ންނަވާނެ ގަށް. އެނގިަވޑައި މަކަ ންޖެހޭނެްއވަމަށްފަހު ހުވާގެ އިޤުރާރުަގިއ ސޮއިކުރަކުރިފުޅުމަތީގައި ހުާވކުރެްއވު 

 505ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭފުޅުން  ޤާމުތަކަށް ވެސްއެހެން މަން ހުާވުކރުމުގެ ހެށް ވެސް އަދި އެހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކަ ،ންފަދައި

ށް ޢަަމލުކުރުމަށްފަހު ލިޔެވޭ ހުރިހާ އަ އައު ޤާނޫުނއަސާސީމަކީ ސޮިއކުރެްއވުރުގައި ހުވާކުރެްއވުމަށްފަހު ހުާވގެ ިއޤްރާ

މިޝަންގެ ެއއަށްފަހު އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅެނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮދެން ވާ ަބއެއް. ންކުެރވިަފއިޔާޤާނޫނުތަކެއްަގއި ބަ

މިހާރު ބެހޭ ބައި.  މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާ ،ރުންއޮންނަނީ މެންބަ އެ މާއްދާގައި މިއަށް.  ވަނަ މާއްދާ 11ޤާނޫނުގެ 

 ޞްލާޙާ އަދި މި ހުށަހެޅޭ އި މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާ ،ރުން ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން އަިދ މިހާރު ޤާނޫނުގައި މެންބަ
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 510ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ުއފެދިފައިވާ އެހެން މިނިވަން  ނެތް. އެހެންނަމަވެސްފާތެއް ބޮޑު ތަ ވެސް މާ

ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ  ންޖެހޭ ގޮތާއިއްވަން ވަކިކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަމުމެންބަރުން މަޤާމުއައްސަސާަތކުގެ 

ހަމަ  ގެެނވޭމުގެ ގޮތުން ލުއެއްގޮްތކޮށް ގޮތާންޖެހޭ ރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަކުރުންގެ މަޤާމުން ވަކިބަމެންބަރުން ވެސް އެ މެން

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  )ށ( އަދި )ނ( އަށް ވަނަ ާމއްދާގެ  11އާދެ، ދެން އެއަށްފަހު ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެްއކަން އަުޅގަ

 ،ނަމަ ޖެހިއްޖެފާދޭންސްތިއުމަޤާމުން އިެއ  އިބު ރައީސް ނާ ގޮތުަގއި ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ުނވަތަ ގެނެޭވ އިޞްލާުޙގެ

 515އެ ސިީޓ  ،އިހަޅަައށް ހުށަ ރިއްޔާމްހޫސިޓީއަކުން ެއކަން ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުކުރާނެ ގޮތް. އެގޮތުްނ ޢަމަލު

އެ ން ބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުނާއި ތަނުވަ ންމުރައީސްަކމުގެ މަޤާކޮމިޝަނުގެ ލިބުމުން އަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގޮތަްށ  . މިހާރު މި ޤާނޫނުގައި އޮތްއި މި އޮންނަނީއިޞްާލޙުގަ މެންބަރަކު ވަިކވީކަުމގައި މިާހރު ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ

ދެވޭ ގޮތަކަށް ނޫްނ ނުްއވަިއގެން ިއސްތިއުފާފާދޭން ބޭނުންިވޔަްސ ސިޓީ ފޮއިސްތިއުއެ މެންބަރުން  ،ބަލާއިރު

ވަކި މުއްދަތެއް ަވންދެން މަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަވާބެއް ދެއްވަންެދން މަޑުކުރައްވަންޖެހޭ ގޮތަްށ . ކީއޮންނަނީ

 520އެއީ އައު ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ މިނިވަން ، މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް

މަތީން މިހާރު މި  އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ  ކުަގއި ވެްސ ހުރި ކަންތައްތަކާމުއައްސަސާަތކުގެ ހުރިހާ މެްނބަރުންގެ ޤާނޫނުތަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. ދެން އިޞްލާުޙ ހުށަހަ ޅުއްވަނީ ކޮމިޝަުނެގ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ކަމުގަިއ އަުޅގަ

މިހާރު  .ވެސް ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް އަށް އެ މާްއދާ .ވަނަ މާއްދާ .1ެއއީ  ؛ޖަލްސާތައް ބޭއްވޭނެ ގޮތް 

 މިހާރު މި ހުށަހެޅޭ ؛ެއއް ބޭްއވޭނީގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ްނކުރެވިފައި އޮންނަވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާ .1

 525ވުރެ  ބަޔަށް ބައިކުޅަ ެއއް އެްއ ބޭްއވޭީނ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ދެ ޮކމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ގޮތުން ވާ އިޞްލާޙުަގއި މި

 ގެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެްނ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮީތ. ދެން އެއަށްފަހު މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް

އޮންނަނީ ކޮމިޝަނުގެ  އިޞްލާޙުަގއި މި އަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު. މި ވަނަ މާއްދާ 12ޤާނޫނުގެ  ،އޮންނަނީ ގޮތުަގއި މި

އަށް  އޮންނަނީ ކޮމިޝަނުެގ އެްއވެްސ ކަމެއް ނިންމޭީނ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ނިންމުންތަކާ ބެހޭ ބައި. ޭއަގއި މި

ގޮތުން  ލަބިއްޔަތުން ކަމަށް. މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮންނަވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަޣްވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެ  ،ހާޒިރުވެ

 530އެއީ  ،ން މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ިއއްތިފާޤުވުމަްށ ބާރުއެޅުމުގެ ވާހަކަ ަބޔާްނކުރެވިފަިއ އޮންނާތީވެ ކޮމިޝަނު

ތަޢާރުުޟާވ  ގޮތާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މިހާރު އުފެދިފައިވާ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި

 12 ފާސްވާ ކަންަތއްތައް ކަމުަގއި މިހާރުލަބިއްޔަތުން އަޣް، ކޮށްލުމަށްފަހުބައި އުނިިއއްތިފާޤުން ، ވާތީވެ  ގޮތެއް ކަމަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ  24ޮއންނަނީ. ހަމަ އެފަދައިން އެ ޤާނޫނުގެ  އިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި މި މި ހުށަހެޅޭ  ނަ މާއްދާ އަށްވަ

ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަކީ ހިުއމަ 24. ވޭއޮ  ަފއި އެބަވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ )ށ( އަށް

ނޑައެޭޅ ކުާށއި ައދަބުގެ ބައިަތއް. މި ޤާނޫނާ  535ގޮތުން އެާހ  ބައިަތކުަގއި މިހާރު އޮންނަ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުންނަށް ކަ

ކުށެްއގެ  މިހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަުކގައި އެމިހާރު  ރެވިަފއެއް ޯނވޭ. އެހެްނނަމަވެސްބައިތަެކއް ަބޔާންކު އެ ތަފްސީލުކޮށް
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ވާހަކަތައް ވެސް  އެ ،ނަމަ އަަދދުތަކާއި ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ  ކުރެވޭޖޫރިމަނާ؛ ަވކި ފައިސާގެ  ،ދެވޭމިންވަރުން އަދަބު

ނޑު ގޮތެއް  ތަފްސީލުކޮށް މިހާރު ިމ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުަގއި ަބާޔންކުރެވިފަިއ އެބަވަރަށް  ަގއި ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، މަިއގަ

ދިން ހަމަ ކަތްކުރަން ަރއްޔިތުން ފުރުޞަތުމި ސަުރކާރުަގއި މަސައް  ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން

 540ވެްސ  ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ޤާނޫނުތަކެއް ހުރިއިރު ހިސާބުން ފެށިގެން

 ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ހަމަ އެންމެ هللا ހަމަ އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ،ންކަން ނުކޮށް ހުރީމާވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުތަކުން ެއކަ

ހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް  ގެންދަވަނީ އެހެން  ކުަރްއވަމުން މިވަހުން ފެށިގެން ވެސް މަަސއްކަތްފުރަތަމަ ދު

މަތީން ހުށަހެޅޭ  އެގޮުތގެ، ވީމާއެހެން .އަވަހަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއްއގޮތްކުރުުމގެ މަސަްއކަތްޕުޅު ވީހާ ،އިޞްލާޙުކޮށް

ނޑު އެދެނީ  ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ ެވސް. މިޤާނޫނަށް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނެއް އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

 545 ތާއީދުކޮށްދެއްަވއިއަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ފުރިހަމަ 

 ވީހާައވަހަކަށް ފާސްކޮށްދެްއވުްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަލްާސެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލާނަން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ

 550މެންބަރު މޫސާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،ރައީސް ނާއިބުދެްއުވމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއި

` ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެުރވުމަށް.މަނިކަށް ދަޢުވަތު

ދެއްެކވުމަށް . މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުމުގެ ބިލުގެނައުްސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހިއުމަން ރައިޓް، 2114/4

ފުކުރައްވާތި! ސިކުންތު. މާ 3މިނެޓު  41ގަޑި  1 ތް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށްތު ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮތަކަށް ވަގުޕާޓީ

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވައިޖުމްލަ ވަ ނޑައަޅާަފއި މިގުތު އަޅުގަ  4ވަނީ  ލާނަން. ޖުމްލަ ވަގުތުގެ ގޮތުަގއި ރިޔާސަތުްނ ކަ

 555ދަންނަވާލަނީ.  ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ަހމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި .ށްެއްއގޮތަ އީ ގަާވއިދާގަިޑއިރު. އެ

 21ްނތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސިކު 32ޓު މިނެ .3އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  ކުންތު.ސި 3ޓު މިނެ 41ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 ަވކިޕާޓީައކަށް މިނެޓު. 1 ދާލާތު ޕާޓީ އަށް ޢަ ސިކުންތު. 41މިނެޓު  11 .އޭ އަށްިސކުންތު. އެމް.ޑީ 21މިނެޓު 

ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޓު. މިނެ 1ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރަށް 

 އަޙުމަދަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްހާމު ދާއިާރގެ އަރުވަނީ ދަނގެތި ނުޑ ފުރުޞަތު މިައޅުގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 560 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙްއަ ނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމުދަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ލާޙަކީ،ގެނެވޭ އިޞް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މި  އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ާފހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،  ލާޙުތަަކކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކުގެގޮތުަގއި ބަެއއް އިޞް ގޮތުަގއި އަުޅގަ



22 

 

ނިންމަންޖެހޭ ގޮތްތަެކއް މަްޝވަރާކުެރވިެގން  ،ންެދކެިވގެލާަގއި ވާހަކަިމޓީގެ މަރުޙަބައެއް ކަންތައްތަަކކީ ކޮ

 565 ން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުގެ ކަމަށް ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވާލަން ބޭނުން. ހިއުމަ ކެއް އިޞްލާޙުތަ

 ނުެވއްޖެޝަނުން އަންގާ އެްނގުމަކަށް ތަބާމަތީން ކޮމި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަިދ )ހ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ 24

އިޚްތިޔާުރ  ރިމަނާކުރުމުގެޖޫ އަދަދަކުން ދެމެދުގެ އާުރފިޔާ 21111ރުފިޔާ އާއި  4111ފަރުދީ ގޮތުން  ،ނަމަ

 ުދވަހުގެ ުމއްދަތަކަށް ހުއްުޓވުމަށް އިދާރާ 13 އަދި ޢަމަލުކުރާ މީހަކު ،މީހަކު  އެ އަދި ގެންވާ ވާހަަކއާލިބި ކޮމިޝަނަށް

ވެސް ިމ  އަދި ތަނަކަށް އަންގާ ވާހަކަ ވާހަަކ މުވައްޒަފަކަށްކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ  ޚްތިޔާރުންގުުމގެ އިއަށް އެ

ނޑު ުމޅިއަކުން ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ޮކންމެ އިދާރާ ވޭ.އިޞްލާޙުަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއި   570އަކީ ޭއގެޒާުތގަިއ  އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ،ޤީޤުކޮށްނުކުރަން. ތަޙް ންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއްވެޤީޤުކުރެއަކީ ތަޙް ކޮންމެ އިދާރާ ،ޖޫރިމަނާކޮށް  ގެފަ

އެްއ މެންބަރުންގެ ުނކުރަން. ބަ އިްއވަންޖެހޭ ތަނެއް ަކމަށް އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ޙުކުމް ،ށް ޙުކުމް ިއްއވާ ގޮތައިން 

 އާއި ަބއެއް ފައިސާވެސް  ތަނަކުންމި ކޮންމެ  ،ހުރިހާ ތަނަކުން މި ރޭ ތަފާތުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްދޭތެ ޚިޔާލު މިއާ

ޒާުތގަިއ  ވަނީ. ހިއުމަން ރަިއޓްްސ ކޮމިޝަނަކީ އޭގެ ގޮތަށް ފެނިފައި މި އިްއވާ ޙުުކމް ،ތައް ކޮށްކަހަލަ ޙުކުމް

 575ހުރި މަްއސަލަތަެކްއ  ގައިޔުމަން ރައިްޓސްދިރާސާތަކެއް ކުެރވިގެން ހި ދެންނެވީ، ތަްޙޤީޤޭ މި، ކޮށްޤީޤުތަޙް ،ދިރާސާކޮށް

 މި ފެނިގެންއަޅުަގނޑަށް ސިފަކުެރވެނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ގޮުތަގއި  ގެއެއް އިދާރާރުމަށް ޓަކައި މަސައްަކތްކުރާ ހައްލުކު

އަށް  ޓޯޓަލީ މުޅި ޕިކްޗަރމުިޅ ވަެދގެން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ކަމެއް ގެތެެރައށް ދަނީ އަނެއްާކވެސް މީ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ވަނަ މާއްދާ ައށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު 24ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ  ގެބަލާއިރު މި އިޞްލާޙު

ކަމަްށ މިއީ  މަނާކުރުމާ،ރުފިޔާ އިން ޖޫރިހާސް  21 އިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ހާސް ރުފިޔާ 4އި އެއީ އިދާރާ ބަންދުކުރުމާ

 580ކުރާނީ މި ކޮްނސެޕްޓަކީ، މި ައއިިޑއާ އަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު މި  މަޤްޞަދަކީ، މަިއަގނޑުއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ 

ހަމަ ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް  ،. އެހެންީވމާ، ޭއގެ ސަބަބުން ތިމަންަނމެން ބުނާ ވަކި ޢަމަލުކުރަން ގެނެޭވ އިޞްލާުޙގެ

 އެއް އެ އިދާރާ  އިވެސް ޢަމަލުނުކުިރއޭ ިކޔާފަ އެނގުމަށްފަހު އިކަމެްއގަ  ށް ހަމަ އާދަިއގެ ސިމްޕަލްހިތުހުރި ގޮތަކަ

ގޮތަީކ  ވާގައި ލަތުބައެއް ހާ ޓާލުމަށް ޓަކައި.މީހެއްގެ އަުގަވއް އެކޮށްފާނެ ރިމަނާފާނެ ނުވަތަ މީހުން ޖޫބަންދުކޮށް

 1އަދި  .ވެްސ މެންބަރުކަމުގަިއ ތިއްަބވާނީިއ މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންަނ ބައެްއ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގަ

 585މީހުން ިތއްބެިވަޔސް ތިއްަބވާނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ  11ބޭފުޅުން އަދި  7ބޭފުޅުން، އަދި 

ިއ ކީ ވެްސ މިއީ. ކުީރގަތަމިއަދުގެ ިސޔާސީ ަޙޤީޤަމިހާރު ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންތަެކއް ިތއްބަާވނީ. މިއީ ރިއަްލ ޕިކްޗަރ ައކީ. 

ލީހުގެ ކޮންޓްރޯލްގައި ވެސް މިއީ. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިކީ ތަސިޔާސީ ޙަޤީޤަތަކީ ވެސް ިމއީ. މާދަމާގެ ސިޔާސީ ޙަޤީޤަ 

ތިއްަބވާނީ.  ވެސް  ހުރިހާ ކޮމިަޝންތަކުގައި  .ތިއްބަވާނީވެްސ  އި ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަްނގަ ަބޔަކު ތިއްބަވާ

ނޑު ފުުޅންތިބޭ ބޭ ހަލަ ކޮމިޝަންތަކުަގއިއޭެގޒާތުަގއި ަބއެއް ކަ ވެްސ  ފަހަރެއްގައި ނަށްއެ ބޭފުުޅން ނަކީ އަުޅގަ

 590ތިބޭ ވިްއާކ ބޯޑު އަޅުވަިއގެން  ،މެންބަރުންނަކީ ނޫން. ބައެއް ކޮމިޝަންތަކުގެ ނަވާކަށް މީސްބަެހއް ދަންކުޑައި
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ުޓ ތަކަށް ރިޕޯގޮ . އެ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅަށް ބޭުނންފުޅުވާ ެއއްެޗއް ދެްއވީމާ، އެ ބުނާކޮމިޝަންތަކުގެ މެންބަރުން

ކަމެއް ވިަޔސް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންަކން ކުރެވޭކަން މިއީ ިދވެހި  އްވާނެ. ެއއީ ތަންކޮެޅްއ  ޚާއްޞާޞްރެދެނެ

 ؛ދައިގެންހަ ތައްލަތަކަށް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ެއިކ ކޮމިޝަންކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިފަދަ ހާ ރައްޔިތުން މިއަދު ޤަބޫލު

ަވނަ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގއި  ތިން ،ޒީބު ޤައުމުތަކުގައި ތަހު، މުޖްތަމަޢުގައިޒީބު ަތހު ،ކުރަންއަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

 595ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ،ކުލައިގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަަވއިލެވި ޢަމަލުކުރާ ބީދައިގެން ކަންކުރުމަށް ޓަކައި ފެހި

ނޑައެޅި  ވާހަކަ ބަޔާްނކުރެވިަފއިވޭ.  ގެ ތަކުލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ،އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިަވންކަމުގެ ބާރުތައް ކަ

 ެއީއ ފެހިކުލައިގެ ޤާނޫނުއަސާީސ ހެއްދެވުމުގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ކުރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި .އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން

 އެ މައްސަލަ ދައުލަތު... ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. މަސައްކަތްޕުެޅއް

 

 600  އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭގެ ދާއިރާ 

  ..ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ  ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ! ނިޒާމާމެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ އެްއ، ޢިއްޒަތްތެރިބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 605 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންއިރާގެ ލެތްދޫ ދާބި

ނޑު ުސާވލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ   610މިނެޓު  21ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  އާދެ! އަުޅގަ

ެވސް  އި ގަކުބިލުތަނޭދޭ  ަސށްެގ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ބަހުޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ،ފައިވާއިުރަގއި ގިނަ މެންބަރުންތަކެއްލިބި

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ދެ މިނެޓު ދީފައި ނީ ތިން މިނެޓު ދީފައި ނޫ ،ރިޔާސަތުން މި ޢަމަލުކުރަްއވަނީ އަުޅގަ

ނޑު އެކަްނ  އި ތަން މި ފެންނަނީ. މީގެކުރިން ދުވަހެއްގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްިލގެންދާ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ އެދެމުންދަން. އެހެންވީމާ ވެސް ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް، ތިން ދެ އި،ފާހަގަކޮށްލާފަ ، އަުޅގަ

 615ވަރަކަްށ  1ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ ވާނަމަ  ގެ ފަރާތުން ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ނޭދޭކަމުަގއިޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަޅުަގނޑު އެދެން

 އިމިނެޓުގަ  1ސްކޮށް ކޮންޓިނުއަ، ދޭ އުސޫލުން ދިގުދެމިގެންދާނެ ގޮތަކަށްކަށް ވެސް ޓަށް އެހެން ޕާޓީތަމިނެ

 އިްނތިޒާމު ރިޔާސަތުން...އެ ވާހަކަދެްއކޭނެ ގޮތަކަށް 
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 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 620ގޮތުަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ  ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ ތިކަން ސާފުވެއްޖެ. މަިޖލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް

ލީޑަރުންނަށް ނުވަތަ ޑެޕިއުީޓ ލީޑަރުންނަށް އަޅުަގނޑުެމން ރިޔާސަތުން އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަްށ 

ވާހަކަދެްއކުމަްށ އެ ޕާީޓގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމުގެ އުސޫލުތަްއ  .ކުރަނީ މި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލު

ނަޑއެޅުމަށް  ޕާޓީގެ އެތެޭރެގ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. ެއގޮތުްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ޖުމްހޫރީ ކަ

ޑަރު ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ ހުށަހަޅާ، ފުރުޞަތަށް މެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޕާލިޕާޓީގެ ފަރާތުން ތި ޕާޓީގެ 

 625ެއއާެއކީަގިއ ށް ކޮންމެ ފަހަރަކަށް. އަދި ހަމައެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ތިން މިނެޓުގެ ފުރުަޞތެއް އެުރވުމަ

ނޑުމެން ކަމަށް ވަނީ ްއވާގޮތަކަށް ތަކުރާރުކުރަ ނޫން ށް. އެމިނެޓު އެރުވުމަ 1ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް   ނަށް މި ވިްއޔާ އަުޅގަ

ގޮަތކަްށ  ތަނުން އެންގީމަ ވާހަކަަދއްަކވަން ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުދީގެންދާނަން. މިއީ ރިޔާސަތުން ަވކި

ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް  ،ނޫން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމެއް  ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުކުރާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަގޑި މި ދަންނަވަނީ ތަނަށް  މި ން އްކަވަްނ ފެށުމުގެ ކުރީގައި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުފާހަކަފުޅުދަ .ކަ

ނޑުމެން ؛ވަަޑއިގެން   630 ގެމޭޒުން ހަމަޖައްސައިދޭނަން ބާކީ އޮތް މިނެޓު އިޝާރާތްކުރީަމ އިދާރީ ރިޔާސަތަށް ނަށް،އަުޅގަ

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ގެތީ ދާއިނދަ  ،އެއްބެހޭ މައްސަލަ ވެސް. ނިޒާމާ ވެސް އެއް ބޭފުަޅކަށް ވާހަކަދެްއކޭ ގޮތަށް އެްއކޮށް

 އަޙްމަދު.  މުއިލްހާ މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 635 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމު ދަ

ނޑުވެސް ޤަޫބލުކުރަން މަނިކުފާނު  ޒާުތގައި މިތާ ތި ވިދާޅުވީ އޭގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ޓީ ލީޑަރު އުނުވަަތ ޑެޕި  ގެ ީލޑަރުޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ، ނަމަ ނީ ވަ ކަމަށް އުސޫލުން ަކންކަން ކުރާކުރަމުންދާ ޢަމަލު

ނަޑއެޅިފަ. އެ ުއސޫލަީކ  ެއގޮތަށް ޢަމަލުުކރައްވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ާޢއްމުކޮށް ،ވިދާޅުވީމަ  އޮންނާނެ އުސޫލެއް ކަ

 640ދައިްނ ތިން މިނެޓޭ ތިމަންނަމެންނަށް ތި ިވދާޅުވާ ބީ ،ެވއްޖެްއޔާ ވިދާުޅވާނެ އި ގައެއް ޕާޓީން ވަިކ ޚައްޞާްޞ މަްއސަލަ

. އެހެންނަމަވެްސ، ޢާއްމު އުސޫލުން މިހެން ބިލުތައް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ހަތަރު މިނެޓޭ ކިޔާފަ، ނުވަތަ ފަސް މިނެޓޭ

ދޭންޖެހެނީ. ޞަތު ދޭ ފުރު ދެން އެކަނި ވާހަކަދެއްިކޔަސް އެ މިނެޓު ވަން 21ތި ވިދާޅުވާ އުސޫލެއް ނޯންނާނެ. 

ާދޅުާވ ތި ވި ،އިޝޫަތުކގައި ވިދާުޅވާނެ ސްޚައްޞާ  ،މައްަސލަތައް ސްްއސާޚަ ،ިބލުތަކުގައި  އެހެންނަމަވަސް ޚައްސާސް
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ނެޑއް ޤަބޫެލއް ، ނޫން. އެހެންވީމާ އެހެންނަމަވެސް މިއަަދކީ ެއަކހަލަ ދުވަހެއް ތިން މިނެޓުގެ ފުރުޞަތޭ.  އަުޅގަ

 645 ށް. ޝުކުރިއްާޔ. ކައިން، ތި ވިާދޅުވި ބީދައިން މިކަން ކުރަންެޖހޭނެ ކަމަނުކުރަން ތި ބީދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  ބިލެްއގައި ިމއޭ. ޚާއްޞަ  ތިޔާސަތަށް އަްނގާފައި އޮްނނަނީ ޢާއްމު އުސޫލަކީ ،އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅު އްޔާ ތި ިވދާޅުވި ގޮތަށް އަންގާނަމޭވެއްޖެ ސްކުރަންބަހު ނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު. ައޅުގަ  ފައި ރުވާއަގަ

 650އަދިވެސް ެއއް ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. މިހާރު  ވިދާޅުވެވުނީ. އެެހންނަމަވެސް ތި އިދިކޮޅަށް ކަްނނޭނގެ ގޮތާ އޮންނަ

އިން މަނިކަށް. އެ ބޭފުޅާގެ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި 

 ބާކީ އޮތް މިނެުޓ އެއްކޮށް ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ ،ނަމަ ން އެދިވަޑަިއގެންަފއިވާހަކަފުޅަށްފަހުަގއި އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ނޑުމެން ެއ ފުރުޞަތު އަުރވާނެ ވާަހަކ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު ިމހާރު މި ވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި  ބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

ިއ،  ފައަރުވާފުރުޞަތު އިން މަނިކަށްސަވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު ،މެންބަރު

 655 އިގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުަމށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަ

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާ

މަށް ޓަކައި އުނގޫފާުރ ެގނައުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ން ރަިއޓްސްގެ ހިޔުމަ 2114/4ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ތެރިކަމާ އެކު ހުށަހެޅުއްވި ިބލަށް އިޚްލާޞްމި  ދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތްޕުޅުންޖަޢުފަރު ދާއޫދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 660ކާއި މިނިވަްނކަމުެގ އަދި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަސާސީ ޙައްޤުތަ އެ މަނިކުފާނަށާ

އަާސސަކީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮެވގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޤައުމެއްަގިއ  މެ މުހިއްމު އެއްބާބުގެ އެން

ަކނަޑެއޅިގެން މުޠްލަޤަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މާސިންގާ ބޮުޑ  .ކަށަވަުރވެގެންިދއުން. ޑިމޮކްެރޓިކު ެވއްޓެްއަގއި

ނަޑއެޅީ ެއއީ ދެވަނަ ޗެޕްަޓރު، ޗެލްޓަރެއް ނޑަެއޅި ތަާކއި މިނިވަންަކމަށްައސާސީ ޙައްޤު ެއއީ ،ކަމުގައި ކަ އަދި ހަަމ  ،ކަ

 ގެ ބާބެއް އެބަ އެކުލެޭވ.އެ ޤާނޫނުއަސާސީން ހަމަ ޗެޕްޓަރެއްަގއި ވުޖޫދުެވިވގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަން

 665ގެން އަިއ ވުޖޫދުވެރާއްޭޖގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގެ ފަހުކޮުޅަގއި ހިނގަިއދިޔަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިެގްނ 2114 .ކޮމިޝަން ސްއަކީ ހިުޔމަން ރައިޓް މުައއްސަސާ އެއް

ެވގެންދިޔައީ ޤާނޫނެްއެގ ވުޖޫދު، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިޔުމަން ރައިޓް ކޮމިޝަން އެކުަލވައިެލވި ،ނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އިކުގަ އެ މި ބާރާގެ 2114/4 ސިފައިަގއި . އަުޅގަ

ހިޔުމަން ަރއިޓްްސ  2114/4މިހާރުވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުކުތާ އެީއ،  ވަރަށް މުހިްއމު އެއް ވިދާޅުެވއްދެްއވި 

 670ޤާނޫުނއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަކީއެ  ،ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު އިޞްލާުޙކުރުމަށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅަނީ
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 7ކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބަެއއް މަފްހޫމުތަ ވާ ެއ ޤާނޫނުގައިވެފަިއ،  ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނެއްފެށުމުގެ ކުރިން 

މާނަ  ؛ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތައް ވަނަ މާއްދާއާ ދޭތެރޭގެ .12 ވަނަ މާއްދާ އާއި 1.2ގައި ޤާނޫނުއަސާީސެގ ވަނަ ބާބު

 ކަްނކަމަށްމަސްޢޫލިްއޔަތުތަާކއި ާބރުތައް ފުށުއަރާ  ،ކޮމިޝަން ބަޔާންކުރާ މާއްާދތައްއަީކ ހިޔުމަން ަރއިޓްސް  އަކީ

މި  ހަމަ މި ޤާނޫނަށް ޅުަގނޑުެމންނަށް ކަމަށް. އަ ގެންނަވަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ުކރުމަށްކަންކަން އިޞްލާޙު އެ ވާތީ

 675 24އްކޮށް ބައްލަަވއިލެްއވީމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. މިސާލަކަށް ދު އެކުީރގެ ޤާނޫނާ ދެމެ އިވާ އިޞްލާޙާ ހުށަހަޅުއް

ހޫމާ އަދި މާއްދާ އެ މާއްދާގެ މަފް ،ޅުދައްަކވަމުންވާހަކަފު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް

ނޑު މި ާވހަކަދައްކަން ފުރުޞަތަށްގޮތަށް ވާހަކަދެއްކީ ޙަޤީޤަތް މުޅިން އޮޅޭ ވަނަ މާއްދާެގ  24ވެސް.  އެދުނީ ތީ އަުޅގަ

 ،ނަމަ މަީތން ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންުގންތަކަށް ތަބާނުވެއްޖެ މި މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އި)ށ(ގަ

މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ޖޫރި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ހާސް ުރފިޔާއާ 21 ހާސް ރުފިޔާ ާއއި ރުދީ ގޮތުން ތިންފަ

 680 ކޮމިޝަނަށް އަންގާ އެންގުމަަކށް  މަތީން ންވެއޭ. ޭއގެއިތުރުން މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވާ ގޮތުގެކޮމިޝަނަށް ލިބިގެ

ފަކު ވަޒީާފގެ މަސަްއކަތަށް އިހުމާލުވި މުަވއްޒަ  ކަމުގައި އެ ،ކަމުަގއި ވާނަމަދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން  ތަބާނުވީ

ކޮމިޝަނަށް ރާ އަށް އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު އިދާ ހުއްޓުމަށް ނޫން މުއްދަތަކަށް ވުެރ ދިގު ދުވަހަށް 13 ،ނުނިކުމެ

ނޑުމެން ައތުގައި ލިބިގެންެވއޭ. މި ވާހަކަ ެގ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ،ފާސްކުެރވި އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު މިތާނަގއި ހަމަ ނަކަލުކޮށް ދަންނަވައިލާނަން. މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި  21ޤާނޫނުގެ   ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަުޅގަ

 685ނަމަ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤަދަރަށް  މަތީން ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންުގމަކަށް ތަބާނުވެއްޖެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ

ދުކުރުމޭ. ދުވަހަށް ގޭބަންތިނެއް ަމސްއަދަބަީކ ކުރި މީހެއްގެ  ފަދަ ޢަމަލެއްއެ ،ނަމަ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފި ލިބޭ އުނިކަމެއް

ެދވެނީ އުސޫަލކުން  ލުޔެއް މިފޮނުވައިލަންޖެހޭ މީހަކަށް  ށް ޤާޫނނުގައި އޮތް ގޮތް. ގޭބަންދަމިީއ ކުީރގެ ، އެހެންވީމާ

ލުއި. އެފަދަ ކަންތައްަތކުން ުކަޑ އަކީ އެންމެ  ތްތައް ަބޔާންކުރާ ޮގތުން ފައިންހުރިހާ ޤައުމުތަކުަގިއ އިޖުރާއަދުނިޔޭގެ 

ައދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މީހާ  އިންފައިންމެންޓެއްގަނުވަތަ ސޮލިަޓރީ ކޮ އިނުވަތަ ހާސްކަމެްއގަ އިމީހާ ބަންދެއްގަ

 690ގޮެތްއ  ފަސޭހަގޮތްތަެކއް މި ގޮތަކީ. ެއހެންވީމާ، ލުއިފަސޭހަ ވުރެ ުލއި ކަށްބަންދުވާންޖެހުނީމަ އެ ނިކުންނަ މައްސަލަތަ

ކަތްކުެރއްވުަމކީ ެއއީ މަސައް ދަލުކުރަްއވަންއެ ވާަހކަ އެެހން ގޮތަކަށް ބަ ،ން ހައްދަވަން މަަސްއކަތްކުރެްއވީމަސަރުކާރު

ދުވަހަށް ޭގގެ މީހެްއގެ އަދަބަީކ ތިނެއް މަސް ކުރި ހިތާމަހުރި ކަމެއް އިނގޭތޯ. ހަމަ އެއާ ވިދިގެްނ އެފަދަ ަޢމަލެއް

ޒީފާ ެއ މީހަކު ސަރުކާރުގެ ވަ  ،ނަމަ ބަންދުކުރުމޭ. އަދި އެ ޢަމަލުުކރި މީހަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީާފެއއްަގއި ހުރި މީހެއް

. އެފަދަ ޅުއްވާފައި އޮްތ އިޞްލާޙު މިއަދުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަ !ރަނގަޅަށް ބައްލަވާ . ނިކަންއިން ވަކިކުރުމޭ

 695އެ އިދާާރ އަށް އެންގުުމގެ އިޚްިތޔާރު  ހުއްޓުމުގެ ށްކަނޫން މުްއދަތަ ވުރެ ދިގު ދުވަހަށް 13ބޭފުޅަކަށް ވަޒީފާ އިން 

ނުވަަތ އޭނަ އެްއކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް  ،ނިންމުމެއްއޮތް ނިންމިފައި  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއޭ. ެއްއކޮށް ވަިކކޮށްލަން ކުރިން

ބެހޭ މި ދޭތީގައި އާ  އި ހިޔުމަން ރައިްޓސްއާއޮތް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ރަނގަޅުކޮށްދިނީ. މިއީ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ
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ނޑު މަ އިމެން މި ތަޅުމަށް ގެނަސަރުކާރެްއގެ ވިސްނުާމއި ފިުކރު ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

 ދަްއކަމުން މި. މިއީ ފިރުޢައުނު މުދަލޭ ބުނެ ވާހަކަގެންދާންޖެހޭ ސާމާނޭށް އުިނވި އަ ަބޔަކު ިމއީ އަމިއްލަ އެއް

 700ހެދުމާއި ލަޤަށް ދީފައި އޮތް ބާރެކޭ މިއީ ޤާނޫނުަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް މުޠުބައްލަާވ! މިއީ ާޤނޫނުއަސާސީދަނީ. ގެން

ނޑު ކުރިން ދުވަހު ވެސް ދެންނެވިން ވުމަކީ. އެ މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނު އު ހޮޅުއައްޓެްއގަިއ  ،ތަނުން. އަޅުގަ

 ،ކުރަންޏާ ކޮށްގެން ،ކަމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ބަހުސްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މި 

އުސޫލުން ހުރިހާ  ،ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ޕްޮރސީޖަރމިތާ އޮންނަ  ،ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވައި  ،ނުކުރަންޏާ ނުކޮށް

ކަެމއް  ތިބުމަކުން އެ ،އެީއ ުއވަްނވީ ޤާނޫނެޭކ ބުނެ އޭ،ތެްއ ފުރިހަމަކޮށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ިމއީ. ާއނއައިޖުރާ

ނޑުމެން މި ކުރީ. އެހެންވެ ، ނުވާނެ. އެހެންވީމާ  705އެކު  ރިކަމާލާޞްތެގެން ައޅުަގނުޑމެން އިޚްއެ ަމސައްކަތް އަުޅގަ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ  .ދަންނަވަމުން، ހަމަ ދަންނަވަންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ުޝކުރު އަދިވެްސ ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި

 މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ދާނީ އިހުނަށް ވުރެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. ،މެންބަރުން ހަމަ މި ވިސްނުމުން މިކަން ގެންދެވީމަ

 އްވި ފުރުޞަތަށް.ދެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 

 710  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑު ަދންނަވައިތަފާތުވުމެއްގެ ސިފަިއަގއި ާވހަ ނޑު އިދާރީކަދެކެވުނީމަ އަުޅގަ ތު މޭޒުން މަޢުލޫމާ  ލާނަން. އަުޅގަ

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޢާއްމު  ،ސާފުކޮށްލުމަށް ފަހުގައި ޕާޓީތަކުން އެދިަވޑަިއގެންފައި ޮއންނަ އުސޫލުތައް

 ،އޮންނަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އޮންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުން އެދިަވޑަިއގެންފައި މި އުސޫލުތަުކގެ ތެރޭގައި މި 

 715 ން އެދިވަަޑއިގެންފައި މި މިނެޓު ދިނުމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ 1ބަރަކަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ކޮންމެ މެން

މިނެޓު  4ވަނީ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް  ން އެދިަވޑަިއގެންފައި މިޖޭ.ޕީމިނެޓު އެުރވުމަށް.  7ށް އޮންނަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަ

ތަނުގައި ބަދަލުކުރަން  ންބަރުންނަށް މިމިނެޓު ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެ 1އަދި ލީޑަރަށް 

ގެ ލީޑަރުން ނުވަތަ ަނއިބު ީލޑަރުން މެދުވެރިކޮށް ނޯެޓްއ ާޕޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު، ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެ ނަމަ

ނޑުމެން ަބދަލުކޮށްފައި ކުިރއަށް ގެންާދނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިރާޔސަތުން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ފޮނުވުމުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން.  އެްއވެސް  720ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަުތ ހަނިކުރާކަށް ވެސް އަދި ފުާޅކުރާކަށް ވެސް އަުޅގަ

ފަހަރު  އަޙްމަދަށް. މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެތީ ދާއިާރގެ

ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ވަގުުތެގ  ނީ އެިދވަަޑއިގެންަފއިާވ ގޮތަްށ،އަުރވަޙްމަދަށް ައޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުއިލްހާމް އަ

ނޑުމެން ނުހުއްޓުވާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ތެރޭގައި ބާކީ ވާހަކަ ހަމަ އެްއކޮށް ދެއްެކވިޔަސް އަުޅގަ
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 725  ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމުދަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ  ،ފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް ުހށަހަޅާ ން މިއަދު ސަރުކާރުންރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ނުދަންނަަވން ކުރީގެ އިޞްލާޙު އޮތީ  24 ވަނަ މާއްދާ އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ. ފަހަރެއްަގިއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވީ އިޞް ނެޑއް ޤަބޫލެއް ލާޙެއް ގެެނޭވއިރު އަޅު މިހެންނޭ، ފަހުގެ އިޞްލާޙު އޮތީ މިހެންނޭ. އަޅުގަ ގަ

މި ފެހި ކުލައިެގ  ،ދާއިރުަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންވިދާޅުވާ މިނިވަން  ތި ނުކުރަމޭ ޗޭންޖުވެގެން އަންނައިރު،

 730އަުޅަގނޑެްއ ޤަބޫލެއް ުނކުރަމޭ،  ،ވާއިރު ނޑުމެންނަށް ކަަށވަރުކޮށްދީފައި ަކން އަުޅގަޤާނޫނުއަސާސީން މިނިވަން

ނުކުރާ ވާހަަކ ނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް ޤަބޫލުްލގަިއ ހުންއަބަދުވެސް އިޞްލާޙުވާ ކަްނތައްތަކަކީ ހަމަ އެ ލެވެ

 މީހާ އަކީ ގޯސް މީހެއްތޯ  ހެއްތޯ.މީ ންމާނީ އަބަދުވެސް މީހާ އަކީ އިނަސެންޓުއަޅުަގނޑު ދެންެނވީ. ކޯޓުަތުކން ނި

ނޫންތޯ. ސަރުކާރު މެންބަރުން ޭއެގ  ،ވާނެ މީާހ އަީކ ޯގސް މީހެއްތޯކޯޓުތަކުން ނިންމާނީ. ކޮމިަޝނަކަށް ލިބިގެނެްއ ނު

ނޑު ސަރުބޮލުގައި ެއޅިގެން ތިމަންނަމެންނެއް ނޫނޭ  ކާރުން ކިޔައިގެން ެއ ވާހަކަދެއްކުން ރީްއެޗއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަަކއަ ކަމެއް ކުިރއެކޭ ބުނާކަށް  735ަގނޑު ދެންނެވީ ކަެމްއ . އަޅުކުއަިދ މިހާތަނަށް ބުނެފައެއް ނޯންނާނެ އަޅުގަ

އަށް. މީހަކު އެއްވެސް ކުށެްއ  އެއަށް ވުރެ ފުރިހަމަ ،ެވގެން އަންނައިރު ައންނަންޖެހެނީ އެއަށް ވުރެ މޮޅަށްއިޞްލާޙު

 ދުވަހަށް އަރުވާލުްނ، 13، ުދވަހު ޭގަގއި ބެހެއްުޓން 13އި ނެތި ތިމާމެންނަށް ފެންނަ ފެނުމުގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީުޤކޮށްފަ

، ުދވަހު މިވެނި ކަެމއް ުކރުން. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަޫބލުކުރަން ޢާއްމު އުސޫލުން ަކންތައް ކުރާ ބީދައިން ނަމަ 13

އެ މީހާ ގޭގަިއ  ގިނަ ތަންތަނުން ކުރާ ކަމެއް. ޖޫރިމަނާކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުަގިއ ވަރަށްޖޫރިމަނާ

 740އިން  ކުެރވެނީ. ނުަވތަ އެ މީހާ ވަޒީފާބަންދު ން. އެ އަރުަވއިެލވެނީ،ބެހެއްޓުން އެީއކީ އާަދިއގެ ކަމެއް ނޫ

 އެކަހެރިކޮށްެލވެނީ. އެީއކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަން ލިބިގެން ވާނީ ކޯޓުތަކަށް. ައޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ އެކަން 

އެގޮތަށް އޮތުމަކީ އަދި މާ  ،ން އަޔަސް ކުޑަކޮށް ލުއިެވގެ ށްލާޙެއް އޮތުމަކީ އޭގެ މަްއޗަކުރާނީ. ކުރީގައި އޮތް އިޞް 

ވިދާޅުވާ ބާުބގައި އޮތީކީ މި ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. ކޯޓުތަކަްށ  ތި  . މިނިވަންކަމާއި އަސާސީ ަޙއްޤާ،ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭހިތް

ނޑުމެން ދަްއކާފައި ާފ ނެ. ެގއަުކ ަވޒީވާނީ. މީހަކު ެގއަކަްށ ނުފޮނުވޭ ލިބިގެންވާ ބާރުަތކުެގ ވާހަަކ ވެްސ އަުޅގަ

 745ފަިއވާ ފަރާތުން ވަޒީފާ ދީ، ެއހެން ބަޔަކަށް. އެ ކުންފުނިން ،އެކަހެރިކޮށްނުލެވޭނެ އެގޮަތކަްށ ކުރާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން

 ިބގެންާވނެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުަގއިގެ ބާރު ލިެއކަން ކުރުމު ނަމަަގއި ވާއި އޭނަ ކުށެއް ކުިރކަމުބެލުމަށްފަހުގަ އެކަން

. ނުބުނެވޭނެ. ކޯޓަށް ދުވަހު 13ކަލޭ ޭގަގއި މަޑުކުރާޭށ މި އަްނގަނީ  ވެްސ އެހެން ބަޔަކު މީހާ އަށް. އެހެންނަމަ

. އެއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ އުސޫލަކީ. އެހެންވީާމ، މި އިކުށް ާސބިތުކުރަންޖެހޭނީ ކޯޓު ކުރިމަތީގަ އަށް. ބުނެވޭނީ އޭނަ

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް  ިޅގެން މި ވާހަކަ ަދއްކާތީ އެން އަމިއްލަ އަށް ސަރުކާރަްށ ވާހަކަ ދެްއކީމާ ބަެއއް ބޭފުޅު  އަުޅގަ

 750ތައް ކުރަނީކީ މާ ރީިތކޮށް ކުރަން. އަޅުަގނޑު ަދްއކަނީ ސަރުކާރުން މި ކަން ކުރާ ގޮތް. ސަރުކާރުން ކަން ހިތާމަ

ނަެއްއ ދިފާޢުގެ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ މާ ިއގެކަން ވެސް އެނގޭނެ ރާްއޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް. އެ ވާހަކަ ނޫން
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ނެތް. މިތާ ތިބި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެކަން އެނގޭނެ ސަރުކާރުން ަކންތައް ކުރާ ކަންަތއް. މިތާ 

 ،ތިބި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވެސް ެއނގޭނެ، އަމިއްލަ ޕާޓީ މެްނބަރުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ

ހެދިކަން. ން. ސަރުކާރު ލިބުނީ ކޮންބަޔަކާ ުއސޫލަކީ ކޮބަިއކަ . ކަންކަން ކުރާކަންނެއްކިހި ރުން ކަންތައް ކުރަނީސަރުކާ

 755ކަން. ސަރުކާރު ޯހދުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބުރަ ބައެއް ކުރީ ކޮންެއންމެ ބުރަ މަސައްކަތްޓަކައި  ސަރުކާރު ހޯދުމަށް

ން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ގަންނަވާ. ދެކަން ވެސް އެނގިަވޑައި ވި އެއް ބޭުފޅަކީ ރައީސް މައުމޫނުެރއްމަސައްކަތްކު

އެނގޭނެ.  ރޭ ކަންތައް ކުރެްއވީ ކިހނެއްތޯ؟ މިވެސްދޭތެ ިގަވޑަިއގަންނަވާ. އެ ބޭފުޅުންނާމްކަން ވެސް އެނއިބްރާހީ

ހެން. އީ މާ ީރތި ވާހަކަައކަށް ނުވާނެސަުރކާރުގެ ދިާފޢުގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި، އެހެންވީމާ

ތްޕުެޅއް ކުެރްއވި އެއް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ިއބްރާހީމަކީ އެންމެ ބުރަ މަަސއްކަ ،އްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެނގޭނެރާ

 760އެ ޕާޓީ ހަދަިއގެްނ ، ކޮބައިތޯ އެ ޕާޓީ ހަދައިގެން  ؟އިްބރާހީމް ންނަން. މިއަދު ކޮބައިތޯ ޤާސިމްކަން ސަރުކާރު ގެބޭފުޅާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްުއސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރީގެ ރަބަލް ޅުަގނުޑމެންގެ އޮނަކުެރއްވި އަމަސައްކަތް

އެހެްނވީމާ، ސަރުާކރޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދެްއކުން މާ ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. ސަރުކާރުްނ ކަންކަން ކުރާ ގޮތް ވެްސ  ކޮބައިތޯ؟

ިމ  ެގ ޕިކްޗަރ އަށްކުރީ އަްށ ބާރުވެރިކަން ކުރާ ގޮތަްށ ހަމަ، ސަރުކާރުން ކަންަތއް ކުރާ ގޮަތކީ ތިމާ އަިމއްލަ .އެނގޭ

ނޑު ބޭނުމެއް ނޫންދަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، އަ ކަންތަްއ  ސަރުކާރާ ދިމާލަށް ތޮޅިގެން އެއްޗެހިިކޔައި ުޅގަ

 765ކުރާކަށް. އެކަަމކު ސަރުކާޭރ ކިޔާފައި ވާހަކަެދއްކުން މާ ރީއްޗެއް ނޫނޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ. މިއަދު 

ން ނޫނޭ. ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ތަނެއް ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި އިޞްލާޙުތަކެްއ ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އެ ބީދައި

ން ތިބި ބަޔަކަށް ފެންނާނެ. ކަންތައް ބަލަ ލެވެނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މި ކަންކަން ދުނިޔޭގައި ތިބި ބަޔަަކށް ފެންނާނެ. މި 

ނާނެ. މި ފެންނަނީ އެ ކަންތައް. މި ފެންނަނީ އެ އް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ފެންމީގެތެރެއިން ޢިބުރަތްތަ

ނޑު ުއުޅނީ މި ސަރުކާރާ، ކޮށްއް. އެހެްނވީމާ، ކަެމއް އިޞްލާޙުކަންތަ ބެހޭ ގޮތުްނ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާ ވޭތޯ.  އަުޅގަ

 770އެ ކެޕޭސިީޓ  ،ހުރި އަދިވެސް އެ ކެޭޕސިޓީ. އަދިެވސް އެ ޓަފް އެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަްއާވ! އަޅުަގނޑުމެންގެ އެބަ

މީހުން ވެރިކަްނ  އެ ،ވެސް ިމ މަޖިލީހުގައި، އެމް.ޑީ.ީޕގަިއ އެ މީހުންގެ އާރާއި ބާުރގައި  އެބަހުރި. ކުރީަގއި

ނޑުމެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުމަްށ އަ .ކުރީއޮތްއިރު މަަސއްކަތް އި މެޖޯރިޓީވަރުގަަދއިރުަގއި ވެސް މިތާނގަ ުޅގަ

ން ތިބީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ތިބި ބައެއް މީހުދެތިން މީހަކު. އޭރު ކުރީ ގިނަަކންޏާޓަކައި މަސަްއކަތް

ނޑުމެންނަށް ޭރގަިއ ިލސްޓުަގއި ހިމެނޭ މީހުމީހުންގެ ތެ ހިފަިއެގން. އެއޭރުވެްސ ތިބީ ބައިޢަތު  ން މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ  775އަީކ  އުޅޭ ވާހަކަ . އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން މިފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ބަލާޭށ  އޭ.ސީ.ސީން ވަދެގެން، ބިރުދެއްކުމަުކން އަދި ރަށަކަށް ގޮްއސަ ،ކުރާ ކަމަކުން ،އެހެން ދައްކާ ވާހަަކއަކުން

ނޑުއަޅު  . ައޅުަގނޑުމެން ތިޭބނީ ޓަފްކޮށްެއވަރ ،ކިޔައި ބިރުެދއްކުމަކުން އަުޅަގނޑުމެންނެއް ނުުގޑާނެ. ނެވަރ  މެްނގެގަ
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ނޑުމެން. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންނަކީ. ގެ ދަށުން ހިމާަޔތާއި ރަްއކާތެރިގޮތުަގއި އަުޅގަ ކަން ލިބިގެްނާވ ބައެއް އަުޅގަ
 .و رحمة هللا و بركاته الم عليكموالس  
 780 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތްތެވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ތެރިކޮށްރުމަތްންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ދާއިރުަގއި ހަމަ އަޑުގަދަކުަރްއވައި އެ މެންބަރަށް ޖަވާބުދާރީވެ ނުވަތަ ންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންދަންނަވަން. މެ

ބޮޑަްށ އިލްތިމާސްކުރަން. މަޖިލީހުގެ  ނުެދއްެކވުމަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށްވާހަކަފުޅު ވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގައިއުނދަގޫފުޅު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިސް ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހުރިހާ މެންބަރުން ވެ  785އަރުވަނީ  ހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 ށް. މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިނަ ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު ޙުސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު ވިލިނގިލީ 

ިހއުމަން ރައިޓްސް ، 2114/4ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަަތށް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ  އާދެ،

ނޑު ވަ  790 ބިލަކީ، އަށް ތާއީދުކުރަން. މި ރަށް ފުރިހަމަކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އަުޅގަ

ތަޢާރަޟުވާ ބައެއް މާްއދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ފަށާފައިާވ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއީކގަިއ ޤާނޫނަށް ވެސް ގެނެވޭ އިްޞލާޙު މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭން  ތަކެއްކަން އަުޅގަ

އަށް ޢަމަލުކުރަން  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީއަަހރު 1ޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ހިތާމަކުރަން، ފާއިތުވި ޅުަގނއަ

ނޑުމެން މިއަދު މި އިޞްލާޙުނުކުރެިވ އޮތް  މިފަދަ ޤާނޫނުތައްފެށުމަށްފަހު މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި  އޮތުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންީވމާ، އެކަމަށް ޓަަކއި ވެސް  ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުނު ަސބަބެއް  795ވެސް އަުޅގަ

މި ބިލުެގ  ،ގޮތަށް  ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ރަން. ހަމައެާއއެީކގައި ވިލިމާލޭއަޅުަގނޑު ހިތާމަކު

ހަރުކަށި ކަންތައްތައް ނުވަތަ އޮތް  ދީފައިއަށް މީގެ ކުރީެގ ޤާނޫނުގައި  ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަްށ ފުރިހަމަ  24

ނަޑއަޅާަފއި އޮތް ަޙއްޤުޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަށް އަދާކޮށްދީފައި އޮްތކަން  ތަކާއި މިިނަވންކަން ވަރަށް ފުރިހަމަކަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަފާހަގަކުރަން.  ޭދ ބައެއް މިފަދަ ރަނގަުޅ  ދެން ހަމައެާއއެީކގައި އަުޅގަ

 800ންަނށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަކޮށްދެްއވުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ަރއްޔިތު ،ކަންތައްތަކަށް

ނުވަތަ ެއަކން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް މި ، ދާ ހުރަސްއެޅުްއވުމުގެ ގޮތުންނާސީތަކަށް ރަްއވަމުން ގެންދަވާ މަސަްއކަތްކު

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ޓަަކއި ބަެއްއ ޢިއް ކަަމށް ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ރަނގަުޅ ކަންތައްތަެކއް ނޫން

ނޑު ހިތާމަުކރަން. ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެްސ ފާހަގަކުރަްއވަން އެބަމަސައްކަތް ޖެހޭ  ކުަރއްާވކަން. ެއކަަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގެ ޔިތުން ަތކުަގއި ރައްވެގެން އަންނަ މިފަދަ ދަނޑިވަޅުރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ރައްިޔތުންނަށް މިފަދަ ކަންކަން ފަހި
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 805ޤައުމު ، އާރާސްތުކޮށް  މުޅި ޤައުމު އެްއކޮށް ޤައުމުޖެހޭ. މިއަދަކީ ައޅުަގނޑުމެން  ކުަރއްވަްނ އެބަޙައްޤުަގއި މަސަްއކަތް

 ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ވަގުތެއް. އަޅުަގނޑުމެން ފެނިގެން މި ެމން އަތުގުޅަިއގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި އެންތަރައްޤީ

ތާރީޚުަގއި، ވޭތުވެިދޔަ ދިވެހިާރއްޖެ އިން، ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  ން ހިއުމަން ރައިޓްްސގެ ދާއިރާމި ސަރުކާރުދަނީ 

ހިރާއްޖޭން އަޅާަފިއާވ ތާރީޚުގައި ައޑުނުއުފުލާ ވަަރށް އަޑުއުފުލަމުންދާ މަންޒަރު. ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިަގއި ދިވެ

ތަކެއް ކަމަށް މުޅި ދުނިޭޔގެ ުޅ ފިަޔވަޅު ރަނގަފަދަ  އަުދ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ޓަަކއި މި ތަަކކީ މުިޅ ދުނިޔެ އެ ފިޔަވަޅު

 810ތަކުން ެއކަން ބަލައިގަންނަނީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭެގ ދަނީ ދައްކަމުން. ޤައުމު ތަކުން އެބޮޑެތި ޗެނަލް

ތަކަށް އެންމެ . އިންސާނީ ޙައްޤުދަނީ ޤަބޫލުކުރެވެމުން ނަމޫނާއެއްގެ ގޮުތަގއި ރައީްސ ޔާމީންގެ މި ނިންމެވުންތައް މި

ކުރާ އެއް ަޤއުމަށް މިއަދު ކައި އެންމެ ފުރިހަމަ މަސައްަކތްއިންާސނީ ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަ އަށް ތަބާވެ، ފުރިހަމަ

ނޑު މި  ދިވެހިރާއްޖެ ވެގެން މި  ދަނީ. ެއއީ މި ސަުރކާރުން ިމފަދަ ކަންތައްތަކަށް ޭދ އަަހއްމިޔަތުކަން އަުޅގަ

އިންސާނީ ، ތަކުަގއި ފަލަސްޠީނު ަމްއސަލައިަގއި ވެސް މައެއާެއކީަގއި ާފއިތުިވ ދުަވސްތުގައި ފާަހގަކުރަން. ހަފުރުޞަ

 815ދީފައިވާކަން ކަްނކަމަށް ދިވެިހރާއްޖޭން ތަރުހީބުަރިއަގންނަ ބައެއް ތަކަށް އަމައްސަަލއިަގއި ިއންސާނީ ޙައްޤު ތަުކގެޙައްޤު

ނުޑ ފާހަގަކުރަން.  އަދި ، ަލއި ފަަލސްޠީނުގެ ރަްއޔިތުންނާމިއަދުގެ ސަުރކާރުން ވަނީ ެއ ހުރަސްތައް ނައްތާވެސް އަުޅގަ

ވަީނ  މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ދެޮކޅަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އްޤުތަކާ ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކާޔޭގަިއ ވެްސ އިންާސނީ ޙަމުޅި ދުނި

ގެނެވޭ  އިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު މިއުފުލާފައިކަން ފާހަގަކުަރން. ހަމައެހެންމެ ހިއުމަން ރައަޑު 

އިން މި ސަރުކާރުން  ތަކުގެ ދާއިރާރައްޔިތުްނނަށް އިންސާނީ ޙައްޤު ކުން ވެސް ދޭހަަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިޞްލާޙުތަ

 820ނެވޭ ގެ ތަކަށް މިދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ިމފަދަ ޤާނޫނުއަށް އަހަމިްއޔަތުކަން ދޭކަން. މިހާ ައަވސް މުއް ވަރަށް ފުރިހަމަ

ނޑުމެްނ ބަލައިގަނެޙުއިޞްލާ ހެދުމުގެ ވީާހެވސް އަވަހަށް ޤާނޫނު، މި އިޞްލާޙުަތްއ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ،ތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އިޞްލާޙުމި މަޖިލީހުން  ،ބާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި އަުޅގަ

ނޑު ޙުުކރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އަޅު މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާ ތަކުަގއި ފާހަގަކުރެވިފައި ބައެއް ދަުއރު މެން މީގެ ކުރީގެގަ

 ދިއުމުގެ ނަތީޖާ ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނތައް ހަދަމުންރަކު އޮންނަ ސިޔާސީ ފިކުރެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ދިވެއޭ ،ގޮތަށް އޮތް

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިއެފުށްއަކީ އަބަދު ައޅުަގނޑުމެން ިމ ޤާނޫނުތައް   825ފުށަށް ޖަހަމުންދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަަމށް އަުޅގަ

އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި މިހާުރ އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ސް އެހީތެރިކަމާިއ ުމގަިއ ެއންމެން ވެިމ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަްނކުރުވުއެްއގޮތަށް  އި އޮތް ިމ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ރޫހާލިބިފަ

ޞްލާޙުކުެރވިގެންިދއުމަީކ ވަރަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އެްއގޮތަށް އިދީގެން މި ޤާނޫނުތައް ޒަމާނީ ފެންއްބާރުލުންއެ

ނަްށ ދިއުމަކީ ދިވެހިންއި މި ޤާނޫނު ފާސްެވގެންގޮުތގަ  ރަނގަޅު ،ވަުރގައި މި ޤާނޫނުތައް ނުޖެހިދެން ސިޔާސީ އޮއި 

ނޑު ޤަބޫއެކަީށގެންވާ މަންފާއެންމެ   830ތަކަށް މިއަދު ުލކުރަން. އެހެންީވމާ، މި ޤާނޫނުލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ
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ނޑު ުފރިހަމަގެންނަ އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން މި ދަންނަވަމުން ަސރުކާރަށް ޝުކުރު، އަށް ތާއީދުކޮށް ތަކަށް އަުޅގަ

 ވަބަަރކާތުހޫ. هللا ރަޙުމަތުނިންމާލަން. ވައްސަލާމްޢަލައިުކމް ވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީދީއިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ފޭދޫ 

ނޑު ވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  835މި ، 2114/4އަުޅގަ

ހެޅުއްިވ މެންބަރަށް އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ މި ބިުލ ހުށަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުްއވީތީ، ގެަނއުމަށް ޓަޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަެއކު ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ތަކުަގއި ވެްސ ފެނޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ވެސް މިކަހަލަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެތީެވ  ިއގަންނަ މަންޒަރުތައް. ރާއްޖޭގައިއިންސާނީ ކަރާމަތަށް މީހުން އަރަ

ތަކަްށ އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ. މައްސަލަހުންނަ ްއގައި މިކަހަލަ ޤާނޫނުަތކުަގއި ޔަތެނި  ހެޔޮކާރުން ވަރަށް ސަރު

 840އަނިާޔވެރިކަްނ  ،ގޮތަށް އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ރައްދުވާ ،އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅިގެން އަންަނއިރު

މި ަވއްތަރަށް  ްއކަތް ކުަރނީއޭ ިކޔައި އްކަން މަސަނޫނިްއޔާ ބިރުދަ ކުރަީނއޭކުރަން، އަނިާޔކުރަން މަސައްކަތްތަޢާރަފު

ޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާތީ ައޅުަގނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނ

އެްއކޮށް  ރުކަމާތަންކޮޅެްއ ޒިންމާދާ މަަސއްކަްތކުރާ މެންބަރުން،ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މަޖިލީހެއްގެ ޤާނޫނު

ނޑު މިމަސައްކަތް ވަީނ  ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮްށ މިތާނގައި ދައްކާފައި ކުރުން ވަރަށް ބުްއދިވެރި. ވަރަށް މުހިއްމު. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް  މީގެކުރިން ނޑުމެން އެބަކުރުމުަގިއ ވެސް. އަުޅގަ  845ޖެޭހ ނަމޫނާ މީހުންނަށް ވާން.  އަުޅގަ

ނޑުމެން  މި، އަިނޔާވެިރވުމާ އާއި ހަކައަޅުަގނޑުމެން އަނިާޔވެިރވާ ވާ   ވިސްނަން އެބަ ކަންކަމުގެ ވާަހކަދައްާކއިރު ައޅުގަ

ނޫނިއްޔާ އަިނޔާވެިރކަމުން  .ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމއްޗަށް ބިލުަތއް މި ހުށަހެޅެނީ އަނިާޔވެރިކަމަށްތޯ

ދެންމެއަުކ ނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް. ސަލާމަތްވުމަށްތޯ؟ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުމަީކ ޤާނޫ

ތިރިމަތިންނެއް ނޫން ގެ އަރަށްރަށު ފަދައިން ހޮޅުއަށިތަކުންނާއި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިހާނު ވިދާޅުވި

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ މަގުމަތިން ޤާނޫޤާނޫނު  850ނުތައް ތަކަށް އިޞްލާޙު ގެންނާނީ. ނޫނީ މަގުމަތިންނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ތަން ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ  ހަދާތަންތަން ހިފައި، ތަންތަން ަނގައި  ،ގެނެސްހައްދަވަިއ ޤާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު

ފަލަސްޠީުނގެ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭގަ. ތަށް ގޮ ނުވާނެ އިޒުރޭލުން ކަންަތއް ކުރާ ޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ކޮްށގެންއަ

ތަން.  ގޮތުން ވާހަކަދެެކވުނު ބެހޭ ލީހުގައި ެވސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމަޖި ރޭަގިއ ވެސް އދ. އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނިން

ނޑު ބެލިން ލުކުރާ މަންދޫބު ވެސް ވާހަކަފުޅުދިވެހި ސަރުކާރު ތަމްސީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްކެިވ. އަުޅގަ

 855ށް ގޮތަކަ ފިލައިގެން ދިޔަ ވަފުދުރާއްޖޭގެ ޔުނެސްކޯަގއި ނުދާނެ ދެނެއް  ރާއްޖެއިން. އިރޭގެ ދަންވަރު ަވގުތެްއގަ

ނޑުމެން ކުރުމުގެ ކަމެްއގައި ާރއްޖޭން ފިލައިގެނެއް ނުދާނެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް  މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މުިޅން އެކަހަލަ ކަމެއްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ هللا ސަރުކާރަކުން  ކުރަނީ އިސްލާޙީ  ވެސް މިުނކުރާނެ. އަުޅގަ
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ކުރުމަީކ އަނިޔާކުރުމެއް ނޫން. އަނިޔާވެިރވުމެއް ވެސް ނޫން. ށް ތާއީދު ލާޙީ މަސައްކަތްތަކަިއސްމަސައްކަތްތައް. 

 މިތާނަގއި ނެތް ާވގި  ،ށް ގަޔަށް ބާރުަލއްވާަފއިދައްކާއިރު ަބއެއް މެންބަުރން ވަރަހެންވީމާ، މިތާނަގއި ވާހަަކފުޅުއެ

 860ކަެމއް ، ުހސް ބުންވަރު ތިބި މީހުން. ދުވަންޖެހިއްޖެއްޔާ ވެސް ރި. ހު ނެތް ބޭފުޅެއް. އެންމެން ަގިއަގއި ެވސް ވަުރ އެބަ

ެދއްކީމާ ޖެހިއްޖެއްޔާ ެވސް. އެހެންވީމާ، ަވކި ަބޔަކު އެގޮތަށް ވާހަކަވާހަކަދަްއކަން، ޖެހިއްޖެއްޔާ ވެސްކުރަން

ގެންނަނީ ކަށް އިޞްލާޙުތަަތށް ވާހަކަދައްަކވަންވީ. ޤާޫނނުގޮ ހަޖަމުކުރެވޭނުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަޖަމު

ތަނަށް ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް ކޮްނމެ ޤާނޫނަކުން ހުށަހެޅުނަސް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް  އަނިާޔވެރިާވކަށް ނޫން. މި

ން ސަލާމަތްކުރަން މި ވިދާޅުވޭ ބިރުަދއްކާށޭ. ިބރުވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުކޮންމެ ވެސް ެއއް ބޭފުޅަުކ 

 865ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު ވެގެން. މި ޤާނޫނުތައް ހެއްދެވީ ހަމަ މި ިރކަމުން ސަލާމަތްކުރަންއަނިާޔވެކުެރވެނީ. މަސައްކަތް

ގެންތޯ އިޞްލާޙުަތއް ކީއްވެ  ޙުތައް ހުށަނޭޅީ؟ވަނަ މަޖިލިސް ނިމިގެންދިޔައިރު ކީްއެވގެންޯތ މި އިޞްލާ 17ބޭފުޅުން. 

ނޑުގެ ވާހަކަނުގެނެވުނީ؟  ފުށުައާރ ހުރި  ލާޙުތައް ގެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގައިއަީކ، ިއޞް އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

، ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ގެނައުމަށް ޓަކައި. ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން. އެހެންވީމާ  ،ތަކަށްމައްސަލަ

ުކރުމަކީ އެއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި މަސައްކަތްމިކަން ކުރަން ފެށީމާ މިކަން ހަޖަމުނުވެގެން 

ނޑުމެން ޮހވާފައި ފޮުނވާފަ  870 ،ތަކެއް ކުރަން. ޒިންމާދާރުިއ މިތިބީ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތް ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ޙަްއޤުގައި މަސަްއކަތްކުާރއިރުގައި މަސަްއކަތްރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރު ގޮތު  ،ކުރަން. އަުޅގަ

 ބިލެއް މި ގެސް.އީ.ެޒޑް އެތަނަށް އިހަކަށްދުވަހު ބިލެއް ހުށަހެޅުނީ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރަން މި

  ރާއްޖެ ބޭނުންވާ އިންވެސްޓަރުން...ތަނަށް ހުށަހެޅުނީ. އެއީ 

 

 875 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން  ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަ

 .ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ހިއުމަން، 2114/4

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތް...  880މީޑިއާތަުކގަާޔއި މި ެއއް ބޭފުޅުްނ ހަމަ ސް ބަޖެހޭ. އެ ބިލު ހުަށހެޅީމަ ވެ ކުަރން އެބައަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އުޅެނީ.  ބިރުވެިރކަން އުަފއްާދށޭ ތި .އި މި ވިދާުޅވަނީ ތީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަނީެއއް ނޫނޭމަޖިލީހުގަ

ނޑުމެ  ތަންޮކޅެއް ޒިންމާދާރުކޮށް...ން އެކަހަލަ ވާހަކަ ނުދަްއަކވައި ިހންގަވާށޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތު ބެހޭ މައްސަލަެއްއގައި  ނިޒާމާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،   885އަުރވަން، ައޅުގަ

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިއަރުވަން ހިތަދޫ މެދު ދާއިނޑު ފުރުޞަތުސަލައެއްަގއި އަުޅގަ ބެހޭ މައް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

 އަށް. ދީދީމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 890 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަާވލަ. އަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ގެ ނެގީ، މި މަޖިލީހު މި ން ބޭނުންވީ ނިޒާމީ މައްސަލައަުޅގަ

އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި  7ނޫނީ  ،ތެރޭގައި ހަލަބޮލިކުރުމަށް ޓަަކއި މި ވޭތުވެދިޔަ އަށެްއކަ ައހަރު ތެރޭ

ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް  .211 ،ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ދައްާކިއރު

 895 ޤާނޫނުައސާސީއާ ފުށުއަރާ އެންމެހައި  ،ފަހަށް ޤާނޫނުތައް ާޤނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގެއި. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީއަތުގަ 

ހަމަ އޭރުގެ ސަރުކާރަށް  ށް. ކީްއވެގެންތޯ ެއކަން ނުކުީރ؟ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮތް ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ކުރުމަށް...ޖެއްސުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 900ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

އަނެްއ ދައްަކވަމުންދާއިރު، ވުމުގެ ފުރުޞަުތަގއި ވާހަކަުފޅުެދްއކެލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަފުޅު މެންބަރުން އެ މެންބަރަކަށް

ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހުރިހާ  ހުއްދަ ދެްއުވމަކީ މަޖިލީހުގައިމެންބަރަކު އެއަށް ޖަވާބު

ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުހަދާ  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ނީ އެކި ވާހަކަކަވާތެރޭގައި އެކި ޭބފުޅުން ދައް ހެދުމުގެޖިލިސްކަން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުމަ

 905ކަމެއް.  ބޮޑަްށ އެދޭ ދަންނަވާލަން ހުށަހެޅިފައިވާ ިބލަށް އަމާޒުކުަރްއވަިއގެން ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދެވުމަީކ ވަރަށް

 މަށް ދަންނަވަން. ކުރިއަށް ގެންިދއު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

މި ބިލަށް ިމ ، 2114/4މި ޤާނޫނު ނަންބަރު ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ،  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް

ނޑުމެން ހަމަ ތަފާތު ިއސްލާޙުތަކަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ   910ނިންމަންޖެހޭ  އިސްލާޙުކޮށް،މިއަދުން ިމއަދަށް ވެސް އަުޅގަ

ްއވެސް ަރއްޔިަތކަށް ވެސް އަދި އެްއވެސް ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެ ތަކެްއ. އެހެންވީާމ، މިއަކުންޙުއިޞްލާ
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އޮތީ.  މުއައްސަާސއަކަްށ ވެްސ، ެއއްވެްސ މީހަކަށް ވެސް އުިނކަމެއް އަންނާކަށް ނެތް. ަހއްތާވެްސ ފައިދާ މި

ނޑު މި ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަަކއި  ،އަށް ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން ބިލަށް ފުރިހަމަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ސަށް ުޝކުރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 915 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީ ޙުސައިން ދާއިރާގެ މެންބަރު ކެންދޫ 

ނޑު  ދެތިންގޮތުްނ  ބެހޭ ބިލާއާދެ، މިހާރު ބަހުސްުކރެވެމުންދާ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ކަމެއް އަުޅގަ

ބާރުތައް އޮވޭ  ބަޔާްނޮކށްފައި އެބަނޫނުއަސާސީގައި ޤާދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފާހަގަކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، 

ެޗކް އެންޑް ބެލެންސްގެ އުސޫލުްނ އެއް ބާރު އަެނއް ބާރުގެ ތަކުަގއި ލަތްއަިދ ބައެއް ހާވަކިކޮށްަފއިވާނެ ކަމަށް. 

 920އަދި  ރާމިގޮތުން ސަރުކާވޭ.  ކުރުވަިނވި އުސޫލު ެވސް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައަދި ޖަވާބުދާރީ، މައްޗަށް ފާރަވެިރވެ

ޙައްޤުަގއި ނުވަތަ ދިވެިހ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ކުރައްވާ ކަންތައްތައް ދައުލަތް ހިންގަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން 

ތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ އިންސާނީ ަޙއްޤުދިރިއުޭޅ އެހެނިހެން މީހުންގެ ރައްޔިތުންެގ ނުވަތަ ިދވެިހރާއްޖޭަގއި 

ނޑިަވޅުަގއި އެފަދަ ފަރާތްތައް ޖަވާބު ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަިއ  ،ރައްކާތެިރކޮށްއަދި ިއންސާނީ ޙައްޤުތައް  ދާރީކުރުަވއި،ދަ

މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށްހިއުމަން ރައިްޓސް  ރައިޓްސް ކޮމިަޝން އުފެދިފަ. އޮންނަީނ ހިއުމަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ނޑު މި ގޮތުން ުހށަހަޅާފައި ބެހޭ ކުރުމާޢައްޔަން  925މި  ލާޙެއް. ެއއީކަންޮބޑުވާ އިޞް ވާ ިއސްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ތްުޕޅަށް އެ ޓިްވ ނުވަަތ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތަްށ ލިބުމަކީ، ނުވަތަ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަެޒކެބާރުތައް ެއގް

ނޑުމެން ޤަބޫބާރުތައް ެއްއވެގެން ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ޔަޤީނުންލުުކރާ އުސޫެލއް، ހަމަދިއުަމކީ އެއީ އަުޅގަ ެވސް އަުޅގަ

ކަހަަލ  ގޮތަކީ ވަކި ވާ މި ،އެހެންވެއްޖެ ކަުމގައި ވާނަމަ ،ލެއް ނޫން. އެހެން އެކަްނ ދިމާވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމައުސޫ

ދާނެ. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަެވގެންތަކެއް ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހަނަން

 930ފަދަ ބަޔަކު ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ނައުން. އަދި  އެދޭ ބޭނުންވާފަދަ ބަޔަކު ުނވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނުދިއުން. ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރެިވގެން ރުކާރާއި ދައުލަތް ހިންގަން ތިއްބެވިއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސަ

ނުވަތަ  ދުވެސް ސަރުކާަރކީކޮންމެ ތަނެއްަގއި ެވސް ައބަ ،ައކީ، ކޮންމެ ޤައުެމއްަގއި ެވސް  އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި

އޮންަނނީ ވެފަ. އެއީ ކޮންމެހެން  ޭލޓުކުރާ ފަރާތަށް މިަވއި ބޮޑަށް  ދައުލަތަކީ ހިއުމަން ަރއިްޓސް އެންމެ

ކަމެއް ނޫން އެއީ. އަޅުަގނޑުެމން އެންމެން ވެސް ދަންނަ  ކޮންމެހެން އެހެން ތަނެއް ވެގެން ވާ ،ދިވެހިރާއްޖެެވގެން

 935ތަކަށް ރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ަވއިޭލޝަންސް ނުވަތަ ޙައްޤުހުރި ފަސް ބާރުއްަގއި ވެޙަޤީޤަތް އެއީ. ކޮންމެ ތަނެ

އެ ފަރާތްތަްއ ޒިންމާދާރުކުރުވޭނީ ހަމަ ޙަީޤޤަތުގައި ވެްސ ރަްއޔިތުންެގ  ،ތަން ފެނިގެންދޭ. އެހެންކަމުން އަރަިއގަންނަ

ތަކުގެ ތެރޭން ރައްޔިތުންގެ ކު އެޕްލަިއކޮށްގެން އެ ަނންމަޖިލީހުން ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވޭ ބަޔަ

އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޚާއްަޞކޮށް މި  ،ވާތީ ައޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙަށް ކޮްށގެންކަމުަގއިމަސައްކަތްއެ މަޖިލީހުގެ 
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ޅުަގނުޑ ވާ އިޞްލާޙަށް އަ މި  ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅަށް ބައެއް ބާރުތައް ލިބިެގންދާ

 940 ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހުދާއިރާގެ ެމންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު 

ނޑު ފުރިހަމަ ގެެނވޭ ިއޞްލާޙު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޤާނޫނަށް މި، 2114/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   ތަކަށް އަުޅގަ

ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް އަށް ތާއީދުކު

ނޑު ވަރަށް   945 އަޅުަގނޑުމެން މި ބޮޑަށް އެ ފަރާތަށް ެވސް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޓަކައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިޖެހޭ ރަނގަޅަށް ަބލައި ގެންނަން އުޅޭ އިޞްލާޙުތަްއ އެބަ ާއއި މި  ދައްކާ ވާހަކަ ލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވަަނ މާއްދާ 1ތަުކގެ ތަކާ ދިމާވޭތޯ. މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙުނިފައިާވ ނުކުތާހިމެ ލާޙުތަުކގައިއިޞް އަށް އަުޅގަ

ތަުކެގ ޅުަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާ ނަންފު ،ާވކަން ލިބިގެން އެބަ އެނގޭ މި ިޢްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ލީމަ އެބަބަލައި

ކުރާކަށް ރުތަކެއް ޖަމާުހރިހާ ބާކުރުމުގެ ބާރު. އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން ތެރޭން ހިއުމަން ރައިޓްސް

 950ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާީސ  ކުރަނީ. މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މި ނޫން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މި

ރުވެގެންދިަޔއިރު ފަސް އަހަ، ނިވަންކަން ފުާޅކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ތިންހަތަރު އަހަރުތަކާއި މިޙައްޤު

، ދަމާއެ ޤާނޫނުތަކުެގ ހިފައި، ނުކުރެވިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން އިޞްލާޙުފުށުއަރާ ާޤނޫނުތައް މި ޢި ވެސް މި ޤާނޫނާ

ތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ މުދާތައް ވެސް ރކ. ޮކމިޓީތަކާއި އކ. ކޮމިޓީ އްޔިތުްނގެއެްއޗެހި ނަގަިއ، ރަރައްޔިތުންގެ މުދާތަކާ 

ނޑުމެން މި ސަުރކާރުން މި މަސައްކަްތކުރަނީ  ނެގި މަންޒަރު އުވިަފއިާވ ޤާޫނނުތައް ބޭނުންކޮށްގެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 955އެ ޤާނޫނުތަކަީކ  ،ހަމައަކަށް އަޅުަވއިކަހަލަ ބޭކާރު ޤާނޫނުތައް މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން  ދެންނެވި މި

ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ވުޖޫުދގައި ތިބެންނުޖެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންނަށް  މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މިއަށް ފުރިހަމަ ބާރު ދިނުމަށް ޓަކައި  ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރަނީ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާްއޖޭ މުޅި ދުނިޔޭގެ އިންސާީނ ޙައްޤަށް ޓަަކއި ނުވަތަ ިއސްލާމީ އުއްމަތުގެ އިންސާީނ  ދޭ ފެނިގެން އެބަ

އެކު ބުނަން އެބަ ކެރޭ  ކަމާވެރި ފަޚްރު ވަކާލާތުކުރާ މަންޒަރު. މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ޙައްޤަށް ޓަކައި މިއަދު ތެުދވެ

 960ގޭހުގެ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިއަދު ކަރުނަ .އޮތޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކާއި އިންސާނީ މިނިވަންަކން އެބަ

ނޑު އަސަރު މަގުަމއްަޗކުން ނުފެނޭ ނޫނުތަްއ ޤާ ޖަހޭ މި ދަންނަވަނީ އެބަ މެން މިޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަާރ ޤާނޫނުތައް މި ،ކުެރވިއަޅުަގނޑުމެން ތަރުތީބު

، އެ މަަސއްކަްތ ނުކުެރވި ،ފަސްޖެހިލިބުނު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމާަލން. މި މަސައްކަތްަތއް ކުރަން 

ކީއްވެގެންތޯ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، ޖެހުނީ ރަބުރާ އެ ޤާނޫނުތަކަށް ތިބެންމަތީގައި ހިރަފުސް ބުމަތާރަންފިލާ

 965އް. ކުރާ މަސައްކަތްތަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ރަނގަަޅށް މިއަދު ބަލައިގަންނާނެ މި ،އެ ސުވާލުތައް 
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ޓަކައި މި ސަރުކާރުން  ށްނާ އަދި އިސްާލމީ އުއްމަތުގެ އިންސާނީ ހަްއޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ފަލަސްޠީ

ކުރަުމން އެބަ ދާކަން. އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެިތ ނޫސްތަުކގެ މަސަްއކަތްއެުކ  ާސބިތުކަމާނެތި  ކެރުމާއި ޖެހިލުމެއް

އިްނސާނީ ޙައްޤަށް ަޓކަިއ ކުާރ  ،ފަލަ ސުރުޚީގަިއ މިއަދު މި ކުޑަުކޑަ ިދވެހިރާއްޖެ އަްށ ަޓކައި ފަޚުުރވެރިވެަފއި

ނޑުމެން މި މަސައްކަުތގެ ސަ އަކީ   ދަންނަވާ ވާހަކަ ބަބުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރިޒުޤް ދެއްވަނީ ރުޤިްއޔާއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޒް  970ޤް ދެއްވާ ފަރާތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އް ނޫނޭ. ައޅުގަ

هللا ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ނޭގ. އެހެންވީމާ، ިމައދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއެ އެބަ

ޓަކަިއ  އިންސާނީ ޙައްޤަށް ،ޓަކައި  ސާނިްއޔަތަށްއިންމި ދައްަކވަނީ އެކު  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކެރުމާއި ސާބިތުކަމާ

ޖެހޭ ބަލައިގަންނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮން  ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ލީޑަރުން ވެސް މި ނަމޫނާ އެބަ .ލާމާސީލް ނަމޫނާ

ޤާނޫނުގެ  މި އަކީ ވާ ވާހަކަދަންނަ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ރޭެލއްތޯ އޮންނާނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މިއިޒް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި  975އޮތޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ެއބަ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލައިލީމަ ައޅުގަ

ނުވަތަ  ،ނަމަ ނީނަންފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ވަ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ރިޢިއްޒަތްތެ ފޮނުއްވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެެރިއން މި

އެ  ،އޮޭތ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެބަ މި ،ނަމަ ބޭފުޅަުކ ނެތް ކަމަށް ވަނީ ލުއޭގެތެޭރގަިއ ޤާބި

 24ޤާނޫނުެގ  ނުދިނުމުގެ. އަދި ހަމައެއާެއކު މިއްޔަންނުކުރުުމގެ ުނަވތަ ރުހުންޢަމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު 

ނޑުމެން ފަޚްރުވެރި ރަީއސް.  ވާންޖެހޭ ިއްޞލާޙެއް ޢިްއޒަތްތެރިވަނަ މާއްދާ އަށް ގެނެވިަފިއވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ އުޅެނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފުޅާކުުރމަށް ޓަކައި.  އަޅުަގނޑުމެން މި  980އަުޅގަ

ނުމަށް ޓަކައި ޒަމާީނ ދިއެ އުނިކަން ފޫބައްދައި، ން ލިބޭ ބައެއް ޙައްޤުތައްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެިއން އުނިކަ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް  ތެރެއިން ޤާނޫނުތަކަށްސޫލުތަކުެގ ދުނިޔޭގެ ކަްނކަން ހިނގާ އުއުސޫލުތަާކއި 

ލާފައި މޭގައި އަތްޖަހައި އެކު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެން ވެސް ސާބިތުކަމާ

ޑަ ިދވެހިރާްއޖެ މި ކުޑަކު ،ޓަަކިއ ވަކާލާތުކުރާ ދައުލަެތއްެގ ގޮތުަގއި މި ދިވެހިރާއްޖެ  އިންސާނީ ޙައްޤަށް

ނުޑމެންނަށް ފަޚްރުވެރިކަމާމަސައްކަތްކުރާ   985އެކު ބުނެލަން އެބަ ކެރޭ. މިއަދު ދިވެހި ޒުވާނުން ނޫސްތަުކަގއި  ކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެ ކޮށްލާ ކޮމެންޓުންއެ   .ޓަކައި ފަޚްރުވެރިވާްނކަން ޤައުމަށް  ނގޭ ދިވެހި ޒުވާނުން މިތިބީ މިއަޅުގަ

ހި ރަްއޔިތުން އެބަ ސަރުކާރުން އިންސާީނ ޙައްޤަށް ޓަަކއި އެ ކޮށްދެްއވާ ބުރަ މަަސއްކަުތގެ އަުގ ދިވެ މި

ނޑުމެންގެއަނގަަޔކުން ނުވަތަ އަ ލާޅައިތަނުން އަޅުަގނޑުމެން ތަ މި .ކަންކުރާ ވަޒަން ރައްޔިތުްނގެ ލޮލުަގއި  ުޅގަ

ެހއްދޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅވާލަން ބައެއް މެްނބަރުން އެ ދައްކާ ވާހަކަައކުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެނެއް ނެއަނދުން

 990 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެީކ  ދަބުވެިރކަމާކަމަށް ހަމަ ވަރަށް އަމާލުސަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ން އްޒަތްތެރި މެންބަރުތިްއބެވި ޢިވެސް  ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި 17 .އެީކގައި ަދންނަވަން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 995ޒަތްތެިރ ވެްސ ކުަރއްވާަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ޢިއް  މަަސއްކަތްަތކެއް މި މަޖިލީހުަގއި އެ މަޖިލީހުގައިވަރަށް ގިނަ ބުރަ 

ރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ކުެރއްވި ހުރިާހ މެންބަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްދައްަކވާއިުރގައި އެ ޢިއްޒަހަކަފުޅުމެންބަރު ވާ

ނުޑ ދަންނަވަނީ ިވދާޅުވުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ބަސް ސްކޮށް މީކުަޑއި ،ގޮތަށް ުއސޫލެްއ ރަނގަުޅ ، ނަމަ ޢާއްމުކޮށް އަުޅގަ

ަފއި ގެންގޮސް ކުރަމުންލީހަކުން ވީވަރަކުން މަަސއްކަތްނަވާލަން. ޮކންމެ މަޖިލީހަކުން ވެސް އެ މަޖިނޫން ކަމަށް ދަން

މަސައްކަތްކުެރްއވި ޢިްއޒަތްތެރި  ؛ުކރައްވާ ގޮތަށް އެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވަނީ. އެހެންވީމާ، ބަދުނާމު

 1000ށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެީކގައި ައޅުަގނޑު އެދެން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ވިދާޅުނުވުމަހަކަފުޅުބަރުން ބަދުނާމުކޮށް ވާމެން

 . ށްއަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުްނ ކޮމިޝަންގެ އުމަން ރައިްޓސް ހި 2114/14ސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ ޝުކުރިއް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަީކ ޙަޤީޤަތު  1005މު އިޞްލާޙެއް. ަވރަށް މުހިއްއަުޅގަ

ނުކުާރ  ،ފައި އޮތް ކަމެއްފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ކުރީގެ މަޖިލީހުން ކޮށް ވެސް ތިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ންނަމަވެސްއެހެ

ނުޑމެން ނުދައްކަން. ކަމެއްގެ ވާހަ ވެްސ ައހަރު ފައިތުވެގެންާދއިރު  4ވުޖޫދަށް ައއިސް  އާ ޤާނޫނުައސާސީަކއެއް އަުޅގަ

ރީގެ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ކުމިއީ ުނވާކަން ގެެނވިފައިލުއްއިނގޭތޯ މި މައްސަލަތަކަށް ޙަ

ނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި ދެއްކުމަީކ އެއީ މައްސަލަެއއް ކަމަކަްށ މަޖިލީ ހުން ވެސް ނުކުރެވި އޮތް ކަމެއްގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

 1010 ކޮންމެއަަކސް....ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގިލީ ާދިއރާނމާމި ،މައްސަލަެއއް ބެހޭ ިނޒާމާ ރި  މެންބަރު މަުޑކޮށްލަދެއްވާ!ޢިއްޒަތްތެ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 1015 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި
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ޤާނޫނުތަކަށް  އަކީ މި ބޭނުންވާ ނިޒާމީ ނުކުތާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލަން 

 1020ސަުރކާރަށް ވަނީ ، ވިބެހޭ ަވރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރެ ޙުތަކާޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ގެންނަންވީ އިޞްލާ

ިއގެން ވަ ަލއްވާ ިމކޮޅަށް ައނބުރާ ފޮނުއްވައިނުކުރައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަތޞްދީޤުހުށަހެޅީމަ  ހުށަހެޅިފަ. ސަރުކާރަށް

 .1. މިއަދު ގެ މަސައްކަްތ ވަނީ ކުެރވިފަކުރަްނޖެހޭ ޤާނޫނުތަކުބާޠިލު ،ނަ ޤާނޫނުތަކެްއގެ ވާހަކަ ފުށުއަރާ ވަރަށް ގި

ވަނަ މަޖިލީހޭ ކިޔަިއގެން ެދއްެކވީމަ ވަރަށް  17ާބވަުތގެ ވާހަކަ  މި ،ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން 

ހަމަ  .ންދަންނަވާލަަލްއވަނީކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވައި، މިއީ ޙޤީޤަތެއް ނޫންކަން  .ނީދެިވގެން މި ތެދުވީ ވާތީއުނދަގޫ 

 1025ންވީމާ، ަހމަ އެއީ އިތުރުފުެޅއްކަން އެ . އެހެއިނގޭތޯ އުެޅނީކީ ނޫން މި ދަންނަވާކަށްޤާނޫނުގެ ވާަހކަ  ޞަކޮށް މިޚާއް

މި ފުރުޞަތުގެ ވެަފއި ނެތްކަން ހަމަ ދަންނަވާލަންވެގެން އެ ވަރަށް ތަނަވަސް  ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ،ހެއްދެވެނީ

 ޝުކުރިއްާޔ.  .ކުރީބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބެހޭ މައްސަަލެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  ނިޒާމާޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ   1030އަޅުަގނުޑ ހަމަ އަުޅގަ

 17ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  .ގެންދަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން ައޅުަގނޑު ތިކަން ފާހަގަކޮށް 

ދެން އެހެންނަމަވެސް، ެއއްވެސް  އްިވކަން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.މަސައްކަތްކުރެ  ންގެ މަޖިލީހުަގއިރައްޔިތުވަނަ 

ކަންނޭނގެ. ކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމެއް ނޫން މުގެ ވާހަކަފުޅުދެްއުކމަކީ އެއީ ށް ބަދުނާމުކޮށް ޒިންމާނޫފުލާކަބޭފުޅަކަ

 ޓަކައި  ށްނިންމުމަ ނުކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ،ގެން ކުރިޔަށް ވަަޑިއގެންހުށަހެޅިފައިވާ ބިލައި

ނަޑއަަޅއި  1035ކުރެްއވީމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަތީ ގޮތްތަކާ އެްއގޮތަށް  ޢަޒުމްކަ

 ނެރެވޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުިރޔަށް ަވަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.ނަތީޖާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު ޙައްމަދުމު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން، އަޅުަގނޑުމެންގެ އެކީ ވަރަށް އުފަލާ ހަމަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

 1040ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަަރބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަކީ ނމާމި ،މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ރަށް ައގުހުރި ޓަކައި ވަ ދިުނމަށްދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ލިއްަބއި މީރުކަންޤާނޫނުައސާސީގެ ފޮނު މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

އެކު ުޝކުރު ެވސް  މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާެއކަމަށް ޓަަކއި ަބރެއްކަން. މެން މަސައްކަތެއް ކުރެްއވި

މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިުރ  ،ނޑު ާފހަގަކޮށްލަންއަުޅގަ ވަން އިނގޭތޯ. ދެން ހަމައެއާއެކީދަންނަ

ނޑުޙަޤީޤަތުގައި  ވާނެ ކަެމއް ފަހަރަކު ައޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެން މި މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅޭ ކޮންމެ  މެންއަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  1045ހުގަިއ މަޖިލީ  ފާޑުކިޔުމަކީ ހަމައެކަނި  ރަށްގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުިކޔުން. އާދެ! ސަރުކާ ނޫން އަޅުގަ
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ނޑުމެން ދެކެފި ކަމަށްކަމުގަކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ  ނޑުމެންނަށް  ،ވާނަމަ އި އަުޅގަ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

މާއްދާތަކަށް ބައެއް އިޞްލާޙުގައި މިހުރި މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ނުދާނެ.މަސައްކަތެއް ކުރެިވގެން ރިއުފެއްދުންތެ

ވަނަ މާއްާދގެ  24އާދެ!  ،ދިަޔއީ ދެއްކުމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުެރވުނު ެއްއ ކަމަކަށް ެވގެން މިމެންބަރުން ވާހަކަ

މަން ރަިއޓްްސ ައސާސަކީ ހިއު އެކަަށއެިޅގެންދާން ަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މީގެއަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު )ށ(

 1050ފިޔަވަޅުތަެކއް ުނވަަތ  ކޮންމެވެސް ަކހަލަ އިދާރީ ،ވާނަމަ ކަމަށް ނުވާކޮމިޝަނުން އަންާގއެންގުންަތކަށް ތަބާ

އްކަނީ ކޮންމެހެން ން މި ދަދަށުޤާނޫނުގެ  ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ރިމަނާތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މިޖޫ

އްސަާސ އަިދ ފުލުހުންގެ މުއަ ހުންގެ މުއަްއސަސާ އަށް ހުށަހަޅަިއ،ފުލު ސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށްމައްބޮޑެތި  ޖިނާޢީ

ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ ހުށަހެޅުމަށް މި މަރުޙަލާ އަށްޝަރުޢީ  މެދުވެރިކޮށް ޕީ.ޖީ އަށް ުހށަހަޅައި،

 ށް ާރއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްުޤ ެގއްލިގެންާދ ފަދަ ކަންކަން ކުރާ ކަމަ އެހެންނަމަވެސްދޭ ވާހަކަެއއް ޫނން. ޞަތުލިބިފުރު

 1055ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންދާކަްނ  ރާއްޖޭގެ ،އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ބެލުމުގެ ޤީޤުޮކށްއެ ކަންކަން ތަޙް ،ވާނަމަ

ނޑުމެން ހަމައެކަނި  ނިގެން އޭގެ ތަން ފެއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާމާއްދާއަކަށް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދެްއކުމަކުްނ ނުފުދޭނެ.ޖަޒުބާތުގައި ވާހަކަ ނޑު އަބަދުވެސް ،ޙަޤީޤަތެއް  އަޅުގަ  އަުޅގަ

ވަރަކަށް ބާރުަތކެއް  ރާއްޭޖގަިއ އުފެދިފަިއާވ މުއައްސަސާަތކަށް ކޮންެމވެސްއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ކަެމއް 

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ. މުއައްސަސާތަުކގައި ެދއަތް ބަނދެލައިގެން އަުޅގަ

 1060ޖޭގައި އުފެދިފައިާވ ކެއް ހާސިލެއް ުނކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްއްތަތަކަން ންވާހާސިލުކުރަން ބޭނު

ވެސް  އެ ބާރު ،ވާނަމަ ަމށްކޮށްގެން ކަންކަްނ ބެލުމުގެ ބާރު ދޭންޖެހޭ ކަޤީޤުައޅުަގނޑުެމން ތަޙްމުއައްސަސާަތކަށް 

ނޑު ަޤބޫލު ދޭންޖެހޭނެކަން ކުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައަޅުގަ

ކައި ހިއުމަން ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް އަދި ޤާނޫނު ކުރުމަްށ ޓައިންސާނީ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ނަމަވެސް ދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ދީގެން މެނުވީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގައި މި ވީ ކޮްށގެން ކަމުަގއިއިޞްލާޙު

 1065މެއަކަސް ނުދާނެ. ދެން ކޮން އްެލއް ލިބިގެެނއްތުުމގެ މައްަސލަތަކެއް ޙަދާ އިންސާނީ ޙައްުޤތަކަށް އަރަިއގަހިނގަމުން

ނޑުމެންގެ ަސރުކާރަކީ ރާއްޭޖގެ އިންސާީނ  ،ޙަޤީޤަތެއްއެްއ އެއްބަްސވާ ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މިއަދު އަުޅގަ

 ުކރަމުންދާ  ސަރުކާރެއްކަން. ަޙޤީޤަތުގައި ސަުރކާރުން މިކަތްސައް ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ދިނުމަށް މަ

އިން  ޢާރީޞްލާޙުތަުކގެ ޛަެއ އި، ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް ގެނެްސގެން

ެކްއ ެހއް އްކަތް. އޭގެ އެއްށްދިނުމުގެ މަސަރައްޔިތުންނަށް ވީހާ ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި ަޙއްޤުތަާކއި މިނިަވންކަން ފޯރުކޮ

ނޑުމެންގެ ަގއި ތިޣަްއޒާ ، ކުަރއްަވއިފިޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ. އސަރުކާރުން މިއަުދ ވަކާލާތުއަޅުަގނ  1070އްެބވި އަުޅގަ

ކޮން ސަރުކާަރކަށްތޯ  .ތިބި ިއނގޭތޯ ވެސް އެބަ ދުނިޔޭގެ ޮބޑެިތ ބާރުތައްތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ. ޚުންނާއި އުޚްއަ މުސްލިމު

ންނަމަވެސް، އެހެ ރެކުރުން ހުއްޓުވަން؟ޓްސް އެތެމުދާ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކް އިޒްރާއީްލގެ ނީ އެ ޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާކެރު
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ކަމަށް އެހެން އްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް.ކެރިވަަޑިއގަތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއެކަމަށް އަުޑއުފުލައި އިސްަނަގން

ނޑު ނޑު ދަންނަވަން ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ުޝކުރުރައީުސލްމެން ޓަކައި އަުޅގަ  މި ަދންނަވަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  މި ގެައކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަ އުޅޭ  1075 ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާަތއް ދެންނެވި ނަމޫނާގެ ފަހަތުން އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނަކީ އަޅު  ވެސް ހިނގަން އެބަ ގަ

 އް. ައޅުަގނޑަށް ފަހަރުަގއި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެަވކާލާތު އިހްސާސްތަކާ ގުޅުންހުރި އިްނސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ މައްސަލަަތކުަގއި

 ،ވެދާނެ. އެހެންނަަމވެސް، އަޅުަގނޑު މިހާތަނަށް އަދި އަޑެއް ނާހަންލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމުަގއި

ާޒަގިއ މި ހިނގާ ލާއިންސާނީ ޖަީރމާތައް ކުށްވެިރކޮށް ބަޔާެނއް ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުން ޣައް ަގނޑުމެްނގެއަޅު

 1080އެކަން ެއގޮތަށް  ކަމަށް ވެދާނެ. އެެހންނަމަވެސް ނެރުނު އަޑެއް. ފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބި އޮތީ

އްޖޭގެ ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ ވެސް އެ ަމއްސަލަތަްއ ރާ  ،ނަމަ އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ހިނގާފައި ނެތް

ޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ބަސް ވިދާުޅވާން އެބަ ޅުްނގެބޭފު ވެްސ ނެރުއްވުމަށް. އެ ކުށްވެރިކޮށް ަބޔާނެއް

ރަނގަުޅ  އެއީ މެން ސަރުކާރުން މި ދައްކާ މަގުއަޅުަގނޑު ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން މި ދައްކާ ނަމޫނާ ބަލައިގަނެ

ދެން މި މަޖިލީހުގައި ޖެހޭ.  ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުައއްސަސާަތްއވެްސ އެ ަމގުން ހިނގަްނ އެބަ މަގު ކަމަށް

 1085 މިސާލަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް، މި ޤާނޫނުގައި މި ހިމެނޭ ބާރުތައް ،ފާހަގަކުރައްަވއިފި ބޭބޭފުޅުންވާހަކަދެްއކެވި ބަެއއް 

ކުރުުމގެ ބާރުތައް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަތްމަްއޗަށް ދިޔުމަީކ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން

ތް އެބަ އޮެވސް  މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ނުންތޯ ނަހަމަ ގޮތުަގއި ކުރެްއވީ؟ގަިއ. ޮކން ބާރެއްގެ ބޭކަމެއް ކަމު އްކާތެރިނުރަ

މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ، ތަކެއް. ހުށަހެޅުްއވީމައި މި މަޖިލީަހށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެ ކަމަްށ ނަންސާފުކޮށް ލިޔެފަ

ނޑުެމން ކަންފުޅުންތާއީދުކޮށްގެްނ ހޮވޭ ބޭ ކުާރ އުސޫަލކީ  ކަންަތކެއް ކޮމިޝަނުަގއި ތިއްަބވަނީ. ޑިމޮކްރަީސގަިއ އަުޅގަ

 1090ކުާރ ުއސޫލަކީ މީ. އެހެންވީމާ، ިމ ުއސޫލާ ޚިލާފަށް، މި އުސޫލު  ކަންކަން ަތުކގަިއ ެވސް ޤައުމު މީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން

ނޑުމެ ވެްސ ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ަގނޑު ެއއްގޮަތކަށްއަޅުކުރުމަކީ ން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވަކާލާތު މުގުރާލަން އަޅުގަ

ރުަގއި ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުްނގެ އަްތމައްޗަށް ބާރުތައް ދޫކުރަްނ އެްގޒެކެިޓވް ބްރާންޗަށް ނުވަަތ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާ

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މަސް ވަަރކަށް .ުނވަތަ  4ުނޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މާީޒަގއި މިދިޔަ އަޅުަގނޑުމެން ބިުރވެތިާވކަށް

ގައި ކުރަްއވާފަިއވާ ތަނެއް. ނަހަމަގޮތުބޭފުޅުން  އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފަެއއް ނެތް އެ ބާރުތަުކެގ ބޭނުން 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ނ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  1095ތަކުަގއި ވެްސ ޑުމެންގެ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުއަީކ އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގެ އުސޫުލގެ ތެރެިއން އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަ  ރަމާ ހިނގާށޭ. އެހެންވީމާ،ން ކުކަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާަޙކީ މި ޤާނޫނަށް، އަުޅގަ

ނުޑ އެދެނީ މި ތާއީދު ނޑުމެން ވީާހވެސް ކުރާ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ ިއ އަވަްސ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަ  އިޞްލާުޙ އަުޅގަ



42 

 

ނޑުެމންނަށް ފާސްކޮށް، މި އިޞްލާުޙެގ ފޮނި ލިބިދެވޭނެ މަގެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން މީރުކަން އަޅުގަ

 1100 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ ނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

މާޔަތްކުރުމުގެ ވަރަށް ދަށު ވަގުތު އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ހި ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މި ރާއްޖެ މި

 1105މައިފި ނިން ނިންމުންތައް މިގޮތަށް  ލަޤަށް ދޭން،އަޅުަގނުޑމެން މުޠް ދަރަޖައިގައި އޮްއވާ މި ބާރުތައް މި ސަރުކާރަށް

 މިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  .211ނަމަ މި ޤައުމުގެ ހާލަތާ މެދު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. 

ހަދާފައި ކުރުމަށް ދެކޮޅުކަންކަން  ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި އޮެވގެން މި ެވސް މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހަމައަށް އައިއިރު ހިސާބާ

އެ ދެެކޭވ  ށް ހަޑި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަރަތަނަށް ވަދެ ާވހަކަދެއްކީމާ  ބެ މިތިން މިއަދު އެްއވެސް ކަމެއް ނޭނގިދެ

ނޑުމެންނަްށ އެނގޭ ހަމަ އިހަށް ޗުއްޓީ  އެއްކޮށް އިލާއާސްަޓކު ައއިސް މިތާ ޢާދުވަހު ރަނގަޅު ޓުއަރިވާހަކަތައް. އަުޅގަ

 1110ދެން މިއަދު  ންސާނީ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ؟މިއީތޯ އި ލާފަިއވީ.އި އޭނަ ފޮނުވައިދަނިކޮށް ވަގަށް ަނގާފަހޭދަކުރަމުން

އަްށ އިޒްރޭުލގަިއ އުަފއްދާ މުދާ  ޒާ ނގޭ ަޣއްބަ ޖެހޭ އަުޅަގނޑަށް ެވސް އެބަ އެވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ިވސްނަން އެ

ށް ކަމާއަހިސާބުން އެ ފުދުނީތޯ؟ އިޒްރޭްލގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ެއމެރިކާ. އެމެރިކާއާ ދި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން މަނާކުރި. އެ

އޭނަ އަތުަގިއ  ،މި ޤައުމަކުން ނުކެރޭ އެއްޗެއް ބުނާކަށް. އެމެރިކާ މީހުން މިތާ މަތިންދާބޯޓެއް ބާއްވާަފއި

ދިޔައީ. އެއީ ިމއަދު މި ޤަުއމުގައި އިންސާނީ ހިއުމަން ަރއިޓްސް އޮތްވަރު. އެހެންވީމާ، ެއ ބިޑިއަުޅވަިއގެން ގޮަވިއގެން 

 1115ދާ  އުމުގައި ހިނގާ ކަްނތައްތަކާއި މި ޤައުމުަގއި އެްނމެންގެ ލޯމަތީ ފެނިގެން މި ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި މި ޤަ މި

ނޑުމެން މާދަމާ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެބަލަ ! ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ިވްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެްއވެސް ކަމެްއ  ނުނިކުމެ ގޭަގއި ިތބީމަ ދެން ުކރާ މިންވަރު ފެނިގެންދާނެ. ަމގުމަްއޗަށްމާޔަތްނީ ޙައްޤުަތއް ހިއިންސާ

ތަޅަިއގަތީމަ  މަ މުގުރުތައް ިހފައިގެން ނިކުމެނުކުރާނެ. އެއީ މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ. މާދަމާ ވެސް މަގުމައްޗަށް ނިކުތީ

ނުކުެރވޭނެ ކެެތއް އިނގޭތޯ. ެއީއ މިންވަރު ހުިރވަރު. އިނގޭނެ މި ސަުރކާރުެގ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަްއ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 

 1120ލަަޤށް ނެގުމަށްފަހު ރައްޔިތުން ބިރުން މިއަދު އެތިބީ. ަރއްިޔތުންގެ ޙައްޤުަތކަށް ބޮޑުކޮްށ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މުޠް އެ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި އަރަިއގަންނަމުން ސަރުކާރުން އެ ދަނީ. މި ޤާނޫނުތައް  ދަނީ. އެ މަންޒަރު ިމއަދު އަުޅގަ

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް  އިތޯ ސަރުކާރަށް އޮތް ގެއްލުމެއް؟ދަނީ. މި ޤާނޫނުތައް ހުރުމަކުން ކޮބަ ކުރަމުން މި ބަދަލު

ަގިއ ކުރާ ކަންތަުކގެ ބަދަލު ހުރީމާ ކޮންމެވެސް ދުވަަހކުން މި ކަންކަން މިނުކުރެވި އެބަ އޮތްތޯ؟ އެހެންނަމަވެސް 

ދަނީ. އިންސާފާއި  ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނަގަމުން މި ށް ސަރުކާރަްށ މިޖެހިދާނެތީ އަވަހަސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީވާން

 1125 ހަމައިގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދަްއަކންޖެހޭނެ. އަބަދަކު ވެރިކަމަކު ނުހުރެވޭނެ. ވެރިކަމަކީ ެވސް ބަދަލުވާނެ އެއްެޗއް. އެ
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ނޑުމެން ވެްސ ުއޅެންޖެހޭނެ.  ގެބަދަލުވެގެން ޢާއްމު ފަރުދުން  ބޭފުޅުން ެވސް  އެތެޭރގައި ިނކުމެގެން ައޅުގަ

އަްށ  އުޅުްއވަންޖެހޭނެ. ޖެހޭއިރުަގއި މީހުންނަށް އަނިޔާދޭން ވިސްަނއިފިއްާޔ ެއއީ މުޅިން ގޯހެްއ. އަނިޔާ އެީއ އިންސާނާ 

އެންމެ ނުކުރަން އަްނަގވާފަިއ އޮތް ކަންތައްތައް. މީހުންެގ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގަތުމާިއ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމާިއ 

ކެްއ ނޫން. ެއކަމަކު އެ ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ެތރޭގައި ޤަބޫލު އިންސާރުމާ، މިއީ މީހުންގެ މުދާ ފޭ

 1130ރުކޮށް، އިންސާނުން އި ނުފޫުޒގެ ތެެރއިން މީހުން ހިސޯ. ާބރާުމގަިއ މިއަދު ފެނިގެންދަނީކީތަކެއް ނޫން ިމ ޤައުމަންޒަރު

ނޑުމެްނތޯ އެންމެ ރީތީ ހިއުމަން  ފެންނަމުން މި މި ޤައުމުގައިމަންޒަރު  އަޅުވެިތކުރަމުންދާ ދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ގަރުނުަގއި ތަހުޒީީބ  ވަނަ 21މީ ހަޑި ކަންތައްަތއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ސްޭއ ިކޔަިއގެން ވާހަަކދައްކަން؟ރައިޓް

އެކަން އެނގޭ ދުނިޔޭެގ  .ދަނީކީ ތަކެއް ނޫން ިމއަދު މި ޤައުމުން ފެންނަމުން މިމުޖުތަމަޢުތަކުން ފެންނާނެ މަންޒަރު

 ތައް އްޤުނޫސްބަޔާނަކުން އެއީ އިންސާނީ ޙަ  ތަކުަގއި ިތއްބަވާ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް. ހަމަެއކަނި ނެރޭޤައުމު

 1135ކުރެވިދާނެ. އެއީ މާޔަތްސާނީ ޙައްޤުަތއް ެވސް ހިންއަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ އި މާޔަތްކުރެވެންޏާ އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެހި

އް ނެުރނީމަ އެކަން ެއވީ. އެކަަމކު ން ކުރެވޭެނ ކަމެއް. މިނިސްޓަރު ސޮިއކޮށްލާފައި ނޫސްބަޔާނެ ވަރަށް ފަސޭހައި

. ހަމަ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ރަްއޔިތުންނަށް ތައް ހިނގަމުންދަނީކީކަންއުމުަގިއ ނޫން މި ޤައެހެނެއް

މި  ދަނީ. މިމިއަދު ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ހިފަމުން  މި ލަޤަށް ަނގަިއގެންރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުތަކަށް މުޠް، ބިރުދައްކަިއގެން

ިބރުވެރިކަމުގެ މަންޒަރުަތއް މި އެ ހިތުަގިއ އޮތީ ބިރުވެރިކަން. ރައްޔިތުންގެ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަނީ. 

 1140ކުތީމަ ވެސް އަުޅަގނުޑމެން މަގުމައްޗަށް ނި ދަނީ. އިންސާނީ ޙައްޤޭ ބުނާއިުރގައި މާދަމާ ޤައުމުން ފެންނަމުން މި

ކޮން މިންވަަރކަށްތޯ. މުޒާހަރާއެއް ކޮށްލަން  ދެމިގެންވަނީނގޭނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވާ އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް އެ

ހަޑި ޢިއްޒަތްތެރި ދެން އެންގީމާ  ހުށަހަޅަންމަގުމައްޗަށް ނިކުތީމާ ކޯޓަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ދަޢުވާ 

ދިވެހި  ހޭ ކަންތައް. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެޓްްސޭއ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކަން. މީ ލަދުގަންނަންޖެރައިސް، ހިއުމަން ރައި

ވުރެ ބޮޑަށް ދީފައިވާ އެހެން ބާރެއް ނެތް.  އަށް ލިިބގެންވާ މިނިވަންކަމަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އިންސާނާ

 1145ކަންތަްއތައް މިހެން ހުރިއިރުގައި ިމ  ާސބުން. އެހެންވީމާ، މިފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހި ހާ މިނިވަންކަމެއްހުރި

މި ޤައުމުގަިއ ކަމެއް  އެބޭފުޅުން މިފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކީމާ އަދި  ބަވާ ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާމަޖިލީހުގައި ތިއް

އީ. ފެންނަމުން މި ދިޔަ ހިނގައި ހުރިހާ ކަމެއް  ތިބި ރައްޔިތުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ލޯަމތީގައި މި

 ނަގާނެ ބަދަލުވާން. ޝުކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދުވަސް ، ދަނީ. މަންޒަރަކީ މި

 

 1150 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއި ހިސާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ނޑުމެން ބުން ހުސްވަގުތުޮކޅަށް މެދުކަ ލާނަން. ދެން އަޅުގަ

 ަގއި.1:11ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ 
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 ]އަށް  14:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 1155 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 1160 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުނިމި ހުރި  11އައިޓަމު  ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރައށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ

 އިބްރާހީމް ރިޟާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުަރއޫދ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -11.1މަސައްކަތް. 

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިާރްއޖޭގެ 2117/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 17ޑިއިާރއި ގަ  1ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމް ހާތަނަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތް ދަންނަވައިބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުން. މި

 1165. ިސކުންތު 14މިނެޓާއި  .1ރީ ޕާޓީ ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 11މިނެޓާއި  42މް.ޑީ.ޕީ ކީ. އެބާ ސިކުންތު 32މިނެޓާއި 

ުނގަންނަާވ ކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑައި. ވަމިނެޓު 1ސިކުންތު. އަދި ޢަދާލަތު ޕާީޓ  31މިނެޓާއި  2މް.ޑީ.ޭއ އެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( . މިނެޓު 1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ގެ ޓީރީ ޕާވަނީ ޖުމްހޫއަރު ައޅުގަ

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް.  މާފުކުރައްވާތި! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛

 

 1170 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަން  2117/11`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙާޤާނޫނަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ާވހަކަ  .211އަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ހުރި ލިޔެފައި އަންނަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކުރަމުން މިމަލުރުން ފެށިގެން ޢަވަނަ އަހަ މާއްދާތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްާލއިރުެވސް އަޅު  ައސާސީ ޙައްުޤތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ،ލާއިރުބަލައި  1175ށް މީހެއްެގ އަޅުަގނޑުމެންނަ ގަ

ކޯުޓގެ އަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަާސސީ ގޮތުން އޭނަ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި،

ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ނަށް ގޮސްުއޅުން ހުއްޓުވުމަށް އެއްތަނުން ައނެއް ތަ ން ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއިތި މީހުއަމުރެއް ނެ

ނޑުމެންނަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ކަމަކީ މީ  މި، ށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންީވމާއިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ. އެހެން ގެ ރޫހާޤާނޫނުއަސާސީ ކީ ޤާނޫުނގަިއ ލާ ސަބަބަދަންނަވައި މި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެގޮތުން މިހާރު ބުނާ  1180 23 ،ހައްޔަުރކޮށްބެހޭ ފަރާތަކުން އޭނަ ހިފައި ެއކަމާ ،ކުރާ މީހަކުންނަށް ކުށް ވެސް ައުޅގަ

ކަން ކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ލުކޮށް އެއަށް ކުރަްނވާ ުސވާ ރަށް އޭަނ ބެހެއްޓުްނ މަނަލެއް ނުކުރޭ. އޭނަގަިޑއި

ނުޑމެން ދީފައި އޮތުމަކީ  ވިޔަސް ގޮތެއް ކޮންމެ އެީއ ައޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ ފުރުޞަތު އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް. މި  ހުށަހެޅިފަުކރުމަށް ޓަކައި އަޅު އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތް ތް ޤާނޫނުން މި އި އޮގަ

ނޑުމެންގެ ކަާމ ދޭ. އަެނއްކާ މީަގއި އޮތް ނުރައްކާ ކަމަކީ ފަހަ ބޮޑަށް ހަނިކުރެވިގެން އެބަ ވަރަށްޙައްޤު  ރެއްަގއި އަުޅގަ

 1185އޮތް ިއޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ  ދެއްަގއި މިހާރުބެހޭ ފަރާތްތަކުގަިއ ތިއްަބވާ އިސްބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑިއެގންނަވާ ހިނ

މީހެއްގެ  މީހަކު ަތކުާރރުކޮށް ވެސް އެ ގަިޑއިރު ހަމަުވމުގެ ކުރިން އެ ަގޑިއިރަކުން އެ 23ވަންޏާ ކޮންމެ  ކަމަށް

އޮންނަ މިނިވަންކަން  ތަނަށް ދިޔުަމށް މި އޭަނެގ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި އޭނަ ެއއްތަނުން އަނެއް ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި،

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް، ށް ހަނިކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާއަ އޭނަ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  މީވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ީސަގއިާވ ރޫހުދާ ޤާނޫނުއަސާ މަލުކުރަމުްނ މިޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޢަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުން ދީފައިވާ ައސާސީ މިނި ނޑުމެންހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ  1190ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ހަނި ވަންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނު ކަން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށްނުވާނެ. ެއއަްށވުެރ އެހަދައިގެން ން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނުޑ މި، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް މި އަުޅގަ ވުެރ  އަށް ލިބޭ ފައިދާ ނޫނު މި ގެންނަ އިޞްާލޙުންޤާ ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ.، ެގއްލުން ބޮޑުވެދާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ޝުކުރިއްޔާ  އެކަން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 1195 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 ތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިްގރޭޝަން ޤާނޫނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާ

ނޑުެވސް ބަެއއް ވާހަކަ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. އާދެ! އެންެމ  ގުޅޭ ހުށަހަުޅއްާވ އިްޞލާޙާ 2117/11 ގޮތުން އަުޅގަ

ވާީނ ންނަވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަާލއިރު އަުޅަގނޑު ދަ 1ޤާނޫނުގެ  ފުރަތަމަ މި

 1200ހިފެހެްއޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،ގުިޅގެން ނުވަަތ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްްއގެ އަމުަރކާ ނުވަތަ ޙުކުމަކާ ޝަރުޢީ ކޯޓެ

އިން ފުރުން މަނާކުރެވޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން  ރާއްޖެމަތިން  ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ފަރާތަކުން އަންގާ އެންގުމަކާ ލިބިދޭ

އިން ބޭރުގައި ހުރެވިދާނެ ނުވަަތ  ދެވިދާނެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ޔިތަކީ ރާއްޖެރައް ކޮންމެ ދިވެހި

 ގޮތަށް ންނަނީ. މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތްއޮ ދިރިއުޅެވިދާނެ މީހެއް ކަމަށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙުގައި މި

ްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް އިނގޭތޯ. މިހާރު ޤާނޫނުަގިއ ގޮތުަގއި ވެސް ަހމަ އެ ލާއިުރގައި މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތްބަލައި

 1205ެއީއ ، )ޖ( 3/.4ގުޅިގެން ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާ ނުވަތަ އަމުރަކާއޮންނަނީ  ގޮތުަގއި މި އޮތް

 ރަކާ ކުރާ އަމު ކުރުުމެގ ބާރުލިބިފައިވާ ސަރުކާުރގެ އިދާރާއަކުންވަނަ މާއްދާގައި ހަްއޔަރު 4ކުގެ އްމު ޤާނޫނުތަޢާ
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އިން ފުރައިގެން ނުވަަތ  ކުރެވޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ާރްއޖެއިން ފުރުން މަނާ ގުިޅގެން ރާއްޖެ

ެއްއވެސް ތަފާތެއް މިއަުކ ނެތް. މީަގއި ، ވިދާނެ މީހެްއ ކަމަށް. އެހެންވީމާއިން ބޭުރގަިއ ުއޅެވިާދނެ ނުވަތަ ހުރެ ރާއްޖެ

އްގެ ވާހަކަ ތަކެ މުއައްސަސާ ގެ ދަށުން ލިބިދޭއޮތް ޤާނޫނަކާ ހަވާލާދީފައި އޭ ކުރިން ހެދިފައި މާތަފާތެއް ވިއްޔާ ތަފާތަކީ 

 1210އަށް ައޅުަގނޑު  ވަނަ 2ބުނާބުނުން. އެއިން އެްއެވސް ވާހަކަެއއް ައޅުަގނޑަްށ ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ދެން 

ކުރުމުގެ ބާރު ޤީޤުރާއި ތަޙްރުކުރުުމގެ ބާަހއްޔަވަނަ މާއްާދގައި ހިފައި 4ނުތަކުގެ މު ޤާނޫއްޢާ ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

 ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއް އެބަ ފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނޭ ލިބިގެންވާ މުއަްއސަސާތަކަށް ބަލާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި، އީ މިހާރު ވުޖޫދުަގިއ ހުރި ތަނެއް ެވސް ނޫން. އެހެންވީމާހުރި. އެ  ޤާނޫނާ  އަުޅގަ

އޮތީ.  މާއްދާ ވެސް ހަމަ ބަދަލުކުރަންޖެހިފައި މި ޤާނޫނުެގ އެ އެުކއެކުހެން ނުވަތަ ހަމަ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އެ

 1215ހުިރ މުއައްަސސާތަކަށް ުނވަތަ  ގުިޅގެން މިހާރު ސާސީއާ ުނވަތަ ކުރީެގ ޤާނޫނުތަކާންވީމާ، މިކަހަލަ ޤާނޫުނއަ އެހެ

ނޑު މިއަުދގެ ހެނދުނު  ސަ ހުރިހިނގަމުންދާ ގޮތަކަށް ބަދަުލތަކެއް އަިއއް އިްޞލާޙުތަކެއް މީަގއި މިހިރީ. ައޅުގަ

ަކމެއް ނުކުެރވި ލަްސވުމުެގ  ފަދައިން ކޮންމެެވސް ސަުރކާރަުކން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ދަންފަޅީގައި ދަންަނވާލި

މާ ބޮޑު ކަމަކަްށ  މީ ކުރަން ހުަށހެޅީމަސަރުކާރުން ިމކަންކަން ިއޞްލާޙު ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގަިއ މިهللا ޢަބްދު ،ސަބަބުން

ަދއްކާ ަމއްސަލަ މިތާނަގއި މި ބަރުން ވާހަކަަގއި ަބއެްއ ިޢއްޒަތްތެރި މެންނގޮތަށް މިތާ އްމުންނަށް އޮޅޭ ގެްނ ހަމަ ޢާވެ

 1220ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއއްގޮަތަކށް، ޚިލާފޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާއްަކވަމުން އެއް ޭބފުޅުން ވާހަކަދައިނގޭތޯ. ދެން ބަ އޮތީ

މިހާރުގެ ޤާނޫނުގަިއ ބޮޑު އޮޅުެމއް ިއނގޭތޯ.  ވަރަށް ވާހަކަދަްއކާިއރު މީ ށް، ހިފައިަހއްޔަުރކުަރނީއޭ ކިަޔއިގެންހައްޔަރުކޮ

ޤާނޫނުން  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. އެހެންނަމަވެސް މި 7އޮތް  ކުރައްވާފައި އެބަހިފެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު  ހުއްދަޕާސްޕޯޓް 

ގަިޑއިރަށް  23ގެ މުއްދަތުގެ ބަދަލުަގއި އެންމެ ދުވަހު 7 އެ ،މި ކުރާ ކަމަކީހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގައި  މިހާރު މި 

ބަްއލަވާ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާ. ރަްއަވއިގެން މިކަްނ ނުކުރެވިއްެޖއްޔާ ނިކަންގަިޑއިަރށް ކުޑަކު 23ކުޑަކުަރއްވަނީ. 

 1225މީހަކު ބޮޑު ަވއްކަެމއް ކޮށްފައި ހުންނަ  ،އަށް ބަލާއިރުގައި މީހަކު މަރާފައި ހުންނަ މީހަކު ވެސް ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ

ވެސް ހަމަ ފުރައިގެންދާންވީ ނޫންތޯ.  ކުރަންޖެހިފައި ހުންނަ މީހަކުވެސް، ޑްަރުގގެ މައްސަލަެއއްަގއި ހައްޔަރު 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދީފައި ނެތް  އެކަހަލަ ފުރުޞަތެއް މި ،މުގެއިަރށް ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުަގޑިެއއްހާ 23އެހެންވީމާ، 

 7މިހާރު ޤާނޫނުގައި ، މަ ހާއްޔެއް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާއޮތީ ހަ ވާ މީހުންނަށް މިވިްއޔާ ކުށްކުރަްނ ބޭނުން ވަނީ ކަމަށް

ވެސް އޮުޅވާލަން ބަެއްއ  އޭތި ކުަޑކުރެްއވީ. އެހެންނަމަވެްސ މި ،ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޮންނަ ދިގު މުއްދަތެއް 

ނޑު ވަރަށް ؛ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  1230ކުރުމުަގއި އުމުރުުދވަްސ ހިތާމަކުރަން. ޤާނޫނު ތަންފީޛު ޮބޑަށް ައޅުގަ

 ،ވި ބޭފުޅުން ހަމަ އޮޅުވާލުމަށްަތކުަގއި ތިއްބެ އެކަހަލަ މުއައްސަސާވެސް  ތިބި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ހޭދަކުރައްވާަފއި

 ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. މިިއ އެބަ ބަހުސްކުރައްވާ މި ބިލާ ތަނުގަ އްމުންނަށް ގޮތް ދެއްކުމަށް އޮޅުވާަލއިގެން މިޢާ

އްމުންނަށް އެަބ ހާމަވާންޖެހެއޭ. ައޅުަގނޑުމެްނ ނޑު ދަންނަވާނީ ިމ ޙަޤީޤަތްތައް ޢާހެންނަމަވެސް ައޅުގައިދިކޮޅަށް. އެ



47 

 

 މުއައްަސސާތަުކގައި ، ކޮށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ފަދަ ބޭފުޅުންޚާްއޞަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 1235އްމުންނަށް ބޮޑަށް ޤަބޫުލކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ޢާ އްުމން ވަރަށްތިބި ޭބފުޅުން ދައްަކވާ ވާހަކަ ޢާ ކުަރއްވާަފއިމަސައްކަތް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު ެއ ެކވިަޔސް ލާދީ ވާހަކަެއއް ދެއްހަވާ ބޭފުޅުން ވަކި ޤާނޫނަކާ އެ ،ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަ  އެ، . މީ މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާބައްލަވާފަިއ ނޫނީ ގޮތްތަްއ ނުނިންމަވާށޭ ގޮތް ރަނަގޅަށް  އޮތް ޤާނޫނު

 ްއާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތައް ަޓކައި.ބޮޑަށް ުޝކުރި އަޅުަގނޑުދަންނަވާލަން ބޭނުްނވީ. ވަރަށް

 

 1240 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ واتباعه  بهابسم هللا الحمد هلل الّصالة والّسالم على رسول هللا واصحޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ބިލުގައި މި  މި ،2117/11އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  ؛ދާ ބިލު ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާަޙށް އަޅުަގނޑު ދެކޭ ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ގޮތް އަުޅގަ  1ލާނަން. އާެދ! އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެންއޮންަނންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  މުރަާކ ނުވަތަ ުޙކުމަކާޓެްއގެ އަނަނީ، ޝަރުޢީ ކޯނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 1245 ،ދެވިދާނެއިްނ ބޭރަށް ފުރައިގެން ރައްޔިތަކީ ާރއްޖެ އެހެން ކޮންމެ ދިވެހި ،ގުިޅގެން ފުރުން މަނާކުރާ މީހުން ފިޔަވައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އޮންނަންޖެހޭނެ  4މީހެކެވެ. އަދި  އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުރެވިދާނެ ނުވަތަ ދިރިއުޅެވިާދނެ

ނޑަްށ ފެންނަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ  މީހެއްގެ ާޕސްޕޯޓު  ުގިޅގެން ޙުުކމަކާ ނުވަތަ އަމުަރކާކަމަށް އަުޅގަ

އެމިގްރޭޝަނަްށ އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯުޓ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ކޮންްޓރޯލަރ އޮފް  އެ ،ނަމަ ޖެހިއްޖެހިފަހައްޓަން

ވަނަ މާއްދާއާ   31ވަނަ މާްއދާ އަދި  14ެއވެ. އެފަދަ އަމުރެއް ކޯޓަކުން ނެރެންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވެލިބިގެން

 1250ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައީސް. ިމހާރު އަޅުަގނުޑގެ އަްޚ، މަތިންެނވެ. ޢިްއޒަތްތެރި ނުވާނެ ގޮތުގެޚިލާފު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ،ނަމަ މިހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް މި ފާސްކުރައްަވއިފި އިބްރާހީމް ރިޟާ  މެންބަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ވަނަ މާއްދާއާ 14ނަ މާއްދާ އާއި ވަ 31ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެބަ ފުށުއަރާ. މީ އަޅުގަ

 ކީ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްފައި ފިލަިއގެންާދ މީހަކު ހިފެހެއްޓުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަ

އި އިްނޓެލިޖެންސް އިުކއިޕްމެންޓާ ޤައުުމގަިއ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ެއަކށީގެންވާ ޚަރަުދކޮށްފައި މި ،ނަމަވާ

 1255، ތިބި. އެހެންވީމާ އި އެބަކަމަށް ޓަކަ  ދީފައި ބައިތިއްބާފައި މި އަދި ތަމްރީނުތައް މުސާރަދީފައި މުވައްޒަފުންނާ

މީހާ ހިފަހައްޓާނީކީ.  ފުރަންގޮސް، ެއްއވެސް މީހަކު ފުރަންގޮސް ޕާސްޕޯޓު ކައުންަޓރަށް ދިއްކޮށްލާ ހިސާބަކުން ނޫން އެ

ދޭތެރޭގައި  ކާމީހަ އެ، ވަންޏާ އެއީ ކާކުކަން އެނގި  އޭގެ ކުީރގައި ެއވަުރގެ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށް

. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ވަނީ ފެއިްލވެފަ ދެންނެވި މުއައްސަސާތައް ވަންޏާ މި ހޭ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ކަަމށްއަޅަންޖެ

ބޮމެްއ  ހަނދާންވާ ގޮުތން ސަލްޓަންޕާކުގައި ނޑުއަޅުގަ  ؛ފުރައިގެންދާ މީހާ ،ނަމަ މިގޮތަށް މިޤާނޫނު ފާސްކޮށްފި 

 1260 ގޮތަށް މިކަން މީހާ ފުރައިގެންދިޔަ ދިޔަ ގައި ފުރަިއގެންހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ދިމާވި ހާދިސާ ގޮްއވާލި ހާދިސާ. ދެ
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ކުށެއް ުނކޮށް ހުންނަ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިކަްނ ކަމުަގއި.  ހިފަހައްޓާނީ ކޮންމެވެްސ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް މިވާނީ. 

ވަންޏާ އެއީ ވަަރށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް އެއީ.  ކަމަށް ގެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތްއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުދޫކޮށްލުން މި ޢި

ދޫދުގެ ތް ފެންނަ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙުއޮ ޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަދާފައި އޮތް މިއަޅުަގނ

ނޫން ގޮތަކަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކޮށްލާަފއި ދޫކޮށްލުން އެއީ ިސޔާީސ ގޮތުން ރަނގަޅު ކަމަކަްށ  ތެރެއިން. އެ

ނުޑމެން މިކަން ދޫކޮށްލަންޖެހެނީ. އްރަފުޞައެއީ އެއަްށވުރެ ތަ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.  1265ފުދިގެން އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކޮށްަފިއ  ބޮޑު ކުށެއް އެވަރުގެ ގޮތުގައި މީހަކު މަރާފައި ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރުމުގެ ކުީރގަިއ ބޯޓު ޓެކްސީކު ރޕޯަޓކުން ފުރައިގެްނދާން ބޯޓަކަށް އަރާފައި އެމީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަ ންދާފުރައިގެ

ކޮންމެހެން ، ސްޓަރަށް ލިބިގެންވޭ. އެހެންވީމާ ބޯޓުން ބޭލުމުގެ ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެްނސް މިނި އޭނަ އެ

 ޚިލާފަށް ދިނުން އެއީ ކޮްށގެންވާނެ ކަެމއް ޤާނޫނުއަސާސީއާއިމިގްރޭޝަްނގައި ހުންނަވާ ިއސްވެރިައކަށް މިފަދަ ބާރެއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީކަމަކަށް ައޅު  1270ކޮމިީޓ ، ަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. ެއއަށްވުރެ ރަނގަަޅށް މިކަން ކުރެވޭެނ ކަމަށް ައޅުގަ

ށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަްށ ރައްޔިުތންނަ މިކަން ިދވެހި ިއ ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްަނވަިއ،ދޭތެރޭގަ  މަރުޙަލާގައި މިކަމާ

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަްނ. ޝުކުރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ،މުންދަންނަވަ ދެްއވުމަށް ައޅުަގނުޑ އެދޭ ވާހަކަނިންމަވައި

 ރައީސް. 

 

 1275 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކެންދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އްޔާ ޝުކުރި . އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 ސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙު ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

 1280ހުރި  ވެސް ދައްކަން މެދު ކުރެވޭ ބަހުސްގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލާ  ޝުކުރިއްޔާ

 ވާތީ ފުުރޞަތު ދޫކޮށްލެއްވި ވާހަކަ ދަްނނަވަން.  ތަކެއް ދެެކވިފައިވާހަކަތަުކގެ ތެރޭން ގިނަ ވާަހކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަުރވަނީ ފުވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަްއވައިފި. އަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށްޢިއްޒަ  1285އަުރވަނީ މާފަންނު  ުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަމެދު ދާއިރާގެ ޢިއް  ށް. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އަުޅގަ

 ށް. ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަތްތެރި މެއްޒައަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢި
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 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ވެސް މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި   1290ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ބިލާ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި، ތަެކއް ދައްކަަވއިފި. އެހެްނވީމާގިނަ ވާހަކަ ވަރަށް ބިލުގައި ަރއީސް ޔާމީްނ  ައޅުގަ

 ގޮތަކަށެއް ޤާނޫނެއް  ކަށް އަނިާޔެއްއ ދޭން އެްއވެސް ބަޔަ ނުޙައްޤު، ލައްވާ ގޮތަށް ެއއްވެސް ކަހަލަބޭނުންފުޅުވެ

ނުަލއި ެއއްވެްސ މީހަކަށް ޕާސްޕޯުޓ  . އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓުެގ ޙުކުމަކާއަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުާރކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ނުޑ  ،ވިދާޅުވި ގޮތަށް ބޭފުޅުން އެ ދެކޭގޮުތގައި އެއަުޅަގނޑު ، ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ ހިފަހައްޓާކަށް އަުޅގަ

 1295ގިނަ  ކުރެވި އަދި ވަރަށްހޭ ގޮތުން ބަހުސްބެ ބިލާ  ޙަލާ ތެރޭގައި އިތުަރށް މިވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޮކމިޓީ މަރު

ނޑު ެވސް  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ބަދަލުތަކެއް ވެސް އަންނާނެ ަކމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

 

 ސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަ ޑޫތޮއް

އިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފަ 2117/1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

 1300އަދަބުތައް ީވ ބާވަުތގެ  މި ންޖެހެނީ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމާ،ކުރަން. ނަމަވެސް ދަންނަވާލަ ައޅުަގނޑު ާތއީދު  އިޞްލާޙަށް

ނޑުެމން މިތާއެންމެ ލުއި އަިދ  ސިޔާސީ ގޮތުންނާ، ތިބެ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކޮށް އަުޅގަ

 ން ފެންނަމުންދޭ،ތަ މަލުުކރަމުންދާމުަގއި، ެވރިކަން  ހިންގުމުގައި ޢައެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން އެކި ދައުލަތްތައް ހިންގު

، ގުޅޭ ާޚއްޞަކޮްށ އަމިއްލަ ދިިރއުޅުމާ ،ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާެޙއް ގެންނައިރު، އެެހންވީމާތަފާތު ވެރިކަންތަުކގައި. 

ގެ ޙުކުމަާކ ނުލަިއ ޖެހޭ. ޝަރުޢީ ކޯޓެއް ގުޅޭ މިވަުރގެ ިއޞްލާޙެއް ގެންަނއިރު ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން ދަތުރުފަތުރާ

 1305ހުން ދިނުމަކީ ކުރުުމެގ ބާރު މަޖިލީފަރާތަކަށް ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި މީހުން ހައްޔަރު ކަށް، އެްއވެސް ސް ގޮތައެްއވެ

ނޑު އެެދނީ ދިވެހި ޤައުމަށް ިދވެހި، އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ  ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

 އެކު މި ތެރިކަމާ ލާޞްވަަރށް އިޚް، ާވނެ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގެންރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ަފއިދާ

 ދިވެހި  ވާނެ ގޮތަށް، ަގއި ދިވެހި ޤައުމަށް ލާބަ އާއި މަންފާނތާ ކަންކަން ނިންމެވުން. ކުރީގައި އޮތްބާވަތުގެ 

ނޑުމެން ބައްޓަންެއކު ދިރިއުެޅޭވނެ ކާތެރިކަމާ ތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްރައްޔި ކުރުން. ފަހަރެއްަގއި ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 1310ފަހަރު  ބޭފުޅުން ބައެއް ކަމެއް ޮއވެގެްނ، މިތާ މަޖިލީހުގައި ޒާތީ ގޮތުން  ވެސް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް 

ނީ އިދިކޮޅަށޭ. ުނވަތަ ެއ ުއޅެ ނުކުިރއްޔާ އެއޮންނަ ގޮތަށް ވާަހކަ ބައްޓަން ދަްއކަާވއިރު ހީވޭ ަހމަ ސީދާވާހަކަފުޅު

އި ތަފާތު ވިސްނުން ެއކި ތު ޚިޔާލާކުރައްވަނީ އިދިކޮޅަށޭ. އެގޮަތކަށް ނޫން. ވިސްނާލަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތަފާބަހުސް

ނޑުމެން ހީނުކުރާ ކަހަލަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ ،ަވގުތަށް ބަދަލުެވގެން އަންނައިރުވަގުތު  އް ޤައުމުގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

 ބާވަުތގެ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އެ އެ، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެކުޔާ ހުރިކަން ހިތާމަ ގޮއްސަހިނގަމުން
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 1315 ،އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަމަށް ވިޔަސް ،ވަތުގެ ެއްއވެސް ފަރާތަކުން، ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތުން ކަމަށް ވިޔަސްބާ

ނޑުމެން ެއޭޅނެ ގޮތަކަށް އަނަެއްއ ނަންގަަވިއގެން ފިޔަަވޅުދޭތެރޭގައި ނުަބއި މާ ރަްއޔިތަކާ  އެްއވެސް ިދވެހި ުޅގަ

ައޅުަގނޑު ކޯޓު ަމރުޙަލާގައި ކޯުޓގެ ކިަބއިން ، ްއ ނޫން. ެއހެންވީމާކުރުމަީކ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެޤާނޫނުތައް ބައްޓަން

ރައްޔިތެްއގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް  ހުއްދައެއް ލިބިގެން ނޫނިއްާޔ އެއްެވސް ދިވެހި

 ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1320 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވިކަމުގެ އިޝާރާތް ލިބިއްޖެ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 މަދު މުބީނަށް. ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއި

 1325 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން:މަދު މުބީބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަްށ ، 2117/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދު މެއިޞްލާޙާ  ަފިއވާހުށަހަޅުއްވާ ޒަތްތެރި މެންަބރު އިބްރާހީމް ރިޟާގެަނއުމަށް ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްއިޞްލާޙު

ނުޑ ެވސް ފުުރޞަތަކަށް މި ތީވެ އެ އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމެއް ޮއތީ ނީ. އާދެ، އެދު ވާަހކަ ހިއްާސކޮްށލަން އަުޅގަ

 1330ހިްތއޮތީ މީގެކުރީަގއި ވެސް ޢަމަލުކުަރމުން އަންނަ އުސޫލަކީ ޯކޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން ްޕރެކްޓިސްކުރަމުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އުސޫެލއް ީމގެ ނޑު ހިތަށް މި މި ކުރިންވެސް އަުޅގަ އަރަނީ  އައީ. ައޅުގަ

ގޮތުްނ  އޮތް  ރަްޙ މިއަދު މިސްރާއްޭޖގެ މަ އޮތޭ. އެހެންނަމަވެސް ފަރާްތ ވެްސ އެބަ ޙަޤީޤަތުގައި ީމގެ ދެ

 ޚާއްޞަ އިރެއްގެ ވެިރކަމުގައި ތިއްަބވާ ބަޔަކަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ނެގިދާނޭ.  ފައިދާ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މީގެ

ދަނީ ވަރަށް  މި ހައްޔަރުުކރުމުގެ ފުރުޞަތުތަކެއް މީގެން ލިބިގެންތެްއގައި ިސޔާސީ ފަރާތްތައް އެއަރޕޯޓުން ހިފައިގޮ

ނޑުމެން ޮކށްގެންވާނެޙަޤީޤަތުަގއި. މިއީ އެްއގޮތަކަށް ބޮޑަށް   1335ފެނުމުގައި ިމ ކަމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެ ކުރިންވެސް މީހަކު  ޖެހޭ ވިސްނާލަން. މީގެ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް އެބަ ން މިއާކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ޕާސްޕޯެޓއް ިހފަހައްޓާފައި ހައްޔަުރކުރުމުގެ  އި ޝަރްޢީ ކޯެޓްއ މެދުވެރިކޮށްހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްގަ

 ބާރު  ށް މި ރޭަޝން ކޮންޓްރޯލަރަމިގްރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އި މިފުރުޞަތު 

 ރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ހައްޔަރުކުކާ ނުލައި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހިފައިކޯޓު އަމުރަެއްއވެސް ލިބިގެންގޮސް 

 1340ދިޔުމަކީ ައޅުަގނުޑ މަގުފަހިވެގެން ،ކަންކަްނ އެހެވެގެންދިޔުމަކީ  އިރެްއގެ ދަޢުލަތެއްގައި ތިްއބަވާ ބަޔަކަށް އެ

ދޭތެރޭގައި ހިތްބުރަކަެމއް  އްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސަުރާކރާނޫން. އެްއވެސް ހާލެ  ގައިމުވެސް ާތއީދުކުރާނެ ގޮތެއްހަމަ
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 ނޫން ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮވެގެން ދައްކާ ވާހަަކެއއް ސަުރކާރާ، ނަވަސްކަެމއް އޮެވގެންހިތްނުތަ ،އޮެވގެން

ގޮތަްށ  ދިޔަާރއްޖޭަގއި ކަންހިނަގއި މި ،އަހަރު 7ދިޔަ  މި ފާއިތުެވގެންޙް ސްރަމިއީ ާރއްޖޭގެ ސިޔާީސ މަ މިއީ.

 މި ،ިހނގައްޖެކަުމގައި ވާނަމަތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ލަތް ހިންަގވަންރުަގއި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދައުބަލާއި

 1345ބޮުޑ  ވަރަށްމީގެ ރާތްތަކަށް ނުޖެހުން އޮންނަ ފައި ސަރުކާާރ ދޭތެރޭަގއި ހިތްހަމައިރެްއގަ  ގޮތުން އެ  ސިާޔސީ ރާއްޖޭަގއި

ނޑު ވަ މި ފުރުޞަތަށް  ،ވާތީވެ  އެއް ކަމުަގއި ރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަ ތްރެޓެއް ޮއވެދާނެތީ އެއީ ައޅުގަ

އެންމެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ގައިމެދު މާ، މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިްޞލާޙާއަޅުަގނުޑ އެދުނީ. އެހެންވީ 

ދޭތެރޭަގއި ރަނަގޅަށް  މަރުޙަލާަގއި މިއާރަނީ ކޮމިޓީ ދި ހަމަ އޭެގއިތުރުން ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުއަ .ފަރާތުގައި ނެތް

ރަނަގޅު ގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙުެވގެންދާނެ ކަމަށް.  ،ދޭެތރޭގައި ރަނގަޅު ބަހުސެއް ުކރެވި ވިސްނައި މި އިޞްލާޙާ

 1350 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަަޑވެލި ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 
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 ންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެ

ރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއމިގް، 2117/1ރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަ

ނޑު ާތއީދެއް  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް  ުނކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް އަުޅގަ

ަވނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ޝަރްޢީ  4ުހރި. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި  ދޭތެރޭގައި އެބަ ބޮޑުވުންަތކެއް މި ިއޞްލާޙުތަކާބޮޑު ކަން

 1360ފަރާތްތަކަށް އަންގާ ގުިޅގެން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ  ކާގެ އަމުރަކަށް ނުވަތަ ޙުކުމަކޯޓެއް 

އޮްފ އް ހިފެހެއްޓުުމގެ ބާރު ކޮންޓްރޯލަރ އެ ޕާސްޕޯޓެ ،ނަމަ ޖެހިއްޖެމީހެއްގެ ާޕސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ގުިޅގެން އެންގުމަކާ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ާމއްދާށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް. އެއީ އަޅު މިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިްގރޭޝަނައި ެއއް މިއީ. ގަ

މި  ،އަކީ ދާމި މާއްއެއް ކަމަށް އްޖޭގެ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ޚިލާފު މާއްދާދިވެހިރާ ގޮުތަގއި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާަހކަ   ދަންނަވާލަމުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިއިޞްލާޙަކީ. އެހެންވީމާ، ިމ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

 1365އްވުމަށް އެދި މި އިޞްލާޙު ފާސްނުވާނެ ގޮތަކަށް މިކަން ޢަމަލުކޮށްދެ ،ދިރާސާކޮށްިމކަން  ،ކަންތައްތައް އިތުރަށް މި

ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ދެއްވި ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދެމުން  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރު  ދަންނަވަމުން އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  1370ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު.  ،އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ކުރީ   ބުނެފައިވާނެ ފަދައިްނ މި ފަހަރު ވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޙުޤީޤީ މުައއްސަސާތަކަށް މި ބާރުދިނީމަ  ެވސް ކުރަްނ ހަމަ ހެޔޮވާވަރުކަމަކީ ެއއްގޮަތކަށް  1375ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ

ވެގެން  ފަހެއް، ހައެްއ، ހަތެއްމިހާރު ހުރިތޯ؟  ޤީޤީ މުއައްސަސާ މި ޤައުމުގައި އެބަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކިަތއް ތަޙް

ނޑުމެންނަށް.  ،ހައްޔަރުކުރާނީހަމަ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ހިފައިގޭތޯ. އިނ ދަނީ މި ޭއގައި އަނިޔާިލބޭނީ ހަމަ އަޅުގަ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ހަމަ  ަގޑިއިރަށް  23ކަމެއް ޕޮލިސް ބޭނުންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި  މިހާރުވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް

މިހެން މިކަން  ަކމެއް މިއީ. ބޭްނދޭ އިނގޭތޯ. މިހެން އޮތްބޭފުޅުން ކަސްޓަީޑގައި  ހައްޔަރުކޮށްފަިއ ހަމަ އެ ހިފައި

 1380 ގެނެސް ލައިގަެނގެންއޭނަ އަތު ހިސާބުން ދިޔައިމާ އެޓަށް ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން ފުރަންރޕޯއޮތްއިުރގައި ެއއަ

ނޑުމެން މި 1ގޮތް. މިދިޔަ  ޖެހުނީމަ ހަޑި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިކަްނ ހިނގާހައްޔަރުކުރަން ކަން އަހަރު އަުޅގަ

ޖެހެނީ އެކަމަކުން  . ކަެމއް ބަދަލުުކރަން މިޮގއްސަފިލަިއގެންނެތޭ ވަގަށް މީހަކު  ؟ކޮށްފިން. ކޮަބއިތޯޕްރެކްޓިސް

. އެހެންވީމާ، މިއީ ކަމެއް ތެރެއިން ހިނގާފައި އޮތް ގެ ގޯސްތަެކއް ފެންނާތީ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންާޞފު

ރޕޯޓުަގއި ހުއްޓަސް އުފުރާލަިއގެްނ އި ސަުރކާރުން ބޭނުންވާ މީހާ އެއަކުމަށް ޓަކަތާރުކަން ދެއްސަރުކާރުގެ ޚުދުމުޚް

 1385ނޫން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަކީ. ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ  އުޅެނީ. މިއީކީ ގެނައުމަށް ޓަކައި މިކަންކުރަްނ ބޭނުންވެގެން މި

ދިޔުުމެގ  ފުޅަކު ބޭނުންވާ ތަނަކަށްބޭ ެއކު އެވެހި ރައްޔިަތކަށް މިނިވަންކަމާ ކޮްނމެ ދި ،ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނޭ 

ބޭފުޅެއްގެ ފިކުާރއި ުބއްދި ާއިއ ވިސްނުމަށް ފެންނަ ކޮންމެ  . ކޮންެމ ދިވެހި ރައްޔިަތކީ ެވސް އެޙައްޤުތައް ލިިބގެންެވއޭ

 ފެންނަންޏާ ދެން  ންކަންަތްއ މިހެން ހުރިއިރުގައި މިގޮތަްށ ޢަމަލު ވާހަކަެއއް ދެްއކުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާ މީހެކޭ. މި

ދަނީ  އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެންނަމުން މި ކަމެއް ނޫންތޯ ކަުމގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތްލާޞްތެރި ސަރުކާރުގެ އިޚް

 1390ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ.  ކަެމއް ނޫން. މީގެ އަނިޔާ ހަމަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީކީ ކުރަން ހެޔޮާވވަރުގެ

ެވސް ހުރީހެއް ނޫންތޯ.  ިމއަދު ވެިރކަމުަގއިޤާރޫނު ވެްސ  ،ންނަމައެހެންނޫވެރިކަމަީކ އަބަދު އޮންނާނެ ެއއްެޗއް ނޫން. 

ދޭން ވެސް ނާރާ މިއަށް ވޯޓު ހިތަށް ،ވެސް ޅުަގނޑަށް ހަމަ އެއްގޮަތކަށްއަ، އެއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. ެއހެންވީމާ

ދެްއިވ  ތެރި ރަީއސްކަެމއް ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތް ކީްއކުރަންތޯ ތާއީދުުކރަން. މިއީ ކުރަން ހެޮޔާވވަުރގެއިނގޭތޯ. 

 ފުރުޞަތަށް. 

 1395 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 މަށް. ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 1400 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމުގެ ބޭނުމުަގއި އަސްލު 

ގިނަ  ށްސާފު މިންަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ވަރަގެނައުމުެގ އިޞްާލޙު . އަސްލު މި ޤާނޫނަށްއެދުނީމި ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ އޮޅި މެންބަ ގެަނއުމުެގ ވަނީ މި އިޞްލާޙު އޮތްހެން. އެއީ ސަބަަބކަށް ވަަޑއިގެންަފއި އެބަ ރުންނަށް އަޅުގަ

 23ަގއި އޮންނަީނ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ޤާނޫނު؛ ވާ ޮގތްގަިއ އޮންނަ ޤާނޫނުގައި ކުރީ  ،ވާ އަސްލު ބިލުަގއި

 1405 7ޖެހޭ ިވސްނަން.  އަްސލު އެބަ މި އެްއޗަށްއެހެންވީމާ،  ުދވަސް. 7ނީ ނޭ. އޮންނައެްއ ނުވެސް ވާހަކަ ގަިޑއިރެްއގެ 

އޮތީ ހަމަ ެއގޮތަށޭ. ކުރިން  ދުވަސްވަންދެން ވެސް ޕާސްޯޕޓު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށޭ އޮތީ ުކރިން. މި އިޞްލާޙު ައއުމުގެ 

 ގޮތަށް އޮތުންތޯ އޮތްެއޮގތަށް  ،ހިފެހެއްޓުންތޯ ރަނގަޅީ ުދވަހު 7 ދެރަޮކށް ދެކެވޭ ވާހަަކެއއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް

ހަމަ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެން. އެބަ ލިބޭ ށް ތިބެން. ހަމަ ކޮންޓްރޯލަރަހިފަހައްަޓއިގެން ދުވަސް  7ރަނގަޅީ 

މި ލިބިގަންނަީނ  ؛ގޮތް ރަނަގޅަށް ބެއްލެވީމަ އޮތްއިޞްލާޙު ގެްނނަން އެ  ،ގޮތް ޮއތް އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ކުރިން

 1410 ބިލެއް،  ދޭތިންކުރެ ކޮންމެވެސް ެއކަްއޗެއް ނެގީމަ  މި، އެހެްނވީމާ ހެއްޔޭ؟ ފައިާދެއއްއަނިޔާެއއްހޭ ނުވަތަ 

 ،ްއކުން އެހާ ުބއްދިވެިރއެއް ނޫން. ތިާމގެައސްލު ވާހަކަދެނަުމގައި ގެ މުހެދުދެކޮޅު ހުށަހެޅުނީމާ އެއާ ނުއިރުހުށަހެޅު

 ލަތަށް މިކަންހާނޭނގޭ  ،ދާހިނދު ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާެއއް ލިބިގެންގޮސް ގެ ގޮތުން މުދެކޮޅުހެދު

ބަދަލެއް ނުމަކީ ންވަނީ ޙަޤީޤީ ބޭއެހެންވީމަ، މި ދަންނަވާލަން ބޭނުކަމެއް އެއީ.  ވަންޏާ ވަރަށް ދެރަ ކަމުަގއިބަދަލުވާ

ންކަން ކުރިއަަރއި ޙުގެ ބޭުނމަކީ ކަން. ބޭނުމަީކ މިއަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައުން. އިޞްލާގެނައުމެއް ނޫ

ނޑުމެންނަށް ނުންވާނެ ކަމަކަށް. ހަމައެކަނި ބޭއުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު ފަސޭހަވެގެންދި  1415އޮތީ  ިވސްނޭ މާއްދާއަކަށް މިއަުޅގަ

ވެްސ  އަޅުަގނޑު ކަމެއް ނޫން. ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. ކޮށްފާނެކަުމގެ ބިރު އޮތުން. ހަމައެކަނި އޮތީީކ އެހައްޔަރުހިފައި

އްގެ އަމުރަކާ ހަމަ ޝަރުޢީ ކޯޓެ ވަންޏާ އެގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ކަމުގައި ހިފަހައްޓައި ޤަބޫލުކުރަން. މީހަކު ތަޙްޤީޤަކަށް

އާދޭ.  ލަތް ބަދަލުވާ ަވގުތު އެބަނަަމވެސް ހާނުވާނެ. ހިފެހެއްިޓގެން ެއގޮތަށްމީހެއްެގ ޕާސްޕޯޓް  އެ  އެީކގަިއ ނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބައްޕަލަތް ބަދަލުވާ ވަގުތަކީ މިާސލަކަށް، ހާ ރިން ގޮަވއިގެން އެަބ ދައިން  އިން، މަންމަ އަުޅގަ

 1420ހުޅުވާަފއި ހުންނަ ތަންތަނެއް ނޫން.  ބެހޭ ކޯޓަކީ އަބަދު އަށް. ޢާއިލާއާ  ލިބުމުގެ މާ ކުރި ރުކޯުޓގެ ޯއޑަ ލާނައްޓައި

ނޑުމެްނގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ، ގިނަ ކަންތަްއ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާމިކަހަލަ ވަރަށް  ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ގޮސް ެއއަރޕޯޓަްށ ފަހަރު ެއބަ ނައްޓައިލާ ހަމަ ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން ބައެއް ބައްޕަ މިސާލަކަށްވެސް އެ ދަރިފުުޅގެ 
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އް ނުހުންނާނެ ގެ މައްސަލައެ ޤީޤުކުރާ ބާވަތު އް. ެއއީ ތަޙްއެ މައްސަލައެ ޤީޤެއް ނުކުރާނެތަޙް އަދި ލަތުގައި އެ ހާ .ގޮސް

ޕާސްޕޯޓެްއ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޖާގަ މީހެއްގެ ކްރިމިނަލް މައްސަލަތައް.  މައްސަލަތަާކއިދަނީ ހުންނާނެ މަ އެ ޒާތުގެ.

 1425ިސވިްލ  ިވލް މައްސަލަތައް؟ކޮަބއިތޯ ސިއްޔާ. ްއގެ ތެރެއިން ތަޙްޤީޤުކުަރންޖެހިއްޖެކްރިމިނަލް މައްސަލައެހޯދައިދޭނީ 

ތާކުންތޯ ކޮން  ،ނަމަ ނީވަަގއި ކަމު ޖެލަތެއް އަތުެވއްހާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހާ މީ ލަތަކުަގއި އެސަމައް

އެއްކަލަ ހޯދަން ދަރިފުޅު ޮގސްފަިއ  ށް.ކަލައެތައް ދިމާ ށް އަ އޮސްޓްރޭލިޔާ ނައްޓާލަނީ އޭރު މިހިރަ ހިފަހައްޓާނީ؟

ދެްނ ޖެހޭ.  ލުަގއި އިންނަން އެބަހާުރގަިއ މަންމަ ވަރަށް ނިކަމެތިން ބަލާއިނަގެން ދަރިފުޅު ނުވަތަ  ބަލާއިރުަގއި

ލަުތން އޭނަގެ މަންމައަކަށް ނޯވޭ ނަން. ގެންނަން ބަލާއިރުގައި އެ ހާލަތުން ގެންޖެހޭ އެ ހާ ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައްޓަން އެބަ

 1430 ފަހަރު އެބަ ެއއްގޮތުަގއި ބަ ގެމުއްސަނދި މަހުޖަނުން، ޕައަކަށް ނޯވޭ. އެހެންީވމާން ކުެރވޭނެ ޖާގަެއއް ނުަވތަ ބައްއެކަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އެބަ ހޯދައިދޭ. އެހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ ދިމާވާ ކަންތައް ވެސް  ،ދޭ މިކަހަލަ ޖާގަ ހޯދައިގެން

ހަމައެަކނި ކްރިމިނަލް ނުވަތަ ޖިނާޢީ  ،ވާތީ އިގަ މިއީ އަޅުަގނޑުެމން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ކަމު ،ބޭނުންވަނީ

ޤީޤު ގަިޑއިރު ތަޙް 23މި ، ިއގެންޑަ ސްާނވައިން ރަނގަޅަށް ވި ލާޖިނާޢީ ބައިގެ މަްއަޗށް ކޮމިޓީ މަރުޙަ، ބައި

ލައެްއކަން ޔަޤީން. އެެހންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ކޯޓުން އްޔާ ެއއީ ކުެށއްގެ ަމްއސަކަމުަގއި ެވއްޖެ  އްމަރުޙަލާއެ

ނޑު ހަމަ %ހުއްދަ  1435ނޫްނ މައްސަލަތަކެއް އޮންނާތީވެ  ެއއްަބސް. އެހެންނަމަވެސް، އެ 111ހޯދަންޖެހޭނެ. އެއަކަށް ައޅުގަ

ދަންދެން ކޮންމެވެސް ން އެކަމަށް ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންއެ ނޫން މައްސަލަތަުކގައި ައސްލުގައި ހަމަ އެބަ ލިބެންޖެހޭ ކޯޓު

 ަގއި މި އިޞްލާޙު ގެންަނވާއިުރގައި ކަންތަްއތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއެ ، ދަެތއް ލިބޭނެ ޮގތެއް. އެހެންވީމާ ވަރެްއގެ މުއް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ  އްވާނެދެއެކަމަށް ރަނގަޅަށް ސަމާުލކަން ކަމަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 1440 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ދޭތެރޭަގއި އިތުުރ ޢިއް އާއި ިމ ވަގުުތކޮޅާ 1:41އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

. ދެމުންެނގުމުގެ އިދާރީ ތަްއޔާރީތަކަށް އަުޅަގނޑު މިހާރު ޖާގަމާއެއްކޮށް ވޯޓުއެރުވުމުެގ ަވގުތު ނެތުރުޞަތުފު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 1445 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެ ތެރެއިން ތްތަކު ދުވަުހެގ މަސައްކަ 12.1ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  ވޯޓަްށ އެހުމަށް 12 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 1450ކަމަށް.  ޓަށް ދަންނަވާލަންވޯ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ށް އެްއސެވުން.ކަންކަމަށް ވޯޓަ ސާބަށް ގޮްސފައިވާނިންމާ ހި ޓުންވޯ

ޖުޑީޝަްލ  11/.211ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި ޤާނޫނު ަނންބަރު  .11އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާ

ސް ޖުޑީޝަލް ސަރވި ން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 1މާއްދާގެ  ވަނަ 4ޤާޫނނުގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑައެޅުުމގެ މައްސަލަ؛ ވިލިމާލޭން މެއިންބަރުންގެ ތެރެމަޖިލީހުގެ މެރައްޔިތުންގެ ކޮމިޝަނަށް  ދާއިރާެގ  ންބަރަކު ކަ

ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ، ަވއިނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 1455ތުންގެ މިޝަނަށް ރައްޔިޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮ. ޖުވި ހުށަހެޅުއްވުންއް ހުށަހެޅުތާއީދުކުރައްވައި  ޘްމާންޖަމީލް ޢު

ނޑައަޅާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ގުަރއިޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްމަޖިލީހުން   ޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ކަ

 ން ެއދެން.ދެްއވުކަށް ވޯޓުްނނަވާ ގޮތަޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަހަމަޖެއްސެވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1460 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 1465 1.    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރު

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1470    74    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42      ށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަ

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1475 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އާއި .11ީސގެ ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫއެ

ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން، ވަނަ ަނންބަރު 1ާމއްދާގެ  ވަނަ 4ޖުީޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނުގެ  11/.211

ނަޑއަޅައި މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ނޑަެއޅުމަށް މަޖިލީހުން  ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާޢިއް ން ދެން ގުިޅގެ ފާސް ވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާކަ

 1480މީހުން ، 2114/12ވޯެޓއް އެހުމެއް ނޯންނާނެ. ދެ ވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަވާލަން ކަމަށް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނަމަށްއޮތް 

އެ ޤާނޫުނގެ  ،ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ ނަންބަރު  1ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ގެ  41ާޤނޫނުގެ  ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްުޓވުމުގެ

ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން،  ކްކުރުމާޓްރެފި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނާ 41

އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުުމގެ މައްސަލަ. ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން 

 މުަގއި މިްއވުކުރެއްވި ހުށަހެޅުބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން، ތާއީދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 1485ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ެގ  41ޤާނޫުނެގ  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްުޓވުމުގެ، 2114/12ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަންބަރު 

ގުޅޭ ކަްނކަން  ކުރުމާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ޓްރެފިކް 41އެ ޤާނޫނުގެ  ،ަގއިވާ ގޮުތެގ މަތީންވަނަ ނަންބަރު 1

ނޑަައޅައި މެންބަރެްއގެ ގޮުތަގއި ޓީ އަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންވިލަރެސްކުރާ ކޮމި ތްތެިރ ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަ ،ކަ

ހަމަޖެއްސެވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

 އެދެން.

 1490 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު.ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 1495 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 1.    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1500 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    71    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 .4      ށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަ

 71        ޖުމްލަ:

 1505 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  1މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަވނަ  41މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުެގ ޤާނޫނުގެ ، 2114/12ނަންބަރު އެހެންކަމުން، 

 1510ގުޅޭ ކަންކަްނ  )ހ( ގައި ބުނާ ޓްރެފިކްކުރުމާ ވަނަ މާއްދާގެ 41ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެ ޤާނޫނުގެ ނަންބަރު

ނަޑއަޅާވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ަރއް ތްތެިރ މެންބަރެްއގެ ގޮުތަގއި ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަ ޔިތުންެގ މަޖިލީހުން، ކަ

ނޑަެއޅުމަށް މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ގުިޅގެން ދެން އޮތް ނަމަށް  ފާސް ވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާްސވުމާމަޖިލީހުން ކަ

ދައްކާ ގޮތުްނ މިހާރު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ސިސްޓަމު ެމންައޅުަގނޑު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ވޯޓަށް އެހުމެއް ނޯންނާނެ.

، 2111/2. ޤާނޫނު ނަންބަރު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް .މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ިސްސޓަމުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް

 1515އެ މެންސީ ބޯޑުގައި ލެގެ ދަށުން އެކުަލަވއިލަންޖެހޭ ކްވަނަ ާމއްދާ 11ނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިމާފު

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން، އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަުކ ގޮުތގެ މަީތން  ވަނަ މާއްާދެގ )މ( ަގއިވާ  11ޤާނޫނުގެ 

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުްއވަިއ، ޢައްޔަންކުރުމުެގ މައްސަލަ. ިވލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

. ޤާނޫނު ނަންބަރު ރިފާޢު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންهللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މެންސީލެވައިލަންޖެހޭ ކްވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އެުކލަ 11ދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުެގ މާފު، 2111/2

ނޑައަޅާބޯޑަށް ރަ  1520ވަޙީދު  މުޙައްމަދުމެންބަރެްއގެ ޮގތުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ހަމަޖެއްސެވުމަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ އިބްރާހީމް 

 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

 1525 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރިފާޢު.هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 1.    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 1530 72    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 .3    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    77    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1535 42      ންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނު

 77        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1540ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  11ދިނުމާއި ައދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ މާފު، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެހެންކަމުން،

ޔިތުންެގ ވަނަ މާއްދާެގ )މ( ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން ަރއް 11ލަންޖެހޭ ކުލަމެންސީ ބޯޑުަގއި އެ ޤާނޫުނގެ އެކުަލވައި

ނޑައަޅާ  ،ވަޙީދު އިބްރާހީމް ުމޙައްމަދުމެްނބަރެއްގެ ގޮުތގައި ތުލުސްޫދ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުން ކަ

 ހުމެއް ނޯންނާނެ.ގުިޅގެން ދެން އޮތް ނަމަށް ވޯޓަށް އެ ފާސް ވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާްސވުމާ ޢައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން 

 

 1545 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.14

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ރު އެހެން މަސައްކަތް. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަޅުއިތު -14 އައިޓަމު އެޖެންޑާ ގަ

ޤާނޫުނ  ރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާގުރައިދޫ ާދއިާރގެ މެންބަރު އިބް ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ،11.1އިޓަމު އަ

 1550ގެނައުުމގެ ބިލު ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. އިިމގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އްޖޭގެދިވެހިރާ ، 2117/1ނަންބަރު 

 ޝާހިދަށް.هللا އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ، 2117/1ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މެންގެ ކުރިަމތީގައި މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެ ބިލާ ގެނައުމުގެއިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  1555ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،މެދު ވިސްނާއިރު ބިލަކީ ައުޅގަ

ވަނަ  31ސާސީގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭަގއި މި ބުނެެވނީ ކީކޭތޯ ވަރަށް ފުްނކޮށް ނަޒަރުހިންގަންޖެހޭ ބިލެއް. ާޤނޫނުއަ
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ބުރި އެނ ށްޖެ އައިން ފުރުމާއި ދިވެހިރާއް މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ޮކންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ެވސް ދިވެހިރާއްޖެ

ވޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އައުުމގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައި

ލުމުެގ މަސައްކަްތ ގޮތުން މި ޤާނޫނު އެކުަލވައި އްޔިތުންނަްށ ލިބިދީފައިވާ ޙައްެޤއް. ކަްނދިމާކުރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ 

 1560އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ުކރެވުނުއިރު އެ މަަސއްކަތް ުކރި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަްށ 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތަކު ފުރުމަްށ އެއީ  ،މި ެދކެވެމުންދާ ވާހަކަ އިރު ވުނީ ައޅުަގނޑަށް. އެ މަސައްކަތްކުެރވުނުއިނދެ

އަްށ  އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް؛ހުއްުޓވުމަށް އެއަރޕޯޓުން އެ މީހަކު ަމ، ދިޔައިޓަކައި ެއއަރޕޯޓަށް 

ުކރަމުންދިޔަ ކަންތައްތަެކއް. ެއ އެްއ. ަވރަށް ގިނައިން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އޭރު ތަޖުރިބާއޭރު ދެެކވުނު ވާހަކަ 

މި ކޮންސެޕްޓު، މި  އެއީ ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވެްސ ކުރިންވަނަ އަހަރު،  2117ުކގެ އަީލގައި ކަންތައްތަ

ނޑުމެމަފްހޫ  1565ޮގސްފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކެވޭ ވާހަކަ އަީކ ސިާޔީސ ންގެ ޤާޫނނުގެ ތެރެއަްށ ވަެދގެންމް އަޅުގަ

ށް ުނވަތަ ދައުލަތް ގްެޒކެޓިވައެ  ،ރުމުގެ ާވހަކަ. ސިޔާސީ ފަރާތަކަށްށް ކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ހަވާލުކުފަރާތަކަ

ނޑިޔާރު ފަރާތަ ހިންގާ އިން ނިންަމންޖެހޭ ނިންމުންތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ބަދަލުކުރެވޭ މަަސއްކަްތ  ގެށް މި ބާރުތައް، އެއީ ފަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުގެ މަސަްއކަތްކުެރވެމުންލުވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއި މި ދިޔައިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށައިއް އެގޮތަށް ހިންގަންތަބަލައިގެން އެ މަފްހޫމު ނޫނުއަސާސީ އަްށ ވަނަ ައހަރުގެ ޤާ .211ފަ. ައޅުގަ

 1570ގޮތަްށ ފަިއވާ ަޙއްޤުތައް އެހެން ގޮތް ދުވަސް ވުމަށް ފަހު އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ލިބިދީ ގެންދާތާ މިހާޢަމަލުކުރަމުން

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ އްިދވެރި ކަމެއް ނޫން. އެްއވެސް ކުެރްއވުމަކީ ބުއަނބުރާލުމަށް މަސައްކަތް އިރެްއގައި އަުޅގަ

ގޮަތކަށް  އެ ަވގުތަުކ އެ އޮންނަ ސަރުާކރަށް ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ނޫން. ނުވަތަ ަވކި މީހަކު ނުވަަތ ަވިކ ބަޔަކު ބޭނުންވާ 

ކަމުގެ ހެޮޔ ނަތީޖާއެްއ  ނޫން. މި ވަގުތު ސަރުކާރު ިހންގަވަން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން މިގޮތަށް ކުެރްއވުމުން މި

ނިޑ  ވާލަންއެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަ ،ފެނިދާނެ ކަމަށް ވިސްނިަވޑަިއގެން ކުަރްއވާ ކަމަކުން  އޮތީ މާދަމާ ގޮ

 1575އެގޮތަށް ޤާނޫނު ހެދީމާ ނުކުންނަ ދަތިތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ  ،އްޖެ ނަމަވެބަދަލުވެދާނޭ. އެހެން

ރަްއޔިތުން  ،ކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށްހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑެގ އިލްތިމާސަވަނީ ތަޖުރިބާކޮށްފަ. އެ ތަޅުމުގައި މި

ގުަޅއިގަތުމަށް މަސަްއކަތްކުރުން ހުއްޓާލަމާތޯއޭ. ން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުަތއް ނިގެންފަިއވާ ޤާނޫނުއަާސސީބަލައި

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުަތއް  ިއގަންނަންޖެހޭނީއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ަމންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެ  ުކރުންވަކާލާތު ކަމަށް  އެ .ރައްޔިތުންނަށް ރައްދުކޮށްދިުނމަށް

 1580ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތަްށ ންތައްަތއް މިހާތަނަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ކަ މަސައްކަތް.އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ 

ގޮތް އެބަ ހުރި ވަރަށް ސާފުކޮްށ  ވާ ކަންތައްތައް ކުރީމާގައި ފަރާތްތަުކން ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހު ސިޔާސީ ބަލާއިރު

ނޑުމެން އެ މަންޒަރުތައް ރާ ތަކަްށ . އެހެންީވމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްގަިއ ތަކުާރރުކޮށް ވަނީ ފެނިފައްޖޭ ފެންނަން. އަޅުގަ

ކުރަން. ނުވާނެ ގޮތަަކށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންތަކުރާރު އި އެބަ ޖެހޭ ިވސްނައިއަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަިއ، މި ތަޅުމުގަ
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ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު  2117/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ ވިސްނުމުަގއި ކުރެވިަފއި އޮތް މަސައްކަތެއް 

ނޑު ޤަބޫލު ަމސައްކަތްަތއް ގެނައުމަށް މި ކުރެވޭދަލުއެއީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ބަ   1585ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ގޮްސ  ޕޯޓަށްެއއަރ ،ގޮސްމީހާ ފޮށިތަންމަތިބަނދެގެން  އެ އިން ފުރުން މަނާކުރަންޖެހޭނީ ގެ ރައްޔިަތކު ރާއްޖެރާއްޖޭ

ކުރާ ފަރާްތތަކުން ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ންފީޛުއަްށ ޤާނޫނު ތަ ހަމައަކުން ނޫން. ރާއްޖެ  އިމިގްރޭޝަްނގެ ަކއުންޓަރާ

ޤާނޫނުގައި މިހާރު ދީފައިވާ އުސޫލުތަުކގެ މަތިން ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ހުއްުޓވޭނެ ނިޒާމު އެބަ އޮތް. އެ 

ނޑު ެދކޮޅުނިޒާމުން ބޭރުން ކުރެވޭ ަމސައްކަތް ްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރި ހަދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ތަކަށް އަުޅގަ

 1590 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެުދނީ މި މައްސަލަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ގެްނ އާ ގުޅި އާދެ! އަުޅގަ

 ބަހުސްގައިމި އި ބައެއް ޭބފުޅުންނަށް ގޮތުން އެކިެއކި ވާހަކަަތއް ދައްކާއިުރގަ  މުރާ ުގޅޭއައަޅުަގނޑުމެން ކޯޓު

 1595ނުފިލާ އޮތް ކަަމށް ސެސް ހިނގާ ގޮތް ކުަޑޮކށް އޮޅުންޕްރޮއެ  ކޯޓުގެ އަމުރު؛ ގެންެނވިއިުރަގއި ބައިވެިރވަަޑއި

 ،އަށް ވަދެ ފާހަގަކުރެވޭތީ ައޅުަގނޑު ެއަކމަށް މި ބަހުސްގައި އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އާދެ! މިހާރުވެސް މީހުންގެ ގޭގެ

ބޭ އެއްެޗްއ މުރަކީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީަގއި ލިއަމުރާ އެުކގައި. ޯކޓުގެ އަ ގެފާސްކޮށް ހަދަނީ ކޯޓު ތަން ބަލައިތަން

ންެޓްއ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ކޯުޓގެ އަމުރެއް، ޖުީޑޝަލް ވޮރަ ަތކުަގއި ވެސް ލިބޭ. އެހެންވީމާ،ނޫން. ނުރަސްމީ ގަޑި

ނޑު މިކަން ހަމަ ، ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ެދކޭތީޓުވުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު މަފްހޫމްކު ހުއްފުރަންދާ މީހައޮެވގެން  އަުޅގަ

 1600އޮްތ  ައށް، ހުށަހެޅިފައި މި ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވައިފި މި މަްއސަލަވާލަން. އާދެ! ބަެއއް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަ

ނޑު ާޚއްަޞކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަްށ އަިދ އަޅު  ،ދަްއކަވާ ބޭފުޅުން ލާޙަށް ތާއީދުކުަރްއވައި ވާހަކައިޞް ގަ

ކުާރ ޤީޤުޤީުޤ ދާއިރާތަކަށް، ތަޙްތަޙްޒީބުވެފައި އޮތް ޮކން ޤައުމެއްަގއިތޯއޭ ތަހު .ންއަޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނު

ލެއް. އެއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާ ސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތް އޮންނަނީ؟ފަރާތްތަކަށް މިގޮތަށް ޕާ

ނިްނމާލައްވަން ބަހުސްގައި އެްއޗެއް ވިދާުޅާވއިރު އެއަްށ  ،އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަށް ޖަވާބުދެްއވާއިރު

ނުޑ، މި ބިލު މަޖިލީހަށް  ނުޑ ޖަވާބުދެއްވުން ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. ައުޅގަ  1605ބަލައިގަންނަން އަުޅގަ

ނޑު ނުދެކެން. މި ގޮތް ެއއީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް އޮތް ކުރަން. ެއއީ މިހާރު ޤާނޫނުގައިތާއީދު ކަުމގައި ެވސް އަުޅގަ

އިތުރަށް  އަލުން ބިލު ބަލައިގަނެ، އެހެންނަމަެވސް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ހުށަހެޅުމަށް އެއީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ  މި ވާހަކަ ޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ދެކޭތީވެ ހަމަ ތަުކރާރުކޮށްރެވެންދިރާސާކު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 1610 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.   މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ގައްދޫއަރުވަނީ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ރާތް ލިބިއްޖެ.ށް. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްިވކަމުގެ އިޝާރަޝީދަ އަޙްމަދު

 ށް.ނާޝިދަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ކޮމަންޑޫއަރުވަނީ  މި

 1615 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ށް ޤާނޫނައިމިގްރޭޝަްނގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  2117/1އާދެ! ޤާނޫނު ނަންަބރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 31 ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ،ގޮތުން ައޅުަގނޑު ވެްސ ދަންނަވާނީ ވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ހުށަހެޅިފައި މި

އި ރާއްޭޖަގއި ހުރުމާ، ރާއްޖޭެގ ެއކި ރި އައުމާ އެނބު ައދި އިން ފުރައިގެން ދިޔުމާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ރާްއޖެ

 1620ވާ މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިންކަން ކޮންމެ ަރްއޔިތަކަށް ލިބިގެްނާވއިރުަގއި އުޅުމުެގ މިނިވަތުރުކޮށްތަންތަނަށް ދަ

ވަނަ  4ނާލަން. ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ވިސްއޮތް އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި މި 4އިޞްލާޙުގެ 

މުގެ ބާރު ލިބިފަިއާވ ީޤޤުކުރުން ތަޙްމަތީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވަނީ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެ ނ(، ިމއަށްމާއްދާގެ )

މުރަކާ ުގޅިގެން ުނވަތަ ! ޝަުރޢީ ކޯޓުގެ އަމުރުތަކަކާ ުނވަަތ އަފުކުރައްވާމާއްދާެގ )ށ(. މާވަނަ  4 ފަރާތަކުން؛

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިގެންދޭ ފަރާތަކުން އަންގާ އެންގުމަކާ ގުިޅގެން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯެޓްއ 

 1625އެ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާުރ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްޭރޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަްށ  ،ޖެހިއްޖެ ނަމަހައްޓަންހިފެ

ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޤީޤުކުުރމުގެ ބާރު ތަ ުޙކުމަާކ ގުިޅގެން ނުވަތަ ތަޙްމުަރކާ ނުވައެވެ. ޝަރުޢީ ޯކޓުގެ އަ ލިބިގެންވެ

ޤީޤުކުރުުމގެ ވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކަށްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޙް ޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައި މިތަޙް؛ ންލިބިދޭ ފަރާތަކު

ބާރު ލިބިދީފައިވާ ވަރަށް ގިަނ ފަރާތްތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއިން ކޮންމެ ފަރާތަުކން އަންގާ އެްނގުމަކާ ެވސް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުކު ހަްއޔަރުގުިޅގެން މީހަ ދޭ އިން  ވަަނ މާއްދާ 31ުކރާ ގޮުތގައި ޤާނޫުނއަސާީސެގ ެރޭވ ކުރުމަކީ އަުޅގަ

 1630ން މި އީ މީހަކު ކޮންމެހެެރވެނީ. އެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުހުރި ކަމެމަށް ހުރަސްއެިޅގެްނދާ އަދި ބިރުމިނިވަންކަ

ންނާނީ އޮތް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު އޭނަ ހު ށްފައިށެއް ކޮއޭނަ ކު .ނުޖެހޭށް އޭނަގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާކަށްހާލަތަ

އޭނައަކަށް ފުރާކަށެއް ނުދެވޭނެ. އޭނަގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާކަށެްއ  ؛ތަނަކުން ބަންދުގައި. އޭނަ ދެން ފުރަން ދާ

ށް ކަސްޓަމަކީ ެވްސ ބާރަކުން، މިސާލަކަ ޤީޤުކުރުމުގެށް ހަމަ އޭނަ ފުރަންދާތަނުން ތަޙްނުޖެހޭނެ. ދެން އޭނަ އެއާ ޚިލާފަ

ޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަ ން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ވެސް ަތޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަ ތަނެއް. ނޫނިއްާޔ ހިއުމަތަޙް

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ލާ އެންގުމަކަށް ސަސާެއއްަގއި ތިބޭ ވެރިން ައންގައިތަނެއް. މިކަހަލަ ކޮންމެ މުައއް   1635 31 އަުޅގަ

ނޑު ،އޮތް ބޮޑު ޙައްޤުނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައި ވަ ގޮތަށް މި އިޞްލާޙު  ދާމެން އަތުން ގެއްލިެގންައޅުގަ

ނޑުމެ ނޑުމެން މި ރާއްޖެ ،އިޞްލާޙުކޮށް  ން މިއަދު ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީހުށަހެޅިފައި އޮތުމަކީ މީ އަޅުގަ އަށް  ައޅުގަ
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ތް މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މިންނަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވި މިނިވަންަކން ގެނައު

އްަތއް އެޅިގެންދާނެ ކަެމއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަ ހުރި މި ބާވަތުގެ ކަންތަ

 1640ެއކަހަލަ  ،ކި ފަރާތްތައް ބަންދުކުރެވިދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ސިާޔސީ ބޭނުމަށް އެކިއެކުރިން ކޮށްފައި ހުރިކަން 

 ޒުގޮަތކުން ނާޖާއި  ފަހަރެްއގަިއ ވެސް ވާ ،އަޅުަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވަނީ ށް ކަންަތއްތައް ގޮްއސަ ހުރީތީވެގޮތްގޮތަ

އަޅުަގނޑުމެން ނުންކުރުމަށް ޤާނޫނުގެ ޭބނުންކޮށްގެން ބަޔަކު ހަްއަޔރުކުރުމަށް މި މާއްދާ ބޭ ގޮތެްއގައި މި

ކުރަން ބަންދު ވެްސ ވެްސ ކުެރވެންޖެހޭނެ. އަދި ތަޙްޤީޤު ނެ. ައޅުަގނޑުެމން ކުށެއް ކޮށްފި މީހާ ހައްޔަރު ތަންދީގެންނުވާ

އޭނައަށް ކުރިން ެއނގިފައި އޮންނަްނވާނީ. އޭަނ  ނާގެ ޕާސްޕޯްޓ ހިފެހެއްޓެންޏާމުކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަެވސް އޭ

ނޑަށް ހީވަނީ  1645މީ މި ޒަމާނުގައި އަޅުަގނޑުމެން އޮންަނންވާނެ ގޮތެއް ނޫންހެން. މީ  ފުރަންދާތަނަކުންނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ާވ މަފްހޫމަކީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ މި 4ނާތަހުޒީބު ކަމެއްހެން. މުޅި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙުގައި 

ނޑުެގ  ،ކަމެއް ވީމަކުރެޭވ ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް މީ ވަރަށް ކަންޮބޑުާވ އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލު އަުޅގަ

 ފާޅުކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ހަމަ  ޚިޔާލު

 

 1650 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑުމެން މި ޗެމްޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!  ބަުރގަިއ މިއަދަކީ ިމ ބަރަާކތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގައި ައޅުގަ

ރައީސަށާިއ  އެީކަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ގެ ހުއްދައާ އެީކ، ޢިޒްނަޔާބައްދަލުވާ އެންމެ ފަހު ދުވަސް. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު

މަހުގެ  އަދި މަޖިލީހުގެ ސްޓާފުންނަށް މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ށާއި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަމަޖިލީހުގެ އެންމެހަ

ދުގެ ަތހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑު ާދއިާރގެ ހުރިހާ ުމން އަންނަ ފިޠުރު ޢީއަދި ކުރިމަިތވަ ހެޔޮއެދުމާ

 1655ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، އަޅުަގނޑު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް ވެސް އަދި އަޅުަގނޑު ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

ނިޔާ ރިމަތިވަުމން އަންނަ އީދުގެ ތަހުމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ކު ޢިއްޒަތްތެރި ލީޑަރަށް ވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން

ދެއްވި ްއޒަތްެތރި މެންބަރު މަޢުލޫމާތުއާދެ! ައޅުަގނޑަށް މި ހުށަހެޅި ޢި؛ އަރިސްކުރަން. އާދެ! މި ހުަށހެޅިފައިވާ ބިލު 

 ގޮތުަގއި މީ ކުިރއެރުމެއް، ިއމްޕްރޫވްމަންޓެއް. އެހެން ގޮތަކުން ދަންނަވަންޏާ މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮންނަ މުއްދަތު

ގަޑިއިރަށް. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސުވާލަީކ، ސުވާލަީކ  23ދުވަހުން  7އޮންނަނީ  ކުރުކޮށްފައި މި

 1660 ކުެރވެން އޮތް އެންމެ ކުރަްނ ޮއންނަ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށް ނުވަތައަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ރަނގަުޅކުރާއިރު އެ ރަނގަޅު

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މި؟ ށް ކީްއެވގެންތޯޭއ ނުކުރަންވީރަނގަޅު ގޮތަ އޮންނަ ފެހި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުެމން ފަޚް، ޤާނޫނުއަސާސީ ނަޑށް ހީވާ ގޮތުގައި  ރުވެރިވާ؛އަުޅގަ ރުވެރިވާންޖެހޭ ފެހި ދިވެހިްނ ފަޚްއަުޅގަ

 އެ  އްކާތެރިކޮށްދިނުމާ،ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހުރިހާ ވެްސ ބޭނުމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި މިިނވަންަކން ރަ

މިވެނި ތަނެްއގަިއ  މީނައޭ، ކަްނ ނުކޮށް، ކަންކަން ަވކި ިނޒާމެްއގެ ެތރެއިން، ވަިކ މީހެއްެގ ހިތަްއއެރުމުން އެ
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 1665އެކު އެކަން  ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން، ޝަރުީޢ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޯކޓުތަކުގެ ހުއްަދއާ ،ބަންދުކުރާށޭ. މިހެން ނުވެ

ވަނަ  4 ،ނޑުެގ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން. އަުޅގަ 

ަގޑިއިރު ވުމަށްފަހު  23ްއޔާ ޖެ ބުނާ ގޮތުން ވެއް)ނ( ގައި އަށް ބަލައިލާއިުރަގއި،  )ނ(ާއއި )ށ(  މާއްދާގެ

 23ކޯޓަށް ގެންދިޔުމުެގ  ެއްއކަލަފަރާތްތަކުން ބާރު އޮންނަ  މީނަ އެއްކަލަ ބަންދުކުރުުމގެެއކަމަކު  ހިފެހެއްޓޭނީ ކޯޓުން.

ނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ މީނަ ކުށްކޮށްގެންރިން އޭނަ ބަންދުކޮށްފައި ބޭންދެއޭގެ ކުގަިޑއިރު އުޭޅކަން ނުވަަތ  . ދެން އަޅުގަ

 1670ަވޑަިއގަންނަވާ ފަހުންނޭ. ދެން ދެވެމިގްރޭޝަން ވެސް ނިންމާފައި ޑިޕާޗަރ ހޯލަށް އިމި އެނެގނީ  ދާކަން ފިލައިގެން

ދެންނެވީ މި  އަޅުަގނޑު މި، ންޏާ. ފޮށި ފެޅިޔަސް. އެހެންވީމާދާނެ. ކީއްތޯ ކުރާނީ ނޭނގެވެސް ހިނގައި ނޭނގި

 މިހެން ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މީހުން ބައެއް .ތެދެއްމީތާ. ކީ ޤްޞަދަގެ މަނިޒާމު މި ގެންގުޅޭ ،މި ހަދާއަޅުަގނޑުމެން 

އިސް ބޭނުމަކީ ތަކުލީފެއް ނުިދނުން މީގެ  ރުން ބަޔަކަށް އަދަބެއް،ން ބޭނެތް ބަޔަކަށް ނުވަަތ އުސޫލު ކުށެއް

ާކކުތޯ އިޢުތިރާުފގެ ގަިއ ކުީރގެ ނިޒާމުނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނޫންތޯ. މިހާރު ކުށް ސާބިތުކުރުން ވެްސ މަދު

 1675ދެންނެވީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް  މިއަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،ގަންނަނީ. ނުޙުކުމް ލިބި ސޮއިޖަހައިލާފައި ގޮސް ފުލުްސ ކޯޓުން 

ނެ. ދެން ހުށަހެޅުއްވީ ރަނގަޅު މަޤްޞަދެއްަގއި ކަމަށް ވެދާ މިބުރަވެވެނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ރޫހާ އެއްކޮށް އަދި  މީގަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައދި އެއް ،ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެއްއަދި މިއަދު އަދި 

 މްސީ ޯބޑަށް މެންބަރަކު ނެގި ކަމަށްހެޮޔ ކްލަ ިމ ލެވެނީ،ކުރިމަތި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމަަކށް ވެސް މިހާރު 

ޕީ.އެްމގެ ޕީ. ،މިއީކީ ސިާޔސީ ެއއްެޗްއ ނޫން. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން .ސިާޔސީ ގޮތުން ،ވިޔަސް 

ނޑާމެންބަރުންނާއި ޖޭ.ޕީގެ   1680 އިިޢްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނު ވެސް ހަމަ އެއަރޕޯޓުން ފުރުމާ އިމެންބަރުންނާއި އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ  ކީްއެވގެންތޯ ސިޔާސީކުރަްނވީ؟މި ކަންކަމާ ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއް.  ،އުމާ އެއަރޕޯޓުން އެނބުރި އަ

ނ ވަރުކޮށްދީފައި އޮތްކަށަ  އިން ވަނަ މާއްދާ .3 ނަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެރައްޔިތުން ޑުމެންެގ ޙައްޤަކާ ެބހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ކޮންމެ  ނުކުރުމަށް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންސިޔާސީޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް  އެބަހިސާބަށް ދަސްކުރަން  ޑިމޮކްރަސީގެ މި

ދިނުމަށް ދޫކޮށްލުމަށް. މިއީ ދަސްކުރަންޖެހޭ ވޯޓު މީރަށްިވޕް ނުނެރުމަށް. މެންބަރުންގެ ޒަ ކަމެއްަގއި ތްރީ ލައިނިން

ނުޑ އެާތ  !މެއް. ޤަބޫލުކުރަްއވާމިއީ ޑިމޮކްރަީސގަިއ ޮއންނަ ކަކަމެއް.   1685މިއީ އޮންނަ ކަެމއް. އިނގިޭރސިވިލާތުަގއި އަުޅގަ

 އި މަ ،ބޮޑު ދެ ޕާޓީން ،ކޮންމެ ޕާޓީައކުން .ނެގީގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވޯޓުފަހުން މަރު ހުއްޓާ އެންމެ

ނޑުމެން  މި ދިނުމަށް.ްށ ފެންނަ ގޮތަށް ވޯޓުމީރައެ މެންބަރެއްގެ ޒަޕާޓީން ވެސް ހަމަ ދޫކޮށްލީ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑަ .ވެއްޖޭދެންނެވީ ކުރަން ނޑު މިވެއްޖެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ ދަސްކުރަން  ތިބަ  ކަށް ނޭނގެ މިހާރު މި އަުޅގަ

ތެރި ރައީސް ކުރާނީ ޑިމޮކްަރސީ އަށް. ޢިްއޒަތްކަމުްނ ފައިދާ އެކަމަުކ މި ން ކުރާެނ ކަމެއް.ޑިމޮކްރަސީަގއި މިކަ

 1690 ދަންަނވަން.ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުމަނިކުފާނު ދެއްވި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެއއް މިނެ ؛ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ަގޑިން ގެ ފުުރޞަތެއް އަުރވާނަން. އިދާީރ ޓުއާދެ! ައޅުގަ

 އަްޙމަދަށް. ނގެތީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމުކަމަށް ސަމާލުެވވަަޑއިގަތުމަށް އެދެން. ދަ މޭޒުން އެ

 1695 

 މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ ދާއިރާގެ

ނޑު ޖުމްލަ އެހެވާހަކަ ދައްކަން.  ވަރަށް ަދތި މިވީމާ އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއް މިނެޓު ންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ްއކޮނުދެއްކޭނެތީއާ އެމި މައުޟޫޢަށް ފަހުން ވާހަކަދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ  ގޮތެްއގައި ށް އަުޅގަ

 މި އިޞްލާޙަށް އްޖޭެގ އިިމގްރޭޝަން،ިދވެހިރާ 2117/11ލާފަިއ ވާަހކަ ދައްކާނަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ފޯވާޑަށް ފާސްޓް

 1700ކޮން ޤައުމެއްަގއިތޯ؟ ނެތް.  ގައި މިކަން ނުކުރަނީނަވަން. ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުދަން ނުކުރާ ވާހަކައަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދު

ކޮން ޒަމާނެްއެގ  އޮތީ، އެ އިކުރީގަ  !ކުީރގައި އޮތީ މިހެންނޭ. ރަންކޮޅާ އިރުރު ގެނައި އަބަދުވެސް ބުނާނެ މިހާ

އެއީ ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް.  .ރަނގަޅު .ގޮތޭ ނީ ކުރީަގއި އޮތްހަކަދައްކަވާ މި ރު އަިއއްސައެކަަމކު މިހާ ެއއް؟ވާހަކަ

އްާކއިރު މާ ދަވާަހކަވަްޓ ިއޒް ދިސް. އެެހންވީމާ،  ވޭނޭ.މިކަން ުނުކރެ ޤާޫނނުއަސާސީއޭ ބުނީކުލަިއގެ  އެކަމަކު މި ފެހި

ކޮމިޝަނަްށ ން ރައިޓްސް ބާރެއް، ހިއުމަސިޔާސީ ގޮތުން ކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ  ރީއްެޗއް ނޫން. ނަމަވެސް

 1705 މި ތަނުން ޑިޒިޝަންތަކެއް ނަގާ. އިމިގްރޭޝަނުން  .ތަނުން ޑިޒިޝަންތަކެއް ނަގާ އިގެން އެތިމާ ބޭނުންވާ މީހުން ލަ

 އިރުދެއްކުމާހަމަ ބި ނަށްޮބޑީތައް ަހދައިގެން ކޮންމެ ތަނަކުން ީމހުން ގެފާޑުފާޑު ؛މިަޝނުންދެން ައއިސް ކޮ .ނަގާ

ދައްކާ  ސްބަރުން ވެހުރިހާ މެން ؛އެންމެން ،ްއޔާބުނާ ގޮުތން ވެއްޖެނޫނުއަސާސީ ޤާަވޓް ިއޒް ދިސް.  .ކަންތައް ކުރުން

 .އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން .ުވންުކރީގައި އޮތް އެތި ރަނގަޅު ދެންކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ިމއީ

އްޓާފަިއ ބަހަ ުޅވައިލާރުެމއް ނޫނޭ. މިއީ އޮކުރިން އޮތް އެތި ރަނގަޅުކު ރަނގަޅު. ެއކަމަކު . ކުރިއަށް ވުރެތާއީދުކުރަން

 1710ޤަބޫލުކުރާނެ އެްއޗެްއ ނޫންކަން.  ގައި އެްއޗަކީ މި ޒަމާނު ނގޭ މި ނޑުޖަހަިއ އަުޅވައި މި ލަނީ. އެވެސް ަތްއގައަނެއްކާ 

ނޑުޖަަހއިއޮތް ބަޔަކު އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ  ގެ ޖަހާ ތަނެއްސްޓޭމްޕު ބަރުރަ ލަނީ. މިއީޖަހާމްޕުސްޓޭ ަތްއގަ

ވީމަ އަހަރު  41ައނބީން ވެސް ޕީ.ޕީ.ެއމް މެންބަރުން، އެ މީހުންެގ  ،މީހުންގެ އަނބީން ވެސް މި  ،މި މީހުން ގޮތުަގއި.

ތިބީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ  ބުނެފިއްޔާ ކުރާެނ މިތިބަ މެންބަރުން. އެ ެލަވލްގަިއ މި ހަދިޔާކުރަންޖެހޭ ތަންތަނަށްމީހުން  އެ

ޭސްވވެޭވ  އްލަ އަށްފަށް އެދެން. ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން މިހާރު ނެތް އަމިަރށް ބޮޑަށް މާވަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 1715އޮތީ  ޙަޤީޤަތަީކ މިއީ. ކެރެންޏާ މި .ވޭައމިއްލަ އަށްސޭވް ތް މިތާނގައި ވެސް ނެ ކު ނެތް. އެަކކުއެކަުކވެސް މިތާ

ށީްނ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިަތކީ މި ދޮރާކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިަތކީ ބޭރަށް ފުރާނެ މީހެއް.  ދަ އެްއޗެއް ައއިއްސަ.ވަރުގަ

 ނެވަރ. .ނުކުރޭނެ .ދެއްވާޝަންަގއި ޯވޓުވަޑަިއގަންނަވަްނޏާ އަމިއްލަ ޑިސިއައިސް އެތެރެ އަށް ވަންނާނެ މީހެއް. ކެރި

ފެއްސޭ ޖަހަންޖެހޭނީ. ވަޓް އިޒް ދިސް. ޖެހޭނީ. ްނގާަފއޭ ތްރީ ލައިން ވިޕަކަށް. ެރޑޭ ޖަހަންއަނެއް ތަނުން އޮތީ އަ
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ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ  ހުްނނަން އެބަ އަމިއްލަ ގަޓްސް ނުދާނެ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ތިމާއެހެން ކަމަކު

 1720 ...އި އެތެރެވުމާ އެއީ ިދވެހިފުރުމާޖެހޭ.  ގަޓްސް ހުންނަން އެބަ ަގއިރައްޔިތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އެހެން  މި ީޑގެ ކަށި ދޭަކށް ހިފާފައި ވާތީ،ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ގަ ހިސާުބން އަުޅގަ

 ދިނުމުގެ ވަގުެތއް ނެތް.ޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޢިއް

 1725 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަކީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ލާނަން. މި ޖަލްސާއަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއޗެއް ަދންނަވައިޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

 1730އުާފވެރި ފިޠުރު ޢީދުެގ  ،ވުމާއެކު ފަހު ޖަލްސާ ކަމަށްދައުރުގައި ޭބްއވޭނެ އެންމެ  އަހަރުގެ މި މަހުގެ ތެރޭގައި މި

ނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ދިވެހި އި މުބާރަކުއާ ތަހުނިޔާ ބާދީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަާޔއި އަުޅގަ

 ،އެކު އަރިްސކުރަން. ބަރަާކތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގައި ްނނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާތުތި އަޚުންނާިއ އުޚްލޮބުވެ

ނޑުމެން ުކޅަޔާއި ުކރިޔަށް ބާކީ އޮތް ުދވަސްވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްަތކުގަ  އަިދ ކުރާނެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ  ތަުކގައި އަުޅގަ

ބަަރކާތްލެްއވުން އެިދ  އިރޯދަިއގަ އަޅުަގނޑުމެން ހިފި ވަިއ،ކޮށްދެއް ސުބްހާނަހޫ ަވތަޢާލާ އިތުރުهللا ބު ވާސަ

 1735 ހޯމަ ދުވަުހ ހެނދުނު. ވާ 2113ޯއގަސްޓް  3ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނަނީ ދުޢާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


