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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރުން. 02ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .0223/2/04/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 3އަްށ،  2113/21އިން  2113/18ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ަޔއުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.0

ވަނަ  21ވަނަ ޖަްލސާ އިން ފެިށގެން  18ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ ދައުރުެގ  2113އުމިްއޔާ. ެއއީ ޖަލްސާ ގެ ޔަ

ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި ޔައުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްެވްސ 

ތުެގ މަތީން މި ަޔއުމިއްޔާަތކަކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުްނ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮ

ނަޑއަަޅއިފިން.  ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަުމގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.  -4 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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އާ ދެމެދު 3:15ިއން މެންދުރު  9:41ވީ ުބދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2113އެޕްރީލް  24ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުން.  -4.1

ާއ ދެމެދު 11:41އިން  11:11ވީ ބުދަދުވަހު ހެނދުނު  2113އެޕްރީލް  25ކޮމިީޓއެްއގެ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިަފއިވޭ.  9

ނޑު ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު  2113އެޕްރީލް  28ބޭއްވިަފއި ވަނީ އެއް ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުން.   9:55އިން  9:21ގެ ރޭގަ

 އަށް ެއއް ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުްނ ބޭއްވިފަިއވޭ. 

ގަިއ 9:31މިއަދު ކޮމިޓީތަކުެގ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ -4.2

ަގއި ޢާއްުމ 9:31ަގއި. 2ަޓރި ަގއި އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކ9:31ޮަގއި. 1މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 

ގައި މިނިވަްނ 11:15ގައި. 1ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:15ގައި. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީ، 11:15ގައި. 2މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

ގަިއ ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ ސަްބ 1:11ަގއި. 1ަގވާިއދު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  12:20ގައި. 3ކޮޓަރި 

ަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ 2:11ަގއި. 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި މާލިއްޔަތ2:11ުަގއި. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 އި.ގ3ަަގއި ަގާވއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 2:11ގައި. 2ކޮޓަރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސުވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއކަތެއް ނެތް. -5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  145ލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މި ހިސާބުން މަޖި

އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާ ކުއްލި މައްސަލަ ެއއް މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާތީ، އެ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 އަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

سيدنا هحود وعلى آله وصحبه  علىالصالة والسالم  .نالعالوي رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين`. 

ކުއްލި މައްސަަލިއގެ ނޯޓިސް. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ަސއްތަ އިން ސައްތަ ިއސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވީހިނދު، ދިވެިހ  أجوعين
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ސްލާީމ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަކީ އި

ދައުލަތެއްކަން ކަަށވަރުކޮށްދީަފއި ވީހިނދު، ކުރީގެ ަރއީްސ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދާދި ފަހުން ޑެންމާކަށް 

ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުގައި ކޯޕަންހޭގަން ޔުނިވަރސިީޓގައި ތަުޤރީރުކުރެްއވުމަށްފަހު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބޭްއވި ސުވާާލިއ 

ދައްަކވަމުން، އިސްލާމްދީނާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމްދީނަށާއި އެ ދީނުގެ ޝަރީޢަތަށާިއ ޖަވާބު ސެޝަންގައި ވާހަކަުފޅު

އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށާއި ިއސްލާމްދީނަށް ތަބާވާ މީހުންނަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮންނަ ނަފުރަތާިއ 

އުމަށް ކުރަްއވާފަިއވާ މަލާމާތާިއ ރުޅިވެރިކަން ފާުޅކުރެްއވުމަީކ ދިވެހި އިސްލާމީ ރައްިޔތުންނަށާއި ދިވެހި ޤަ

ައހަރަށް ވުރެ ދިގު ުމއްދަތެްއގައި އުޅެމުން އައިސްަފއިާވ  851ފުރައްސާރައަކަްށ ވީހިނދު، ދިވެހި ރައްޔިތުން 

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މި ޢަމަލަކީ މި ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ފަރާތާ މެދު ފިޔަވަޅުައޅަންޖެހޭ ފަދަ ޢަމަލެއް 

ނޑު ދެކޭ  ކަމަށް ވީހިނދު، މިކަން ދިވެހި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މި ކުއްލި  145ހިނދު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

 .2113ެއޕްރީލް  29މައްސަލަ ހުށަހަޅަމެވެ. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން މި މައްސަލަ ބަހުސްކުރަން ފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، 

އަމީންޢާއްމު އެ ވޯޓު ނެގުަމށް ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކޮކށްލެވުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު  145ގަާވއިދުގެ 

ބަހުސްުކރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މަްއސަލަ، މަޖިލީހުގައި

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 27 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 17 ޓު ދެްއވީ:ވޯ
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 15      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 14     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، 22. ޖުމްލަ 12. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 22ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ދަށުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަނަ މާއްާދގެ  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ނުޑ  އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހެޅުއްވި ުކއްލި މައްސަލަ، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފާހެއްނުވި. މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 މި ދަނީ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ައށް އަލުން އެނބުރި.

 

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހ6ު
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  28މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާއްދާގެ  -6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

އިވާ ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ވަަނ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފަ 1މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

އިްއވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަީމންޢާއްމު އަރިހުން އަޅުަގނުޑ 

 އެދެން.

 

 

  ވުން:އިްއވެ  އިދާރީ މޭޒުން

ވަަނ  2113ނަވަމެވެ. ޝާހިދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

ަގއި މި އޮފީހުން 2112ނޮވެމްަބރ  29އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ޯލނު ނެގުމަށާއި ގެރެންޓީ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ފޮނުިވ ސިޓީ އަށް ަހވާލާދީ ދަންނަަވމެވެ. މަތީަގއި ހަވާލާދީފަިއވާ ސިޓީން ދެންނެވި ލޯނުތަުކގެ 

ނަޑކަށް ރަ 5ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މިލިއަން ޔޫ.އެްސ  15ެށއްަގއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިުމކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާްތގަ

ޑޮލަރަށް ޖެހޭ އިސްލާމިކު ދީނާރު ލޯނު އަދި ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު ލޯނުެގ މަޝްރޫޢާ ބެހޭ ގޮތުން، ައއި.ޑީ.ީބެގ 

މިލިއަން އިސްލާމިުކ  4.6ށް ަގއި ފާސްކުަރްއވާފައި ވަނީ މި މަޝްރޫޢ2113ަމާރޗް  31ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އިސްތިސްނާ ލޯނު އިސްލާމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކު،  8ދީނާރުގެ ލޯނު، ލުއި ލޯނު އަދި 
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އައި.ޑީ.ބީން ދައުލަތަށް ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާ، މި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮފައިލްަގިއވާ ރަށްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓް އެނާރޖީން ބަދަލުގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި، މި ބަދަލު އައި.ޑީ.ބީ އިްނ ޤަބޫލުކުރައްވާފަިއވާ ކަމަށާ، އެންަވޔަރަންމަން

ަގއި ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައި.ޑީ.ބީ.ގެ އަހަީރ ޖަލްސާގެ ހަވާާސގައި މި 2113ެމއި  22، 21އަދި 

ކަން އެ ބޭންކުން އަްނަގވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެއްބަްސވުންތަުކގައި ސޮިއކުުރމަށް އައި.ޑީ.ބީން ަޝއުުޤވެިރވާ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެްޓ  2113ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މި އޮފީހަށް ލިޔުއްވާަފއިވެ އެވެ. 

ޖިލީހުގެ ގެންނެިވ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ރައްިޔތުންގެ މަ

ާމއްދާގެ ފަހު ެޕރެގެރާފުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން،  7.2އިޞްލާޙުތަކާ އެކު ފާސްކުަރްއވައި އެކުަލވައިަލްއވާފަިއވާ ިރޕޯޓުގެ 

ވަނަ އަހަރު އިސްާލމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ބޭންކުން ނެގުމަށް ހުށަހަޅައިފަިއވާ ެދ  2113މަތީގައި ދެންނެިވ މަޝްރޫޢަށް 

ން މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްެރޜަރީން މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވާަފއިާވ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާ ލޯނާ ގުޅޭ ގޮތު

އެކު ފޮނުވީެމވެ. ވީމާ، މި ދެންނެވި ދެ ލޯނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދަވައިެދއްަވއި،  އަވަްސ 

ދެންނެވީމެވެ. އިޙްިތރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދި  ފުރުޞަތެއްގެ ތެޭރގައި ިމ އޮފީހަށް އަންަގވައިެދއްވުްނ އެދި

 . ޚާދިމުކުމް، މުޙައްމަދު ވަީޙދު.2113އެޕްރީލް  23. 1434ޖުމާދަލްއާިޚރާ  13ދެންނެވީމެވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގިއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަ

 ނިމުނީ. 6ނިންމަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަްށ ، 2111/13ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވައިފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޙަސަން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް ، 2111/13އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަ

 މި ނިމުނީ. 7އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. އެެޖންޑާ އައިޓަމު 

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަްށ އަޅުަގނޑު ދާނީ. ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެްއގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން.  8އަިއޓަމު އެޖެންޑާ 

 ނެތް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެފަދަ ކުެށއް އިޞްލާޙުކުާރކަށް މިއަދަކު ވެސް

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތިދާއީ ބަހުސް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް.އިބް -9ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިޓަުމގެ ދަށުން ވެސް މިއަދަކު ަމސައްކަެތއް ނެތް.މި ހުރި މަސައްކަތް. މި އަނުނި -11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައުލަތުގެ މުސާރައިެގ ސިޔާސަތުގެ ބިލު ކޮމިޓީ  -11.1ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  -11އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

އެޕްރީްލ  23ރެްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މަރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކު

އިޞްލާޙު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނިޒާމާ ބެޭހ  3ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް ލިބިފަިއ ވަނީ 2113

ގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މާފަންނު ހުޅަނގު ޢަބްދުއްރަޙީމު. )ވަ هللا މައްސަލަ އެްއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދެގ  28ގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވގެންދިަޔއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފައި ވާ ސިޓީފުޅެއް މަޖިލީހަށް ިއއްިވ  1)ހ(ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، އަދި  111ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި  111މައްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(އާ ހިާސބަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެްސ ކަމެްއގަިއ ެއއްެވސް ތާުކ  111ހ(، ވަނަ މާއްާދގެ ) 111

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ަމްއސަލަ، ލޯނުެގ މައްސަލަ، އަިދ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މާލިްއޔަތު 

ނުޖެހޭ. އަށް ފޮނުވާކަށް މައްސަލަތައް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ދިނުމުގެބުނާ ލޯނާއި ގެރެންޓީވަނަ މާއްދާަގިއ  5ޤާނޫނުގެ 

އެއްކޮށް އަންނަ  ޖެހެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ އަށް މި މައްސަލަތައް ފޮނުވަން މި މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އްަބސްވެަފއިވާ ގޮުތެގ އެ ރިޓީ ލީޑަރާއި މެޖޯރިޓީ ލީޑަުރ ޭއރުެއއީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯ މައްސަލަތަކުގަ.

މެިއަގިއ  21ވޭ  އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ މި ސިީޓގަިއ ބަޔާންޮކށްފައި އެބަ ،މަތިން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މާތު ލިބިފައިވާކަން. އަްށ މަޢުލޫ ބޭއްވޭ ައއި.ީޑ.ބީގެ ޖަލްސާެއްއގެ ހަވާާސގައި މިކަން ކުރުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އާއި ފަިއސާެގ  ލަތުގެ އެހީޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ލިބެންޖެހޭ ދައުމިފަދަ ބޮ އަށް ހުރި ޤައުުމގެ ތަރައްޤީ ، އެހެންވީމާ

ކަންތައްތަުކގައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އެއްބާރުލުންތަެކއް ދޭން. 

އަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުަގއި މި  ރާ ޮގތުގައި މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު، . އެހެްނީވމާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި މަްއސަލަ  ރީަގިއ ފޮނުވާފަިއވާ މަްއސަލައަަކށް ވެފަިއ،ައކީ މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީއިން ީމގެ ކު މައްސަލަ

 ޖެހޭނެ. ޓަށް ެއހެންވާތީ މިއަުދެގ ޖަލްސާގައި މިއަށް ވޯ ދިރާސާކުރެވިފައި

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ިވދާޅުވި ސަބަބުތަކަށް މި މައްސަލަ މި ފޮނުވީ. ައށް  ޓަަކއި ައޅުގަ

ބަޖެުޓަގިއ  ،އިރު އެކަމަށްލުގެ މަތިން މި ލޯނުތަކަކީ ބަޖެޓު ފާސްކުރިގެންދާ އުސޫއެީއ، މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން

ނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ ނޑުމެން ކުރިއަށް އުސޫލުތަުކގެ އެކަމަށް ކަ ގެންދާ ލޯނުތަެކއް. މީކީ އަލަކަށް މަޖިލީހަށް މަތިން އަޅުގަ

ެވސް  ކަމުގައި މި، ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ މަލުކުރަމުން މިނޫން. މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަ ެއއް އައި މައްސަލަ

މަލުކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް. އެހެންވީާމ، ޢަ ވެސް ކުެރވެން ޮއންނާނީ މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުިރންއަޅުަގނޑަށް ޢަމަލު

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްކަަވމުން މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ގެްނދަނީ. އަދި ޢިއް މި އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވިދާޅުވުމުން ައޅުަގނޑު ހިތާމަ ނުދޭ ވާަހކައެއްބާރުލުން ލީހުން ދަނީ ގޮުތގަިއ މަޖި ުކރަން. އަުޅގަ

ގެ ިސޔާސަތުގެ ބިލު ރައި( ދައުލަތުގެ މުސާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހުއަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން. ސަރުކާރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ 

ެދއްވުމަށް އެ ކޮމިީޓެގ ހަޅުއްވާ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުްއވައިކުރެއްވުމަށް ހުށަކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހަށް ރިޢާޔަތް
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ނުޑ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މް ރަޝީދަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާފަިއވާ ދައުލަުތެގ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަލުން ވިސްެނވުމަށް މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

ކުރަްއވައި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަކީ އިން ދިރާސާ ތިޞާދީ ކޮމިޓީސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު އިޤްމު

ކުރެއްވުމަްށ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤު 91ުނއަސާީސގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައި ޤާނޫ

ފޮނުވުނު ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ ބިލު އަުލން ވިސްނުމަށް ރައްޔިތުންެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިަހށް

މަށް ކުރައްަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުސިާޔސަތުގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާ ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ،މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނު ހިނދު

ތަމަ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަ ވަހުވަނަ ދު 2113ރޗް މާ 3އަށް  ިތޞާދީ ކޮމިޓީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤް

 ވަނަ މާއްާދެގ  91ާވއިދުގެ ގުިޅގެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަ ވަނަ ޖަލްާސ އިން ފޮނުވުމާ 3ދައުރުގެ 

ަވއި ބިުލގެ މަަސއްކަްތ ުކރައްދިރާސާ، ތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމަނުްއވައި ގޮތުެގ މަތިން ެއ ިބލު އިޤް ވާ)ހ(ގައި 

ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ސިޔާސަުތގެ ބިލަީކ ކުޅުުދްއފުށީ ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. ދައުލަތުެގ މުސާރަިއގެ  ފަިއވާކުރައްވާފުރިހަމަ

ބިލުތަކާއި ހުށެހެޅޭ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް. އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީ އަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ބިލުަތކާިއ ގުޅޭ  ހިމެނޭ ސަރުކާުރެގ ދާއިރާތަކާ ާދއިރާަގއި ގެމިޓީގެ މަްސއޫލިްއޔަތުކޮއެ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން 

ކުރުމުގެ ގޮުތން މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ގުޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާާސކުރަްއަވއި އެފަދަ ބިލުތަާކ އަިދ މައްސަލަތަކާ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  114ާއއި  ވަނަ ާމއްދާ 113މަސްއޫލިއްޔަތު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ެއއް. ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިިއރު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނި ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ކޮމިޓީ

ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް ނމާމި -2ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު.  -1

ދާއިރާެގ  ގަލޮޅު އުތުރު -4 ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު.ހެ މެދު -3ގެ ނައިބު ުމޤައްރިރު. އިބްރާހީމް، ކޮމިޓީ

އިރާގެ މެންބަުރ ކެލާ ދާ -6 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.މާފަންނު ދެކުނު ދާއި -5 هللا.މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ންބަރު އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ -8 ޙައްމަދު އަސްލަމު.ގެ މެންބަރު މުހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ -7 މަޢުޞޫމު.هللا ޢަބްދު

އިރާގެ މެންބަރު ގަމު ދާ -11މުޙައްމަދު،  އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމުމީދޫ ދާ -9 ޙަމީދު.هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ށް ގެންދެވުުނ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ. މި ބިލުމަދު ޤަސަމުތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް -11 ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ގޮެތއް ނިންމުމަށް  ުކރައްަވއިސިާޔސަތުގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާ އަްށ ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ތިޞާދީ ކޮމިޓީގޮތް. އިޤް

އަށް  ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީ 1ވަަނ އަހަރުގެ ކޮމިޓީގެ  2113ބޭްއވުނު މާރޗްަގއި  12ފޮނުއްވުމާ ުގޅިގެން 

މި ބައްދަލުވުުމަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  .ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުނު ޅޭގު  ނުއްވާފަިއވާ ބިލުތަކާފޮ
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ނޑައެުޅްއވި. އެއަށްފަުހ  128ގަާވއިދުެގ  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުްނގަިޑ ކަ

ެގ އެއް ވަިކވަކިން ކޮމިޓީ ކޮންމެ ނުކުތާ ވާަގއި ފާހަގަުކރައްވާަފއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު 

ނިންމެވި އިން ދިރާސާކުރައްަވއި  ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ދިރާސާކުރަްއވައި މަޝްވަާރކުރެްއވި. އެއަށްފަހު މި ބިލު

ގަިއ 1ޖަދުވަލް ފުޅު މި ރިޕޯޓުގެ ކުރެއްވި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ސިޓީތުގެ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ފުރިހަމަގޮ

އި ފާހަގަކުަރއްާވ ވަނީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލު އަނބުރާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގަ އެ 

ސިވިލް އޭިވއޭޝަްނ  -1ިއން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވިަފއިާވ ކަންތައްަތްއ  މެދު ކޮމިޓީ ކަންތައްތަކާ

ވަނަ  1ސިޓީގެ ، އި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމާގޮުތގައި ބިލުގަ  އެ މާއްދާގެ، މާއްާދ އުވާލީމަ ވަނަ 47އޮތޯރިޓީގެ 

މަލުކުރަން ވަނަ މާއްާދަގއި ެއ ޤާނޫނަށް ޢަ 47މާއްދާގެ )ހ(، މޯލްޑިްވސް ސިވިލް އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނުގެ 

ވަޒީާފގެ  ގެ މަޤާމުތަކާއިރާ ުމވަްއޒަުފންތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮތޯރިީޓަގިއ މަސައްކަތްކު ފަށާތާ

މަސްދުަވސް ތެރޭގައި އެްއގޮތަކަްށ  4ތްތައް ަކނޑައެޅުމަށްފަހު އާއި އިާނޔަ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި މުސާރަ 

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ  ،ކަމަށް ވީ ހިނދު އެއް ލީ މާއްދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޤާ ވާނެޢަމަލުކުރަން

ވަނަ  47ވެސް ސިވިލް ޭއވިޭއޝަން ޮއތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  ކުރަން ފޮނުއްވިއިރުުތގެ ބިލު ތަޞްދީޤުރައިގެ ސިޔާސަމުސާ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހެން  25އަދި ބިލުގެ ، ފަހަނައަޅައި ގޮސްފަިއ ވާތީއާ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ާތރީޚުތައް

ނޑައެޅުުމގެ ބާރު ނެ  ވޭ އުސޫލުތަްއ ކޮމިޝަންގެ ަމއްަޗށް ބަދަލުކުރެ ޝަލް ޕޭޤާނޫނުތަކުން ލިބިދީފައިވާ ުމސާރަ ކަ

އެވެ.  ކަމަށް ފެނެ ވާއްޔާ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންބޮުޑވުން ހައްުލވެފައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރި ،ހިނދުބަޔާންކޮށްފައި ވީ

މަޤާމުތަކާއި ކީ މުސްތަޤިއްލު ވަނަ މާއްދާގެ ރޫޙަ 112ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ .ސިޓީގެ ެއއްވަނަ ނަންބަރު )ށ( އަދި )ރ(

ނޑައެުޅމުގެ ބާ ދީފައިވާ ކަމަަކްށ ރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ގަިއ ބަޔާންކުެރވިފަިއާވ އަދި )ރ( ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުވާ ސިޓީފުުޅގެ އެްއވަނަ ނަންބަރު )ށ( ،ވީހިނދު

އެްއގޮތްވާ މާއްދާަތކެއް ކަުމަގއި ވާތީ އެ މާއްދާ ުއވާލަން  ދާތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާިއވާ މާއްޤާނޫނުގައި ދެންނެވިފަ

ވަނަ މާއްާދގެ ުނކުތާ )ށ(ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޤާނޫނުތަކުަގއި މުސާރަ އާިއ  1ސިޓީގެ  3އަށް ނުފެނުނެެވ.  ކޮމިޓީ

ވަނަ މާއްދާ،  5 ،ަވނަ މާއްދާ 4އިތުރުން ދި އޭގެއަ، މެދު ލައާފަިއވާ މައްސައިނާޔަތްތަުކގެ ބައިތައް ބިލުަގއި އުަވއިލާ

ގައި ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ހާލަތްތައް ފިޔަަވއި އެހެން ވަނަ މާއްދާ  8ވަނަ ާމްއދާ،  7، ވަނަ ާމއްދާ 6

، ންގުމުގެ ބާރާުކގެ ވެިރކަން ހިހެދުމުގެ ބާރާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާތަޖޭގެ ސަލާމަތީބާރުތަކާއި ޤާނޫނުހާލަތްތަކުގައި ދިވެހިާރއް

ދާއިުރ ާއއި އިާނޔަތާ އަދި ވަިކެވގެން ފުންެގ މުސާރަވަން މުައއްސަސާތަެކްއގެ މުަވއްޒައަދި އެހެނިހެން ހުރިހާ މިނި

ކުރުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ދެވޭނެ އިނާޔަތްތައް ަކނަޑއަަޅއި، ތަންފީޛު

ަފިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ސަރުކާރާއި ބަޔާންކޮށް ަގއިމިާހރުވެސް ބިލު ނެއްގެ ަމްއޗަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައިއޮންނަ ޕޭ ކޮމިޝަ

ގުޅިެގން ކުރެވޭ މަސައްކަެތއްގެ ޮގތުގައި އޮތުމަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
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އަދި ޝަރުޢީ ، ންގެ މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނާރައްޔިތު މާްއދާ. ވަނަ 9ވެ. އަދި އެ ކަމަށް ފެނެ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފާސްކުާރ  96ެވސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ދާއިރާގެ ުމވަްއޒަފުންނަކީ

ގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާ 25ބިލުގެ  ،ދޭ މުވައްޒަުފންތަކަކަށް ވެފައި  އާއި އިާނޔަތް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މުސާރަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަަވިއ އެހެން ހާލަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި 

ނަޑއެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުަވއްޒަފުންނާިއ  ،ހިނދުޅުމުގެ ބާރު ޕޭ ކޮމިޝަނަްށ ލިބިދީފައި ވީމުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

ތަުކގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ އުސޫެލްއގައި މުސާރަ ޭޕ ކޮިމޝަންގެ މަސަްއކަތްފުންގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މުަވއްޒަ

ހަވާލާދިނުމުގަިއ  އާއެވެ. މަތީގައި ދެންނެވި މާއްދާ ކަމަށް ނުފެނެ ކަމަށް މި ބިލުން ދޭހަވާ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ، . މި ބިލުގެ ޤާނޫނަށ11ްމާއްދާ އެ ވަީނ އަލުން އިޞްލާޙުކުރެވިފަ.  އެ ،ރަނގަޅު

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް  61ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން  56ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، 2118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބުނެފައިވާ އުޖޫރައާ ބެހޭ ލަފާގެ ބޯޑާ ބެހޭ މާއްދާތައް ުއާވލަންވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ނުކުާތއާ މެދު، ސިޓީެގ 

ނުކުތާ. މަތީަގއި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް ބިލު އެ ވަނީ އަލުން އިޞްލާޙުުކރެވިފަ އެވެ. ދެންނެވި ދެ  ވަނަ 11

ވަނަ ދުވަުހ  2113ޭއޕްރީލް  2ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބިލުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމަވާފައި ވަނީ 

ބައްދަލުވުމުގަ ެއވެ. ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރައްވަިއ  ަވނަ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2113ބޭއްވި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ 

ަގއި އެ ވަނީ ެއވެ. މި ބިލު ިދރާސާކުރެްއވުމަށް އިޤްތިޞާީދ 2ފުރިހަމަކުރައްވާފަިއވާ ގޮުތގެ މި ރިޕޯޓު ޖަދުވަލް 

ންތަކަށް މެންބަރުން ބައްަދވުލުން ބޭއްުވނެވެ. އަދި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު 3ކޮމިޓީގެ 

. ކޮމިީޓގެ 5ގަިއ ެއ ވަނީ އެވެ. 3ވަަޑއިގެންެނވި ނިސްބަތް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ހާޒިރީެގ ތަފްސީލު ޖަދުވަލް 

ނިންމުން. ވީމާ، އަލުން ިވްސނެވުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ިސޔާސަތުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ 

އި ިއޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މައްަޗށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި މި ބިލާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ ަމތިން ނިންމައިދެއްވުން އެދި ިމ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް  އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު

ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަަމށް ޓަކައި ޝުކުރުދަންަނވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް މި މަސައްކަތް 

ޕޯޓަށް ތިން އިޞްލާޙެއް ނިންމަވައި މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ރި

އިޞްލާޙު.  2ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުން  83ިއޞްލާޙު، އަިދ  1ވަަނ މާްއދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން  83ހުށަހެޅިފައިވޭ. 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  83އަޅުަގނޑު މިހާރު މި އިްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ 

 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު. ދަށުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

` ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއަދު ައޅުަގނޑު ހުަށހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ޑީ.އާރު.ޕީ އާއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ކުރަން. އަޅުަގނޑު އިްޞލާޙު ހުށަހަޅައިލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުނުދެއްވީތީ ހިތާމަ

ނޑު ބިުލގެ  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަށް  18ރައީސް، އަުޅގަ

ޤާނޫނީ ހަިއސިއްޔަުތގެ ދަށުން މުސާރަ  . މި ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައިވ18ާޢަމަލުކުރުން 

ނަޑއަަޅއި ނުވަތަ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތު އެކުަލަވއިލައި، ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ކޮމިޝަންގެ  ކަ

 ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައޭ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން. ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ތާއީދުކުރަްއވާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް އަުޅގަ

 އަޙްމަދު އާމިރު. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅު  އްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގެ ދަށުން ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު  83ގަާވއިދުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހަޅުްއވާަފއި އޮތް ިއޞްލާޙު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުމެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ.  4ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  . 4ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުަމށް އަޅުގަ

ޔަތްތަްއ ދެން އިތުރުކުރާ އަކުރުގެ ނަންބަރުޖަހަން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ އާއި އިނާ

ނޑަެއޅުމުަގއި ދައުލަުތގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މެދުަގިއ  ނަޑއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތއް ކަ ކަ

ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިގެންނުދާނޭ އުސޫލެްއގެ މަތިން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ަކނަޑއެޅުމުަގިއ 

 ރުޝާދުދިނުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފަޔާއި އި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއުކވުން:

 ލިޔުމުގަިއ، ފޮނުއްވާަފއި އޮތް ލިޔުމުގައި އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން. އިރުޝާދު...

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 ދިނުން. މާފުކުރައްވާ! ލަފަާޔއި މަޝްަވރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތާއީދުކުރަްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

 ހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުުކރަން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުުރކުރުމަށް  19ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގެ ދަށުން ބިލުގެ  83ގަާވއިދުގެ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން: 

ވަނަ މާްއދާގެ )ކ(ެގ ފަހަތަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް. އަރިމަތީ  19ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުެގ 

ނޑަެއޅުން. ޤަނޫނުއަސާީސގެ  ސާރަ އާިއ ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން މު 112ސުރުޚީގައި މުސާަރިއގެ ިސޔާސަތު ކަ

އިނާޔަތްތައް ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ އާއި ިއނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި އެ ފަާރތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދައުލަތަށް 

ލިބޭ މިންވަރަށް ބަލައި، އަދި އެ ފަރާތްތަކުން މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް ނެތި މަސައްކަތަށް ހާޒިުރނުވާ ދުވަސްތަކަށް ބަަލއި ެއ 

ނ ނަޑއެޅުން. ފަރާތްތަކަށް ކަ ނޑުަތްއ ކަ  ަޑއަޅާފަިއވާ މުސާރަ އާއި އިާނޔަތްތަކުން ުއނިކުރުން ލާޒިމު މިންގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއީދުކުރަްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން. ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

 ރިޔާޟު ރަޝީދު. 
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 ރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއި

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަްތތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް ަގޑިއިުރގެ ަބހުސް އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓާ މެދު ކުރާ. އަޅުަގނޑު ިޢއ1ްދެން މި އޮތީ 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަުމން ގެންދާނަން. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ތަރުތީބަކުްނ އަޅުގަ

 ޢަލީ ރިޟާ. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަޑއެުޅމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދައުލަ ތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތު ކަ

ނޑުމެންނަށް  ފާސްކޮށް، ެއ ތަޞްދީޤުުކރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ފޮނުަވއިލެވުނު ާހލަތުގައި އަުޅގަ

 ފެނިގެންދިޔައީ ތަންކޮެޅއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު.ނިޒާމާ ބެހޭ  މައްސަލަ އެއް، އޭދަފުށީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ ދާ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު އެކަން ަރނގަޅުކޮށްލަން. ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި މެންބަރު މުއްޠަލި ނަޑއެިޅގެން އިތުރުފުެޅއްހެްއދެވީތީ އަުޅގަ ބު ދެންމެ ކަ

ނަޑއެިޅގެން ދޮގެްއ.  މިތާ މަޖިލީހުގައި ތިބި އެްއެވސް މެންބަރަކު ވޯޓުނުދީ އެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަކީ ކަ

ނޑަކަްށ އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަށް ސިއްުރ، ުކއްލި މައްސަލަ އެ  އް ލާިއރުގައި އެހެން މީހުންނަށް އެނގުމަކީ ވެސް، އަުޅގަ

ނޭނގޭ ލީ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ދޮގުނުހަދާށޭ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންނަށް އުޅޭ ގޮތަށް. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ 

އި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް. އެހެންވީމާ، އަުގވަްއޓާލުމަށް ޓަކައި. ެއަކމެއް ނުކުރެވޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެމް ރާއްޖޭަގއި އޮތީ. ާރއްޖޭގަ 

 ރާއްޖޭަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ައގު...
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. 

ަސލަ އެއް ހުށަހެުޅއްވުމުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުގެ މަތިން ކުއްިލ މައް

ފުރުޞަތުދިނުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މެންބަރުންނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ފޮނުވަން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

އެ ހުށަހަޅުއްާވ  މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މި ކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަމެއް

މެންބަރަކު ތާއީދުހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެންެދވުން. މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު ވޯޓުދެްއވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން، 

ނޑު ފުރުޞަރެއް ނާރުވާނަން. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަދެްއކުމަކަްށ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެ  ރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް އަުޅގަ

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފައި އޮތް   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ވެއްެޖއްޔާ އެހެން ނިޔަތެއް މި ކަމުގައި ވާހަކަ. މީގެން ވެސް އެނގެީނ ޙަޤީޤަތު ގައި އަުޅގަ

އޮތުން ވެސް ކައިރި. އެއީ މަކަރުވެރި ބަެއްއގެ ތެރެއަށް ކޮންމެ ކަހަލަ ކަމެއް ިވޔަސް، ކިތަންމެ ރަނގަޅު ކަެމްއ 

ކޮށް މަަކރުހެދުމުގެ ރޫޙެއް އެބަ އޮތް. ވިޔަސް ހުށަހެޅީމަ އެ މަކަރު އަލުން އަނބުރާ އެހެން ގޮތަކަށް މަކަރު އިސް

ނޑުމެން ފާހަގަކުެރވެނީ.  އެހެންވީމާ، ވަރަށް މަކަުރވެިރ ގޮތަކަށް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިލާފައި އޮތްކަން ައުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް  25ބިލުގެ 

ސާސީން އިސްތިސްާނ ހާލަތެއް ގެނެސްފައި އޮތް ކަމެއްަގއި ހުރިހައި ބާރެއް ިމ އޮތީ ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ދީފަ. ޤާނޫނުއަ

އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ސާފުޮކށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރަގިއ އެ މާއްދާަތއް ރަނގަޅަށް ރިޔާޢާތްނުކޮށް، ދެން ހަމަ 

ނޑުމެންނަކަްށ އެހާ އަލެއް ނޫން. ދެން އަވަްސކޮށް ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ. މިއީ މި ސަރުކާ ރުގެ ހާލަތު. ދެން އަޅު

ހަމައެއާެއކު މިއަދު ހުށަހެޅު ިއޞްލާޙެއް ައޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ، ޕޭ ކޮމިަޝނުގެ ނިންމުންތައް މަޖިލީހަށް 

ރިއްޔާ އަށް ވެސް އަނެްއާކ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަ މާއްދާއަކަްށ ހުށަހެޅިގެންދިަޔ އިޞްލާޙަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަކަށް އަެނއްާކވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކޮންމެހެން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ުހށަހަޅަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން މި ބިލު ވީހާ 

ކަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް މީ. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ލިޭބ އަވަހަ

މުސާރައިގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިނަ ތަފާތުކުރުންތައް އެބަ ހުއްޓޭ. ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތައް އެބަ ހުއްޓޭ. އެންމެ 

ދައުލަތުން ުމސާރަ ލިބޭ މީހުން މިއަދު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިއުމަކީ ރުފިޔާ  3111ރުފިާޔ،  2511ކުޑަމިނުން 

ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް އަދި މަތީ ފަންތީގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މުސާރައިގެ އެއް 
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ރެވޭނެ މަެގއް މި ބިލުން ސިޔާސަތެްއ، ެއއް އޮނިަގނޑެްއގެ ތެރޭަގއި އެއް ގޮތަކަްށ، ެއއް މިސްރާބަކުން ދަތުުރކު

ފަހިވެގެން ދާނެ. ޭޕ ކޮމިޝަުނގެ މަްސއޫލިއްޔާތުަތކުެގ ތެރޭަގއި މި ހުރިހާ ކަެމއް ހަމަޖެހިފައި އެބަ އޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި 

ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ނުބައިކޮށް، ަވރަށް ނުލަފާކޮށް ރައްޔިތުންނާ 

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑެތި އޮޅުްނވާލުންތަކާ، ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ދޭތެރޭގައި ކަން ތައް ކުރަމުންާދ ތަން. އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން އިތުރުފުުޅހައްދަވަމުން ދާ ތަން. އެހެންވީމާ، ވަޒީފާަތކަށް މީހުން  އޮޅުވާލުންަތއް އޮުޅވަމުންދާ ތަން. ކަ

ކަށް މީހުން ނެގުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކެއް އެބަ ގެްނގުޅޭ. ނެގުމުަގއި ވެސް، ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް ވަޒީފާތަ

ހަމަ ވަކި ޕާީޓއަކަށް ޮސއިުކރީމަ ވަޒީފާ ލިބޭ ގޮތަށް. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ސެޓިފިކެަޓކަްށ، ފެންވަރަކަްށ އެ އޮންނަ 

ރުމެއް ެނތް. ހަމަ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުާރ އެްއވެސް އުސޫލަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމެއް ނެތް. އެްއވެސް ުއސޫލަކަށް އިޙްތިރާމުކު

މީހާ މައްސަލަ އެއް ނެތް ޮކންމެ ހާލަތެއްގައި ހުރި ނަމަެވސް ކިތަންމެ ރަނގަޅު މަތީ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމެއް ލިބިފަިއ 

ްއ ތިބި އެ ވަޒީފާ އަށް ޤާބިލު މީހުން ހަމަ ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބާ ވެސް މި ފެންނަނީ ވަަރށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްތަ

ކުރަމުންދާ ތަން. މިއީ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްަޔތުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިފަދަ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެކަހަަލ  ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ގޮތްތަކެްއ ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރެޔާއިދުވާލު ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ާއދޭ. މިސާލަކަށް ހަނިމާދޫގައި ކިތަންމެ ބައިވަރު މައްސަލަ ަތކެއް އަުޅގަ

ވަޒީފާތަކަްށ އެންމެ ފަހުން ެނގި ފަރާތްތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ެވސް ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތީ ހަމަ ޤައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީ އަްށ 

ސް، އަދި ފެނަކަ ކޯޕަޭރޝަންގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ސޮއިކޮށްލީމަ ަވޒީފާ ލިބޭ އުސޫލަކުން. އެހެން ތަންތާނގަިއ ވެ

އެ ދަނީ އެހެން. ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ސޮއިކޮށްާލއިރަށް ހަމަ މައްސަލަ ެއއް ނެތް ކިތަންެމ ވަރަކަށް ވިަޔސް، ބޮޑެިތ 

ރައީްސ.  މުސާރަތަކުގައި އެތައް ބަިއަވރު މުވައްޒަފުންތަެކއް އެބަ ނަގާ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ޤާބިލު، އެކަށޭނަ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ލާފައި ތިްއބާ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔައިމަ އަުޅގަ

ދޭހަވަނީ މި ސަރުކާރުގައި ހުިރ ނެތިނުބައިކަން. ނޭއްގާނީކަން. ވަރަށް ނޭއްގާީނކޮށް، ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުާރ 

އް ވެސް ނޫން މީކީ. ދެން  ސަރުކާރެކޭ ިކޔަން އެބަ ޖެހޭ. ބަޔަކު އެބަ ތިބިތާ މިކަމާ ސަރުކާރެއް މީ. ސަރުކާރެ 

ހަވާލުެވގެން. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި، ިމފަދަ ފަރާތްތަކަކާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ހަރުކަށި ގޮަތކުން، 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މި މަޖިލީހުން މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައި  ވަރަށް ހަރުކަށި އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޢަޅުގަ

އޮތް ބާރާ، މެންބަރުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރާ މިހާރަށްވުެރ ބޮޑަށް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި ބޭނުންކޮށްފި ކަމަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެްއ އަންނާނެހެން. ބިލުތައް ދިާރސާކޮ ށްފައި ުނވަތަ ބިލުތަްއ ވަންޏާ އަުޅގަ

ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ފޮނުވައިލީމާ، އަނބުރާ ފޮނުވުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އާަދ އެއް. އެއީ އާ ކަެމއް ނޫން. 

ނޑުމެން މި ދަނީ ވަރަށް ކައިރިން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އަޅުގަ
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ވަނަ ުދވަހުަގއި މިަކން  7އޮީތ ސަތޭކަ ތިރީހަކަށް ުދވަސް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ސެޕްޓެމްބަރު  ބަލަމުން. ދެން ބާކީ

 އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ އެއްުބރުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ތުގެ ބިލެއް އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެންމެ އާދެ! ދައުލަތުގެ މުސާރަިއެގ ސިޔާސަ

ނޑު ވެްސ  ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ޝުކުުރދަންނަވަން. އަޅުގަ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކި ބޭފުޅާ ވެސް ވާހަކަެދއްކީތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މިއީ  އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު މި  ނުޑ ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ އެްއ ހަމައަކީ އަުޅގަ ކަމެކޭ. އެންމެ ބޮޑަށް މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައުޅގަ

މިހާރުވެްސ  ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު. އަޅުަގނުޑ މިއަދު ހުށަހެޅި އިސްލާޙަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދިމާލަށް ވަރަށް ގިނައިން

ނަޑއަޅާ ަބއެކޭ ަރއްިޔތުންގެ މަޖީލީހަކީ. އެީއކީ  ރައްޔިތުން އަތްިދއްކުރަމުންަދނީ އަމިއްލަ އަށް މުސާަރ ކަ

ނޑުމެން ުކރި ކަމެއް ނޫން. ޤާނޫުނއަާސސީގެ  17އަޅުަގނޑުމެން މި  ވަނަ ާމއްދާަގއި  112ވަނަ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުސާރަ ެއއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ަހާވލުކޮށްފައި ނޑުމެން ައޅުގަ ވާ ކަމެއް. އަދި މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނަޑއެއްނޭޭޅ، އެއީ ކުރިން  ނޑުމެންނަކަށް ކަ ނަޑއެއްނާޅަން ހަމަަގއިުމ ވެސް. އިތުރު މުސާރަ އެއް އަުޅގަ ކަ

ނޑަެއޅުމުަގއި  މަޖިލީހަށް ހޮވުނުއިރު ވެސް ަކނަޑއަޅާަފއި އޮތް  މުސާރަ ެއއް. ދެން އެ 17އަޅުަގނޑުމެން  މުސާރަ ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު  112ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަންޏެއް ނޫން. 

ނޑިޔާރުންނާ، މިފަދަ ހުިރހާ މަޤާމުތަކަކަށް މުސާރަ  ހުތިހާ މަޤާމުތަކާއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޒީރުންާނއި ފަ

ނަޑއެޅުމުގެ  ބާރުދީފައި ިމ އޮންނަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. އޭގެތެޭރގަިއ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް ވެސް ހިމެނޭ  ކަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކުާރ  ގޮތަށް އޮތީ. މުސާރައިގެ ހަމަހަމަކަން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭެނ މަސައކަތަށާިއ ޯއވަރަޓއިމަށާ އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްަތއް ވެ ސް ހަމަހަމަ އުސޫލަުކން އަުޅގަ

އުސޫލުތަެކއް އެބަ އޮންނަްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށް ވެގެންިދުއމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތަްއ 

ނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ ފަހަރެއް ގައި ވެްސ ރައްޔިތުންގެ އެަތއް ބަޔަކަށް އޭގެ ފަސޭހަ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު މި ހުށަހެިޅ  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ވަކި ނިަކމެތި ގޮތެްއ ހަދާކަށެއް ނޫްނ. އަުޅގަ

ފާސްވުމަކުން އަދި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އުިނވެގެންނުާދނެ. އެފަދަ ސިޔާސަތެްއ 

ނަޑއެިޅގެންދާއިރު ޭއގެތެޭރގައި ައޅުަގނޑުމެ ނޑަެއޅޭނެ ހަމައެއް ދީފައި އޮތުމަކީ ކަ ންނަށް މުސާރަތަކެއް ކަ

ނޑު މި ގޮތަށް ހުށަހެޅީ. ހަމައެއާެއކު ޤާނޫނުއަސާީސގެ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާީތވެ، އަުޅގަ

ނަޑެއޅިގެން އެބަ އޮތް ބަޔާންކޮށްަފއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ުމސާ 82 ރަ އުނިކުެރވޭނެ ހާލަތްތައް ވަނަ މާއްާދގައި ކަ

ބަޔާންކޮށްފަ. އެފަދަ ހާލަތަކަްށ އަތުެވއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުގެ ސައްތަ އިން ސައްތަ ވޯޓު ިލބިގެން ނޫނީ ކުރެވޭނެ ކަމެްއ 
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ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެފަދަ ހަމަ އެއް ދީފައި އޮތުމަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަމަކަްށ 

ހޭނެ ކަމެއް ޫނނޭ. އެީއ ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް ާތީއދުކުރައްަވއި، މި އިޞްލާޙަށް ބިރުގަންނަންޖެ

ޖަހާއިރަށް،  9ވޯޓުދެްއވުމަކީ އަުޅަގނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ދަންނަވާ ކަެމއް. ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ މި މަޖިލީހުގައި 

ޖަހާއިރު ހާޒިރުވާ ޕާޓީ އަީކ  9ޕާޓީައކަށޭ. ެއއީ މި މަޖިލީހަށް ހެނދުނު ހެދުނު ކުރާ ކަމެއް ކުެރވޭނީ ހަމައެކަނި އެްއ 

އެ ޕާޓީ ެއއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަޔަކަށޭ ކުރެވޭނީ. މަިޖލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުަށހެޅުމުގެ ަވގުތު މި އޮންނަނީ 

ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުއްިލ މިނެުޓ ކުރިން. އެ މަޖިލީހަށް ކުްއލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް  15މަޖިލިސް ފެށުމުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކުރަން މި ޖެހެނީ. ހަމަގައިމު ވެސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަޖިލީހުގަިއ 

ނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްކުރާހާ ހިނދަކު، ގަދަވެސަލާމަތުން ހުރެއްޖެއްޔާ އެ ވޯޓަކުން ައޅުގަ

 ރިޔަސް އަދި ތާއީދުނުުކރިޔަސް ޭއގެން ެއއްކިާބވެގެން ދިޔަކަނުދޭނަން. ތާއީދުކު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން، ެއ 

ވާ ެއއްެޗްއ ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެއްެޖއްޔާ ައޑުއަހާ މީހުންނަށް ފަސޭހަވާނެ. އެ ވިދާުޅވަނީ ވިދާޅުވާން ބޭނުން

އަޅުަގނޑު ވެސް ކުރިން މިާތ ދައްކަން، މިތާ ޕާީޓއެްއގެ ޮގތުގައި މިތާ މަަސއްކަތްކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އޭ. ެއ ބޭފުޅުން 

މިާޔބުކުރިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި ދެ ފުށް ދެ ހެދުނު މި ތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ލައިގެން ެއކަން ކާ

ނޑުމެން ކަހަލަ މީހުންނަކަށް މި މަޖިލީހަށް  ގޮތް، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮތް ހަމަ އެއް، އުސޫެލްއ ނެތް، އަޅުގަ

ާޔވެރި، އަދި އޭަނގެ އެްއޗެއް ލަިއގެން ފާހެއްނުކުެރވޭނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑަށް ެފނިގެންދިޔައީ ރަީއސް ނަޝީދުގެ އަނި

ނޑުމެްނ  ޚުދުމުޚްތާރު ކަންތައްތަކާ ދެކޮޅަށް، އަދި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އޭނަ ހިންގި ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު އަުޅގަ

މި ކޯލިޝަންގަިއ ތިބި، ނޫީނ މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުާރ ރައްޔިތުންެގ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ، ރަްއޔިތުން މާ ެވގެން 

މިއަދު ވެސް ެއކަމަށް ދެކޮޅުހަދައި، ަބއެއް ބޭބޭފުޅުން ބޭރަށް ނުކުމެ، ައނެއް ބޭބޭފުޅުން މި ތަނަށް  އުޅޭ ބަަޔކު

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް ދެއްކީމަ،  ހާޒިރުނުވި ތަން. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅުގަ

މެސެޖަކަށް ވެއްެޖއްޔާ މި މެެސޖު ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް މި ވާހަކަ މިއީ ބަަޔކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ 

ފޯރުކޮށްދިނިއްޔާ އެނގޭނީ. ިމތާ ކަންތައްތައް ކުރާނީ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މިތާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ. އެއީ 

ލަން ބޭނުންވޭ. މިއީ ަވިކ ޕާޓީއެްއގެ ގޮތަށް މަސަްއކަތްުކރާ ބަޔަކީ އެއީ. އަދިވެސް އެްއ ފަހަރު އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާ

ފަރާތަކަށް ޖެހިގެން ދައްކާ ާވހަކަ އެއް ނޫން. މިއީ އަަސރާ އެކު، ހިތާމައާ ެއކު ދަްއކާ ވާހަކަ ެއއް. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑައަަޅއި، އަދި ޕޭ  ރައީސް، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލަ އަކީ ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާަސތު ކަ

ނުވަަތ މުއައްަސސާ އެްއގެ ގޮުތގަިއ އުފެއްދުމަށް ަޓކަިއ ސަރުކާުރން ފޮނުވާފައި އޮތް ބިެލއް.  ކޮމިޝަނެއްެގ ގޮުތަގއި
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ނޑުމެން މިއަުދ  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު، ބޭނުންތެރިވެފަިއވާ ބިލެއް މީ. މި ކަންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުޮކށްފި ކަމަށް ވާނަމަ މިކަން އެންމެ ރަނަގަޅަކަށް ނުދާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނަޑއަާޅއިރު އަުޅގަ ނޑަައޅަިއ، އަދި ެއކަން ގެންދާނެ ސިޔާސަތެއް ކަ ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތު ކަ

ދު. ރައްޔިތުންގެ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ުހރި. މުސާރައިގެ ތަފާތު ވަރަްށ ބޮޑު މިއަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އަށްޑިހަ ފަސް ހާހަށް ވުރެ މަތީގައި އުޭޅއިރުަގއި، ައށްޑިހަ ހާހަށް ވުރެ މަތީގައި 

އުޅޭއިރު ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެބަ އެހެން މީހުންގެ މުސާރަތައް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ 

ހާސް ރުފިޔާ  21ގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޓީ އެލަވަންްސގެ ގޮތުަގިއ މިތަނުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން 

ނޑުމެން ެއބަ ވިސްނަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދު ކުރަނީ ކޮން މަަސއްކަެތއްޯތ  ނަގާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ށް ގެއްލުންދިނުން ފިަޔަވއި ދެން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ. މިތާނގަ. މި ތަނުގައި އަިއސް މި ތަނުގެ މުދަލާއި ތަެކއްޗަ

ނޑުމެން  މިއަދު ރައްޔުތުންނަށް ބޭނުްނާވ މުހިއްމު އެތަްއ ބަިއވަރު ބިުލތަކެއް ހުރީ ކޮމިޓީތަކުަގ. އެެހންވީމާ، މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަ ދު ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ބުނަމުން އެ ދަނީ ތިމަންނަމެންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ ޖިނާޢީ އުޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު މި މަޖިލީހުން 

ވަަނ  17ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އޮތް ބިލެްއގެ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ.  16ނިންމަދީފައިނުވާތީއޭ. މިހާރު 

ނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަމާ ެއކު މަޖިލިސް ނިމުމަކަށް އަ ންނަނީ. އަދިެވސް އެ އޮީތ ކޮމިީޓަގ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނަޑއަޅަން މި ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި، ައޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުަތއް ކަ

ރުފިޔާ.  4111މެންބަރުންނަށް މިހާ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭއިރު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުނިކަހާ މީހުންނަށް މި ލިބެނީ 

ނޑު މި އައީ މ. އަތޮުޅގެ ދެތިން ރަށަކަށް ޮގއްސަ. އެ މީހުންގެ ވަރަްށ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުން އެބަ ހުރި.  އާދެ! އަުޅގަ

 ޚާއްޞަކޮށް، މުލި، މުލަުކ، ދިއްގަުރ، މަޑުްއވަރީ. މި ބޭފުޅުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވެަފއި ތިބީ މި ކަންތަކާ... 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއަާޅއިުރ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައއްސަލާމް ޢަލައިކުްމ. ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާ ސަތުތައް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވިސްަނން އެބަ ޖެހޭ. މުސާރަ މި ދެވެނީ ދައުލަތުން. އެއީ 

ރައްޔިތުންެގ އަތުްނ ދެވޭ ަފިއސާ ެއއް. ަރއްޔިތުްނގެ އަުތން ދެވޭ ފަިއސާ މި ެދވެނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ 

ނޑުތަކަށް މަަސއްކަތްކު  ރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެްއޗެްއ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވަނީ ނަމަ، ޖުޑިޝަރީ ެއީއ މިންގަ

ދައުލަތުން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާ ދާއިރާ. ދައުލަތުން މުޅި އުމުރުދުވަހަށް އެ ބޭފުޅުން އެބަ ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭ 

ގޮތް ައޅުަގނޑު މިއަދު ވެސް ކުޑަުކޑަ މިސާލެްއ  އިނގޭތޯ. މިކަން މިހެން އޮންނައިރުަގއި އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާ
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ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަންތަކާ ގުިޅގެން. އިްއޔެ ނޫން ކުރީ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނޑައިފި  އަންަގވަިއގެން، އަޅުަގނޑު ޓީވީ ޕްރޮގްރާމަކަށް އަަރއި މާތްވެގެްނވާ ކޯޓުތަުކގެ، މާްތވެގެްނވާ ހުރުމަތް ކަ

ނޑުމެން މުސާރައިގެ ވާހަަކ  ކަމަށް ދަޢުވާ، ޖިނާޢީ ދަޢުވާ އެއް ކުރަން ފުލުސް އޮފީހަށް. ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

ދައްކާނީ ވެސް. މުސާރަިއގެ ވާހަކަ ދައްކަން ތިބޭ މީހުން އަނގަ ބަންދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، މިީއ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަ

މިސާލަކަށް އާދަމް މުޙައްމަުދ ޖޭ.އެސް.ީސގައި އިންނަަވިއގެން އެ ކުރެްއވި ކަންތައް ބައްލަވަން ހަމަ ެއ ބޭފުޅާ 

އޯ ވަން، ލޯ ސްޓޫޑަންޓަކު ވެްސ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުަގއި އިންނަަވއިގެން ގޮތް މި ނިންމަވަނީ. މިއީ ވަން

މޮޔަާވވަރުގެ ކަންތައްަތއް. މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ހަމަ އެހެންމެ މި މަޖިލީހުން ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ަވކިކުެރއްވި ަމއްސަލަިއަގއި ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ފުޅަށް މަތިން ފުއްމާލައިގެން މަޖިލީހުގެ ޓެރިޓަީރ 

ނޑުމެން ދަންނަވަމުން މި ދަނީ. ހަމަ އިހަށްދުވަހަކު ދެ ލޯޔަރަކު އަށް ވަ ދެ، ވަްއކަން އެ ކުރީ. މި ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ސަސްޕެންޑުކޮށްފި. އެ ބޭފުުޅންނަށް ސީދާ އެންމެ އަޢުލާކަން ބޮޑުެވގެންވާ ބޭފުޅުން އެއީ ޯކޓުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ދަްއކާއިރަްށ އެ ބޭފުޅުްނގެ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާ. ސަސްޕެންުޑކުރީ.  ވާހަކަދެްއކުމުގެ. އެ ވާހަކަ ީޓވީ ޕްރޮގްރާުމގައި 

ނޑު މައްޗަށް އެްއކަލަ  7އެ ބޭފުޅުންނަށް އިދާރީ ގޮުތން އެޅި ފިޔަވަޅު ދެން ބެޭލނެ ގޮތް ވެސް ނެތް ކަމަށް  އު

ނޑު މި ދައްކާ ނޑު މި ދައްަކވަނީ. އަުޅގަ ވާހަކަ އަކީ ސުޕްރީމް ކޯުޓ  މައްސަލަ ވެސް އުފުއްަލަވއިފި. މި ވާހަކަ އަޅުގަ

ބައްދަލުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަީކ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ތްރެޓުވެގެްނވާ ދުވަހެްއ. މި 

ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ ނުރައްާކވެގެްނވާ ުދވަހެއް، ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމަީކ ވެސް މި ފަހަކަްށއަިއސް. 

ނުޑ މި ދައްކާ ވާހަަކ ައކީ ދުިނޔޭގެ ަޤއުމުތަކުން ޖުޑިޝަްލ  އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ަދއްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުެމއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޤައުމުތައް ހަލާކަށް ވެއްޓިގެންެދއޭ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށް ވެސް  ހަޔާތްކެ

ނޑުެމން މި ދައްކަނީ . މިހާރު މި ދައްކާ ވާހަކަަތއް ދާނެ ގެންގޮސްަފއިެވއޭ. މި ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ސިޓިންރޫމުތަކަށް ޭގގޭގެ. މިާހރު ދާނެ ހޮޅުއަށިތަކަށް. މިހާރު ދާނެ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ަރށަކަށް، މުޅި ޤައުމަާށއި މުޅި 

ނޑު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް  ދުނިޔެ އަށް. ހަމަ އެއްކަލަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމު މެދުވެރިވެގެން މި ދަނީ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ައޅުގަ

ނާޑ މެދު ފިޔަަވޅު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ދަްއކާ ވާހަަކ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ ހުރިހާ  ގޮސް މި ވާހަކަ ެދއްކީމާ އަުޅގަ

ނޑާ މެދު ފިަޔވަުޅއަޅަނީ. ދެން އެކަމަކު މި ކަންތަްއ  ފަރާތްތަކަށް ވާސިލުވެަފއިވާނީ. ދެން މިކަންތަކާ މެދު އަުޅގަ

މި ވާހަކަ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންތައްތަްއ  ކިހިނެއްތޯ ހައްލުކުރާނީ؟ މި ދައްކަނީ

ނޑުމެންގެ ަދއުލަތުން މުސާރަދީފައި، އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރައްވާތީ ިހތާމަ އަކީ. އަުޅގަ

އެކަން ރަނަގޅުުކރުމަށް. މި މަސްއޫލިއްޔަތު މަސްއޫލިއްޔާަތކީ ކޯޓުތަުކގެ ފޯލްޓުތައް ހޯދައި، އެ ވާަހކަދައްަކއި 

ނުބަ އެއް ވާކަން، ިމ ޤާނޫނުއަސާސީ ދެނަހުރީ.  3އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްަފއި މި ވަނީ. މި ރާއްޖޭަގިއ 
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ނަޑކަށް ގެެނވިަފއި ވަނީ. ެއއީ ވެިރކަންކުރާ  އޭގެތެެރއިން ދެ ކަންތައް އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ޤާނޫނުއަސާީސާއ އެއް މިްނގަ

ޒާމާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އޮންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ނިޒާމު. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުތައް މި އޮތީ ހަމަ މި އޮތް ގޮތަށް. ނި

ނޑުމެން މި ގޯސްވަނީ.  މީގެ ކުރީަގއި ވެސް އޮތް ގޮަތށް. އެ ނުބައި ރަނގަޅެއް ނުވި. އެ ވާހަކަަތއް ދެއްކީމަ ައޅުގަ

ނޑޭނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ިޖނާޢީ ދަޢުވާ ކުރަން މި ފޮނުވަނީ. ވާހަކަަދއްަކއިގެން ކޯުޓގެ ހުރުމަތެއް ނުކެ

ނޑޭނޭ. އދ. އިން މި ރާއްޖެ އަށް އިހަކަށްދުވަުހ  ނޑޭނޭ. ރަނަގަޅުކުރުުމގެ ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ ނުކެ މާތްކަލާކޯ، ނުކެ

އޭ ކޯޓުަތކުގެ ހުރުމަތަކީ ފޮނުއްވި ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުައރ ވިދާޅުވީ ީކކޭތޯ؟ ޚުދު ކޯޓުތަކަށް ވެސް އެނިގގެންުނވެ

ކޮބައިކަެމއް. ޖުޑިޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސްއޭ ބުނީމަ މި މަފްހޫމު ވެސް އެނގިގެންުނވެއޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ  ކިހިނެއްތޯ ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްޮގތްވާ ގޮުތގެ މަތިން މަސައްކަްތކުރެވޭނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ ދެއްކި ވާހަކަ އަ  ކީ، ައޅުަގނުޑ ރީޓްރީޓުކުރި ވާހަކަ އަކީ އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ދެއްކި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  ދެއްކި ވާހަކަ ައކީ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއަރ ދެއްކި ވާހަކަ. ައޅުގަ

ވާހަކަ. އައި.ސީ.ޖޭ އިން ދެއްިކ ވާހަކަތައް. ކޯނީން ދެއްކި ޑްރާފްޓުކުރެްއވި ޕްރޮފެސަރ ޕޯލް ރޮބިންސަން ދެއްކި 

ވާހަކަ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން މަގުަމއްޗަްށ ނުކުމެ އެ ދައްކާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުަގނޑު ދެްއކީާމ 

މި ކަންތައްތައް ، އަޅުަގނުޑގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ. ކިހިނެއްތޯ މި ދެކޮޅުޖައްސާނީ. އެހެންވީމާ، ޖުޑިޝަރީން މި ބާވަތުގެ

ނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ އޮތް ހާލަތު މި އެނގިގެންދަނީ. ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  މިހެން ކުރާތީ މި މިސާލުން އެކަނި ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނ  ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޤައުމު ޕާކިސްތާނުެގ ދަރަޖަ އަްށ ގެންދަންއުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ޕާކިސްތާނުގެ ފަ

ްމވަންތަކަން ބެލީމަ ނޫނިއްޔާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާައކަށް ކުތިމަތިލެވެން ެވސް އޮތީކީ ނޫން. މި ދަރަޖަ  މީހެއްގެ އިސްލާ

އަށް ގެންދަންއުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް މި ރާއްޖެ އެއް. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އިހަށްދުވަހު އަންހެނުންނަށް ބައިސިކަލް 

ރަށް ާބވައިެލއްީވކީ ނޫން. އިރާުޤގަިއ ކޮފީތައްޓެްއ، ޞައްދާުމ ދުއްވުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންދިަޔއީ. މަތިން ވަޙީ އިތު

ޙުސައިންގެ ފޮޓޯ އެއް ޖަހާަފއި އޮތް ިނއުސްޕޭޕަރެްއގެ ަމއްޗަށް އަޅައިލީާމ، ކޮފީތައްެޓްއ ބަންޑުންޖަހާލީމަ އެ ފަކީރު 

ކޭ. ިމ ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައި ވަނީ ޖަލަށް ގެންދިޔައީ. މި ހާލަތަށް ގެންދަންއުޅޭނެ ކަެމއް ނެތޭ. މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކު ަޤއުމެ

 ޑިމޮކްރެޓިކު ޤާނޫނުއަާސސީ ެއއް. މި ނަގަހައްޓަން ައޅުަގނުޑމެންނަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ދެން ވާހަކަދަްއާކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ދެ 

ެއއް ކަމަކީ ސިާޔސީ ޕާޓީ ބަދަލުކުެރއްވުމާ ގުޅޭ. މަޖިލީހުގައި ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްުނާވ  ކަމެއް އެބަ އޮްތ.

މެންބަރެއް ގޮުތގައި ހުންނެިވ، ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުޅިަވޑަިއގެން 

ތައް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްާވފަ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ެގ )ނ(ގައި ބަޔާްނކުރާ ލިޔުން 1-29މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 
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ނޑު އިުޢލާނުކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮަތށް އައުާމ ުގޅިގެން މިހާރު 1-29ގަާވއިދުެގ  ގެ )ބ(ގެ ަދށުން މިކަން އަުޅގަ

ގައި ހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި . ހަމަެއއާެއކު ޑީ.ާއރު.ޕ31ީމަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ައދަދަކީ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަަޑިއގެްނ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  -29ކަ

ގެ )ބ(ެގ 1-29ެގ )ނ(ަގއި ަބޔާންކުރާ ލިުޔންތައް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުްއވާފަ. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 1

ނޑު އިޢުލާނުކުރަން. މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުިޅގެން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ  ދަށުން މިކަން އަޅުގަ

. އަދި މަޖިލީހުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ަވިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ 13ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެންބަރުގެ އަދަދަކީ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުީށ އަ 6މެންބަރުންގެ އަދަދު  މިހާރު މި ވަނީ  ށް ބަދަލުވެަފ. އަުޅގަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ދެތިން ނުކުތާ ެއްއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މުސާރަިއގެ ިސޔާސަތުެގ  ބިލުގެ ވާހަކަދެްއކޭއިުރ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން. މި ބިލަކީ ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލެްއ. މި ބިުލ ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ެއއްގޮަތކަްށވެސް ަދއުލަތުގެ ތަންތަުނގެ 

ނޑަައޅާކަށް ނޫން. މި ކޮމިޝަން އެކުލަަވއިލާފައި މުސާރައިގެ  ނަޑއަާޅ މުސާރަ ސީދާ މި ކޮމިޝަނުން ކަ ސިާޔސަތު ކަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ބިލަށް އެޕްރޯޗުކުރުމު ަގއި އެަބ ކޮމިޝަނެއް މީ. ފަންޑަމެންޓަލް އަސާސީ މައްސަލަ އެއް ައޅުގަ

ނޑު ނޑަައޅާ ތަންތަނާއި  ހުރި. އަޅުގަ ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުއްޓޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުސާރަ ކަ

ނޑައަާޅ  މީހުންނާ، މިނިވަން ނޑައަޅާ މީހުންނާ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން މުސަރަ ކަ މުއައްަސސަތަކުން މުސާރަކަ

ނޑަައޅާއިުރގައި ޭޕ ކޮމިޝަނުން ަކނޑަައޅާ ބެންޗުމާކުަތކަާކިއ  މީހުން. މި އެންމެން ވެސް މުސާރަ ކަ

ނުޑގެ ތެރޭަގއި ެއ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ބާރު ބޭ ނޑުތަަކކަށް ބަލައިގެން އެ މިންގަ ނުންކުރާށޭ. ރާއްޖޭގައި ފައިާސ މިންގަ

އަންނަ ައުގގެ ބަދަލާިއ ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދުެގ ދުެވއްޔާ، ާރއްޖޭަގއި އަންނަ އިންފްލޭޝަާނ، މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައގު 

 7ބޮޑުވުމާ، މީހުންގެ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންިދއުމާ، އަގުބޮުޑެވގެންދިއުމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާފައި 

އަހަރުން ޕޭ ކޮިމޝަން ބައްދަލުވެފައި ާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހުރި މިންވަރެއް ބަލާފަިއ، ރާއްޖޭަގއި  7ހަރުން އަ

ނަޑއަޅާފައި ަހ މަސްދުވަސް ފަހުން ދާށޭ.  ނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަ އިނާޔަތްތަާކއި މުސާރަތައް ުހންނަންޖެހޭ މިންގަ

ނޑަށް ބަލައިގެންނޭ ހައެއްކަ މަސްދުވަހަށް އަިއސްފައި ބައްދަލު ވެފައި މިކަްނ ކޮށްފައި ދާށޭ. ދެން އެ މިންގަ

ނަޑއަޅާނީ ވެސް، މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުްނ  ނޑައަާޅ މީހުންގެ މުސާރަ ކަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަ

ނަޑއަޅާ  ނަޑއަޅާނީ ވެސް. ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުާސރަ ކަ ނަޑއަޅާ މީހުން މުސާރަ ކަ މީހުން މުސާރަ މުސަރަ ކަ

ނަޑއެޅުމުގެ ބާުރ  ނަޑއަޅާނީ ވެސް. ކޮންެމ މީހަކު ވެސް އެ މީހެްއެގ ޤާނޫނީ ބާރު ބޭނުންކޮށް މުސާރަ ކަ ކަ

ނޑުތައް. އަދި ޕޭ ކޮމިޝަނުން ެއ  ބޭނުންކުރާއިރުަގއި މިންަގނަޑކަށް ބަލާށޭ ޕޭ ކޮމިޝަނުން ދީފައި އެހެރަ މިންގަ
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ނޑުަތއް ގެނެސްދޭނީ ަވކި ސިޔާސަތުތަ ެކްއގެ ދަށުންނޭ. ޕޭ ކޮމިޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ތަންތަނެއްގެ މުސާރަ މިންގަ

ނަޑއަޅައިދޭން ތިބޭ ބައެއް ނޫނޭ. އަދި އެކަމަށް  ނަޑއަޅާފަިއ، މުސާރަ ކަ ނާޑއަޅާފަިއ، މީސްމީހުންނަށް ދޭންވީ ކަ ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރުަތއް ަވކިކޮށްފައި  އެ މީހުންގެ ކިަބއިން ، ޓަކައި އެހެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހުރި މުސާރަ ކަ

އުނިކޮށްފައި ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި އޮންނަ ތަނެއް ވެސް ނޫނޭ. ދުނިޔޭގައި ޕޭ ޮކމިޝަންތަކަކީ ވަގުތީ ގޮތުން 

ބައްދަލުވާ، އެ ބަޔަކާ ހަވާުލކޮށްފައި އޮންނަ މަސައްކަެތްއ ނިންމާފައި އެނބުރި ރުޖޫޢަވާ ބައެްއ. ރާއްޖޭަގއި ވެްސ 

ނޑުމެން ވިސްނަންެޖހޭނެ މި ބިލު ނިމިގެންދާއިރު އެގޮތަށް ހެދޭ ތޯ މަަސއްކަތްޮކށްފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ބިލުެގ  މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު ަކނަޑއަޅާ ބިލެކޭ މީ. މިއަދު ވެސް އެއަށް ކިޔަނީ މުސަރައިގެ ސިޔާސަތު ކަ

ނޑައަާޅ ބިލެއް ނޫނޭ މީ. ޤާނޫނުއަސާސީ އާ އި ޤާނޫނުން އެބަ ހުއްޓޭ މީހުންތަކަކަށް މުސާރަ ވާހަކައޭ. މުސަރަ ކަ

ނޑުތަާކއި ހަމަތައް  ނަޑއެޅުމުގެ ބާރުދީފަ. ެއ ބާރުތައް ެއގޮތަށް ބަހައްާޓފައި މުސާރަިއގެ ސިޔާސަާތއި މިންގަ ކަ

ނަޑއަަޅއިދިނީމަ، ދެން ެއ މީހެއްގެ ބާުރ ބޭނުންކުރުމުގަިއ މި ދެންނެވި މިންަގނުޑތަކުގެ ތެޭރގަިއ ޢަމަލުކުރާ ޭށ ކަ

ނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ މިހާރު މި  ކިޔާފައި ިމގޮތަށް ިޑޒައިްނކޮްށފައި ފޮނުވާފައި އޮތް  ބިެލްއ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 އޮތީކީ އެ ގޮތަކަށްހެނެއް. އެެހންވީމާ، އެ ތަންކޮޅު ހަމަެއކަިނ ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

  އްެކވުން:ޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެކު

ނަޑއެޅުމުގެ ބިލު ތަޞްދީުޤނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާިލ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މުސާރައިެގ ސިޔާސަތު ކަ

ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ިހތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދައުލަތުގެ ތިންބާރު ވަކިެވގެންދިއުމުން 

ފާތު މުއައްސަސާތަުކަގިއ ތިބި ބައެއް ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑު ތަފާތު އެއް މަސަްއކަތެއް ުކރާ ތަ

ނޑުމެންނަްށ މި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި މި ފެނިގެންދިޔައީ. އެހެްނކަމުން، މި ކަމުގެ ހައްލެްއގެ  ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ން ނުކޮށް ތަފާތު ޢުޒުރުތައް ދައްަކއި، އަނބުާރ ގޮތުން މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ފޮނުވީ. އެހެންނަމަވެސް އެކަ

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެއް މަސައްކަތެްއ ކުާރ އަދި އޭަނ  އަނެއްާކވެްސ މި ވަީނ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިލާފަ. އަުޅގަ

ކަމުން، މި އުޅޭ މުއައްަސސާ ތަފާތުވީކަުމގައި ިވޔަސް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ އަކީ އެއް އުޖޫރަައކަށް ާވންޖެހޭނެ. އެހެން

ކަމުގައި އިންޞާފުރި ހައްލެްއ ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އުސޫލަކީ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުަފއްދަިއގެން ކަމަށް ވާތީ، މި 

ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުވީ. އަބަުދވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

ގައި ހަމަހަމަކަމާ، ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިންޞާފު ޤާއިމުކުެރވޭނެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުްނގެ ެމދު

ނަޑއެިޅގެން ދެކޮޅުހަދަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ެވސް ހަމަ ތަފާތު ޢުޒުރުތައް ދަްއކަިއ،  ކަންތައްތަކަށް ކަ

ނ ޑުމެން ބިެލއް ހަދާއިރުަގއި ޤައުމަށް ދިމާވެދާެނ އަނބުރާ އަނެްއާކވެސް މި ަވނީ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިލާފަ. އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމެއް ެއ ބިލުަގއި ެއ ހިނދަކު ނެތި ވެްސ ހިނަގއިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ އެ ކަމަކީ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހު 
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ުލ ފަހުން އިޞްލާޙު ވެސް ކުެރވޭނެ ކަންތައްަތއް. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އަނބުރާ ބި

ނޑުމެންނަށް މި  ފޮނުވައިލާ، އަެނއްާކވެސް މި ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ަމރުޙަލާ ދިގުކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ެވގެންދިޔައިރު ތަފާުތ މުސާރައިގެ ަމއްސަލަތައް ިމ  ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ތެރަމުން އެ ދަނީ. އެހެން އެކަން އޮތްއިރު އެކަން ހުއްޓުަވިއ، ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު ޤައުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެ

ނޑުމެން މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް، މި ބިލުެގ  ޤާއުމުކޮށްދިނުމަކީ އެމް.ޑީ.ީޕ ޤަބޫލުކުރާ ސިޔާސަތަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި ވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ވެްސ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީ. އަުޅގަ

އޭގެ ޒާތުަގއި އެްއވެސް ާމނަ އެއް ދޭހަވާ އިޞްލާުޙތަކެއް ނޫން. ސަބަބަކީ ޭޕ ކޮމިޝަނެއް މި ހަދަނީ 

އިންޞާފުވެރިކަާމއި ޢަދްލުވެރިކަމާ އެކު ެއއް މަސައްކަެތްއ ކުރާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ މުސާރަ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް 

ށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެހެން އެ ބިލުގަިއ އެހެން ލިޔެފައި ވަކި މާއްާދ އެްއގެ ގޮުތގައި އޮންނާކަްށ ޤާއިމުކުރުމަ

ނަޑކަށް ފެތި، މުސާރަިއގެ ިސޔާސަތުތަްއ  ވެސް ނުޖެހޭނެ. ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހެދުމުން ދައުލަތުެގ މުސާަރތައް ެއއް އޮިނގަ

ވާ އުޖޫރަ ެއއް ލިބޭނެ ނިޒާމެްއ ޤައުުމގަިއ ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އޭރުން އެކަށަެއޅި، އެ ކުރާ މަސަްއަކތަކަށް ެއކަށީގެން 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ޤައުމު ބައްޓަންވެގެންދާނެ. ރަްއޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދެމުންދާ އުދާސްތަްއ 

ދަނީ ެއއް ލިބެންޖެހޭނެ. އެ އާމްދަނީ ނެތި، ފަނާވެގެންދާނެ. އެންމެންނަށް ވެސް އެ މީހަކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ރަނަގޅު އާމް

އަކީ ވަޒީފާ އަދާކޮްށގެން ިލބޭ އާމްދަނީއަކަށް ވާނަމަ ެއކަމުން ވެސް މަންފާ ލިބޭނޭ އުސޫލުތަކެއް މި ބިލުަގިއ 

ނަޑއެޅިފައި އެބަ ވޭ. އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއަާދކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ އެއް ލިބޭނެ  ކަ

އުސޫލުތައް ަކނަޑއަޅަިއ، މި ބިލަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ފާސްކުރަންޖެހިފައިވާ ިބލެއް، ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނު 

ފާސްވުމުން ރާއްޖެތެރޭަގއި ަވޒީފާއަދާކުރާ ބޭފުޅުންނާ އަދި މާލޭގައި ަވޒީފާއަާދކުރާ ބޭފުޅުންނާ، މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

ދާނެ. ހަމަެއއާެއއްކޮށް ަދއުލަތުގެ އެކި ުމއައްަސސާތަުކގައި ހުރި ތަފާތު ނައްތާެލވި، މެދުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ޤާއިުމވެގެން

އެންމެންނަކީ ވެްސ ދައުލަުތެގ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގަިއ ހަމަޖެހި، އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ުއޖޫރަ ވެސް ަމއިަގނޑު އެްއ 

ރަށް ވެސް ފާސްކުރަންޖެހިފައިވާ ބިލެްއ. އުސޫލަކުން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން، މި ބިލަކީ މިހާރުން މިހާ

އަޅުަގނުޑ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވެްސ އެދެން މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަްށ ާފސްކުރުމަށްފަހު ޕޭ ކޮމިޝަން 

ނޑުމެން   އުފައްދަިއ، އަދި ެއއަށްފަހު އެ ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ވީހާ ައވަހަަކށް ފެށުން. އަޅުގަ

މިހާ ދުވަސްވީއިރު އަދި ކިރިޔާ އެކަމާ ބެހޭ ބޯޑު އުފައްދަން މި ތަނަށް ެއ  ޝަްނގެ ޤާނޫނު ފާސްކޮށްޕްރައިވެަޓއިޒޭ

ފޮނުވީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދައުލަތުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން ބޯޑު އޮފް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލާ  

ވަރަށް ލަިއ، ެއކި ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ލަމުން އެަބ ބޭފުޅުންނަށް އެކި މުސާރަ ީދ، އެ ބޭފުޅުްނގެ އިާނޔަތްތަްއ އެކި 

ގެންދޭ. އެހެންކަމުން، މިއަދު ވެސް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ހާލަތަކަށް ގޮއްސަ. އެ ހާލަތުން 

ްސ ައވަހަށް ކުންފުނިތައް ނެރެ، އިންޞާުފވެރިކަމާ ެއކު ކުންފުނިތަުކގެ މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި އެ ޯބޑު ވެ
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ފާސްކޮށް، އެ ކަންކަމަކީ މިާހރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަެކއް. އެހެްނވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކަމަށް ވަރަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން. ހަމައެާއއެކު، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ވީހާ އަވަހަކަށް މިކަން  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އުާފވޭ މިއަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ކޮށް، ރައްޔިތުން ނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްޭދން. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެމް.ޑީ.ޕީއާ ގުިޅވަަޑއިގަތީމަ. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީން މިއަދު މަސައްަކތްކުރަމުންދަނީ މި ޤައުމުގެ 

ންދާތީ. އަދި ހަމަ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކައިރި މުސްތަޤްބަލެްއަގިއ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައިކަން ސާފުސީދާ ކޮށް ސާބިތުެވގެ

އިތުރު އެހެން މެންބަރުން ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީއާ ގުޅެމުންދާނެ. ދެން އެކަމަށް ޓަކައި ސިާޔސީ ގޮތުން ހިތްފިތިގެން މި 

އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ މަްއޗަްށ  ތަނުގައި ވާހަކަެދއްިކޔަކަސް ުކރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ކުރެވޭ މަސައްކަތަކާ، އެ ަބއެްއގެ

ބިނާކޮށް އެ ޕާޓީ ެއއް ބޮުޑވަމުންދާނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެއްބުުރން މި އަންނަ އިންތިޚާބު 

ކާމިޔާބުކުރާނެ ޕާޓީ. ެއކަން ުކރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އަުޅަގނޑުމެން މި ދަނީ ކުރަމުން. 

ނޑުމެންނޭ ކިަޔިއގެން ަތފާތު ދޮގު ވާހަކަތަްއ މި ތަނުގަިއ ދައްކަމުްނގެންދިޔަކަސް. އަޅުަގނ ޑުެމއް ބިރެއްުނގަނޭ ައޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ ައކީ އިސްލާމްދީމަށް ލޯބިކުރާނެ ޕާޓީ އެްއ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަީކ ދިވެހި ޤައުމަށް ިއޚްލާޞްތެރިވާނެ ޕާޓީ ެއއް. 

މާ، ރައްޔިތުން މިއަުދ ޕާޓީ އެއް. އެެހންވީރުމާއި ފާގަިތކަން ހޯދައިދޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީ ައކީ ރައްޔިތުންަނށް ކުރިއެ

 އެމް.ޑީ.ޕީއާ އެްއކޮށް އެ ތިބީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެން

 .نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيد الصالة والسالم على العالوين رب هلل الحود . بسن هللا الرحون الرحين
ލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ކުޅުދުއްފުށީ ެދނުކު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ވިދާުޅވީ މި ބި .السالم عليكن

. އެހެންަނމަވެސް މި ބިލު ފާސްވެގެން އޮތް ގޮތް އިޖެހޭ ގޮތް. މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަމަގުސަދު. މި ބިލު އޮންނަން 

ނަޑއަޅަން މި ދާއިރުަގއި މިއަދު ފުލުހުންނާއި މިއަދު އްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ޖެހެނީ ދިވެހިރާ ސިފައިންނަށް މުސާރަ ކަ

އްޖޭެގ ޖެހެނީ ދިވެހިރާ ުފންގެ މުސާރަ ަކނަޑއަޅަްނ މިގެ ހުރިހާ މުަވއްޒަން. މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުމަޖިލީހު

ން. ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅެްއެގ ގެ މަޖިލީހުރައްޔިތުން

ނަޑއަޅަން މިޓަކައި ަކނަޑއަޅާ ނޫނީ ޢަްއޔަން މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ޖެހެނީ  ކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ މުާސރަ ކަ

މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި  އި މި ބިލު ފާސްވުމަށްފަހުގަ ،އެހެންވީމާ ސް.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

. ކޯޓުތަުކގެ މައްޗަށް މިއަދު ަރއްޔިތުްނެގ ްނގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ދަށުގަސިފައިން ދެން ތިބޭނީ ރަސްމީކޮށް ރައްޔިތު

ގޮތަކަްށ  މީހުން ބޭނުންވާ އެ  ،ށް ބޮޑުކޮށް . އެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އިންތިހާ އަމަޖިލީހުގެ ނުފޫޒު ވަރަށް ަގދަ

 އެީކަގއި މިައދު މަސައްކަތް ފައްޓާފައި މިސައްކަތް ކާމިޔާބު. ހަމަ އެއާން ކުރި މަޓަކައި މި ަމޖިލީހު ކުރުމަށްއަޅުވެތި 

ނަޑއަޅާމުާސރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ެއއްގެ ވަނީ މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ ގޮތަށް މި ބިލު  ން ކަ



25 

 

ބިލު ފާސްވުމަށްފަހު މުޅި ދައުލަތް އޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އަތްމަތީގަ.  މި ،ފަރުމާކޮށް

އެ މީހުންގެ މުސާރަކޮުޅ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ތިބޭނީ އަބަދުެވްސ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން

ނަޑއިލާނެތީ ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތަކީ ބިރުން. މިއަުދ އަޅު  ކަ ިމ ، އަހަރު މުސާރަތައް  އޮތް ެއއްެޗއް. މި ފެންނަންގަ

 ީޓޗަރުންގެ އިތުުރގަީޑގެ ލާރިޮކޅު ،ފުްނގެ ތެރެއިންއި ހިމެނޭ މުވައްޒަކުރިއިރު ސިވިލް ސާރިވސްގަ އަހަރު ބަޖެޓް ފާސް

ނޑައިލާ   ...މެ އިސްކޮށް އުޅުީނ އެމް.ޑީ.ޕީން. ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖޭަގއިފަ. ެއކަން ކުުރމުގައި އެންވަނީ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ގަންނަވާެނ، މި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު ަވޑައި ަރއީސަށް ވެސް ސާުފވެ ރަީއސް. ވަަރށް ރަނގަޅަށްޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑައިލާފަ ެއއްއިުރގައި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ އެފާސްކުރި ނޑައެިޅގެްނ  އްވެސް ޚަރަދެްއ ޑީޓެއިލްކޮށް ކަ ނޯންނާނެ. ކަ

ަދނީ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ދަްއކަމުން ެއ ގެންގޮތަށް ެއ ބޭފުޅާ ޮދގުހަދަިއެގން ވާހަކަ ވާ މީސްލީހަށް ކުޑައިމި މަޖި

ނޑައިާލފަ.ނޯންނާނެ އެއް ނޑައިލާފައެްއވެ ވެސް ޓީޗަެރއްގެ އިނާޔަެތއް ކަ . ސް ޮޑކްޓަރެްއެގ އިނާޔަތެއް ކަ

 އޮންނާނީ.  އިއަޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަކޮށް އަަދދެއް ދީފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅަަކށް އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްަޒތް

 ރައްދުދެއްވުަމކަށް ފުރުޞަތެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެއްވޭނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ނަޑއިލާފައި އޮލިއަން ބި 1 ނޑައިލާފައި އޮްތއިރު ކަ ، ތީ ރިަކރަންޓު ޚަރަދުން. އެހެންވީމާރިފިޔާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ކަ

ކަން ކުރެއްވީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީްނ ހާސް ރުފިޔާ މަހަކު ލިބެނީ. އެ 4 އި ުކނިކަހާ މީހުންނަށްރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގަ 

ނޑުމެން ވާހަކަން އެއިސްނަަގިއގެން، އެމް.ޑީ.ޕީ ެމ ނެތް ކިތަން ެއއް ަދއްަކއި، މައްސަލަކަން ކުީރ. ެއކަމާ ދޭތެރޭ ައޅުގަ

  ނޑު މި ވާހަކަ ތަުކރާރުކުރާނަން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާވަަރކަށް...ވަރަކަށް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެިގަޔސް. އަުޅގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ރިޔާސަތަށް މިކަން ސަމާލުކަން ގެނައުމަށް ޓަކައި. 

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ޮގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ވާަހކަދައްކަންޖެހެނީ ސާުފސީދާ ތެދުބަހުން. ޙަޤީޤަތުގެ

މައްޗަށް ކަމަށް ވަރަށް ސާފު ބަހުން ލިޔެފައި އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ 

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ބަޖެޓުެގ މަސަްއކަތްކުެރވެމުން ދިޔަ ގޮާތއި ބަޖެޓު 

. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ސީދާ އެނގިހުރެ ަމޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ފާސްކުރި ގޮތާ، ވޯޓުެދއްވި ީމހުންނާ

 ތެދު މަޢުލޫމާތު، ނޫނީ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށްފަހުަގއި ވާހަކަަދްއކަމުންދާތީ އެއީ ައޅުަގނުޑގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ދައްަކވަމުންގެންަދވާ ާވހަކަފުޅަކަށް ރައްދުދެްއވުމަްށ އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަިއގެ ުފރުޞަތު ބޭނުމެއް ނުކުރެްއވޭެނ. 

 މުއްޠަލިބު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބުމެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

އްކަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. ޮދުގހަދައި، ވާހަކަދަްއކަނީ ކޮްނ ހަދަނީ ކޮން ބައެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮދގު

ނޑަކަށް ތިން މިނެޓުނގޭނެބައެއްކަން އެ ބޭނުންކޮށްލީ އެހެން އިެރއް ނުވާނެ. އަުޅަގނުޑގެ ަވުގތު އެ . އަދި ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ޤާނޫނު ފާސްކުރުމުގައި. ޢިްއޒަބޭނުމެއްގަ ވެސް އެންެމ  ތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއި  އިއެީކގަ . އެހެންނަމަވެސް މި ަމޖިލީހުން މިތި ފާސްވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާއަކީ އެމް.ޑީ.ީޕ އޭ ބޮޑު މޭސްތިރި

މަ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ނަ މިއަދު މި ބިލު ާފސްވެއްޖެ އިއެކީގަ ުވމާތާއީދުކުިރއްޔާ. އެހެން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުާރ ޕާޓީަތކުން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މަްއޗަށް މި މީހުން ވަރަށް އަނިޔާވެިރވާނެ. ެއއީ އަބަުދވެސް މި މީހުންނަކީ  ފުލުހުންނާއި

ފުލުހުން ދެކެވާ ސިފައިންނާއި  ،ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން މި މީހުން 2117އަންނަ ބައެއް. ސިފައިން ދެކެ ރުޅި
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މި ބިލު ފާސްކުރުން  އިކީގަ އޮންނާނީ ފެނިފަ. އެހެންކަމާއެ އަނިާޔވެރިކަން މިހާރު އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާ އެކީ ފާސް، މި މާއްދާ ނަމަ މި ބިލު ފާސްކުރުމަކީ މި ޤައުމަށް ވަރަށް ޮބުޑ  ުނވެްއޖެއަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުވޭނަކަށް ވާނެ. އަދި އަ  ކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލު ފާސްވެއްޖެއްޔާ މި މާއްދާ އުވާލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށްުޅގަ

މި ޤައުމުެގ  ،ސަރުކާރުން ދާންޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނީ މި ޤައުމު މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަުޅވެިތކަމަށް އައިސް

ނޑަައޅާ ތަނަކަށްވެ  ާއއި މުސާރަ ތަަކކީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުންހުރިހާ މުއައްސަސާ މި ަޤއުމަީކ ، އިާނޔަތްތަްއ ކަ

ނޑުމެން އެބަޔާވެރިކަުމގެ ހާްއޔަކަށް ވެގެން އަނި  ،ގެ ާހއްަޔކަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  ޖެހޭ ބަލަން. ހިނގައިދާނެ. ެއކަން އަުޅގަ

  އޭރުން...

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ނާޒިމު މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މުސާރަިއގެ އޮނިަގނޑު ަކނަޑއެޅުމުގެ ބިެލއް މި . نبسن هللا الرحون الرحي

ނުޑ ހިތާމަކުރަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން، އަދި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މިއަށް ހުރަސްއަޅަމުްނދާތީ އަުޅގަ

ސާރަ އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ ދައުލަތުެގ މު

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ހިތާމަ އަކީ އެ މީހަކަށް މަންފާާވ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ އެތައް ތަނެއްަގއި ަވޒީފާ އަދާކުާރ 

ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް އައިސް ވަދެތިބެގެން، އޭާނގެ މުޅި ޢާއިލާ އަށް ގެއްލިާދނެ މަންފާ އަށް ޓަކައި 

 ސައްކަތްކުރަމުންދާތީވެ... މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހުރިހާ  ،ވެސް ކުަރއްވަންޖެހޭ ދެއްކުމަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންއި ޙަޤީޤަތާ ެއއްގޮތަށް ވާހަކަގަރައީސް. މަޖިލީހު ޢިއްޒަތްތެރި

 ޤައުމުގެ ބަޖެޓު ކާލި ވާހަކަމި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ދެންނެވީ ތިނަދޫގައި ތިބެގެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނޑު ދަްއކަން މި އުޅެނީ...އެ   އް ނޫން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދެއްެކވިއިރު ެވސް ހަމަ ޙަޤީޤަތާ 

ޚިލާފު ވާހަކަދައްަކވާ ކަމަށް މެންބަރުން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ނަންގަވަމުން ގެންދެވި. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުން މި 

ނީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައިަގއި އެ ފުރުޞަތު ބޭުނންނުކުރެއްވުމަށް. ގަާވއިދު ަތނެއްނުދޭ އެހެން މެންބަރަކު ގެންދަ

ނޑު މަަޑވެލީ ާދއިރާެގ  ދައްކަާވ ވާހަކަފުޅަށް ރައްުދދެއްވުމަށް ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަެއއްެގ ފުރުޞަތު. ައޅުގަ

 އަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ނޑު ެއއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއް މި ތަނުގައި . بسن هللا الرحون الرحين ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަަކ އަކީ އަުޅގަ ައޅުގަ

އި ވެދާނެ ޭއނައާ ދިމާވަނީ ކަމަށް ވެްސ. ނުބުނަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބަޔަކު ހިތްދަތިެވގެން އެ ވާހަަކދައްކަނީ ފަހަރުގަ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާަހކަ އަކީ ސަރުކާުރގެ ކުންުފނިތަކާއި އެ ތަންތަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނާ، އަދި 

ަމީކ ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި އެ ބޭފުޅެްއގެ ޢާއިލީ ބޭފުޅުން މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވަިއގެން އެ ވާހަކަ ދެއްކު

ނޑިގެންދާތީެވ ެއކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ  މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެކޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ އިނާޔަާތިއ މުސާރަ ކެ

ދެއްކުމަކީ ަޤއުމަށް އިޚްލާްޞތެރިވުމެއް ނޫނޭ އެީއކީ. އެެޔއް ނޫނޭ ިއސްލާމްދީނުގައި ޮއތް ގޮތަކީ. އިސްލާމްދީންަގިއ 

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ އޮތީ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެީކގަިއ ނިކަމެތި މީހާ އަށް ެވސް އަޅާލުން. އަުޅގަ

ތިބި މެންބަރުން ނޫންތޯ އެކަން ކުރަން ތިބި ފަާރތްތަކަކީ. ީކްއވެގެންތޯ އެަކމަށް ފަސްޖެހެނީ. އެކަމަށް 

ނޑުމެންގެ އިޚްާލޞްތެރިކަމެއް ހު ރިއްޔާ މިއަުދ މި ބިލު ފާސްކޮށްފައި، މި ފަސްޖެހިވަޑަިއގަންނަާވކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަ

ނަޑއަޅުްއވާ ފަރާތެއް، ބޯުޑގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ،  ތަނުގައި އިންަނވަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނަޑއަ ޅުްއާވ ދެކޮޅެއްނުޖެހޭ މި ދައްކާ ވާަހކަ. މި ބޯޑުގައި އިންނަ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ އެއީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑުެމން ހުށަހެޅި ބިލެއް ވެސް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ފަރާތެއް. ކިހިނެްއެވގެންތޯ ިމ އުޅެނީ. މިއީ އަުޅގަ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ވިދާުޅވީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނުެގ 

ދު. މި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެއްެވސް ޤައުމަުކން މި ކަން ކޮށްފަ އެއް ނެތް ޚިޔާލާ، މިކަން ހުށަހެޅި މަގުސަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭގައި ޕޭ ކޮމިޝަންތަކާ އަދި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ މަގު އެ އޮީތ 

ނޑުމެން ނުޖެހޭ މި ކަމަށް ރޮކެޓު ސައިންސެއް ޖަ ނޑުމެން ނުޖެހޭ މިއަށް އިޞްލާޙެްއ އެންގެން. އަުޅގަ ހާކަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައި ތިބި ޤައުމުތަކުން ކަންކުރާ ގޮތް ބެލުން. އެއީ، ރަނގަޅު  ލާކަށް ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މާތްެވގެން ވާ ިއސްލާމްދީނާ ޚިލާ ނޑުމެންގެ ސަގާފަތުގެ ތެޭރގައި އަދި އަުޅގަ ފުނުވާ ކަމެއް ގޮތަށް ވެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާންޖެހެނީ ފަހަތަކަށް ނޫން.  ވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭ އެގޮތް ބަލަން. ދުނިޔެ އޮތީ ކުރިއަރާފަ. އަުޅގަ

ފޯމު ހިފައިގެން ދިޔައިަމ  51ތެރެއަށް ަވއްދައި،  15އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަށް ގޮއްސާ، މުޅި ޢާއިލާ ސަރުކާރުގެ %
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މަސް ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ލާރިތަކެއް ނަގައި، އަިދ އެ ތަނުން ބޭނުންވަރަކަށް  ފުލެޓު ދޫކޮށް، ދައުލަތުގެ

ވަޒީފާދީ، އަދި އެ މުސާރާަތއް ހިފެހެއްޓުމަށް މިތާ ހަޅޭއްލެވީމާ އެީއކީ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ނުވާނެ. 

.ޕީ ސަރުކާރުން ގެަނއިމާ އަމިއްލަ ޮކއްކޮ ވައްަދިއގެން ރުފިޔާ އަށް ެއމް.ޑީ 31ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މަސް ިކލޯގެ ައގު 

ރުފިޔާ އަށް ތިރިކޮށްފަިއ، ދެން ރައްޔިތުންނޭ، ދައުލަޭތ ބުނީމާ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.  5އެ ތަނުަގއި މަސް ކިލޯ 

މި ަދއްކަީނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އިސްލާމްީދނޭ މި ކިޔަނީ، އަތްނުފޯރާ ެއއްޗެހީެގ ވާހަކަ 

 އަބަދުވެސް. ަރއްޔިތުންނަށް ިބރުދައްކާނެ. ެއއީ، ކަެމއް ނުޮކށް ތިބެގެން، ކަމެއް ނުކޮށް ިތބެގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ރެސްމާފަ

ުސބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ބަސްފުޅުށާއި އެކަނލާގެ ރަސޫލާ އަށް މައިެކއްގެ ަކއިރީަގއި ހުރެގެން هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ީމހެއްގެ ފަހަތުަގއި ހުންނަން.  ދެކޮޅުހެދީމާ، ނޫނީ އެއަްށ ފާޑުކީމާ ެއއްެވސް މުސްލިމަކަށް ހުއްދަެވގެންނުޭވ އެ

އެހެންވީމާ، އެފަދަ މީހުންނަކީ މުސްލިމުންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ސުވާުލކުރަންޖެހޭނެ. އެީއ، ައޅުަގނޑުމެން 

 ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުްނގެ ދީނީ ޢަޤީދާގެ މައްޗަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ރިޔާސަުތގައި އިނދެގެްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ މެ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަަޑވެލީ ދާއިާރގެ  ޙުކުމްކުރުން ެއއީ އަުޅަގނޑަްށ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ައުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ނޑު މި ަދްއކާ ވާަހކަ އަކީ ދުނިޭޔެގ އެްނމެ ފުޅާ ދާއިާރގަިއ ބުދުދީން އާދެ!  ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފަތުރާ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސް، އަދި ދައުލަުތގެ އެންެމ މަތީ ޝަރަފުވެރި ގެ އަްށ ވައްަދއިގެން އެ ތަނުަގިއ 

ޓޯނަަގިއގެން ގޮއްަސ ތިބި ބަަޔކާ ޯކލިޝަންހެދީމާ ދެން އޮންނާނީ ބައްދަބައްދާފައި އޭނަާއ ެއކީަގއި ސަލާންކޮށްަފއި ފޮ



30 

 

އަށް ބިރުވެިތެވ، އެކަނާލގެ ނަބިއްޔާ އަށް هللا ކޮން ދީނެއްތޯ ކުރިއެުރވިފަ؟ އެއީ އަޅުަގނޑު ުސވާލުއުފެޭދ ކަމެއް. 

މީހާ އަށް ބައިޢަތުހިފި ފުރައްސާރަކުރުމުަގއި މެޑެލް ދޭ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސްގެން އެ މީހާ އެކީގައި ފޮޓޯަނގަިއ، އެ 

މީހާ އަށް ބައިޢަތުހިފައިގެން ވެރިކަމުެގ ކޯލިޝަންހެދީމާ ދެން ކޮން ދީނެއްތޯ މި އަންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 

ހިތާމަކުރަން. މީ ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީގައި ފެނުނު ކަމެއް. ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ފެނުނު ކަމެއް. އަނެއްކާ މި 

ތައްތައް މި ހުންނަ ގޮތަކީ މި މީހުން ކިތަންމެ ބޮޑު ނުބައިކަމެއް ކޮށްފައި ވެސް މި މީހުންނަށް ތަޢުބާ މީހުންގެ ކަން

ވަނަ  2118އޮވޭ. އެހެން މީހުންނަށް އެއީ ނެތް އެއްެޗއް. އެހެންނެއްނުާވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގފަ އެއް ނެތް، 

ެއއްެވސް އާޔަތްތަކުްނ، ޤުރުއާުނެގ ޞައްޙަ ނައްޞުްނ، އަިދ އަހަރުގެ ތެޭރގައި އެްއވެސް ތަނަކުން، ޤުރުއާނުެގ 

ނޑުމެންނަްށ އަންނާނޭ، ފަރެސްމާތޮޑާ هللا ރަސޫލުޞައްލަ ޢަަލއިހި ަވސައްލަމަގެ ޙަދީޘަކުން ފެންާނކަން ނެތް އަުޅގަ

ނުޑމެން ތަބަވާންޖެހޭ ނެ ކަމަށް ދާއިރާަގއި ހުންނާނެ މުއްޠަލިބު ކިޔާ ބޭފުޅަކު. މި ބޭފުޅާ ތަބަވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިރުގަންނަންޖެހެނީ  ނުޑ ބިރުގަންނާނެ. އަުޅގަ هللا އަޅުަގނަޑކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. އެހެންނަމަހީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބިރުގަްނނަންޖެހެނީ. އަޅުގަ ޞުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ އަށް، އެކަނލާގެ ނަބިއްޔާ ައށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި  ބިރުގަންނާކަށްނުޖެހޭ ޢަދާލަތަކަށް ވެސް. އަދި އެހެން މީހަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އައިްސ ބިރުދައްަކއި، އަިދ ޮކންމެ ފަހަރަކުމެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ެހވެން ލިބެން އަންނަ ވަގުެތއް ބަލާފަިއ، 

ިޔތުން ހިތުގައި ބިުރވެރިކަްނ އެ ދޭތެރޭގެ މެދަށް ޭގގައި ތިބެގެން މަސަްއކަތެއް ނުކޮްށ ބޮޑު ބަޔާން ނެރެ، ރައް 

ނޑު  ނޑެއް ބަދަލެްއ هللا އުފައްދަިއ، ކޮންކަެމއްތޯ ކުަރން މި އުޅެނީ. އަުޅގަ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި މި ދަްނނަވަނީ އަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެ އިސްލާމްދީނެއް ެއމް.ޑީ.ޕީ އަކަށް ވެސް، ޢަދާލަތަކަށް ވެސް، އަދި ޑީ.އާރު.ީޕ އަކަށް، ޕީޕީއެމަކަށް ވެސް. 

ނެޑއް ބަދަލެއް ުނކުރެވޭެނ هللا ނޑު ހުރީ އަޅުގަ  ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ އެކަނލާގެ ނަިބއްޔާ. އަުޅގަ އަށް ބިުރވެތިވެ. އަުޅގަ

 އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ވެްސ، ޕީޕީއެަމކަށް ވެްސ، ޑީ.އާުރ.ޕީ އަކަށް ވެސް، ޢަދާލަތަކަށް ވެސް. ެއއީކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދައުލަތުެގ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް،  `.

ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވުމާ އެކު އަނެއްާކވެސް މި ވަނީ އަލުން ވިސްނުމަށް ފޮނުވައިލެވިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ބިލަކުން ވަރަށް ގިަނގުނަ މަންފާތަކެއް ރަްއޔިތުންނަށް، އަދި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަުތގެ މުސާަރވެރިންގެ ގޮތުަގއި ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނަށް ހާސިލުވާންޖެހޭ. މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި ވަނީ 

ހާސިލްކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަުދ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ، މި ދެންނެވި ފަދަ މަގުސަދެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްށް މި ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ މުސާރައިަގއި ވަރަށް ބޮޑު ަތފާތުކުރުންތަކެއް ހުރިކަން. 

ނަޑއެޅުުމގައި   ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ބުނާ ހަމަހަމކަން މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުގެ ތެރޭން ގެއްލިފަިއވާަކން. މުސާރަ ކަ
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ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއ. މީ  ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ެއްއެވސް ކަހަލަ ހަމަހަމަކަމެއް ފެންނަން ނެތް ތަން. މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުލަޔަކަްށ، ނަސްލަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ ަވޒީފާދިނުމުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑަެއޅި ބަޔާންކުެރވި، އަދި ަވޒީފާއާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ަވކި ގޮތަކަްށ  ބެލުމެއް ނެތި ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ

ނޑަްށ މިއަދު މި ފެންނަނީ ދިވެހި އެަތއް ރަްއޔިތުން މަގުމަތިކޮްށ،  އިންތިޒާމުކޮށް، ތަރުތީބުކުރެވިަފއި ވީނަަމވެސް އަުޅގަ

ގެއްލުވާލައި، އެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައި ހުރި  ބިކަކުރަމުންދާ ތަން. ދިވެހި އެތައް ރައްޔިތުންނެްއގެ ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތު

ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކުން މަހުރޫމުކުރަމުންދާ ތަން. މީ ސަރުކާރަކުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. މީ ސަރުކާރަކަށް ކުރެވޭނެ 

ޓަކައި. ކަމެއް ވެސް ނޫން. ކޮށްގެްނާވނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ސަުރކާރެއް އޮންނަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

ސަރުކާރެކޭ ކިޔަނީ އެ ރައްިޔތުންގެ ކަންތައްތައް ބަލައި، އެ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ިއންސާފު ގާއިމުކޮށް ކަންކަން 

ނުޑ އުާފވޭ މިއަދު ވެސް ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ކުރުމަށް ޓަކައި އޮންނަ ބަޔަަކށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަ

ހަަގކުރަްއވައިފި ޕާީޓއެްއގެ ގޮތަްށ މަސައްކަތްކުރަނީ އެމް.ޑީ.ީޕަކން. އަދި ހެނދުނު ގަީޑގައި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާ

މަޖިލީހަށް އައިސް މަޖިލީހުގަިއ މަސައްކަްތކުރަނީ ެވސް އެްމ.ޑީ.ޕީކަން. މި ަޤއުމުގެ ަރއްިޔތުންނަށް ހެޔޮއެދެނީ ެވްސ 

ިނ، އެކަން ޤަބޫލުކުަރއްަވއި ިމ މަޖިލީހުގައި ހާމަކުރެއްވީތީ އެމް.ޑީ.ޕީކަން. އެހެންކަމުން، އެ މަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ވިސް

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދުގެ.  އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ްއޖޭގެ ރައްޔިތަކަށް ހެޔޮއެިދގެްނ އެީއ، ޙަޤީޤަތަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މަސައްކަެތއް ކުރަނީ، ދިވެހިރާ

ތިމަންނާގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ބޭރަށް އެއްެޗއްދާ އެޭދ ބަޔަކީ އެމް.ީޑ.ޕީ. އަިދ އެ ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތަްއ 

ނޑުެމންނެއް ނޫޅެން އަޅުަގނޑުެމންގެ ޢާއިލާތަކަްށ ދިހަބާރު  ތަންވަސްކޮށްދިނުމަށް އެޭދ ބަޔަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އަުޅގަ

ސްޓޭޓް ިމނިސްޓަރުކަމާ، މަސް ފެކްޓްީރތަކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުަކމާ އެއްޗެހި ހޯދަިއގެން، އެ  ވަޒީުރކަން، ނޫނީ

މަސް ފެކްޓްރީތަކުގެ ފައިދާިލބިގެން ެއއީ އިސްލާމްދީނާިއ ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައޭ ުބނެ މި ދައްކާ ވާހަކަތަަކކަްށ 

ނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަެތއް  ނޫން. އެއީ، އަުޅަގނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ހެއްލޭކަށް. ެއއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އިސްލާީމ ކުލަވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ފެކްޓްީރެގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމާ އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެ އިސްލާމީ ބަދަލުވާ ބައެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ދެތިން ހަތަރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމެއް ދިނީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ުއފަންވީ ވެސް މާތްެވގެްނވާ  ނުޑމެން ތިބީ އަޅުގަ ކުލަވަރު އެހެން ގޮތަކަށް ބަަދލުވާ ބަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

 އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުަތކުގެ ތެރޭން. އަޅުަގނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިާރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މި ބަހުސްަގިއ އޮތް ަވގުތު އެ ހަމަވީ.  ައޅުގަ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް.
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 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

އުލަތުގެ މުސާރަިއެގ ާއދެ! ދަ .ވަބަރަކާތުހޫهللا އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  `.

ނޑައެޅުުމގެ ބިލު އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް އައިްސ، ކޮމިޓީ އަށް ޮގސް ެއނބުރި އައިއިުރގައި މި އޮީތ  ސިޔާސަތު ކަ

ނޑުމެން މި ބިލު  ނޑަށް ހީވާ ޮގތުން އަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައި ބިލުގެ ނަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހިސާބެއްގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވިޔަސް ަވރަށް އަވަހަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާނެ. ސަބަބަކީ ދެންމެ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  ފާސްކުރި ކަމަށް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ާވހަކަފުޅުދެއްެކވިއިުރ އެ މަނިުކފާނުގެ މަގުސަާދއި އެ މަނިކުާފނު ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ބޭނުން 

ލު މި އޮތީ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ރޫޙާ އަދި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްދެްއވި. އެހެންނަމަވެސް ބި

ނޑަށް ފެނޭ ކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ނަަމވެސް ިމ  އެ މަގުސަދާ ވެސް ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަ ށް ވާނަމަ ނަން ބިލުގެ ނަން މިހާރު ބަދަލުކުރަން. މި ބިލު މި އޮތީ އަޅުގަ

ބަދަލުކުރަންވީ. ނަން އެ އޮީތ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަންޏާ ބިލު ބަދަލުކުރަންވީ. ސަބަބަީކ މިހާރު އެ އޮތީ ދައުލަތުގެ 

ނަޑއެޅުުމގެ  ނަޑއަޅާ ބިެލއްެގ ގޮުތގަ އެްއ ޫނން. މިހާރު އެ އޮތީ ދައުލަުތގެ މުސާރަ ކަ މުސާރައިެގ ސިޔާސަުތ ކަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ސުރުޚީއާ މި ބިލާ ނުގުޅޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ ، ބިލެއްގެ ގޮުތގަ. އެހެްނވީމާ

 ހަމައެކަނި މި ނުކުތާ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  75ވާ ހުރިހާ މެންބަރު ފުރުޞަތުއަރުވައި ިނމުނީ. ގަާވއިދުގެ މި ހިސާބުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުެގ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ލާޙުތަކާއި ބިލަށް ވޯޓަށް ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞ11.1ް ައއިޓަމު ބިލުގެ ތިންވަނަ ިކޔުން ިއްއވަން. އެޖެންޑާ

 ގެ ދަށުން. 12ދެންނެވުން އޮންނާނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ލޯކަްލ ަކއުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަްށ  2111/11ނޫނު ނަންބަރު . ޤ11.2ާރު މި ދަނީ އަޅުަގނޑު މިހާ -11.2

އްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެ

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިަފ 2113އެޕްރީލް  24އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ނޑު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮިމޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު، އެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ މަނަދޫ
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ބެހޭ ބާ ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާޯލކަލް ަކުއން 2111/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.` ޝު

 ގެ ދިރާސާކުެރްއވުމުގެ މަސައްކަތް ޤައުމީ ސަލާމަތު ،ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ގެނައުމުެގ ބިލުއިޞްލާޙުށް ޤާނޫނަ

އަދި ިމ  ، ބަލާއިރު ލު، މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ދިޔަ ގޮތަށްބި މި ަގއި. އާދެ!2113އޭޕްރީލް  2ކޮމިޓީން ފެއްޓެވީ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ސަން ލަޠީފުބަލާއިރު މި ިއޞްލާޙަކީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ އިޞްލާޙަށް

މި އިޞްލާޙުްނ  ދިރާސާކުރުމުަގއި ވިސްނިއިރުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު  މި ،އިޞްލާޙެއް. މުޅި މި އިޞްާލޙުން

ބޭފުޅުންނަށް އެ ތިއްބެވި  ަފއި ވަަޑއިގެންއިންތިޚާބުވެ  ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުަގއި ބުނެދެނީ މިހާރު 

ރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން އިންތިޚާބަކަށް ކު  މަޤާމުގަިއ ތިއްަބވަިއގެން އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި 

ބެހޭ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން  ރު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބާއިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. މިހާ ދިނުމުގެހުޅުވާލަ

ެއ  ިވ މަޤާމުގައި ިތއްބަަވއިގެން ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނަކަށް އެ އިންތިޚާބުތަކަށް އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންފަިއ ލޯކަލް ަކއުންސިލް

 ގެ ފުރުޞަެތއް ޯނވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ިއޞްލާޙު ފާސްެވގެންދިއުމުގެ މަޤާމަށް އަލުން ކުރިމަތިލެްއވުމު

ންސިލް ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ މިހާރު އެ މަޤާމުގައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޤާމުގައި ތިއްބަވަިއގެން ަކއު

ކުރެްއވި ކޮމިީޓގެ ނިންމުމަށް ބިލު ދިރާސާ  ިދއުން. އެހެންވީމާ، މިވިގެންއިންތިޚާބުަގއި ކުރިމަތިލެްއވުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅު 

ގެ ދަށުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުމާއެކު ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 86ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ  ށްކޮށްދެްއވުމަރިޢާޔަތް

މަސައްކަުތގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ކުެރްއވި މި އިޞްލާޙު ދިރާާސުކރެއްވުމަށް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ

ހަމައެއާއެުކ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކުރެއްވި  .އިދާރީ މުވަްއޒަފުންގެ ފަރާތުްނ ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަގަުކރަން

 ޔާ.. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޝުކުރުދަންނަވަމުން މި ރިޕޯޓު، ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް މަދު ޠާރިޤަރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަޓކައި ަމނަދޫ ދާއި ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވި 

މުޤައްރިރަށާއި  ،ދަންނަވަން. އަދި ަހމައެއާެއކު ޤައުމީ ސަލާމަުތ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާމެންބަރުން އޮތީ  ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް މި އެކު ުޝކުރު ނަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތުފުރުޞަަތށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ޢިްއަޒތްތެރި މެއެ އެްއގަިޑއިރު.  އަުރވަމުން ންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ުނގަންނަވާތީ ަގވާއިުދގެ ޑައިންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަ މެޢިއްޒަްތތެރި ގެންދާނަން. އެއްެވސް 

ވަަނ ކިޔުން ިއއްވުުމގެ ކުރިްނ  3އަޅުަގނޑު  ،މަތިން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮތުގެ  3

ށްލެއްވީ. ޞަތު ދޫކޮއަރުަވން. ފުރުިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔުޒ ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް ރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިވަނަ މާއްދާގެ،  75އެހެންކަމުން، ގަާވއިުދގެ 

ށް އެދިަވޑަިއގަތުން އަރުވަން. މިހާރު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުަޞތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ ފުރުޞަތަފުރުޞަތު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/LC%20inthikhaabu%20Qanoon%20Islaah%20Bill_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/LC%20inthikhaabu%20Qanoon%20Islaah%20Bill_report.pdf
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 ުޅަގނޑު ޖުމްލަ ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންދިޔައިމަ ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގަތީމަ ުކޑަކޮށް ދަތިވާއެދެން. އެއީ އަ އަޅުަގނޑު

 .އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތްވޭ. 

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް މުއްޠަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ

ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ  ،އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. السالم على رسول هللاالحود هلل والصالة و` 

ރައީސް، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ކަމަށް 

ތަުކަގއި ތިބި، ކައުންސިލްަތކަށް ން. ައދި އެ އިޞްލާޙުގެ ސަބަުބން މިހާރު ކައުންސިލްއަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަ

ފުރުޞަތު އަނބުރާ އެ ންސިލްތަކަށް ަވޑަިއގަތުުމގެ ވެފައި ތިއްެބވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ކައުއިންތިޚާބު

ނުޑ  އެ، މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެތީ އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ތީ ބިރުވެރިކަމެްއ އޮ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިހާރު މި އެހެންނަމަވެްސ، އެ ކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ބޫލުޤަ

 ކައުންސިލްތަކަށާއި ނޫނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްަތކަށާ، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާނޫނީ  ،އެއީ އެ މެންަބރުން ކުރިމަތިވެފަ.

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢި ޖެހެނީ މި ދެން ވަޑަިއގަންނަވަން މި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްަތކަށް ހޮއްެވވޭ މެންބަރުން ވެސް

ނޑަެއޅުމުގެ ބިލުގެ ނަ. އެއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކަމަށްއަޅުވެތި  މުގައި ިމ ދައުލަތުގެ ުމސާރައިގެ ިސޔާސަތު ކަ

ނޑު  ތެރި ރައީސް.ސަބަބުން. ޢިްއޒަތް ކުރެވިަފއި އޮތް ބިުލގެޓަކައި އެޖެންޑާ  ފާސްުކރުމަށް ފާސްކުރާ ނޫނީ މިއަދު އަުޅގަ

ކައުންސިލްތަްއ ެއ މީހުންނަށް ގޮުތގަިއ ަކއުންިސލްތަކަށް މިހާރު ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ނުލާހިކު ހަނިވެފައި  ޤަބޫލުކުރާ

އޮްއވާ އަނެްއކާ ެއ އެީކގަ. އެހެން ގެ ތާށިކަން އޮތުމާނުލިބުމާއި ބަޖެޓު  އޮތީ ބަޖެޓު ހިންގުމަށް ދަތިވެފައި މި

ނޑަައޅާއިުރގައި އަދި ިއތުރަށް މީގެ ބިރުވެރިކަން އެމެންބަރުންެގ ގެ ކައުންސިލްތަކު   މުސާރަ މިހާރުވެސް މަޖިލީހުން ކަ

މަަސއްކަތްކުރާ ިސވިލް  އިިއގައެ ކައުންސިލްަތކުގެ އިދާރަ ،މީހުންނަށް އަންނަ ގޮތަކަށް މިފަދަ ބިލެއް ފާސްވެ

ދާނެތީ މި ބިރުެވރިކަން ކުރިމަތިެވގެން ްތވާ މުަވއްޒަފުންނަށްައދި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަ ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށާ

ނޑުމެން ކަންބޮޑު  އީއެ ބިލުގެ ސަބަބުން  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު މި ވާ ކަމެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.އަުޅގަ

ބެވި ކައުންސިލްތަުކެގ ތިއް ަތކުަގއި މިހާރުވެސް ކައުންސިލްަކއުންސިލް އިންތިޚާުބގައި އަހަރު ބޭއްވޭ  މިދެންނެވިހެން މި

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ަލޠީފު،، ކުރެިވގެންބިލު ފަރުމާ މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިެވވޭނެ ގޮތަށް މި

ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެީކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ުޝކުރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީތީ 

ނޑު ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލަ މި  ށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަަތށް އެދިވަަޑިއގެންފައި އެްއވެސް މެންބަރަކު  3ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 75ަގވާއިުދގެ ނުވާތީ ައޅުގަ

 ަކއުންސިލްތަުކގެ  ޯލކަލް 2111/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު ަމތިން ވާ ގޮތުގެގައި ންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ށ(ވަނަ ނަ

ގެ ދަށުން 11.2 ޔުން އިއްވަން. އެޖެްނޑާ އައިޓަމުަވނަ ކި 3 ގެބިލު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް އިންތިޚާބުގެ

 ގެ ދަށުން. 12 ވުން އޮްނނާނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމުއަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްކުރި ބިލަށް ވޯޓަށް ދެންނެ

ނޑު މިދަ -11..  މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ގެބިލު ެޕރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ .11.3ނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު މިހާރު އަޅުގަ

 އިގަ 2113އޭޕްރީލް  24ޙު ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުން. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާ މަށްރިޢާޔަތްކުރެއްވު މަޖިލީހުން، ނިމި

ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހަމަވާ ދެ އިޞްލާޙު ލިބިފައި ަވނީ. މި ރިފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް ޝަރުތު މެންބަރުންނަށް

ދެްއވުމަށް . މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިހަމަވާ އެއް އިޞްލާޙު ލިބިފައި ވަނީހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް، ޝަރުތު

އަްށ  ޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ ިޢއް ،ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެސަލާމަތު ޤައުމީ

 އަރުވަން. ޞަތު އަޅުަގނޑު ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް  2112މްބަރު ިޑސެ 27އާދެ! މި ރިޕޯޓަކީ  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ޖަނަވަީރ  4ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާސްކުރަްއވަިއ،  41ވަނަ ދަުއރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ ދުވަހު ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  2113

ވަނަ  91ޕެރޯލުގެ ބިލު، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަޑަިއގަތުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވާ ގޮުތގެ ަމތިން އަނބުރާ ފޮނުވުމުން ެއ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ދެވަަނ ފަހަރަށް ޤައުމީ ސަލާމަތު 

މީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ކޮމީޓީ އަށް ފޮނުއްވުމާ އެުކ، ޤައު

ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުން އެދި ޮކމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު މީ. ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތަްއ 

މަސަްއކަްތ ފެށިފައި ވަނީ، އަލުން އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވާނަން. އެއީ މީަގއި ހިމެނިފައިވުމާ އެީކގަ. ކޮމިޓީގެ 

ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކއި ައނބުރާ ފޮނުވުނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަތް 

ޓީ ގަިއ އޮތް އެ ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގަ. މި ަބއްދަލުވުމުަގއި ސަްބ ކޮމ2113ީމާރްޗ  26މި ކޮމިޓީން ފެއްޓީ 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ސަބް ކޮމިޓީ އެއް. ސަބް ޮކމިޓީގެ މަސައްކަްތ؛ އަލުްނ  3އެއް އެކުަލވައިލާފަިއވޭ. 

ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ަޓކަިއ އަނބުރާ ފޮނުވުނު ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯުލެގ ބިލަށް ކޮމިޓީން ގެންނެވި 

ަގއި ހިމެނިފައިވާނެ. މި މަސައްކަތްކުރުުމގަިއ ކުަޑ 3މި ރިޕޯޓުގެ ެއނެކްސް  އިޞްލާޙުތައް ވަިކވަކިްނ އެނގޭނެ ލިޔުމެއް 

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ރިޢާޔަތްކުރައްވާަފއި ވަނީ ައލުން ވިސްނާވަަޑއިގަތުމަށް ޓަކައި އަނބުރާ ފޮނުއްވުމަްށ  ކޮމިޓީން މައިގަ

އް ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުާވފައިވާ ސިޓީފުުޅގައި ބިލުަގއި ހުރި މައްސަލަތަ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/LC%20inthikhaabu%20Qanoon%20Islaah%20Bill_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/LC%20inthikhaabu%20Qanoon%20Islaah%20Bill_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Jail%20&%20Parole%20Bill_report.pdf
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ނުކުާތގެ އިތުރުން ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ  21ނުކުތާ އެއްގެ މަްއޗަށް. ދެންނެވުނު  21ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ 

ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެވި ިއތުރު އިޞްލާޙުތައް ވެސް ބިލަށް ގެނެސް، ބިލުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވިފަިއވާނެ. 

 86ފަހު މަތީގައި ދެންެނވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިީޓފުޅުގެ އަީލގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އެއަށް

ވަނަ މާއްދަގެ )ރ(ަގއި ވާ ޮގތުގެ މަތިން ބިލު އޮންނަންވާނެ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެއްބަްސވުމާ އެކު ކޮމިޓީން 

ކާ އެކު ބިލު ނިންމައި، މަޖިލީހުން ބިލާ މެދު ފެންނަ ގޮތެއް ބިލަށް ގެންނަން ފެންނަ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަ

ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމި. ސަބް ކޮމިޓިެގ ރިޕޯޓަށާިއ ެއ ރިޕޯޓާ ެއކު ހުށަހެޅުުނ 

ން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާިއ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުާމ އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލުގެ ބިލު ސަބް ކޮމިޓީ 

ބަދަލުތަކާ އެކު ބިލު އޮންނަންވީ ގޮތަށް ސަބް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް އެއްބަސްެވވުނު ޮގތުގެ މަތިން ސަބް ކޮމީޓީން 

އެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތަށް މައި ކޮމިޓީން ތާއީދުކުރައްަވއި، އެ ބިލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުމަށް މަޖިލީހަށް 

ވަަނ  17ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2113ގައި ޭބއްވުނު، ކޮމިޓީެގ 2113އެޕްރީލް  16މަށް ހުށަހެޅު

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާުޤން ނިންމަވާފައިވޭ. ކޮމިޓީެގ ހާޒިރީއާ އަދި މި ރިޕޯޓާ އެުކ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހިމެނޭ ލިޔުންތައް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވުމާ އެ  ކުަގއި ައޅުގަ

ވަނަ  2113ޖަަނވަރީ  17މަނިކުފާނުގެ ޢިޒުނަފުޅާ ެއކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކއި 

އްޭޖގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލުެގ ބިލު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ިދވެހިރާ

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ އެކު ބިލު އޮންނަންވީ ގޮތަްށ 

ެއ އެއްބަްސވުމާ ެއކު، ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ބިލު މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާކޮށްދެްއވުމަށާ، މި ރިޕޯޓުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު  86ބިލާމެދު ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ޝުކުރުދަންނަވަން ރިޕޯޓު ުހށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ. އަދި ޮކމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްިރރު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށާއި ކޮމިޓީގެ ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި 

ނޑު، އެއީ  1ޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ ރި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިާވ  83އިޞްލާޙު. އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.   އިޞްލާޙެއް. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް އަޅުގަ

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަ
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ނޑު  127ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ  ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެްއ އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަ

. މި މާއްާދެގ )ހ(ގައި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހާ އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ 127ހުށަހަޅަން. 

ށް އަާދުކރާ މީހަކަށް ވުމާ އެުކ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގަިއ ކީރިތި ޤުުރއާނު ފަރުޟުތައް ބަރާބަރަ

ބައިކުޅަ އެއް ބައި ތަންފީޛުވުމުން ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ލިބޭނެ  4ހިތުދަސްކުރާ މީހުންނަށް އޭނާގެ ޙުކުމުގެ 

 ކަމަށް ބަލަންވާނެ އެވެ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން. ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ތާއީދުކުރަްއވާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް އަުޅގަ

 އަޙްމަދު އާމިރު. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ހުށަ  ހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ،  މިހިސާބުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި ނިމުނީ. އަުޅގަ

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ކޮމިީޓގައި  އަޅުަގނޑު ުކޑަ އެްއޗެއް ާސފުކޮށްލަންވެގެން. ދެން ސުާވލު ނުކުރެވޭނެކަން ވެސް ެއނގޭ. އަުޅގަ

ނޑު ިއްޞލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ބިލެއް އޮންނާ ނޑަށް ނެ. އިދާރީ ބޭފުޅުން ފަރާތުން އަހުރިއިރުގައި އަުޅގަ ޅުގަ

މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ އެ ބިލު ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް. އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު 

 އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައިނެތީީތވެ، ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ސުވާލެއް ކުރެއް  ވުމުގެ ގޮތުން ކުެރއްވި ނަމަެވސް އެ ސުވާލަށް އަުޅގަ

ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ބޭރުން ޖަވާބެއް އަރުވާނަން. ކައުންސެލް ޖެނެރަލް މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ވާީތ ސާފުކޮށްދެއްވާނެ. ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޝަރުތުހަމަނު

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ  ގަޑިއިުރެގ ބަހުސް. މި ބިލުގެ ދަށުން  1އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ގޮުތގައި ަބލައިނުގަނެ ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު.   އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 

 ޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރި

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދާދި ދެންމެއަކު ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުަގިއ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޖަލުތަކާއި 

ޕެރޯލުގެ ބިލަކީ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުުކރަން ފޮނުވާފައި، އަދި ބޮެޑތި 

ހުރި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ގެެނސް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެ ާވ އަދަދު ނުލިބި، އަދި އަނެްއކާ  ކަންބޮޑުވުން ަތކެއް

ވެސް އަލުން އަނބުރާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ގެންގޮސް، ކުޑަ ކޮމިޓީން ގެްނނަ ބަދަލުތައް ގެނެސް ކޮމިޓީ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަށް އަށް، އަދި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަށް 

ބަލާއިރުަގއި މި ބިލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަ ެއއް ދައުލަތުން ކޮްށގެން، އަދި ވަރަށް ރަނގަުޅ ގޮތަކަށް ިލޔެވިަފއިވާ ބިެލއް 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުެރވޭ. އަދި ީމގެ ސަބަބުން ޖަލުތަކުގެ މިހާރު ތިބި ވަރަށް ިގނަ ކުށްވެރިންނަށް ކޮންމެވެްސ  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއއީ އެ މީހަކު ޙުކުމުގެ ގިނަ މުްއދަތު ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު  ގޮތެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

އަލުން ޕެރޯލްގެ ނިޒާުމގެ ތެޭރން އެ މީހަކަށް އަލުން އަނބުރާ އަނެއްާކވެސް މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ިމ 

ން ދައްކައިދީފައި އެބަ ޮއތް. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކަންބޮުޑވުންތަކުގެ ތެޭރގަިއ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފަޔާ ބިލު

އެީކގައި މި ބިލުގައި މި ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފުން، އެ ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ އެ 

ނޑުެމންނަށް ފެނުނު. އެހެންވީމާ،  މުއައްސަާސގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެންދާއިުރގައި ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  މިހާރު ބަދަލުވެގެންދާއިރުަގއި އިންތިޤާލީ ބާބެއް މި ޤާނޫނުގައި ިލޔެފަިއވާކަން އެއީ އަުޅގަ

ބިލު، އަިދ ޖަލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެްއެޗްއ  މިކަމަށް ލިބުނު ވަރަށް މުހިއްމު ހައްލެއް. އާދެ! މިއަދު ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން  ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ޖަލުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ ދަންނަވައިލާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވެމުންދާ ޝަކުވާ ައކީ ެއއީ އިްނތިހާ އަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުެމން ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީްނ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަުތގައި ކަންބޮޑު ވާންޖެހޭ ޝަުކވާ ެއްއ. އެންމެ ފަހުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް  ވެސް އަުޅގަ

ުހރިކަން. އެއީ ކަންބޮުޑވާންެޖހޭ ކަމެއް. މި ބިލުގައި  ތަފާތުކުރުންތަކެއް ބައެއް ކުށްވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި

ތަފުޞީލުކުރެވިފަިއވާނެ ޑޮކްަޓރަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ގޮތާ، ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮާތ، ޖަލަށް ވަނުމަށްފަހު ކުށްވެރިޔާއާ 



39 

 

ބާ އެކީަގއި ދޭތެރޭގައި ކަންކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާ، އެންމެ ތަފުޞީލުކޮށް މި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފަިއވާނެ. އިންތިޤާލީ ބާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނެއް ނެތިގެން، ޢާއްމު  ޤާނޫނުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް ތަންފީޛުވެގެންދާއިުރަގއި ައޅުގަ

ނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ބިލު  ގަާވއިދެއް ނެިތގެން ކުރަންޖެހޭ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރވި ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ކޮންމެ ބަދަލުވެގެން، ތަރު ތީބުެވގެން ގޮއްަސ އޮްތއިުރގައި ބިަލކީ ުފރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ޤާނޫނެއް ވެސް ތަންފީޛުކުރަްނފެށީމާ ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ އެއީ ހައްުލކުރަންޖެހޭނެ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނާ ޖަލުގެ ޮގޅިައުކން ދިމާވި، ޑޮކްޓަރު އޭާނގެ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިސާލަކަ ށް އަުޅގަ

ހިތުގައި މުހިއްމު ަމއްސަލަ ެއއް ުއޅޭ ކަމަށް އޭނާ ޑޮކްޓަަރށް ދައްަކއިގެން ާރއްޖޭން ބޭަރށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ 

ނަމަވެސް ޕެނިޓެންޝަރީަގިއ ލިޔުންދީފައި، އަދި ޖަުލގެ ެއކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ތަނަކުން ސޮއިކޮށް ިލޔުން ދީފަ. އެހެން

ހުންނަ ބޭފުޅަކު ސޮއިނުކޮްށެގން އޭނާ ޖަލުގެ ގޮީޅގަ. އޭާނ އަކީ ހިުތގެ ބަީލގެ ވަރަްށ ނުރައްކާތެރި މީހެއް. އަނެއް 

މީހަކާ ދިމާވީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފުދީފައި ހުރި ީމހެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މާފުދެއްވާފައި އޮތް ސިީޓގެ 

ނޑު ިހތަށް މި އަރަނީ މިސާލަކަށް  އޮރިޖިނަލާއި ކޮޕީ ވެސް އޮތް. އެކަމަކު ހަމަ ޖަލުގެ ގޮޅީަގ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތްއިުރގައި ކޮން ޤާނޫނެއް، ކޮން ަގވާއިެދއް ނެތިގެންތޯޭއ 

އި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް މުޅި އެްއކަލަ މީހާ އަށް މާފުނުދީ ގޮީޅގައި ބަހަްއޓާފަ

ނޑަށް  ޖަލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ެއބަ ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ ބިލުން މުހިއްމު ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭީތ ހީވަނީ މި ކަމަށް ހައްލުތަކެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ މުހި އްމު ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ެއންމެހައި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން މި ބިލު ފާްސކުރުމުގައި ައވަްސވެގަތުމަށާ، 

އަދި ޖަލުތަކަށް ވެްސ، އަިދ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް، އަދި މި މަޖިލީހަށް ވެސް، އަދި މުޅި މި 

ނޑުމެން ދެކެމާ ހިނގާށޭ. ޝުކުރިއްާޔ.މުޖުތަ  މަޢަށް ވެސް އޮތް ހަމަ މުހިއްމު ހައްލެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް  މިނެޓުެގ  31މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 ސަލާމްޢަލައިކުމް. ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. ަވއް
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ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ  `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތަިއގެން ކުރިއަށްާދއިރު އަުޅގަ

މި، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް. ެއ މަސަްއކަްތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯލު ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނި

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ިމ އޮތީ. އެހެންކަމުން، ރިޢާޔަްތކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަެދއްކުމަށް އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތަުރތީބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުައރުވަމުން ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުގަ 

 ފުރުޞަތެއް އަުރވަން މި ޖެހެނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ އަށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޕެރޯލު ބިލު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮްތއިުރގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ަޖލުތަކާއި

ޑްރާފްޓުކުރަްއވައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިެދްއވި ކަމަށް ޓަކަިއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އޭުރގެ ސަރުކާަރށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ 

ނޑު އެެދނީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯުލގެ ބިލުެގ ދަށުން  ނޑު ޝުުކރުދަންނަވަން. އަުޅގަ ނޑުމެންެގ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު މީެގ ކުީރގައި އެ ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަުމން ދިޔައިުރގައި ކުރީެގ އެ  ޖަލުގެ ނިޒާމު ރަނަގޅުެވގެްނދިއުން. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވިއލާފައި ވާނެ. ޖަލުގެ ތެޭރަގއި މި ސާލަކަށް މީހަކަށް  ކަންކަން އޮތް ގޮތުގެ މިާސލެއް އަުޅގަ

ށް ޓަކައި، ބެލުމުގެ ަމްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޙައްޤު ލިބިފައިވާީތވެ އެ މަްއސަލަ އަނިޔާލިބުނީމާ އެ އަިނޔާ ެބލުމަ

ަވނަ އަހަރު ކުރީަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް، ަރއީްސ  2118ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އޭރުގެ ރައީސް، މި ދެންނެވީ 

ވަން ިއންނަވާނީ މަޝްހޫރު އިސްތަފާ އޮފީހަށް. އެ ތަނުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލައި، އެ ސިޓީ ަކނޑުްއަވއި، ޖަވާބުެދއް

އިބްރާހީމް މަނިކު. އިސްތަފާ އިބްރާހީމް މަނިކު. ދެން ސާފުކުރަްއވާނީ ޑިފެންސް މިނިްސޓްރީ އަށް ފޮނުްއވަިއގެން އެ 

ނޑުްއވަިއ،  މައްސަލަިއގެ ކަންވީ ގޮތް. އެ ތަނުން ވެސް އެގްެޒކެޓިްވ ޑައިރެކްޓަުރގެ ހައިސިްއޔަުތން އެ ސިޓީ ކަ

ދެއްވަން އިންނަވާނީ ހަަމ އިސްތަފާ އިބްރާހީމް މަނިކު. ދެން އެއީ ޙުކުެމއްގެ ދަށުްނ ވެފައި އޮތް ބަންދެްއގަިއވާ ޖަވާބު

މީހަކަށް ވަނީ ނަމަ އެކަން ސާފުކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި ސިޓީ ފޮނުއްަވވާނީ އިސްތަާފ އިބްރާހީމް މަނިކު. ސިޓީ 

ާޕޓުމަންޓަށް. ކަރެކްޝަންސް ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ަޑއިރެކްޓަުރެގ ފޮނުއްަވވާނީ އޭުރގެ ނަމުން ނަމަ ކަރެކްޝަންސް ޑި

ހައިސިއްޔަތުން ވެސް އެ ިސޓީ އަށް ޖަވާބުދެއްވަން އިްނނަވާނީ ހަމަ އިސްތަފާ އިބްރާހީމް މަނިކު. މިކަން މިހެން 

ތަށް. މިކަހަލަ އޮތީމާ މުޅި ނިޒާމު އެތުރިފައި ވަނީ މީހަކަށް ޖަލުތެރެއިން އަނިޔާކުރީމާ އެ މައްސަަލ ނުބެލޭނެ ގޮ

އުސޫލުތަކާ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިފކުރު ތަފާތުވަނީ. އެހެންެވެގން އަޅުަގނޑުމެން އިންޞާުފ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. ކުށްކުރާ މީހާ  ގާއިމުކުރުުމގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ. ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ. ައޅުގަ

ހާގެ މައްސަލަ ބަލަން، ނުބައި ހެދި މީހާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންުޗގައި އިނދެިވގެންނުވާނޭ. މި ނޫނިއްޔާ ނުބައި ހެދި މީ

ވާހަކަ ދެްއކީމާ ައޅުަގނުޑގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން މިހާުރ ހަމަ އެްއކަލަ ސުޕްރީމް ޯކޓުން މި އެންގީ. މިކަހަލަ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޢިއްޒަްތތެރި  ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކުީރގައި އުސޫލުތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަ  2118ރައީސް. އަުޅގަ
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ވަނަ އަހަރު ކުީރގައި ޖަލުތަުކގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް އަނިާޔވެިރކޮށް ބޮލަށް ބަޑިޖަހާފައި މީހުން މަރާފައި ވެސް އެބަ ތިބި. 

ެމއް ހުރިހާ ކަ މި .އިވީދީފަތަޅައިތަަޅއި ސުންނާފަތިކޮށް، މަރައި ވަޅުލާަފއި އެބަ ތިބި. އެތައް ަބއިވަުރ މީހުނަކަށް ައނިޔާ

ނުވީމާ ރާއްޖޭެގ މަ މި ކޯޓުތައް. ކޯޓުގެ ނިޒާމުން އިންޞާފު ޤާއިމުދިން ތަނަކީ ހަ  ކުރުމުގެ އެންޑޯސްމަންޓު

ީއ ކޯޓުން މި ކަްނކަން ުފޅާެވގެން ެއ ދިޔަީއ. އެ  . އެ ނިޒާމުދިޔައީޔިތުންނަށް އަިނޔާވެިރެވެގންރައް

ޓަަކއި މިއިްނ ކޮންެމ މީހަކަށް ލިބިގެްނވާ ޤާނޫނީ  މިނުން ކުށުން ބަރީަޢވުމަށްތީވެ. އެްނމެ ކުޑަދިޔަކުރަމުންއެންޑޯޒް 

 ައޅުަގނޑު މިކުރަމުންދިޔައީ. ެއހެންވެގެން،  ަޝރީޢަތްތައް ،ވެސް ނިގުޅަިއގަނެ ވަކީެލއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙަްއޤު

ޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤު ިނގުަޅއިގަތީީތވެ ދޭންލިބި ންނަށްމީހު ،ދެންނެވި ައސާސީ ޙައްޤު ިނގުަޅއިގެެނގެން  މި ،ދަންނަވަނީ

ނިޑޔާރުންނާ މެދު ޖިނާީއ ތަޙުޤީގު  ކުރެިވގެން ނޫނިއްާޔ މިެރވެންޖެހޭނެ. އެ ަފނޑިޔާރުންނާ މެދު ޖިނާއީ ތަުޙޤީޤުކުއެ ފަ

ނޑިޔާރުންަނށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިއންޞާފެއް  ނޑިޔާރު ރާއްޖޭަގއި އެ ފަ ނޑުފަ  ެގއަކުން ލިބޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނގޭ ކޯޓުަތކަކީ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭ ބައެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނުދެކެން. 

އަުޅވާފަިއ އި މަލަންމީހުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ އަނަގއިގަ  ނޫން. އެންކަން ހޯދައިދިން ބައެއްތޯ؟ ފަރުދީ މިނިވަ

މީހުންނަީކ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތަނަކަްށ އެްއވެވޭނެ ގޮތް ނެތިފައި  އެނޫން. ؟ އްުޓވާލަދިން ބައެއްތޯވަނިކޮށް އެ ނަ 

ނިކޮށް ހުއްޓުވި ބަެއއްތޯ؟ ނޫން. މީހުންނަކީ އަނިޔާކުރަމުން ދަ އެވޭނެ ގޮތް ހަަދއިދިން ބައެއްތޯ؟ ނޫން. ވަނިކޮށް ެއއްވެ 

ނުންކުރުމުގެ ޙައްުޤ ވެސް ނިގުަޅިއގަތް ބައެްއ. ބޭއެީހތެރިކަން  މީހުންނަކީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެ

ބޭފުޅުންނަކަށް  ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ެވއްިޓެގންދާއިރުގައި އެ އެ މީހުންނާއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ކީއްތޯ މި ޤަުއމު، މާއެހެންވީ

މި ވޭްނ  ،މީހުންކުރި މަަސއްކަތް ގެނައުމަށް ޓަަކއިމި އިޞްލާޙު، މިކަން ކަމަކަށް ުނވާނެ. ެއހެންނަމަވެސްއެްއވެސް 

ނިޑޔާރުޭގގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ިޢއްޒަތްތެިރ އެޅި މީހުންނަށް ކަ ންބޮުޑވާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވެގެްނ، ައޅުަގނޑުމެން ފަ

 ވަރަށް ޤާބިލު،، އެކު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ައޅުަގނޑުމެން މިރައީސް، 

ނޑިޔާ ނިޑޔާރުންގެ ވެސް ހުރުމަތްތިއްބެވި ރުން ެއބަވަރަށް މޮޅު ފަ ނޑިގެން މި. ެއ ފަ ދެންނެވި ބަެއްއ  ދަނީ މި ކެ

ނޑިޔާުރގޭެގ ތު ނަަގއިގެން ބޭފުޅުންގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަ ބޭބޭފުޅުން އެ ނޑިޔާރުން ަކނޑާީތވެ. ހުރުމަތް ފަ މިކަްނ ފަ

 . އެނބުރި އި މަލަންެއޅޭނެތޯ؟ ނޭޅޭނެންގެ އަނަގިއގައެކު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެ ނުކުރެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އާޭދހާ

ނޑުމެން އެނބުރި އަންނާނެ. ަޖލަށް ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް  .ވެސް އަންނާނެ ދާންޖެހުނަސް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންަނށް އަޅުަގނޑުމެން އެނބުރި ައިއސް،  ހެނެއްނޫން ނޫން އެތާއީދުކުރުން މަތީަގއިތޯ ތިބޭނީ؟  ެއއްކަލަ ފަ

ނޑުެމން ހަމަ މިއެކަން ވާނީކީ މަްއޗަށް ރާއްޖެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެްއގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ވާހަކަދައްކަނީ. . އަުޅގަ

ވާހަކަ ހަމަ ރާއްޖެ ޓީވީ މެދުވެރިެވގެން މިހާރު  މި ،ދައްަކނީވާހަކަދެްއކީމާ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުކުރަން އަންގާއިރު މި 

ޢިްއޒަތްތެރި ، ޖައްސާނީކަނީ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ދެކޮޅުދައްވާހަކަ ތަކަށް މިމުެގ ސިޓިންރޫގޭޭގގެ ހޮޅުއަށިަތކަށާއި ގޭގޭ 

އެުކ  ކުރަން ނޫޅުމަށް އަޅުަގނޑު އާދޭހާނގެއް އަޅާަފއި އެ ހަތަރަސްކަންމާ، ވަްއޮކށް ރޮރައީސް. އެހެންވީ
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ނޑިޔާރުންނަށް ނިޑޔާުރގެ ،ފަ ނޑަށް އެ ފަ ނިޑޔާރުނގޭ ރާއްއަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ ހުރިހާ ގެ އޮތް ހާލަތު. ޭޖގެ ފަ

 ހޭރެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި . މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ރޮއިުނވެއޭބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާނެ. އިްނޞާފެއް ޤާއިމެއް

 ވާމީ ފަރާތްތަކުން މިވަަޑއިގެްނ ހުރިހާ ބައިަނލްއަޤް ކުރުމަށްންތޯ. ާރްއޖޭގެ ކަންކަން ދިރާސާ ނޫ ވާހަކަ ދަްއކާ

ނޑު ދެ ވިދާޅުވަނީ އެ ނޑިކަމުެގ އްކީމަތޯ؟ އެްނމެ ފުރަތަމަ އދ.އާ މެދުގަިއ ނޫންތޯ ހުރުމަތްަކއްެޗއް ނޫންތޯ. އަުޅގަ ކެ

 ވާހަަކ އަޅުަގނޑު މި ދަްއކަނީ... އެހެްނވީމާ، މި ޔަވަުޅއަޅަންީވ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފި

 

 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ބެހޭ ބިލުގައި ކޮންެމވެސް ކަހަލަ  އީސް. އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރި

ދަންނަވަނީ  ވަގުތު އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެން މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން މި ތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެލަމައްސަ

 ބަލާއިރު ކުށްކުރުން ވަރަށް ގިނަ ޤައުމަކަށް ވެަފއި މި އަކީ މިއަދު ނިސްބަތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖެ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދައި،އުޅެ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ހައްލުނުވެގެން މި ނޑުމެން  ނީ ައޅުގަ ދުސްތޫރީ އަުޅގަ

އައިރުަގއި  ވަނީ. އެހެންީވމާ، މި ޒަމާނަށް  ގިނަ ދުަވސްވެފައި މި އަހަރަށް ވުރެ 75ންުގޅޭތާ ވެސް ޔާތެއް ގެހަ

ކުދި ކުށްތަކުގަިއ  .ދަނީ ގިނަެވގެްނ މި އެްއޗެތިތަކާ ޑް ކްރައިމުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ީސރިއަސް އަދި އޯގަަނއިޒް 

ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢުގެ ެތރެއަށް ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުާރ ލެވޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ފިޔަަވޅުތައް އެޅޭ ޖަލަށް

ނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ  ފަހިވެގެން މިނިކުންނާނެ ފުރުޞަތު  ށްބައެްއގެ ތެރެއަ ދަނީ އެކަމުގެ އެންމެ ޅަފަތުގަިއ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޖެހޭ  ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުަތއް ނޭޅިެގން ކަމަށް އަޅުގަ

ުކރަން. އަދި މީހަކަށް ކުށެްއ  މެވެސް ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއްކޮން ޓަކައިކުރުމަށް ކްޝަން ފެސިލިޓީސްތައް ހަރުދަނާކަރެ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ކޮންމެ ކުރެވުން ެއއީ އޭނަގެ މުޅި ހަޔާތް ބަރުބާދުވެގެން ދާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ލައިގެން މިހިރަ ގަމީ ންސާނަކަށް ވެސް ކުށްކުެރވޭނެ.އި ސް ބާލާފައި ފަތިފުށް އަުޅގަ

ވެސް ހުންނާނެ.  ވެސް އުނި ސިފަތަކެއް ފުށުގައި ކިާލ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޮކންމެ މީހެއްގެފަތި، ބަލައިލީމަ

ނޑައެޅުްނ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންގެ ަބދަހި ެއކު މިދެންނެވި އުނި ސިފަތަކާ ނޑުަތކެއް ކަ ކަމަށް ޓަކައި އުެޅވޭނޭ މިންގަ

ނޑުމެން  ނޑަްށ ބޮޑަްށ ތަްއތައް ކުާރ އުސޫަލކީ. އެހެންވީތަކުގައި ކަންތަހުޒީުބ މުޖުތަމަޢުއެީއ އަުޅގަ މާ، އަުޅގަ

ދެވެންޖެހޭ. އެ ސް ލުއި ގޮތްތަކެްއ އެބަ ހޯދައިތަކުގައި ތިބި ކުިދންނަށް ވެވެނީ މިއަދު އަުޅގަުޑމެންގެ ޖަލުޤަބޫލުކުރެ

ބަރީޢަެވގެން ހަރުދަނާ  ،ކުށްތަކުން އިޞްލާޙުވެ ކުދިން އެ  ،ށް އައިސްތަޢުބާވެގެން އަލުްނ މުޖުތަމަޢަކުދިން 

ނޑަށް  ޖެހޭ. މިއަދު ދިމާވާ މަްއސަލަ އެބަ  ފަހިކޮށްދޭންދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ ފުުރޞަތުތައް  އެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މި  ނުންނަށް އެ ދެންނެިވ ޒާުތގެ ަބއެްއކަހަލަ ކުށްތަކަށް އަރަިއަގނެވިފައި ތިބި ޒުވާ ފެންނަނީ އަޅުގަ

އޮވޭ. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެްއ  ތައް އެބަށް އާދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ނެތް. ކްރިމިނަލް ރިކޯޑުކުދީންނަށް އަލުން މުޖުތަމަޢަ
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ލިބޭނެ ގޮތެއް ޯނވޭ. ދެްނ  ވީނަމަެވސް އާމްދަނީ  ވާން ބޭނުންވި ކަމުގައި ންމެ އިޞްލާޙުކުދިންނަކަށް ނުލިބޭ. ކިތަ  އެ

ނުލިބުމުގެ  އޮންނަނީ ގެއްލިފަ. ތަޢުލީމު ކުދީންނަށް މި ބަބުްނ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް އެމުގެ ސައުމުރުން ދޮށީވު

އްާޔ ެއ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ަމއްޗަްށ ރިކަމެއް ހުރެޖެލިބޭކަށް ނެތް. ހުނަރުވެކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ަވޒީފާސަބަބުން 

ށް ނެތް. ނޫންނަމަ އެހެން މީހެއްގެ ގާތަށް ވަޒީފާ އަށް ކުދީންނަކަ މާލެއް އެެއއް ފެްއޭޓނެ ރައުސް ބިނާކޮށް ިވޔަފާރި

ންވީމާ، މި ލިޭބކަށް ނެތް. އެހެކުދިންނަށް ވަޒީފާ ދާން ބަލައިލާއިރުަގއި ކުުށެގ ރިކޯޑެއް އޮތުމުގެ ސަބަުބން އެ

ނޑުމެން ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިްނ ވާނެ ފުރުޞަކަންކަމުން ބަރީޢަވެގެން މީހާ އަށް ރަނގަޅު ތުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާއިމުޤާ ެއއް ަކމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް  ކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު އަުޅގަ

މި ޖަލުތަކުަގއި ތިޭބ  ަގނުޑމެން އަބަދުވެސް ކޮންސަރންވަނީައޅު ،މީ  ވަރަށް ގިަނ ޢާއްމުން ކުަރްއވާ ުސވާލެއް

ނޑު . ކުށްވެރިންނަށޭ. ޢާއްމު ފަރުދުންނާމީހުންނަށޭ ައީކ  ހަކަމެްނގެ އަޅާލުން ވަރަށް ކުޑައޭ. މި ވާމެދު އަޅުގަ

ހުން ރަނގަޅު ގޮެތއް ނުވުން ެއއީ އެ މީ ކުށްވެރިންނަށްއެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑު

ނުޑ ޤަބޫލުުކރަނީ. އަދިކަެމްއ ކުށްކުރުމަށް އިތުރު ފުރުަޞތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ  ކުށްވެރިންނަށް  ކަމަށް އަުޅގަ

އްޔާ އެކަުމގެ ނޭދެވޭ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް ނުނެރެވިއްޖެ  އެ ،ރަނގަޅުކޮށް  ެވސްޓުކޮްށގެން ކުށްވެރިންއަޅުަގނޑުމެން އިން

ނޭެދވޭ އަސަުރެގ  ކޮށް، އެކަމުގެ މުޅި ޢާއްމު ފަރުންނަށް ،މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ކޮށް ،ކޮށް ށްމުޅި މުޖުތަމަޢަ އަސަރު

ނުޑމެންގެ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ތެެރއަށް ފެތުރިގެންދާލެއަސަރު ރާޅުބާނީގެ  ނޑުމެން ބޮުޑވާނެ ކަމަށް އަ މާ އް އަުޅގަ ުޅގަ

އްމު ކަމެއްކަްނ ވަަރށް މުހި ބޫލުކުރަންެޖހޭނެ ޕްރިވެންޝަނަކީމިއާއެކު އަޅުަގނޑުމެން ޤަޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ

ޑު މު ަމފްހޫމެއް ކަމަށް ައޅުަގނިއ ވަރަށް މުހިއްޓަކަ ކުރުމަށްމުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުްށކުރުން މަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެ ޑްރިވަިއޒްބިލެްއގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  ންގެ ތެރޭގައި ގެނައުާމ ެއޑިޝަނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންގުޭޅއިުރގައި މެދުގައި  ންމެ ފުރަތަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެައޅުަގނޑުމެން ިވސްނުމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތަކުގައި ކުށްކުރުމުން މަގުފަހިމަރުޙަލާ  ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުން. ދެންހަމަ އެހެން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުށުެގ  ޖިނާޢީ އިޖުރާތުތަކާ ނޑަެއޅިގެންދާއިުރަގއި ބައެއްކަހަލަ ކަންަތއްތަަކކީ މިއަދު އަުޅގަ އެްއޗެހިތައް ކަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ބަ މިއީންތައްތައްޯތ ތުަގއި ބަލާނެ ކަގޮ ލާއިރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

 ވަގުތު އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. ދެން އަދި މި  މިއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު 

އީ ސަބަބަކީ މިއަދާ އެެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްާދން.  ލަަތކެއް ހުރިއްާޔ އެ މައްސަލަތަކާ އެްއކޮށްވަގުތު މައްސަ

ދެންނެވި  ބިލު. ދެން މި ވަނީ މި އައިސްަފއި މިމި ހިސާބަށް ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުެރިވގެން  ހަމައަށް

ންވީމާ، ވެސް. އެހެ ކޮންމެ ކަެމއްަގއިކަންކަން ވީަމ، ރާ ނެ އަުޅަގނޑުމެން އިންސާނުން ކުމައްސަލަތައް ހުންނާ

މި މަރުޙަލާެގ  ޙުތަްއ ގެަނއުން. ެއހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ކުެރވެން އޮންނާނެ ކަމަކީ އެއަްށ އިޞްލާ

ނޑުމެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރެވނީ ފަހަތަށް ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިފިްއާޔ  ތެރެއިން އަނެްއކާ އަުޅގަ
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ކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހާސް ޒުވާނުންނަ އެތައް ،ސަތޭކަ އްުއއްމީދަިއެގން ތިބި އެތަ ،މާޔޫސްވެފަިއވާ

ކަށް ލިބޭ ހާސް ޢާއިލާއަ އެްއކޮށް ތިބި އެތައް ހިތްހަމަނުޖެހުމަކަށް މިކަން ވެގެންދާނެ. އަދި އުއްމީދުަތކަކާ 

ނޑުމެްނ ވަގުތު ައޅުގަ  ކަމަކަށް ވެްސ މިކަން ވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިތްނުތަނަވަސްހި

ނޑުމެން  ،އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށް ބެހޭ ބިލު  ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާ ހަމަ ކުރިން ބިލަިއގެން ކުރިއަށްދާން. ދެން އެއަުޅގަ

އް ނީ ކުށްކުރުން މަދު މުޖުތަމަޢެއަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި ވިސްނުމަކަށް ވާްނވާ،މިދެންނެވި ފަދައިން މުޅި މަފްހޫމަކަށް 

ނޑުމެން އެންމެބިނައެއް ބިނާކުރުން. އެކަން  ން އަބަދު ޖުޑިޝަރީ އަށް އެްއޗެހިކިަޔއިގެން. ނުކުރެވޭނެ އަުޅގަ

ނޑު  ވެސް ހުރިކަން ިކަޔންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއްއަށް ެއއްޗެހި ޙަޤީޤަތުގައި ޖުޑީޝަރީ އެހެންނަމަވެސް ވެސް އަުޅގަ

 ސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެ ވެންތައްަތއް ބޮްއސުންލާފައި އޮތްކަން ޤަބޫލުކުރަން. ޖުޑީޝަރީގައި ވަރަށް ގިނަ ކަ

، ވެސް ޖުީޑޝަރީގެ ބޯހަރުކަމެއް ހުރެވަޅުތަެކއް އެިޅ، އެ ކަންތައްތައް ޓަކައި ފިޔަ  ކުރުމަށް ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންީވމާ، މީގަިއ އެބައަޅައި ޖެހޭ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޯހަރުކަން  ނުެލވިފަިއވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ޖެހޭ ަދއުލަތުގެ ބޯހަުރކަން ސަރުކާުރގެ ބޯހަރުކަން ވެސް ދޫކޮށްލަން. އެހެންވީާމ،  ކަުމގަިއ އެބަ ދޫކޮށްލަން. މި ވެސް

ކުރުމަށް މެންގެ ޤައުުމގެ ސޯޝަްލ ފެބްރިކު ރަނގަޅުކޮށްގެން އަުޅަގނޑުގުިޅެގން މަސައްކަތް، އެންމެން އެކުެވގެން

ނޑުމެންނަށް ުކރެވެންޓަ ޑުމެންނަށް ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ޖިގްޯސ އަޅުަގނ ތައްަތއް ކަންހުރި ކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް އެއްތަންކޮޅު އެކަނި ާރވާލިޔަކަސް މުޅި މަންޒަރެއް ނުެފންނާނެ. އަޅުގަ ޕަޒުލެއްހެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއންމެ އަތާއަތާގުޅާަލއިގެްނ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ   މުޅި މަންޒަރު ފެންނާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުމު އާރަސްުތކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކުރަމުންިދޔައިމަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  ނޑާަޖއްސާލަިއގެން ައޅުގަ ނާޑކޮ ކޮ

ނޑުމެން ެއއްވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކަނީ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ވާަހކަ. ދަްއކާއިުރގައި ޖަލުތަކުްނ މިނިވަްނވެ، އަުޅގަ

ގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސްޓޭޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ މީހުންނަށް ކާންދީ، ހާލެއްގައި ބޭނުމެއް ުނވޭ ޖަލު

ނޑުމެންގެ ަވޒީފާގެ  ބަލަހައްޓައި، ބޭސްފަރުާވކޮށް އެްއވުރެ ޕްރޮޑެކްިޓވް ބައެއް އެއީ. އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ން ިއކޮނޮމީ އަށް ޕޮޒިިޓވް އިމްޕެކްެޓްއ ބާޒާރަށް މި މީހުން ނެރެ، ހަރަކާތްތެރިވެ، އެ މީހުންގެ ަސބަބުން އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންގެ އިޮކނޮމީ އަށް އަންނާނެ ގޮތަކަށް  ނޑުމެން އެދެނީ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ނެްގޓިވް އިްމޕެކްޓެއް އަުޅގަ އައުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެ އަށް މި ނޫން ކަންތައްތައް ރޭވެންވާީނކީ. އެހެންވީމާ، ވީާހވެސް ބޮޑަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ.  މީހުން ނެރެން. ދެން، ނެރޭއިރު ހަމަ އަނެއްކާ ހަމަ އެްއ ކޮންސާރން އެބައޮތް އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން ޖަލުތަކުގައި ަބއިތިއްބަންޖެހޭ މީސްމީހުން.  އެީއ، ބަެއއް ކަހަލަ މީސްމީހުންނަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ކަން އެތައް ސަޭތކަ، ެއތައް ހާސް އަހަރެއް ވަންެދން އަޅުަގނޑުމެން ތަހުޒީބު ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން މި ކަން

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޕްރެކްޓިސްޮކށްފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަކަށް ނުނެރެވޭނެ. އެ މީހުން 

ެމއް. ވަަރށް ގިނަ ފަހަރަށް ރިޔާސީ މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް ނެރުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ ކަ



45 

 

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ އެްއެވސް ސުމާރެއް ނެތި، ެއްއެވސް ކަހަލަ ުއސޫލެއް ނެތި،  އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެްނ އަުޅގަ

ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ މީސްމީހުން ގޭބަންދަށް ނޫނީ ރަށު ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތައް. 

ސަބަބުން ަވއްކަްނކުރުން އިތުރުވޭ. މާރާމާރީ ިއތުރުވޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ މުިޅ މުޖުތަމަޢު ހަލަބޮލިވެގެންާދ  އެކަމަުކގެ

ހާލަތްތައް ވެސް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްެގ ބިލެއް މައިަގނޑު މަފްހޫމަށް ވެގެންުނވާނެ މި ދެންނެިވ 

ނުޑ ކަހަލަ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވެެގންދިއުން ވެ ސް. އެހެްނވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރުގަިއ، ޚުލާޞާ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަނީ އުނި ކަންތައްތަކާ ެއއްކޮށް ވެސް މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ދެން އެ ހުިރ 

ނޑުމެން ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  އުނިކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑުެމން އިޞްލާޙުކުރަމުން ގެންިދުއމޭ މި ވަގުތު އަުޅގަ

 ގޮތެއް ކަމަށް ވާނީ. މިކަން ިއތުރަށް ލަސްކުރެވޭކަށް ނެތޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމަށް  ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ފާަހގަކުރަނީ ބިލުގެ ަމއިަގނުޑ  ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު ފާހަގަކޮށްލަން. ޭއގެ މުހިއްމު ކަެމއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނަށް ޖަލުތަކުގަިއ މަގުސަދެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަޮކށްފައި އޮތްއިރުަގއި މީގައި ެއއް ނުކުތާއަކަށް އެބަ ފާހަގަުކރެވޭ، ަގއިދީ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ ޤާއިމުކޮށްދިނުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ނަޑއަަޅއިގެނޭ.  ޤާއިމުކުރެިވގެންދާނީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ޖަލުތަކުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވެނޭ ގޮތްތަެކއް ކަ

އް ހަރުކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް ެއ ތަނުން މުޢާމަލާތްނުކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެ ކުޑަެވގެން ޖޭމަރެ

ބޭނުންވޭ، އެ ތަނުަގއި ތިބި ގައިދީންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަދިނުމަށް ޓަކައި. ހަމައެާއއެކު ެދވަަނ 

ނގުރޮނގުން ތަމްީރނުލިބޭނެ ގޮތްތައް. ައޅުަގނޑު ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގޮކށްލާނަން ގައިދީންނަށް ތަފާތު އެކި ރޮ

މި ދަންނަވަނީ ގައިދީންނަށް ޖަލުތަކުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހަދައިދޭންޖެހޭ. އިތުރު ބޮޑެތި 

މީހުންގެ  ޖަލުތަކެއް އަަޅއިގެން ނަމަެވސް އެ ޖަލުތަކުގައި އެ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބިގެން އެ މީހުންނަށް އެ

އަނބިދަރިންނަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކޮންެމެވސް ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް ާގއިމުކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް ވެސް އެަތއް ބޮޑު ތަނެއް ލުިއވެގެންދާނެ. ދެން، ތިްނވަނަ ނުކުތާެއއްގެ ގޮުތގަިއ 

ަގިއދީން ކުށްކުރުމުގެ ދުރުކުރުމަށް، ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުަގއި މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އެ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ 

މީހުންނަށް ނުކުމެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލުގައި މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަން ސަރވިްސެގ 

ނުޑ ނަމުގައި ަވކި މުއައްސަސާ ެއއް، މަދަނީ މުއައްސަސާ ެއއް އުފެއް ދުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މީ މި ޤައުމުގެ އެންމެ ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތަކޭ. މި ޤައުމުަގއި ިމހާރު އުފެދިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ 

ކުން މީހުން ނުރައްކާތެރިކަމުން ސަލާމަތްުކރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ިސޔާސީ ބޭނުަމށް ޓަކައި ޖަލުތަ
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ނޑުމެންނަށް ޖަލުން ނިކުންނަ މީހަކީ މުޖުތަމަޢަށް އެ މީހާގެ ކިބައިން އެއްެވްސ  ބޭރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ  ނުރައްކަލެއް ނެތް ވަރަށް ްސކްރީންކުރެިވގެން ނޫނިއްާޔ ނިކުމެވޭވަުރގެ މީހަކަށް ވެގެންުނވާނެ. އަުޅގަ

ތަމަޔާ އެކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަލުތަކަްށ މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ހި 

ނޑަށް ވެސް ލިބުނު. ިލބިގެން ައޅުަގނޑު ިދޔައިން. ދިޔައިރު ވީ ގޮތަކީ އެންމެ  ޒިޔާރަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަ

ނޑަްށ ފާހަގަކޮށްެލވުނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާުރގަ އި މާފުށި ޖަުލ ރޯކޮށްލައި، އަންދާލަިއގެްނ މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ސަތޭކަވަަރކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ެގއްލުން އެ ތަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭރުގެ ޖަލާ ހަވާލުވެހުންނެވި ބޭފުޅަުކ 

ބަަޔކު  ވިދާޅުިވ. ކާކުތޯ މި ކަމުަގއި ޒިންމާވަނީ؟ ަގއިދީން ފިޔަވަިއ އިތުރު ބަޔަކު ނެތް. އެކަުމެގ އިހުމާލުވާ އެްއވެސް

ނެތް. އޭރުގެ ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަެނއްކާ ބަދަލުަގއި ކޮންެމވެސް ްޕރޮވިންސަކަށް ފޮނުވާލީ. ީމ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ަޢދުލުވެރި އުސޫަލކުން މިކަްނ ބަލަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކ ެއ  ކަންތައް ހިނަގއިދިޔަ ގޮތް. އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަަމޖައްސައި، ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތްތައް ވީހާ  ވެސް ުލއި މަސައްކަތްތަްއ އެ މީހުން ަލއްވާ 

ގޮތަކަށް ހަމަޖައްަސއި، އެ ީމހުންނަށް ވެސް މި ކަމުން އާމްދަނީ ލިބި، ރަނގަޅަްށ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނިކުންަނއިުރ 

 111ން ގެއްލުންނުވާނެ ކަމަށް %ފުރިހަމަ އަށް ސްކްރީނުކުރެވިގެން އެ މީހެއްގެ ފަރާުތން މުޖުތަމަޢަށް ދެ

ޔަޤީންކަމާއެކު ކަަށވަރުކުެރވިެގން ނޫނިއްޔާ މި ދެންނެވި ކަރެކްޝަން ސަރވިސް ޔުނިުޓން ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބޭނެ.  ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ރަްއކާތެރިކަމެއް ައޅުގަ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެހިގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ޮގވައިލާހިތްއޮތީ މިފަދަ ބިލެއް ފާސްވެގެންދާއިރު ފާސްކުިރ އެއް ކަމަކު އެ ތަންފީޛު އެހެންކަ މުން، އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ނުކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަކުން ކުރާނެ ަކމެއް ނޯންނާނެ. އެފަދަ ގޮތަކަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް މިއަދުގެ 

ނޑު ޮގވާ ނޑުމެްނގެ އިޖުތިމާޢީގެ ރަްއކާތެރިކަން...ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ެވސް އަުޅގަ  ލަން. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަލުތަާކިއ ޕެރޯލްގެ ބިލު ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް  `.

ޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނަން. ައޅުަގނޑުމެން އައިްސގެން އުޅޭއިރު މި ަމޖިލީހުގައި ައޅުަގނ

ބޭނުންވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތާ، މި ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރޭން 

މަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަށަވަުރެވގެންދިއުން. ޖަލުތައް އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅުވާން. ޖަލުތައް ރަނގަޅުކުރު

ނޑައަޅަނީ. ެއ ުއސޫލުތައް ޤާނޫނުތަކަކަްށ ބަދަލުކުރެވޭތޯ އެމް.ޑީ.ޕީން  އަޅުަގނޑުމެން އުސޫލުތަެކްއ ކަ

މަސައްކަތްކުރަމުން މި ައއީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވީ ޖަލުތަކުގެ ކަންތައްަތއް ެއްއ ބުރުން ރަނގަޅުކުރަން. 

ނޑުމެންއެހެންނަމަވެސް ެއއް ބުރުްނ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަ  މި ބިލު ފާސްކޮށް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ކައި ައޅުގަ

އޮފީހަށް ފޮނުވީމާ، ބަޣާވާެތްއ ކޮށްގެން ހުރި ވަޙީދު އަނބުރާ ފޮނުވާލީ. ެއއް ބުރުން ރަނގަޅުކުެރވިގެންނުދިަޔއީ މި 
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ނޑުމެން މިހާރު މި ސަބަބާހުރެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް މިކަމާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހިްއގެން މި އުޅެނީ އެހެންެވގެން.  އަުޅގަ

ބިލުން ހޯދައިދޭ ހައްލަކީ ޖަލުތަކުގެ ކަންަތއްތައް އިންތިޒާުމކުރާނެ ގޮތް. ޖަލުތަުކގެ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުްނ 

އެތުރިފަިއވާނެ ގޮތް. ޖަލުތަުކގެ ެއކިެއކި ގުނަންަތއް ބެހިގެންދާނެ ގޮތް. ޖަލުތަުކގައި ތިބި ގައިދީންނާ ދޭތެރޭަގިއ 

ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް. ޖަލުގައި މިހާރު ބަންދުކުރެވިފަިއ ތިބި ގައިދީންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންކަން ކުރާއިރު އެ މީހުްނ ޢަމަލު

އެިކއެކި ބައިަބޔަށް ބަހައިލެޭވނެ ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ 

ކުގަިއ ދާއިމަށް ތިބެންެޖހޭނެ މީހެއް ނޫނޭ. ޖަލަށް ލެޭވ މީހުންނަކީ، ެއ މީހުންނަކީ ޖަލަށް ލެވޭ ކޮންމެ މީހަީކ އެ ޖަލުތަ

މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި މީހަކަށް ހެދެން އެބަ ޖެހޭ. ަޖލުތަކަކީ ހަމަ އިންސާނުން ބޭނުންތެރި ބައެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ާރއްޖެ ތަރައްޤީ އެއް ުނކުރެވޭނެ. ޖަލުތަުކގަިއ އުފައްދައި ކާރުޚާނާައކަށް ެވެގން ދާން އެބަ ޖެހޭ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް މި 

ތިބޭ މީހުންނަކީ ބޭކާރު ބަޔަކަށް، ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ދާއިމަށް އެ ތާނގައި ތިބެންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުަގިއ 

ނޑުމެން ދެކެމުން އަންނަ ދެކުން ބަދަލުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އެ މީހުންނަކީ ޤައުމަށް  ބޭނުންތެރި، ޒަމާނުއްސުރެ އަުޅގަ

މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި، ޢާއިލާތަކާ އެއްކޮށް ދިރިުއޅޭ އުފެްއދުންތެރި މަސައްކަތްކުރާ ބައެްއގެ ގޮުތގައި މި މުޖުތަމަޢަށް 

ނެރެގެން ނޫނިއްޔާ މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ އެއް ނުކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގެ 

އްގަިއ ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ ޖަލަށް ލެވޭ މީހަކީ ބޭކާުރވެގެންާދ މީހަކަށް ނުހެދުމަށް. ޖަލަށް ހުރިހާ މަރުޙަލާއެ

ނޑުމެްނ  ލެވޭ މީހާ އިޞްލާޙުކޮށްގެްނ ނެރެ، މުޖުތަމަޢުގައި މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ނިޒާމުތަެކްއ މި ބިލުން އަޅުގަ

ށް ައނިޔާނުކުރެވޭނެ ގޮތާ، ޖަލަށް ލެވޭ މީހާ އަށް އަނިޔާ ެއްއ ކަށަވަރުކޮށްދިނީ. ހަމަ އެހެންމެ، ޖަލަށް ލެވޭ މީހާ އަ

ނޑައެޅިަފިއާވ  ލިބެންޏާ ލިބެންޖެހޭނީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ އަނިޔާ އެއް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުގައި ކަ

ލުކުރާ އުސޫލަީކ، ހަމަ އަީކ. އަދަބެްއގެ އިތުރު އަދަބެއް ެދވިގެންުނވާނެކަން ެއއީ ހަމަަގިއމު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫ 

އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުަގނުޑމެން މި ބިލަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްަކއި ރިޢާޔަތްކުަރމުންދާއިރު އަޅުަގނޑު މިހާުރ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިއަދު މި ބިލު ފާސްކޮށް ފޮނުވާލުމުން  މި އޮތް ބާޣީ ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅގަ

އަނބުރާ މިކޮޅަށް ފޮުނވުމުގެ ވިސްނުން ނުގެްނގުޅުްއވާށޭ. ސަރުކާރު ހިންގަން މިާހރު ތިބި މީހުންނަށް މި ބިލު ވެސް 

ތަންފީޛުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ަވންޏާ، ޤާނޫނަކަށް ވުމުން ތަންފީޛުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެ ބޭފުޅުން އެއްކައިިރއަްށ 

ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާށޭ. ޖަލުގަިއ ތިބި މީހުން އެބަ ޖެހޭ އެ ޖެހިވަޑަިއގެން މި ޤައުމު އިޞްލާޙުކުރާނެ 

މީހުންނަށް ވެސް ރައްކާތެރިަކން ހޯދައިދޭން. ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ހުންނަ މީހަކު 

ގަކަްށ ކަންކަން އޮެވގެންނުވާނެ. ފޯނުކޯލަކުން އަންގާފައި ތަަޅއިލާށޭ އެންގީމާ، ތަަޅއިސުްނނާފަތިއަރުވައިެލވޭނެ މަ

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެބަ ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބެން. އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަން ކުެރވޭ ގޮތް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެކޭ ކިަޔިއގެން އޮންނަ ކޮމިޝަނެއްގެ 

ރަނަގުޅވާނީ ނުދެއްިކއްޔާ. ދާދި ފަހުން ދެ ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން ުއޅޭހެން، ހީވަނީ އެހެން ފަދަ  އަނދިރިކަމުގެ ވާހަކަ
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ކަމެއްހެން. ހަޅޭއްފަޅޭއްަލވާއިުރ، ޖަލުގައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ބަންދުކޮށްގެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ުކދިން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްަފއި  މިއަދުގެ މި ވަގުތާ ހަމައަްށ އައިއިރު ވެސް އެ ދެ

ބޭތިއްބީމާ ކުރެވުނު އެްއެވސް ކަމެއް ނެތް. ޕީ.ޖީައަކށް ނުފޮނުވޭ. އޭ.ޖީައކަށް ނުފޮނުވޭ. ކޯޓަކަށް ނުފޮނުވޭ. 

އްޖޭ ކިޔާަފިއ އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ހަމަ ވަރަށް އަަވސްއަރުަވއިލާފައި ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފުވެ 

ކަންކަން ފޮނުވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވެއްޖޭ ކިަޔިއގެން މީޑިއާަގއި ވާހަކަަދއްާކއިރު، ސަރުކާރެްއގެ ައގުަވއްޓާލުމަށް 

ޓަކައި އެފަދަ ވާހަކަ އެްއ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދައްކާއިުރ މި ދެއްކެނީ ކިާހވަރެްއގެ ވާހަކަެއއްކަން އެަބ 

ނުއަސާސިާއ ޚިލާފުވުމަކީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނުނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވުމަީކ އެނގެންޖެހޭ. ޤާނޫ

އަހަރު ުނފުރޭ ދެ ކުއްޖަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޖަލަށް ލާފައި ބޭތިއްބުމަކީ  18ވަރަށް ބޮޑު ކަެމއް. ުކޑަކުޑަ ދެ ކުއްޖެްއގެ، 

. އެ ވާހަަކ އެގޮތަށް ެދއްކުމަށްފަހު މިއަދު ހަނުތިބުމަކީ އެއީ ހިއުމަްނ ވެސް ުކޑަުކޑަ ކަމެއް ނޫން ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ރައިޓްސް އަށް ކުރެވޭނެ ަކމެއް ނޫން. އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެޅެންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅެންޖެހޭނެ. 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުން މި ކޮށްދޭ ކަމަކީ ޖަލަށް ވަްނނަ ކޮންމެ ަގއިދީއަކަްށ ެވސް 

އަދަބެއް ނޫން އަދަބެއް ނުލިޭބނެ މަގެއް ތަަނވަސްކޮށްދެނީ. ހަމައެހެންމެ، ޖަލަށް ވަންނަ ކޮންމެ ގައިީދއަކަށް ވެސް ެއ 

މީހާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތާ ުހރެ، އެ މީހާ އަކީ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުން މީހެއްގެ ގޮުތގަިއ، ބޭނުންތެރި މީހެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ބައްޓަންކުރެިވގެންދާނެ ނިޒާެމއް ޖަލުތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުެމން މި ތަޢާރުފުކޮށްދެނީ. ޖަލުތެރޭގައި މި ތަޢާރުފުކޮށްދޭ 

ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މި ރާއްޖެ އަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ. ެއ މީހުން ނުކުމެ މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރާނެ. އެހެންވީާމ، 

 ބަދަލުަގއި އެ މީހުން އެބަ...ޖަލަށް ލެވޭ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ 

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެންމެއަކު އަުޅަގނޑުެގ އަްޚ، މަނަދޫ ދާއިާރގެ 

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. މި ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި ދެވަނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފު ޅަށް އަުޅގަ

ފަހަރު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިލެިވ، ެދވަނަ ފަހަރަށް މި ތަޅުމަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބުނުއިރު ބިލުގަިއ 

ނޑު ވެސް ފާހަގަުކރަން.  އެ ގޮތުން ޖަލުގައި ފުދޭވަރެްއގެ ހަމަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހިމެނިފައިވާކަްނ އަޅުގަ

ހައްޔަރުކުެރވޭ، ނޫނީ ބަންދުކުރެވޭ ކުށްވެރިންނަށް ޖަލުގައި އެިކއެކި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތަކުަގއި ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަުތ 

މި ބިލުން ތަނަވަސްެވގެންދޭ. އަދި އެ ޕްޮރގްރާމުތަކުަގއި ެއއީ އެިޑއުކޭޝަނަްލ ޕްރޮގްރާމެއް ވިަޔސް، އަިދ 

ޕްރޮގްާރމެއް ކަމުަގއި ވިަޔސް، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުެގ ބަިއވެރިވުމުްނ ޖަލުތަކުގެ ކުށްވެރިންނަްށ  މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ 

ނުވަތަ ގައިދީންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ާޤއިމުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި ބިލުން ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޫނަކަށް ވުމަކީ މިީއ ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. އަިދ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި ބިލު ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ޤާ
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ޤާނޫނަކަށްވެ، ޭއގެ ފަހުން މީގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ެވސް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ މި ޤައުމު މިއަދު މި އޮތް 

އި ޖަލު ބަލަހައްޓާ، ހާލަތުން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް އައުމަށް ޓަަކއި. ދެން އަުޅަގނޑު އިތުރަށް ފާހަަގކޮށްލަން މި ބިލުގަ

ނޫނިއްޔާ ކަެރކްޝަނަލް ފެިސލިޓީސް ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް ވެސް ފުޭދވަރަކަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯްލކުރެވޭެނ 

ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުެރވިފަިއވާަކން. އެގޮތުްނ ޖަލުގެ ތެޭރގަިއ އޮންނަ ރޫލްސް، ނޫނިއްާޔ އޮންނަ އުސޫލުަތކާ ޚިލާފަށް 

ސަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަަވޅުއެޅޭނެ ގޮތާ، ބިހޭިވއަރ ޮކންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް މި ޢަމަލުކުރާ އޮފި

ބިލުން އެ ބާރު ކަރެކްޝަަނލް ސަރވިސަސް އަށް ލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ 

ނޑު އެދެނީ އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު މި ބލު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ތަޞްދީޤުކޮްށ،  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

 ޤާނޫނަކަށްވެ، މީގެ ަމއްޗަށް ަޢމަލުކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އައުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢިއްަޒތްތެރި މް ޢަލައިކުމް،އައްސަލާ. رسول هللا علىالصالة والسالم  هلل الحود`. 

ރައީސް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބިލުތައް އަނބުރާ ފޮނުވަިއލީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިގނަ ފަހަރަށް އެ ބިލުތައް 

އިލީަމ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމ ބިލު ބަލަ ފޮނުއްވައިެލްއވުމުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ާފޑުކިޭޔ ޮގތް އެބަ ވޭ.

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ފޮނުާވ ބިލުތަކާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފުންކޮށް ިވސްނަަވއިފި ނަމަ ެއ 

މާއްާދގެ  156ބިލުތަކުގައި ހުންނަ މައްސަލަަތއް ވަރަށް ޮބޑުކަން. މި ބިލުްނ އެކަނި ވެސް މި ބިލުަގއި ިމހާރު ހިމެނޭ 

ލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން ބިލަށް އިޞްލާޙުގެނެސްފަިއވޭ. މާއްާދއަކަށް މި މަޖި 45ތެރެއިން 

ާމއްދާ އެްއ އުނިކޮށްަފއިޭވ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ދެންނެވީ  1މާއްދާ އެއް އިތުރުކޮށްަފިއވޭ. ހަމަ އެހެންމެ،  17

ލާޙު. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ މި ބިލަށް މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދެވަނަ ފަހަރު ގެނެވިފައި ހުރި އިޞް

ރަނގަޅު ހެޔޮ ވިސްނުމެްއަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ބިލުތައް ރަނަގޅަށް 

ދިރާސާކުރަްއވަިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ސިޓީފުޅާ ދޭތެރޭ ވިސްނާވަަޑއިގެންފި ނަމަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެްއ 

ހުރިކަން. މިއިން ދޭހަަވނީ ރާއްޖޭގެ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާބިލުކަމާއި ާރއްޖޭގެ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އެ ވިދާުޅވާ  އެބަ

ނޑުމެންނަށް ބިލެއް އަންނައިުރަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު  އެްއޗެްއގެ ރަނގަޅުކަން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެ ބިލު ބޭރުކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން ހުންނަ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ބިލެއް ފޮނުވާލީތީ،

ނޑުމެން މީގެ ކުރީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގޮތަކަްށ ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވޭނެ. އޭގެ އެއް މިސާލު އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްފަިއ ބަހުސްވެގެން އެ ދިަޔއީ. ދަުއލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮނިަގނުޑގެ ބިލު. އެ ބިލުަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެ ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފަ އެއް ެނތް. މި ބިލުގައި މި ދެންނެވީ މި ދެ ބިލުގެ ތަފާތަކީ. މި 

މާއްާދ އުނިުކރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  1މާއްާދ ެއްއ އިތުރުކޮްށ،  17މާއްދާައކަށް އިްޞލާޙުގެނެސް،  45ބިލުގެ 
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ހުރި ވަރަށްވުރެ އެތައް ކަންަތއްތަކެްއ އިތުރުވެގެންިދޔައީ. އެހެްނވީމާ، އެއިން އެނގެނީ މި ބިލު ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުަގއި 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓން ވަރަށް މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ހުރިކަން. ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޭޖގެ ޕެރޯލްގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިްނ 

ން ނުކުމެވޭނެ ގޮތްަތކެއް އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. މިހާރުވެސް މިހާރު ޖަލުތަކުގައި ތިބި ުކށްވެރިންނަށް ފަސޭހައި

މަސައްކަތްކުެރވޭ. މިހާރުވެްސ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ތެރެިއންނާއި ކްލެމެންސީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުށްވެރިން 

މެފައި އޮތް ނެރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްުކރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ނުކުްނނަ މައްސަލަ ައކީ، އަދި މިހާތަނަށް ނުކު

މައްސަލަ އަކީ ކުްށވެރިންަނށް ނުބަލައި ވަކި ބޭނުމެއްަގއި، ކުރިްނވެސް ޢިްއަޒތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން 

އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ޢަމަލުކުރެވިފައި އޮތީ ސިާޔސީ ކުށްވެރިން ދޫކުރުން. ނޫނީ  3ވާހަކަފުޅުދެްއކެވިހެން މިދިޔަ 

ބޮޑެތި ކުށްވެރިން މަގުމައްޗަށް ނެރެ، ދޫކޮށްލުން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ޖަލުގައި ތިބި 

ހާލަތު ބަދަލުވެފައި އޮތީ. ިމއަދު ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ބަަލއި ދިރާސާކުެރިވގެން ކުްށވެިރން ދޫކުރެވެމުންދަނީ. އަދި 

ލަަތއް ހުރީ ކޯޓުަގއި. ކޯޓުަތކުން ކުށްވެރިންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެެވމުންދަނީ ރަނގަޅަށް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މައްސަ

މައްސަލަ ނިމުން ލަސްވުމާ އެކީަގއި މިއަދު މައްސަަލތައް އުފެދެނީ. ކުށްވެިރއަކަްށ ޝަރީޢަތުން ބޮޑު ޙުކުމެއް 

އަހަރު.  5އަހަުރ މަގުމަތީަގއި އެބަ ހުރޭ ޙުކުްމނުކުރެވި، ނޫނީ  4އަންނާނެކަން އެނގޭއިުރަގއި ެއ ކުށްވެިރޔާ އަނެއްާކ 

ންނަ މުއްދަތުގަިއ އެ ުކށްވެރިޔާ ދެން ކުރާނީ ކޮންކަެމއްތޯ. އޭަނއަށް އެބަ އެނގޭ ިތމަންނަގެ މައްޗަށް މިހާ ބޮޑު އެ ހު

ޙުކުމެއް އަންނަން އެބަ އޮތްަކން. އެހެންވީމާ، ދެން ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ކުރަން ވެސް ޖެހިލުމެއްނުވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނގެ ކޯޓުަތއް ހަރުދަ  ނާވާން އެބަ ޖެހޭ... މިއަދު އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ނޑުމެންނަށް، މި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލެއް އަުޅގަ

ށް ވުރެ ގިނަ ުދވަސް ވެެގން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރަމުންދާތާ އަަހރަކަ

ދިޔައީ. ހިތާމަޔާ އެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި މި ޢިްއޒަތްތެރި 

އެްއ މަޖިލީހުގައި ވެސް ލަސްެވ، އަދި ބާޣީ ސަރުކާރުން ތަޞްދީޤުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު 

ސަބަބަކީ ޖަލުގައި މިހާރު ތިީބ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ާރއްޖޭގެ ޢާއްމު ަރއްޔިތުން. އެ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ގިނަ 

ނޑު  ބަޔަކު ޖަލަށް ލެވިަފއި އެ ތިބީ ކޮރަޕްޓުެވ، ހަލާުކވެފަިއ އޮތް ޖުޑިޝަީރ ސިސްޓަެމއްެގ ތެރެއިން. އަުޅގަ

ށުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޖަލަކު ނެތް މިއަދު މި ރާއްޖެ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިިވ ނުދަންނަވާނަން ޙައްޤު ޙުކުމްތަކުގެ ދަ

މީހުންނެއް. ޖަލަކު ނެތް މި ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، ވިްއކާ މީހުންނެއް. ޖަލުގައި ތިބީ އެތެރެކޮްށ 

ތުއްތުުތއްތު ކުދިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިީއ ވިްއކަިއ، އޭަގއި ޖެހުނު މި ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ 

މި ބިލު ލަސްވާ ސަބަބަކީ. މިއީ މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ގޮތް. ނިކަމެތި މީހާ އަށް އިންސާފުނެތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 
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ކުރަމުންދާ މިއީ ހިތާމަހުރި ދެރަ މައްސަލަ އެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ޖަލެކޭ ކިަޔއި މި ރާއްޖޭަގއި މީހުން ބަންދު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު  ތަނުގައި އިންސާނުން ގެންުގޅުން ޙައްޤުވެގެްނވާ ތަނެއް ނޫން އެއީކީ. އަުޅގަ

މަގުމަތިން ޒުވާނަކު ފޯެނއް ފޭރިގަންނައިރު ެއއީ ފޭރުމުގެ ަމއްސަލަައކަށްވޭ. މި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާއަކުން ގޮަވއި، 

އްޖެްއގެ ފޮޓޯ ދަްއކަިއ، ުޒާވން ކުއްޖެްއގެ މުޅި މުސްތަުޤބަލު ގެއްުލވައިާލ، އަބުާރިއ ޓީވީާއއި ޭރޑިއޯ އިން ެއ ކު 

ޢިއްޒަތް ެވއްޔާ މޮޑެލާއިުރގަިއ، މޭޒުދޮށުގައި ތިބެގެން ބޮޑެތި ވަްއކަންކޮށްލާ ބޭފުޅުން މި ތިބެނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންެގ 

ނޑުމެން  ގޮތުގަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ޤައުމުގެ ހާލަތު މިއަދު އޮތް ގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީން ނުކުމެ ބަދަލުކުަރން މި އުޅޭ ހާލަތަކީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. ޕެރޯްލ 

ބަށްވުރެ ޮބޑު އަދަބެްއ ބިލު ފާސްކުރަންޖެހޭ. ޖަލަށް ލެވެނީ ެއއީ ކުށެއް ކޮށްގެން އެ ކުުށގެ އަދަބެއް ގޮތަށް ލިޭބ އަދަ

ލިބިގެންނުވާނެ. އެއީ އެ މީހަކު ޖަލަށްލެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މުޅި ެއ އިންސާެންއގެ މުޅި މާޒީ ަހޔާތް ެއީއ 

ކުށްވެިރއެްއގެ ގޮުތގައި ޖަލުަގއި ހޭދަކުރަންޖެހި، ނިމިގެންދާ އުސޫލެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުރެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރުން މިހާރަށް މި ޕެރޯލްގެ ބިލު މި  ރައީސް، މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވޯޓުން ފާްސކޮށް، މި ިބލު  39ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަލުން އަނބުރާ އެބަ ޖެހޭ ފާސްކުރަން. އަުޅގަ

ތިބަ ކުދިން އަލުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ، މި ރާއްޖޭގެ  ތަޞްދީޤުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަަދން. ސަބަބަކީ، އެއީ ޖަުލގަިއ އެ

މުސްތަޤުބަލު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މުސްތަޤުބަލުަގއި މި ރާއްޖެ ހިންގަން ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ ތެެރއިން ތިން 

ބައި ކުދިން ެއ  ބައިކޮށްފައި ެއއްބައި ކުދިން މިހާރު ތިބީ ކުށުގެ ރެކޯޑު އިއްވާފަ. ޭއގެތެރެއިން ފަސް ބައިކުޅަ ެއއް

ތިބީ ޖަލުގައި ކުށްވެރިން ގޮަތށް ބަންދުކުރެވިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ޖަލުގަިއ 

ބޮޑެތި ބޭފުޅުން، މަޝްހޫރު ބޭފުޅުން، މުއްސަނދި ބޭފުޅުން ތިބި ނަމަ މި ބިލުން ފާސްވާނެ. ެއއް ދުވަހުން ވެްސ 

ރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ވެސް ކުރާނެ. އެކަމަކު ހިތާމަޔަކީ މި ރާއްޖޭގެ ދެރަ، ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންެގ ފާސްވާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫ

ތުއްތުތުއްތު ކުދިން ޖަލުގަިއ އެ ތިބީ. އަނެއްާކ އަެނއް ިއންތިޚާބުގެ ދުވަްސވަރު އަންނަންވީ. ވެރިންގެ ކައިިރއަްށ 

ދޫ ވެސް ކޮށްލާނެ. ޯވުޓދީ ނިމޭއިރަށް އަނެއް ުދވަހު  އަންނަންވީ. ޢާއިާލގެ ވޯޓުދޭ މަތިން ޖަލުގައި ހުންނަ ކުްއޖާ

ގެންގޮސް ބަންދު ވެސް ކުރާެނ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން ކަން ކޮށްގެން ކަމަކުނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަލަށް 

ޢިްއޒަތްތެިރ  ލެވުނީކީ ހަމަެއކަނި މި ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަލަށްލެިވގެން މި ުއޅެނީ

ނޑުމެންނަށް އިވޭެނ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ތިބަ   77ރައީސް، ިމ ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންގެ ބުއްދި. އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަަވނީ، މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ  މެންބަރުން ހެކިވާނެ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

މުއްޠަލިބު އިސްލާމްދީނުެގ ވާހަކަދަްއކާއިރު ކޯްއެޗއްތޯ މި ރާއްޖެ އަްށ އެތެރެކޮްށ މި  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނަޑއެިޅގެން އެނގޭ މި ރާއްޖޭަގއި ނޫޅޭނެ މުސްލިްމ  ނޑުމެންނަށް ކަ ވިްއކަނީ. ކޮްނކަމެއްތޯ މި ކުރަނީ؟ އަުޅގަ

ެގއިން ލިބޭ ފައިދާ ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ނަމާދު ރައްޔިތަކު މަސްތުވާަތކެްއޗާއި ރަލާ، މި އެއްޗެހި ވިއްަކއި، ބޮއި އަދި އޭ
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ސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަްޟރަތުން ޤަބޫލު ވެސް ނުކުރެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، هللا ުދވަސް ވަންދެން  41

 411އެހެންނަމަވެސް މި މުސްލިމު ޤައުމަށް ރާ އެބަ އެތެރެކުރޭ. އޭގެން ހޯދާ ފައިދާ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި ޑިއުޓީ %

ނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި ރިސޯޓުތަކުަގއި މި ކުރަނީ ހަލާލު ކަންތައްތައްތޯ. އަށް އެ ބަ ބޮޑުކުރޭ. ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ހުސް ޙަރާމް ކަންތައް ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެ ތާނގަިއ މަސާޖުޕާލާ ވެސް އެބަ ހުިރ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ާރ 

ރީޢަތާ އެްއގޮތަށް ަކއިވެިނކުރާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން ރިސޯޓުތަކުަގިއ ވިްއކަނީ. ޒިނޭ އެ ތަުނގައި ެއ ކުރަނީ. އިސްލާމީ ޝަ

އެ ތިބެނީކީ. ދެން ކޮން ވާހަކަ އެއްތޯ މި ދައްކަނީ. އެއް ައތުން ފައިސާ ބޭނުންވީމާ ފައިދާލިބޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޑިއުީޓ 

ކޮށް ަނޫގގޮއްޖަހަިއގެން މުއްޠަލިުބ މި ބޮޑުކޮށްފައި، އަެނއް އަތުން ިއސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކޮށްފައި، އެ ވެރި މީހާއާ އެއް 

ހުންނަވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ މީހެއްގެ ހުރިހާ ދަރިން ކާލިމާ އާއި އަނެއް މާއާ، ދެންހުރި މާ އާއި ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮްށ ޮގއްޖަހަިއގެން ހުރީ. އިަހކަށްދުވަހު ޫނންތޯ ސްރީސަންދަ ސްރީ ަމހާރަދުން ގެނެސް، އަމިއްލަ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ކޮ ޓަރިތެރެއަށް ަވއްދަިއގެން ުއޅުނު ގޮތެއް ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެނގެނީކީ ނޫން. އަޅުގަ

ނެޓުން ފޮޓޯތައް ބައްދަިއގެން، އޮޅުލަިއގަނެގެން ހުއްާޓ. ބުދަށް އަޅުކަންކުރަން މިހެން ހުއްޓާ. މިއީ މި ޤައުމުެގ 

ފޭރިގަެނގެން އެެހރަ ވަޙީދުގެ ކަންތައް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތިބީ  ވަލިްއޔުލްއަމުރުކަުމގައި މިހާުރ ވެރިކަން

ޤައުމު ޒިންމާދާރުކުރުވަން ިތބި ބޭފުޅުން މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގަ. މި ތިއްބެވީ ިރޔާސީ ކެންިޑޑޭޓުން ގޮތުަގިއ 

ން. ވެރިކަމުން ލިބެންވާ ބައިފަޅި ވެްސ ނުކުމެ. އެއް އަތުން ބަޣާވާތުަގއި ފިރުމަނީ. އަނެއް އަތުން ވެރިކަން ވެސް ބޭނު

ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ހާލަތުގައި ޤައުމު ރަނަގޅެއް ނުވާނެ. މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވިސްނާނެ. ދާއިމަށް 

އިރާދަފުާޅއި ިމންވަރުފުޅުން ައޅުަގނޑުމެން هللا މިގޮތަށް އަުޅވެތިކަަމކު ނުެގންގުޅެވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ނޑުމެްނގެ ިރޔާސީ ކެްނޑިޑޭޓާ ެއއްކޮށް މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަީކ އެމް .ޑީ.ޕީން މި ކުާރ މަަސއްކަތުން އަުޅގަ

އަބުރުވެިރ، ކަރާމާތްތެރި އިްނސާނިއްޔަތު އިންސާނުންތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަދާނަމު. މި މަސައްކަތެްއ 

 ކޮށް... އަޅުަގނޑުމެން ނުހުއްޓާނަމު. އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

އާދެ! ވީާހވެސް އަވަހަށް ބަަލއިގަނެފަިއ ތަޞްދީޤުކުރަން ޮފނުވަންޖެހޭ ބިލެއް، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ޖަލުތައް އަޅަނީ 

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި ކުރީަގއި ޖަލުތައް އެޅިފަިއ  ކުށްވެރިން ބައިތިއްބާަފއި އެ މީހުން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ.

ހުރީކީ އެހެނެއްނޫން. ޓިނު ގޮޅި އާއި ތާންތގާއި ތަންާތ ބަނދެ، އަނިޔާކުރަމުންދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސް ީމގަިއ 

ނަޑއެޅިފަ. މިހާރު ދެ އަހަރު މި ވަނީ މި ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނއު ޅޭތާ. އުސޫލެއް މި ބިުލގަިއ މި ަވނީ ކަ

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ބިލު އެބަ ޖެހޭ ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވަން އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިަގނެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ކުށުގެ ވެީށގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 
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ތެރިކަން، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ބޮޑެތި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުިރ ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤުގެ ނުކުޅެުދން

މީހުން އެތައް ބަޔަކު އެ ތިބީ މިންޖުވެފަ. ހެއްކާ ބެހޭ އެ މީހުން އެ އޮންނަ  އިޖުރާއަތްތަކެއް ފުރިހަމަ އެއް ނުކުރެވޭ. 

ސް މި ޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހެއްކެއް ނުހޯދޭ. އަދި ގަރީނާ އެއް ވެސް ނުހޯދޭ. އެހެންނަމަވެ

ނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވިން. ޑރ. އަފްރާޝީމު އަވަހާރަކޮށްލީމާ ޖެހިގެން  ހޯދެން އެބަ އޮތް. މީގެ މިސާލެއް އަުޅގަ

ބަަޔކަށް އައި ދުވަހު ވެސް ހަމަ ވަގުުތން ގޮއްސަ ޖަރާސީމު ވޯ ފެައރގެ ބޮޑެތި ހެދުންތަކާ އެްއެޗހި ލައިގެން ގޮސް 

ކަންދައްކަން ެވގެން ގޭދޮރުމަތީގަިއ ތިބެފައި، އެާތ ޓޭޕުދަމާފައި، އެ ތަން ސާފުކޮށްފަިއ، ހަމަ ޖެހިގެން އަިއ ދުވަހު، 

އަނެއްުދވަހު މެންދުރަށް އިރުާނރާ ސަންދޯކުަގއި ދިދަ އެްއ ައޅާފައި އޭނަ ަވޅުލީ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ެއއީ ދުނިޭޔގަިއ 

ަގއި އެަފދަ ކަމެއް ފެނިއްޖެއްޔާ އޭނަ ގަޔަށް ވަޅިހަރާފައި ހުރި ގޮާތ، އަދި އޭނާ މަރަން ދިމާވީ ތަޙުޤީޤުކުރާ، ދުނިޔޭ

ކިހިނެތްކަމާ، މުޅި ސަރަހަްއދާއި ެއއްެޗއްސަކީ ތަޙުޤީޤަްށ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ތަޙުޤީޤަށް އެފަދަ ބޮޑެތި ކަމެްއ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ހިނގައިގެން. ެއއީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ  ރެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުން ޓިސްދަްއޗެއް ޯހދައިގެން ައއިސް މި އޮީތއޭ ހެކި ފެނިފައި، މީ ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު ތުއްތުކުއްޖެއް އުސްަފސްގަ

ނޑު މެން ކުރާނީ. ތަޙުޤީޤުކުރާ ގޮތެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ުފލުހުންގެ މަރުކަޒު އަޅަން. ާރްއޖޭގައި ހުރިްއޔާ ހުރި ހުރިހާ  16މިހާރު އެ އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ރަށްރަށެއްަގއި އިތުރު ފުލުހުންގެ މަރުަކޒުތަެކއް ައޅާފައި، ަބޖެޓު ނެތިގެން ުއޅޭއިުރގަިއ ެއ ކަމަށް ބަޖެޓު އެަބ އޮތް. މީ 

ނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްެގ ބިލު ތަންފޫޛުކުރެވޭނެހެނެްއ އަޖައިބެއް  ވަރު ކަެމއް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަހަރުެގ  31ވެސް. ެއއީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޙުކުމެއްަގއި ހުންނަ ކުްއޖާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭަނ ސަލާމަތްވާއިރު 

ކުންނަނީ؟ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޙުކުެމއް އޭނަ އަްށ އަންނަ، އޭނަ ޖަލަށްލާފަިއ ޙުކުމެއް އެބަ އޮތް. ކިހިނެއްޯތ އޭނަ ނި

އަހަރުގެ ުޙކުމެއް އެ ުކއްޖާގެ ަމއްޗަށް އަންނަންޖެހޭ ގޮތެްއ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  31ހުންނަ މީހާ އޭނަ މިންޖުވާއިުރ 

ރެ މާލެތެރެއަށް ޫދކުރޭ. ހަމަ ނެރޭއިރަށް ކުށެއް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ތަންފީޛުކުރަން ތިބޭ ަބޔަކު އޭނަނެ

ކުރޭ. ނެރޭއިރަށް ކުށެްއ ކުރޭ. އެހެންވީމާ، މީ މައްސަލަ ައކީ. ނެރެިވގެންނުވާނެ. ނެރެންޖެހޭނީ އިޞްލާޙުކޮށްފަ. މީަގިއ 

ިޢއްޒަތްތެރި އެބަ އޮްތ ޕެރޯލްގެ އުސޫލުަތކުން ބޭރުވެފަިއ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ފަުރވާލިބޭނެ ުއޫސލުތައް ެވސް، 

 ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް  ނޑަެއޅިފައިވާ ަވގުތު ހަމަވެގެން ެއ ދިޔައީ. މިހާރު އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުިރއްޔާ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

ގަންަނާވ ގޮތަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދެންޖެހޭނީ ވަގުތު ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑައި

ނޑަްށ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ަވގުތު ހޯލްތެރޭަގއި އެްއވެސް އިތުރު މެންބަރަކު ވަަޑއިގެްނނެތުމާ އެއްކޮްށ އަުޅގަ
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ވަނަ ނަންބަރުެގ  3ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގެ  75ޖެހެނީ މި ރިޕޯޓުގެ ރިޢާޔަތްުކރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލަން. ގަާވއިދުެގ 

ށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިުލެގ ތިންވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން. ދަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް އެޖެންޑާަގއި އިތުރަށް ކުިރއަްށގެންދެވޭނެ ކަެމއް ނެތް މި  ނޑުމެން މިއަދަށް ކަ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެންމެ މި މަސައްކަތް ނިންމާލި ބިލަށް އަދި ވަގުަތކު. އެހެންކަމުން އަުޅަގނޑަށް  ޖެހޭނީ ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނަޑއެިޅފައިވާ ަގީޑގަ. ެއއީ ވޯޓަްށ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެކަން އޮންނާނީ ވޯޓަށް އެހުމަށް ކަ

ނަޑއެޅިފައި މި ޮއންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ެވސް  އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ޖެހޭ ވޯޓަށް އެހުުމގެ ަގއި. 1:31އެހުމަށް ކަ

ކުޑަ އިރުޮކޅެއް ކުރިން ޖަލްސާ ފަށަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ 

މުން، ގަިއ. ޢިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންަނވ1:25ަމަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށްދާނީ މެންދުރުފަހު 

ނުޑމެން ޖަލްސާ މި ވަގުތު މި 1:25 ަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވަަޑއިގެންދެްއވުމުން ަދންނަވަމުން މިހާރު އަޅުގަ

 ގަިއ ފަށާ ގޮތަށް މި ނިންމަނީ. 1:25އެޖެންޑާަގއި އެހެން ކަމެއް ެވސް ނެތުމާ އެއްކޮށް 

 

 ]އަށް  13:24އިްނ  11:37ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ޖެހޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އަހަން 12
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު. އަލުން މަސައްކަތް ފަށައިގެްނ ކުރިއަށްގެންދާއިރު މި ދަނީ އެޖެން `. އަށް.  12 ޑާ އައިޓަމުއަުޅގަ

ްނކަމަށް ވޯޓަްށ ދުަވހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަ 12.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަށް ަޓކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަީމންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް ެދންނެވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުން ގެންދާއިރު މިހާރު ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ކަމަީކ، 

މައްސަލަ އެއް ޖެހިގެްނއުެޅނީ. އެކަން ހައްލުކުރަން ަވގުތުކޮެޅއް އެބަ ބަލަންޖެހޭ.  މެންބަރެއްގެ ވޯޓު ކާުޑގައި

މިނެޓުގެ ހުސްަވގުުތކޮޅެއް ބޭނުންކުރާނަން މިކަން ހައްލުކުރުމަށް. އަޅުަގނުޑ  15އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިހާރު 

 ސާ ފެށުމަށް ޓަަކއި. ގައި ޖަލ55ްަގއި ރަނގަބީލުޖަހާނަން، 1:51ވޯޓުލުމަށް ރަނގަބީލުޖަހާނީ،  

 

 ]އަށް  13:54އިްނ  11:35ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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ނޑާލަންއޭުރ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ  ނޑު ެއްއގަވި ޓެކްނިކަލް މަްއސަލަޖެހުނީ ދިމާ މެދުކަ . އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ޯވޓަށް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު އަމީންޢާއްމު ، ން ވޯޓަށް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލުޖެހުމަށް. އެހެންވީމާކުރަނީ އަލުގަސްތު

ނދެވަޑަިއގެން ާކޑުކޮޅުަތއް ދެްއވުމަށް ދަންނަަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިއށީޖައްސަަވއި

ގެ ދަށުން މިއަދު ތިން ބިލެއް އެބަ އޮތް ވޯޓަްށ 12ނަންބަރު  އަރުވަން. އެޖެންޑާނޑު ފުރުޞަތުކޮށްެލއްވުމަށް އަުޅގަޗެކު

. ަދއުލަތުގެ މުސާަރިއގެ ސިޔާސަތުެގ ބިލުގެ ކޮމިޓީގެ 11.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އޮތީ ދެންނެވުމަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ މި

ނޑު  ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތް މައްސަލަ އަކީ. މި ރިޕޯޓުގެ ދަށުން ދައުލަ ގެ މުސާރައިެގ ތުރިޕޯޓު. މިއީ އަޅުގަ

 3)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ނަާވނީ.ސިޔާސަތުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަން

މީންޢާއްުމ އަ ވާލަެދއްވުމަށްވައިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އިއް ލިބިފައިވާހެްނވީމާ، ފުރަތަމަ ތާއީދުއިޞްލާޙު އެބަ އޮތް. އެ

 އަރިހުން އެދެން.

 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ުކޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްަވއިފަރެސް

ވަނަ މާއްދާ. މި  18މަލުކުރުން. މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު. ޮކމިޝަންގެ ނިންމުމަށް ޢަ

ނޑަައޅައިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސި ނުވަަތ  އްޔަުތގެ ދަށުން މުސާރަ ކަ

ކޮމިޝަްނގެ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތައް  ،ެއކުލަަވއިލާ ތައްމުސާރައިގެ ިސޔާސަތު

 .ރިއްޔާ އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގަ އެވެހަށާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުހުވަދޫ ދާކުޑަ އީދުކުރެްއވި މެންބަރު:ތާ
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 66 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 16 ވޯޓު ދެްއވީ:

 54      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އެހެންކަމުން، . 61. ޖުްމލަ 31. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 61ންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 ން އެދެން.ލަދެްއވުމަޖިލީހަށް އިއްަވވާއިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ދެން ޮއތް އިޞްލާޙު 

 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރިޑަ ކު  ބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްަވއި،ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އި

  4ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.  4އީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތާ

ތުްނގެ ވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ަރއްޔި މިތުރުކުރަން ހުށަހަޅުްއާވ އަކުުރގަިއ )ޅ(ގެ ފަހަަތށް އި ވަނަ މާއްާދގެ

ނޑައެޅުުމގައި އާއި އި ނާޔަތްތައް ަކނަޑއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަމަޖިލީހުން މުސާރަ އާއި އި   ނާޔަތްތައް ކަ

ުއސޫެލއްގެ މަތިން މުސާރަ އާއި  ނޭުލވެިރކަން ެގއްލިގެންނުދާމެުދގައި ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދު ފުންގެދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަ

ނަޑއެޅުއި  ދިނުން.މަޝްވަރާލަފަޔާއި ުމގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނާޔަތްތައް ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުމެ މާތޮޑާ ދާއިރާގެފަރެސް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 66 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވޯޓު ދެްއވީ:

 53      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މި އެހެންކަމުން، . 63. ޖުްމލަ 32. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 63ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ވާލަދެްއވުން އެދެން.ވަ މަޖިލީހަށް އިއްއިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ދެން ޮއތް އިޞްލާޙު 

 

  މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވައިކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ވަނަ  19ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގެ ފަހަތަށް ައުކރެއް އިތުުރކުރަން.  19ރިޔާޟު ރަޝީދު ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

ނަ ވަ 112ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އިބާރާުތގައި ވަނީ ައކުރުގެ ވާ ދާގެ )ކ(ގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރަްއވަން ހުށަހަޅުއްމައް

ނޑައަޅާފަ މާއްދާގެ ދަށުން މުސާރަ ާއިއ އި  ނާޔަތްތައް ދިނުމުަގއި އެ އިާވ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކަ

ިތ މަސައްކަތަްށ ޒުރެއް ނެބަލައި، އަދި ެއ ފަރާތްތަކުން މަޤުބޫލު ޢުމިންވަރަށް ށް ލިބިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދައުލަތަ 

އުނިކުރުން ލާޒިމު  ާނަޔތްތަކުންށް ަކނަޑައޅާފައިވާ މުސާރަ ާއއި އިއެ ފަރާތްތަކަ ،ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްަތކަށް ބަލައި

ނޑުތަެކއް  ަކނަޑއެޅުން. މިންގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ންނަވަދަ ޯވޓުދެއްވުމަށްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދުވިލުފުށީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 66 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 14 ވޯޓު ދެްއވީ:

 58      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ވޯޓުނުދެްއވާ:ގޮތަކަށް  ވަކި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން މި އިޞްލާޙު 62. ޖުމްލަ 32. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 62ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ދަންނަވަނީ ދައުލަތުގެ  ައޅުަގނޑު މިހާރު ޯވޓަށް މި ،ފާހެއްނުވި. ހުށަހެޅިފައިވާ އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ފާްސވެފަިއނުވާތީ

މުސާރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ިބލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ދެއްވުމަށް.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 66 ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 

 61 ވޯޓު ދެްއވީ:

 14      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ދައުލަުތެގ 65. ޖުމްލަ 33. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 65ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ން އޮތީ އެޖެންާޑ ގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްވެއްޖެ. ިމއަދު ދެން ވޯޓަްށ ދަންނަވަމުސާރައިގެ ސިޔާސަތު 

ޞްލާޙުގެނައުުމެގ ޤާނޫނަށް އި ތަުކގެ އިންތިޚާބުގެަކއުންސިލް ލޯކަލް 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11.2ނަންބަރު 
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 ނެތް. އެހެންަކމުން، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި  ޅިފަ އެއް. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެބިލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

ގެނައުުމގެ ބިލު ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙު ންިސލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެއުކަ ލޯކަލް 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަންނަވަނީ

 ްއވުމަށް.ދެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 66 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 63 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު . 63. ޖުމްލަ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 63ަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓު

ގެނައުމުގެ ިބލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކަލް ަކއުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބުގެލޯ 2111/11ނަންބަރު 

ގެ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ބިލު ،11.3އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ފާސްވެއްޖެ. މިއަދު ދެން ޯވަޓށް ދަންނަވަން

އިއްަވވާލަދެްއވުމަށް  އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ވާލިބިފައިތާއީދު، އޮތް. ހުށަހެޅި . އެއް އިޞްާލޙެއް އެބަކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

 މުގެ އަިރއަހުން އެެދން.އަމީންޢާއް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ުކޑަުހވަދޫ ދާއި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްަވއި، އިރާގެފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 ގެ ފަހަތަށް އަކުެރއްވަނަ މާއްާދެގ )ށ( 127ބިލުގެ  މަދު އާމިރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙުމެންބަރު އަޙް

އިސްލާމްދީނުގެ  އަކީ ކުރަމުންދާ މީހާ ޙުކުމް ތަންފީޛުގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އިތުރުކުރުން. މި މާއްދާގެ )ހ(

ން ޤުރުއާކުރަމުންދާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ކީރިތި ވުމާއެކު ުޙކުމް ތަންފީޛު ފަރުޟުތައް ބަރާބަރާ އަދާކުާރ މީހަކަށް
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މީހަކަށް ލިބޭ  ވުމުން ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު އެެއއްބައި ތަންފީޛު  ހިތުދަސްކުރާ މީހުންނަށް އޭނާގެ ޙުކުމުން ހަތަރު ބައިކުޅަ

 އެވެ. ކަމަށް ބަލަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުނިވަޑަިއގަފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 މް މުއްޠަލިބުމެންބަރު އިބްރާހީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަދު އާމިރުއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 66 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 14 ވޯޓު ދެްއވީ:

 54      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  ،. އެހެންކަމުނ58ް. ޖުްމލަ 31. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 58ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި  ،އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. އެްއވެްސ އިޞްލާޙެއް ފާސްވެފައިުނވާތީ 

ންނަާވ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަ

 ދެްއވުމަށް.ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 66 އިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަޑަ 

 61 ވޯޓު ދެްއވީ:

 12      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، 63. ޖުމްލަ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 63ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މި ހިސާބުން މި  12 ފާސްެވއްޖެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ށްގެ ޖަލުތަާކއި ޕެޯރލްގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަދިވެހިރާއްޖޭ

 ނިމުނީ. 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް.  މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް .އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 މުން ނިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިެލއް ފާސްކުރެވިފަިއވޭ. މަޖިލީހުގެ  7ގެ މި ދައުރުަގއި ެއކު މަޖިލީހު ތަކާބިލު ފާސްވި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި

 ރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު މި ނިމުނީ.ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ މި އަހަވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަދި )ނ( 16 ގަާވއިދުގެ
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