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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުދގެ މި ަވނަ ބައްދަލުވުން މި 21ކޮމިީޓގެ `. މަޖިލީހުގެ މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

ވެސް  ރުވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށްވުަމށް ކޮމިޓީ އަްށ ހާޟިމި ަބއްދަލު ބައްދަލުވުމަކީ.

ނޑު ނަވަން. މިވަގުތު މި ކޮމިޓީގައި ހާޟިއަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަން ރުވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ނަންތައް އަޅުގަ

އަދި  ،ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްކެނދިކުުޅދޫ  ،ނައިބު މުޤައްރިރު ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޓީގެ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، އަޅުަގނުޑގެ އަޚް  އިން، މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

މެންބަރު ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި ސިނާންهللا ޙައްމަދު ސިނާން، ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ވަަޑިއގެން އެބަ ވެ ރުޟިދު ވަޙީދު މިަވގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާއިން، ތުލުސްޫދ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަްއމަޙުސަ

ައވަހަްށ  ވެސް ވަރަށް އިތުރަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން މެންބަރުން މި ަބއްދަލުވުުމގައި. އަދި ޭއގެ ތިއްބެވި

ުގޅިަވޑަިއގެންފި ކެންޫދ  ބައްދަލުވުމުަގއި މިހާރު ކޮމިޓީއާ ަވޑަިއގަންނަވާނެހެން. މިއަދުގެ މިުގޅި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއާ

 6އަޅުަގނޑުމެން ފަށައިަގންނައިރުގައި ިޢއްޒަތްތެރި ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އެހެންވީމާ ދާއިރާގެ

ނޑާ އެުކގައި  މަން . މިއަދު އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ ހިއުފަށައިގަންނަނީ މެންބަރުން މިހާރު މި 7މެންބަރުން އަދި އަޅުގަ

ތް. މިއަދު ދެން އެ ދިރާސާކުރުުމެގ މަސައްކަ ގެ ަމސައްކަްތ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމު

ނޑުއަޅުަގނުޑ މި ޤަޞް ުތގެ ެމން މި ކުރެވުނު މަަސއްކަދުކުރަީނ މި ބިލުގެ މަަސއްކަތް ިމައދު ނިންމާލާފައި އަުޅގަ

އިދާރީ ބޭފުޅުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު މި ކޮންމެ ، އްކަތް ލެވޭތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާފްޙާއަކަށް މި ބިލުގެ މަސަ ޞަ

ކުރިން އަޅުަގނޑުމެްނ  ދެން، އޭގެ ؛ބައްލަވާލަްއވާފައި ، ގައި ާޤނޫނު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާބޭފުޅެއްގެ ފައިްލކޮޅު 

ނޑު މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތެްއގެ މަތީން ކުރިއަށް އިދާރީކަމެއް އެބަ އޮތް ހަމަ ޖައްސާލަން. އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ ފެ ގެންދަން. އެއީ މީިޑއާ މިހާރު ނޭ އަތުރާފައި ހުއްޓާ. ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އާލާްތތައް މިތަނުން އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީަވނީ ،އެހެންވީމާ ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެެވްސ ، ނެހެން. އެހެންވީމާތަނަށް ވަދެފާމީޑިއާ ދޭތެރެައކުން މި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ގޮތަކަށް ެއކަމުަގއި ގޮތެއް  ފެނުމަށް  ވެސް ކުާރގޮތަށްހެން މި ފެންނަ ވްލައިިނންމަވަންވާނެ. އަުޅގަ

ކަށް ތި ބޭފުޅުން ގޮތަ، ރީ މިހާރު އާލާތްތައް އެތުރިފަ. އެހެންވީމާހު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ލައިްވުކރާ ގޮތަށްހެން ތި 

ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވަްނވާނީ. ކޮންމެހެން ލައިވްކޮްށގެން ުއޅޭވަުރގެ ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ. ހީވަނީ ނިންމަވާފަހެން 

ނޑަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ ުއސޫލެއްެގ ގޮތުން ދެން ިމއީ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން ައޅުގަ

ތި ބޭފުޅުންެގ  ންތައްަތއް ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއހެންނަމަވެސްށޭ ކަސިއްރުކުރަން އޮންނަ ކަމެްއ ނޫނޭ. އެގޮތަ

އޮތިއްޔާ ެއކަމަށް ސަމާލުކަމަށް މިކަންތައް ގެނެސް އަދި މިކަމުގައި ތި ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންެޖހޭ ކަމެއް 

 ލީ. ފުރުޞަތު ހުޅުވާއަޅުަގނޑު މި 

 



  

 މަދު ސިނާން ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް

ނޑުމެންގެ އެްއެވސް އިއުތިރާެޟއް އޮތީީކއެއް  ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީ މީޑިާއގެ ނެގުަމކުންނެއް އަުޅގަ  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުޅުާވލާފައި އޮތީ ފަށާއިެރއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން  ލައިވްކުރަން . އެހެންނަމަވެސް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ވާހަކަތައް އެ މިތާނގައި ައޅުަގނޑުމެްނ މިބުނާހެން ެއއީ އީއޭ ައޅުަގނުޑގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ. އެނގިލުން އެ 

ނޑުމެންނަށް އެނގިލާފައި އޮތުން  މުހިންމުވާތީ އެ ވާހަކަ ހަމައެަކނި ދައްކާއިރު ަލއިްވކުރަމުންދާ ަވގުތެްއގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ. އެ ،ލީ. އެހެންނޫނީ ހަމަ އެްއވެސް އިޢުތިރާެޟއްދަންނަވާ  ަކމުގައި މައްސަަލއެއް ނެތް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެބަ އެިދވަަޑއިގަންަނވާ މައިކް ބޭނުންޮކށްލައްވާ. އާދެ! ކުރިއަށް ގެްނދަވާ.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

މައިކް ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކާލަން. އާދެ! އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޚް ިސނާން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަިދ  ކުރުމާ ދޭތެރޭ.ސިނާން ެއ ވިދާުޅިވ ފަދައިން އަުޅަގނޑު ވެސް އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެްއ ނެތް ލައިވް هللا ޢަބްދު

ގެންދިއުމަކީ.  ކޮިމޓީތަކުގެ މަަސއްކަތް ަލއިްވކޮްށ ފޮނުވަމުން ނަ ކަމެއް މިއަޅުަގނޑު މި ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން

މަސަްއކަތެއް ނެިތގެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަުޑއިޭވ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ

ނުޑ  ޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަކީރައް އެހެނެއް ނޫން ދެއްތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ހުއްޓާލަިއގެންނޭ މި ތިބެނީ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތުގެ މަޢުރަޒު. މަޢުރަޒަށް  ްނ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަކީ އެއީސިފަކުރާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތު

ޒަރު އެްއޗެހި ތައްޔާރު މި ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ަކން. މި އެއްޗެހިތައް ކްރާފުްޓތައް ތައްޔާރުކުރާ މަން

ދިއުން ބޭނުންހެން. އޭރުން ެއ މައުރަޒަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ  އޭގެ އަުޑ އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުން

ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން އަދި ެއ  އީ ތަކެތި ހެދުނީ ކިހިނެއް ކަން ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މި

ހަކޮށްދިނުމުގެ ރަކާތްަތއް ަވކި ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް ެގންގުޅުމަށް ފަސޭންގެ ބަެއއް ކަހަލަ ހަައޅުަގނޑުމެ  ވިދާޅުިވ ފަދައިން

ނޑަށް ީހވަނީ ގޮތުން ލަިއވްކުރަ ން ފެށުމުެގކުރީަގއި އިޝާރާތް ާވގޮތަކަްށ އޮެވގެން ލަިއވްކުރަމުްނގެްނދިޔާމަ އަުޅގަ

 މުޅިން ބަރާބަރުވާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 



  

ނޑުެމންގެ ޚިޔާލު މިއޮތީ އެއް ިވސްނުމަކަށް ގެނެވިފައެހެންވީމާ، އެ މަްއސަލައި އާދެ! ކަމަށް  ަގއި ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ބަލަނީ. އެހެްނވީމާ، ބިލުެގ މަސަްއކަތާގެން ުކރިއަށް ދިއުުމގެ ކުރިްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިްލކޮޅުަގިއ 

މެންބަރު  ބު އިނގޭތޯ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިމިހާރު އޮންނާނެ ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަ

ފަރު ދާއޫދު މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ. އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާުރޟުވާ ކަމެއް އޮތީމަ އެކަން ޖަޢު

ނަޑށް ހީވަނީ އަޅު ވެސް ަގނޑުމެން ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެްއގޮތްކޮށްލަން ައއިްއސަ ޮއތް މައްސަލައެއް. އަުޅގަ

ެހން މިއޮތީ މި މައްސަލަ. އެެހންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން ކުިރއަށް ގެންެދވަންވީނޫންތޯ އެ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ގޮތަކަން

ނޫނު ވެްސ ނުކުތާއާ ހަމައަށް. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ޤާނޫނު ވެސް ތިބޭފުޅުންގެ ކުރިފުޅުމަތީަގއި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޤާ

ނޑަށް ހީވަީނ  ދެންބައްލަވާަލއްވަން ބޭނުންފުޅުވެާދނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަިއލްކޮޅުަގއި ބާްއވަލާފައި އެއޮތީ.  އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެ ބާރު މިނުގައި ގެންދަން ބެލިޔަސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ވިސްނުން 

މާއްާދއަކުން ާމއްދާައކުންތޯ ދިއުމުެގ ެއްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށްވަންާޏ  އީކަެމއްހެން މި އެްއގޮތްކޮށްލަން ޖެހޭ

ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުްނ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ަބއި ބަލާފައި ހަމަ ނިންމަމުން ނިންމަމުން ގެންދާ ގޮތަކަށް. 

 ސައިން.ކިހިނެއްތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ގަތުުމގެ އިދާރީ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްލަންެޖހޭ ބައެއް ކަންަތއްތައް ހުރި ތި ވިދާުޅވިހެން މަސަްއކަތް ފަށައި އާދެ!

ކަަމކު އަުޅަގނޑު މި ބިލު ބަލައިލާފައި އެ ތި ވިދާޅުވީ އޭގެ އެއް ުސވާލު. ދެންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފެނޭ. 

އެރީ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިުލ ހުށަހެޅުއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް

މި  ޢީއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެންެދއްވާ މި ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބުގައި

ެއ  އިމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށްވެފަވިދާޅުވާ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަ

ވަަނ ބާބުގަިއ ބަޔާންކުާރ މި ކޮިމޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާިއ  7ޤާނޫނުގަިއވާ ބަެއއް މަފްޙޫމްތަކަކީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

 ެވ، އެހެން ވިދާޅުވާއިރު މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ބާރުތަކާއި ފުށުއަރާ ކަންކަން ކަމުގަިއވާތީ

އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުވަތަ ދެންހޭ އެ ވިދާުޅވާ ބައެްއ މަފްޙޫމުތައް އެ ޢިދިޔައި

ނޑުމެ  ން ބޭފުޅަކު ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުފަރާތްޕުޅުން އެހެ ންނަށް ވިދާޅުވެ ދެއްިވއްޔާ. އެ ާވހަކަ އެކަންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭނީ މި ބިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ފުށުއަރާ ކަމަްށ  އޭރުން ދެއްތޯ އަޅުގަ

އެ ފުރުޞަތު  ވާ ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން. ދެންފާހަގަކުރަްއވާފައި ެއވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ޝާމިލްވެފައި 

 ވަަޑިއގެން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ންނަށް މިއަދަުކ ލިބިފައިވާތީ އެ ނުފެނޭ. އެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާ އަޅުަގނޑުމެ

ފަހަރެއްގައި މި ކަމަށް ތައްާޔރުވަަޑއިގެން އިންެނވި މެންބަރަކު މިތާނގައި ހާޟިރުވެ ިއންނެވި ކަމަށްވަނީިވއްޔާ އެ 



  

ނޑުމެންނަށް ން ވަރަށް މުހިންލެްއވުދޭތެރޭގައި އެއްެޗއް ވިދާޅު މަފްޙޫމުތަކާ ނޑަށް ހީވަނީ. އޭރުން އަޅުގަ މުހެން އަޅުގަ

ހުރި ހުރިހާ  ވާފައި . އަދި ރާވާއިނގޭނީ ކޮން ކޮން މަފްޙޫމުތަކެއް ތަޢާރުޟުވާތީތޯ މި ިއޞްލާޙު އަިއއްސަ މި އޮތީ

ފަިއާވ ގޮތަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހަޅުްއވާ މީގައި ކަވަުރވެަފއިވޭތޯ. ދެން ކަމެއް ކުރިން ެވސް މިދެންނެވި ފަދައިން

ނުޑގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ޝުކުރިްއޔާ. ބިލުގެ މާއްދާައކުން މާއްދާއަުކން ބަލަމުން  ގެންދިއުމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަތަްށ މިއަދުގެ މަސައް އަޅުަގނޑުމެން ދަމާހިނގާ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ މި އެހެން ބޭފުޅުންގެ އެއްެވސް

މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާއްދާައުކން މާއްދާއަކުން އަޅުަގނުޑ  އެޖެންޑާަގއި އޮތް. ެއއީ

ނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް ކުޑަ ައޑިކުެރވޭތޯ ބަލަންވީ. އެހެންވީމާ، މި އިދާރީ  ހީވަނީ ކުރިއަށް ގެންޮގސް އަުޅގަ

މާއްދާއަކުން މާއްާދައކުން ވިދާުޅވެ އެ ދެްއވާފައި ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ނޫންތޯ އެހެން ބިލުތަކުގެ. ވަޙީދު،  ބޭފުޅުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ފެނޭ ހަމަ މި މަސައްކަތްތަްއ ތަންކޮޅެއް ައވަސް ފަސޭހަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މު ޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަްށ  ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓއަށް ެއއް ގެންދިުއމަށް ގޮތެްއގައި ކުރިއަށް

ނޑުމެހޭނެ އިޞްލާޙެއް އޮތްތޯ ައއްސަަވއިއިޞްލާޙު ގެންނަންޖެ ން އޭތި ކިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި. ދެްއވުން. އަުޅގަ

އިޞްލާޙެްއ ނެތް ކަމަށްވަންާޏ އަނެްއ ދެ ވަނަ މާއްާދއަްށ އިޞްލާެޙއް އޮތްތޯ. އެހެްނ ައއްސަވާލުމަށްފަހުަގއި ނެތް 

ކަމަށްވަންޏާ އަނެްއކާ އަެނއް މާއްދާ، އޮިތއްޔާ އެއަށް ބަހުްސ. އެހެންނޫނީ، ކޮންމެ މާއްދާެއއް މާއްދާެއއް ިކޔަން ފެށީމާ 

އްޔާ ެއއަށް ވަގުތު. ެއ އެްއޗަކަްށވެދާނެ. އެހެން ވެއްޖެ  ރަށް ަވގުތު ެގއްލޭ. ފަހަރެއްަގއި ެއއަށް އިޞްލާެޙއް ެނތްވަ

ނުޑ ހިތަށް އެީރ  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮެވެގން މަސައްކަތަށް ވީހާ ެވސް ފަސޭހަ މިނެއް ގެނައުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

 ކިޔާށޭ އިޞްލާޙެއް ހުަށހަޅަން ބޭނުންވާ މާއްދާއަކަށް. ޝުކުރިއްާޔ.ްއޔާ އެ ެއއްެޗއް އިޞްލާޙެއް އޮެވއްޖެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ން:ވާހަކަެދއްކެއިދާރީމޭޒުން 



  

އްޔަންކުރުން. ށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މެންބަރުން ޢަވަނަ ާމއްދާ އަންަނނިވި ގޮތަ 5ފުރަތަމަ މާއްދާ. ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

އްޔަންކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ން މެންބަރުން ޢަކޮމިޝަނު -ާދގެ )ހ(ވަނަ މާއް 5

ލިްއޔަތާިއ ގެ މަސްއޫއްޔަންކުރަްނވާނީ ޮކމިޝަނުކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢަ -)ށ(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއވެ. 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުާރ  6ޤާނޫނުގެ  ވަޖީބުތައް އަދާކުެރވޭ ފަދަ ލަާޔގަތާިއ ގާބިިލއްޔަތު ހުރި މީުހންގެ ތެރެއިން މި 

 އެއްފަހަރަކު... ންކޮމިޝަނު -ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ. )ނ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާ ފަހަރަކު ބަޔަކުން އަކުަރކުން އަުކރަކުން މި އިޞްލާޙެއް އޮތްޯތ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ

ގެ ޚިޔާލު އޮތްތޯ ބަްއލަވާލަްއވާފައި ކުިރއަށްދާ ގޮަތކަށް. އެހެންވީމާ، އެްއކޮށް ެއ މާއްދާގެ ހުރިހާ އަކުރުތަްއ ބޭފުޅެއް

ކިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި އަކުަރކުްނ އަކުރަކުން ދާގޮތަށް. ެއގޮތަްށ ކުރިއަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން ގެންގޮސްދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

ނޑުމެން ބަލާލަމާ ހިނާގ. ށް މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތުގަިއ މި ފުރަތަމަ އަކުރަށް އަވަނަ މާއްާދއަ 5އެހެންވީމާ، މި  ުޅގަ

ވަނަ  5ރު މި ލާފައި އެްއވެސް އިޞްާލޙެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ އެ އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( މިހާބަލައި

)ހ( އަށް.  .ވެސް ބޭފުޅަކު އިޝަާރތެއް ނުކުރައްވާ އްޔަންކުރުން. މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް އެއްމާއްދާ މެންބަރުން ޢަ

 އާދެ! ރޮޒައިނާ އެބަ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އެްއޗެކޭ ވިދާޅުާވން ބޭނުންފުޅުވޭ އެބަ.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ވަނަ މާއްާދގެ  291ގަިއ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ާލއިުރގައި ޙަޤީޤަތު ފެންނަ ގޮތުަގިއ މި )ހ( އަށް ބަލައިއަޅުަގނޑަށް 

އްޔަންކުަރއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގިއ ޯނވޭ ނަން ފޮނުވާނެ ވަކި ގޮެތއް އިނގޭތޯ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ )ށ(ގައި

ހާޟިރުވެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަުތން ފާސްކުރާ ބަޔަކު ކަމަށް މި އޮންނަނީ. ނަންތަްއ 

 ންޖެހޭ ވަކި ގޮތަކަށް ިމ އެްއވެސް ވާަހކަ ޤާނޫނުައސާސީއަކު ޯނވޭ. ވާަހކައަކީ މީގައި މި އޮންނަނީ ހިއުމަންފޮނުވަ

ޓަަކއި ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުގައި ާވގޮތުގެ މަތިން  އްޔަންކުރުމަށްރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންަބރު ޢަ

ހަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް ޤާނޫނުގެ ލިޔެވިދާނެ ެއއްެޗްއ  ހެްނވީމާ، އެއީ ހެޅޭ ނަންތައް. އެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަ

ނަންތަކެއް  ވިޔަސް ވެސް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެްނ ހުށަހަޅަންސީދާ މަިޖލީހަށް ނަންތަކެއް ހޯދައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

)ހ( މިހާރު މި ޤާނޫނުގައި އޮްތ  ގެ 5ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ިވަޔސް. އެހެންވީމާ،  ގެންފޮނުވައި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ޙަޤީޤަތުގައި. މިހާރު  ގެ )ހ( މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތް  5ގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ގޮތަކީ ެވސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ގޮތެއް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ުނިވސްނޭ.ސަބަބެއް އަ  ުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެބަ  އާދެ! ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޟާ އެހެން އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެ ނެންެގވި ނުކުތާގަިއ؛

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ވާ. ފުރަތަމަ ރިޟާއެދިަވޑަިއގަންނަ  އަށް އަުޅގަ

 

 ހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާ

ވަރާެއކު އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މި ޙަީޤޤަތުގައި މި ކުީރގައި ޤާނޫުނގަިއ މި އޮންނަނީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝް 

އްޔަްނކުރާ ވާހަކަ، ނަންަތއް ފޮނުާވ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ

ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން އެ އުނިކޮށްލަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ދޭ މަޝްވަރާ އެ ތަންކޮޅު އުނިކޮށްލަނީ. އޭަގިއ  މިހާރުގެ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެ ތަންކޮޅު  ވުމަށްއިން ެއްއކިބާބޮޑަށް ސިޔާސީ ކުލަ އުނިކުރާ ސަބަބަކީ އިނގޭތޯ. ޓަކައި އަުޅގަ

ން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބައެްއ ތުގައި ވެސް ސިޔާސީ ފިކުރުން ެއއްކިާބވެގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ޙަޤީޤަ އެއީ

ތިބެންޖެހޭ ތަނެއް އެ މެންބަރުންނަކީ. އެހެންވީމާ، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ބޭފުުޅންގެ ނަންތައް މި ދަންނަާވ 

ސިާޔސީ ކުލަ ޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް  ްއޔާ ވަރަށްމަޝްވަރާެއކު އެކަން ުކރަން ވެއްޖެމަޝްވަރާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުެރވެނީ މި އިޞްލާޙު މިއޮތް ގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް.  ފެންނާތީ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާޔމިނަށް އަޅުގަ

 

 ެކވުން:ޔާމިން ވާހަކަެދއްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ހީވަ  ން ހަމަ ބޮޑަށް މި ވަންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހަމަ ނީ މި ސިޔާސީ މި ނުފޫޒުން މީގެއާދެ! އަުޅގަ

ކުރީގައި މިއޮތް ގޮތަށް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ސީދާ މުޠުލަޤަށް މީތި ދޭތީ ކަންނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް

މާ ުފރިހަމަ އަދި ހަމަ އެާއއެުކ  ޢައްޔަންކުާރ ގޮތަށް އޮތުްނ ެއއީ ެގ މަތިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާމަޝްވަރާ

ިއ ވަރަްށ ޓަކަ ިމ ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި މި މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުެގ މިނިވަންކަްނ ދެމެހެއްޓުމަށް ެއއްކޮށް މިނިވަންކަމާ

ންބަރުންތަކަކަށް ވޯުޓ ދީގެްނ ހޮވިފަިއ މިއޮންނަނީ ވަިކ ަވކި މެ  މު ކަމެއް. އެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް މިމުހިން

 ެޗކް އެްންޑ ބެލެންސަށް ބަލާލިކަމުަގއި ިވޔަސް މަޖިލިސް ތްރޫކޮްށ މި  އިންތިޚާބުކުާރ މަޖިލީހެއް. ދެންރައްޔިތުން ހަމަ 

މި ޤާނޫނީ ނިޒާމު ބަލާއިރު މާ ފުރިހަމަ ގޮެތއް  ންކުާރ ގޮތަްށ އޮތް ޮއތުން އެއީ އްޔަމަޝްވަރާެގ މަތިން މެންބަރުން ޢަ

ވުމުަގިއ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްއކޮްށ މިކަންކަން ސިޔާސީ މުގައި ައޅުަގނޑު މި ދެކެނީ. އަދި ހަމަ އެއާކަ



  

ެގ މަތިން މިކަން ކުރާ ގޮތަށް އެއް އަމިއްލަފުޅަށް މިކަން ނިންމެވުމުގެ ބަދަލުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭ މަޝްވަރާ

ނަޑކަށް ހަމަ ނުފެނޭ މި ެތއް ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑު ދެކޭތީޅު ގޮަވރަށް ރަނގަ އީހަމަ މި އޮތް އޮތުން ެއއީ މާއްދާ  އަުޅގަ

 .މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުާރކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މެންބަރުން ޢައަޅުަގނޑަށް ހީ އީމި އްަޔންކުރުމުގައި މި މާއްދާަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ އަކުރުތަކަކަށް ވަނީ ައުޅގަ

ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މިހާރު ތި އުފެދޭ ސުވާލުެގ  ޢާޔަތްކޮށް ބައްލަވާަލއްވާފިއަޅުަގނޑުމެން ރި

ޖަވާބު. އަުޅަގނޑުމެން ކޮންެމ އަކުެރއް ވަިކވަކިން އެހެން ވަިކ ތަނަކަށް ލާފައި މުިޅ ޕިކްޗަރ ނުފެނި އެހެްނ 

މި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޭއގެ ތިރީގަިއ  ވާލު އުފެދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްވިސްނާލީމަ ފަހަރެއްގައި ތި ސު

ހުރި ނުކުތާތައް ބަލާލީމަ މި އޮންނަ ޕްރޮސެސް ވަރަށް ސާފުވެގެން އެބަދޭހެން. އެހެންވީާމ، މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ެއ 

ނަޑކަށް ފާހަގަ  ޓަކަިއ  މަޢުލޫމާތަށްއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ  ލީމަނުކުެރވޭ އެ މުޅި ތަްސީވރަށް ބަލާއެއްގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އެބަ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ އަިދ  މިޓަކައި ދަންނަވާލީ  ތިބޭފުޅުންގެ ސަމާލުމަކަށް

ނޑު ރޮަޒއިނާއަްށ ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ޢަލީ  ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. ުފރަތަމަ އަޅުގަ

 ރުޞަތު އަރުވާަނން.ޙުސައިނަށް ފު

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ލާފިން އިނގޭތޯ. ުމޅި މަންޒަރުަގއި މިހާރު ިމ މެން މި މުޅި މަންޒަުރ ެވސް ބަލައިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު

ހޫރިއްޔާ ނަންތަކެއް ފޮނުވާ ގޮތަށް. އެހެންވީާމ، އޮންނަ ގޮތުން ިވއްޔާމު ތި ވިދާޅުވާހެން ިމއޮންނަނީ ރަީއސުލްޖުމް

ނޑުމެންނަށް މި މުޅި މަންޒަރު ވެްސ ބަދަލުކުރެިވދާނެ ބޭނުމިއްޔާ ކޮންމެހެްނ  .އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެގންދާކަން ނުޖެ އިފުރަތަމަ ނުކުތާ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފަ ހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ދެން ހުރި ނުކުތާތައް އެހެން އަޅުގަ

ޖިލީހުން މިގޮތަށް ޮއއްާވ ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫނަށް ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ މަ

ހަމަ މިދިޔަ ަދއުރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމެއް ޮއއްާވ  ން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއީގެނައީ. ބަދަލު ގެނެްސގެ ބަދަލު

ވެސް ަހމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ  ކުިރ ކަމެްއ ހަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެަކން ކުރީ ެވސް. ެއއީއަޅުަގނޑުމެން 

އެކަނި މިނިވަން ުމއައްަސާސތަކަށް ބަސް ިކޔުމުގެ ފުުރޞަތު ނުބާއްާވވަންެވގެން ެއގޮތަށް ެއކަން ނުކުރާންެވގެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަީކ  ޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ެއއީނއޭރުން އެ ިސޔާސީ ނުފޫުޒ މާބޮޑަށް ވަންނަ ކަމަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގިނަ ޕާޓީތަކެއް ެއކުލެިވގެންާވ ތަނެއް. ގިނަ ޕާޓީތަކެއްެގ  ޕާޓީެއއްގެ ބޭފުެޅއް. އެަކމަކު ވަކި

ނޑުމެން ހަ  ށްވާތީވެއެީކގަިއ ކަންކަްނ ނިންމޭނެ ތަނެއް. އެހެންަކމައާ މަޝްވަރާ މަ ކުރީ ދައުރުަގއި ިސވިލް އަުޅގަ



  

ގެްނ ންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުވައިއޮީތ ސީދާ ރައްޔިތު އިސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫނު ވެސް ބަދަލުކޮށްފަ

އްޔަންކުރަްނ ންތަކެއް ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރާނެ ނަ

އެހެންވީާމ، މިހާރު މަތީގައި މިއޮތް ގޮތަށް ާބއްވާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ ތިރީަގއި ހުރި ފޮނުވާ ގޮތަށް. 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ވަިކ  ނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކުރީަގއި. އަުޅގަ މާއްދާތައް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރަންވާނެ ކަަމކަ ސަރުކާރެއް އޮތީމާ ަވކި ޮގތަކަށް ހަދަން އަ ށް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރު ޅުގަ

ގެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ހުށަހަޅައިއިުރގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ަރއްޔިތުން އޮތް

ްސ ޤާނޫނު ވެސް ބަދަލުކުރީ. މާ، އަުޅަގނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިރަްނ ޖެހޭނީ. އެހެންވީކުކަމަށް ނަންތައް ފާސް

ނޑުމެންނަށް އެހެން ގޮަތކަްށ ފެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަުޅަގނޑަކަްށ ނުވިސްނޭ. ކޮންމެ  އެހެންވީމާ، ދެން މިހާރު އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ހުއްަޓސް ހުންނާނީ ކޮންމެވެސް އެއް ޕާޓީއެްއގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް. ހަމަ ރައްޔިތުންެގ 

ގަ. ދެން މިހާރު ހަމަ ތަކުގެ މަްއޗަށް އެކުެލިވގެންވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް ގޮތުލިސް އޮންނާނީ ހަމަ އެކި ޕާޓީޖިމަ

ގެ މެޖޯރިޓީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މިއޮތީ. ތިބޭުފޅުން ބޭނުންވާ ނަމެއް މިތަުނން ފާސްވާނީ. އެހެންނަމަވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް

ލިބޭ  ބަސްުހކޮށް ވާހަކަެދއްކުމުގެ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު އެބަ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ެއކަމުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަން ހުށަހަޅައިގެން ެއގޮތަށް ެއކަްނ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް އެގޮތަްށ 

ނުޑ މިދަންނަވަ  ނީ. ފެންނާތީވެ ފުރަތަމަ މާއްދާ ބަދަލު ނުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާަނން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވެސް އެަބ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑ ސައިނަށްފަހު މުޙައްމަދު ޙުގަންނަވާ! ޢަލީ ޙުސަ އެދިަވޑައި  އިނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. ދެން އަުޅގަ

ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ދެން މި މާއްދާ މުޅި މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނުންފުޅު 

ގެންގުުޅްއވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި ވެސް ފަސޭހަެވގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންނޫނިްއޔާ މުޅި 

ނޑުމެން މިކަމަށް ބަހުސްކުރަންޏާ މިކަމެއް ނުއެއް ނިމޭނެ. އެހެންވީމާ، ތަސްވީރުން ތަންކޮޅެއް ަނގަިއގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުން މުޅި މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް ވެސް އެހޭނެ. އަާހއިރުަގއި 

ނޑުމެންނަްށ ން ގޮެތއް ނިންޚިޔާލު ތަފާތުވާ ދެ ގޮތެއްގެ ތެރެއިވެއްޖެއްޔާ ެއ  ޚިޔާލު ތަފާތު މުމަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  މުޅި ތަސްވީަރށް ބެއްލެވުމަކީ މުހިންދަތުރުކުރެވޭނީ މުޅި މާއްދާއަްށ. އެހެންވީމާ، މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 އިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢަލީ ޙުސަދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާ



  

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ފުރަތަމަ ވާހަކައަކީ، މި ޤާނޫނު، މި އިޞްލާޙު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ  ަބޔާންކުރަްއާވފައި މިއޮންނަނީ އިނގޭތޯ މި ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބުގެ ގޮުތގައި

ތަކުގަިއވާ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިްނ  ފެށިއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނު ރަންވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކު 1112

ތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބިލެއްެގ ށް ަޓކައި ެއކުލަވާލަންޖެހޭ ބިލުތަޢާރަުޟވާ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ވަނަ މާއްދާއަށް ނިޔަލަށް  292ން ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާއި 229ގޮތުގަ. އަދި ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ަތކާއި ބާރުތަކަށް ފުށުއަރާ އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުހުރި މާއްދާތައް އެ ބަޔާްނކުރާ ހި

އެ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މިހާރު މިއޮތް ހިއުމަން ކަންކަމުަގއިވާީތއޭ،

 ން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫނާ ތަކާއި ހިއުމަހުރި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހުރި މާއްދާދޭތެރޭަގއި  އާ 292އިން  229

ފުށުއަރަނީ ކޮން ކަންތައްތަެކްއ ކަމެއް ައޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ނުފެނޭ. ދެން ޚާއްޞަކޮށް ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް އިޞްލާުޙގަިއ 

އްދާއަށް ބަާލއިުރ ވަނަ މާ 5ކަމަްށވާއިުރަގއި  ނަ ާމއްދާއަށްވަ 5އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުންދަނީ 

ވެސް ނުފެނިގެން ކޮން މަފްހޫމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރަނީ ޮކން ކަމެއްކަން

އްދާގެ )ރ( ގަިއ ވަނަ މާ 5ވެސް ނުފެނިގެން މިއުޅެނީ. ދެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރުގައި  މިއުޅެނީ. ކިޔާިކޔާ

ނޑަކަށް ނޭނގެ މިހާރު މިއުޅެނީ ސަރުކާރުެގ  5އިޞްލާޙުގެ ިމއިންނަނީ އެންމެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގައި އަުޅގަ

ތަކުން މެންބަރުން ނަގަން އޮީފސްއޮފީސް، އަޅުަގނޑަށް މި ުހށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަށް ބަލާލީމަ ހީވަނީ ސަރުކާރުގެ 

ވެސް ބޮޑަކަށް ޤައުމުގެ ެއކި އިދާރާތައް ތަމްސީލުވާނެ ގޮތަކަްށ  ހަވަނީ. އެ ވީހާއުޅޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ައޅުަގނަޑށް ދޭ

 ވީހާ  މިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި މިއޮންނަނީއަޅަންވާނޭ ިމއޮންނަނީ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮ ވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާބރު

އަޅަންވާނޭ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުވެސް ބޮޑަކަށް ަޤއުމުގެ ެއކި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުވާެނ ގޮތެއް ވުމަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލުހެން ޤާނޫނުއަސާސީާއ ތަޢާރަޟުވަނީ ޙަޤީޤަތުގަ.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގައި އޮތް އޮތުާމިއ  5ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި މިއޮތް ޮއތުން އޮތްގޮތަށް މި 

ނުފެނުނު.  ނަޑކަށް އެްއގޮތަކަްށ ވެސް ބަލާބަލާތަޢާރަޟުަވނީ ކޮން ތަނެއްކަމެއް ހަމަ އަޅުގަ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑަކަށް ަހމަ ނުފެނޭ އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ބިލުގަިއ ހުށަހަޅާފައި ިމއޮތް ބިލުގެ ިމއޮތް  ވަަނ  5އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑކަ ށް ނުފެނޭ. އެހެްނވީމާ، ެއ ވާހަަކ ހަމަ ރެކޯޑަްށ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަްނޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަެބއް އަުޅގަ

 ޓަކައި ދަންނަވާލީ. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސަ ކަ

ނޑުގެ ވާހަަކ ފެށުމުގައި އިޝާރާތްކޮށްލިަތނަށް މި އާދެވުނީ. އެއީ މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ތަކާއި ޚިލާފު ބައެއް ކަންތައްތައް މި ޤާނޫނުގައި ހުރެގެންނުއަސާސީަގިއވާ ބައެއް މަފްހޫމްޅާފައި މިވަނީ ޤާނޫ ބިލު ހުށަހަ



  

ނޑުމެނަށް  ކަމަށް ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވިދާޅުވާއިުރަގއި އެ ޚިލާފުވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިކަްނ އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭނީ މިއަށް ފުރިހަމައަށް ިއންސާފުކުރަން. ދެން މިހާރު އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވަން. ދެން އޭރުން އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން އޮްތ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑު ޤާނޫނުައސާސީަގއި މިވާ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމާ

ލާއިުރ ޤާނޫނުއަސާސީން ައޅުަގނޑަްށ ލައިމިހާރު ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ބިާލއި އަދި މިހާރު ޮއތް ޤާނޫނާ އަާޅ ބައެްއޗަކަށް 

ކުރާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ޤާނޫނުައސާީސގަިއ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢަްއޔަން ފާހަގަވަނީ ހިއުމަން ަރއިޓްސް 

ެވްސ ހަމަ މީގައި ވެްސ ެއބަ ހަމަވޭ. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮްތ އިޞްލާުޙގަިއ  ކަމަށް. މިހާރު އެ ޝަރުތު ބުނެފައިވާ

މަްއސަލަެއއް ނެތް. ދެން އޮތީ ހިއުމަން ، ރުން ޢައްޔަނުކުރާީނ. އެހެންވީމާއެބައޮތް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ މެންބަ

ނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ވަ 291ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންަބރުންނަށް ޢައްޔަނުކުރުމާ

ގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ނަންތަކެކޭ. އެހެންވީމާ، މުޅިން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތު  މިއޮންނަނީ

ބާރު ދޫކޮށްލާފައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއޮތީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް. ނަން ހުށަހަޅަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ަކނަޑއަޅަްނީވ 

ނުގައި ވެސް އެަބއޮްތ މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުގަ. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުގައި ވެސް އަދި

ނޑަަކށް މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ މި ބައެއް މި ަކވަރުނުކުރާ ަބއެްއ އެ އިޖުރާޢާ ތު ބަޔާންކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ ވެސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅޭ  އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވގޮތުގެ މަތިން، ޤާނޫނުގަިއވާގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ގޮތް މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުގައި ެވސް އެބައޮތް. މިހާރު  ހަމައަށް ނަންތައް އަންނަންވީ ންތަކޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާނަ

 މަްއސަލައެްއ ނެތް. ދެން މިއޮތީ  ތު ބަޔާންކޮށްފަ.ވެސް ހަމަ އެަބއޮތް އެ އިޖުރާޢާ ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުަގއި

ސްކުރާ ބަޔެކޭ އެ ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ައޣްލަބިއްޔަތުން ފާއަޅުަގނޑު މި ދެންނެވިހެން 

އެފަދައިން ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ން. އެ ޕޮއިންޓު ވެްސ އެބައޮތް މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުގައި ެވސް. އަދި ހަމަތެރެއި

ައޅުަގނަޑށް ތާއީދުކުެރވޭ ތަންކޮެޅްއ  އިޞްލާޙުަގއި ވެސް. އެކަމަުކ މިހާރު މިއޮތް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާުޙަގއި

އެބައޮތް. އެީއ ޤާނޫނުއަސާީސއަކު ނުބުނޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާެގ މަތިން އެކަން ކުރާ ވާަހކަެއއް. 

މަޝްވަރާެއއް މީހަކު ދީފިްއާޔ އެ މަްޝވަރާެއއް ޤަބޫލުކުުރމާއި ނުކުރުމުެގ އިޚްިތޔާރު ެއ މަޝްވަރާ ހޯދާ ފަރާތަްށ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ. ކަމަކާއި ދޭތެރޭ އަޅުަގނުޑގެ މަޝްވަރާ ތިަޔިއން ބޭފުޅަކު ހޯއްދަވައިފިްއޔާ  ނެއޮންނާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ މަޝްވަާރއާ ކޮންމެހެން ތިބޭފުޅުންނަކަށް ލާޒިމެއް ނުވާނެހެން އަ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަށެއް.  ުޅގަ

ބުނަނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މި . ޤާނޫނުއަސާސީ އެކަމަކު ޤާނޫނުައސާސީ ބުަނނީ އެހެނެއް ނޫން

އަޣްލަބިއްޔަތުން ަކނަޑއަޅާ ބަޔަކު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިސްކުރަްނވާނޭ. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ބަިއ، މަޝްވަާރގެ  މަޝްވަރާގެ މަތިން މިކަން ުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ޤާޫނނުގަިއ، މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުަގއި ެއއޮތް

ބައި އެތާނަގއި ނެތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ޤާނޫނުައސާސީ މިހާރު ލިޔެވިފައި އޮތްގޮތާއި ެއްއގޮތް ކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ހިމަނަން ރަނގަޅު ކަމެއްހެން. އެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެއް ނޫން އެކަން ކުރަނީކީ. ރަްއޔިތުންެގ 



  

ގޮތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކަން ކުރަްއވަން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ންމާމަޖިލީހުން ނި 

ނޑަށް މި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު މިތާނގައި އެ ތަޢާރަޟުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙަގއި އޮތް ޢިބާރާތް އަުޅގަ

ހާޒިރުގަިއ އަޅުަގނޑަށް މި ބަލައިލާ  މެންބަރުގެ ޣައިރު އެ  ވިޔަސް ކަމުގައި ތަޢާރަޟުވުން ބަޔާންކޮށްދެްއަވން ނެތް

ނަޑށް ފެންނަނީ މަޝްވަރާގެ މަތިންނޭ ނެތުން ރަނގަޅުހެން. މަޝްވަރާގެ މަތިންނޭ އޮތީަމ  ވިސްނާލާ ހަދާއިރު އަުޅގަ

ވޭ. އެހެްނވީމާ، މިދެންނެވި ތަންކޮޅު އެބައާދޭ. މަޝްވަރާ ޤަބޫލުކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު އެ ފަރާތަކަށް އެބައޮ 

މިހާރު މިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޔަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްސކުަރންވާނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

އަދި ޭއގެ ރޫޙާިއ ެއއްގޮތަށް އެކަން  އޮްތގޮތާއިހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ވާހަަކ ބުނެފައި 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ހިނގުން ލާޒިމުކުރާ  ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާގެ އެހެން ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް މިހާރު މެންބަރުން ބައްލަވާލައްވާަފއިހެން 

ނަޑކަށް ހުރި ވާހަކަ އޮތް ޤާނޫނާ ކުރުަތއް ުކރީގައިއޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ބަެއއް މާއްދާގެ ަބއެއް އަ . އެްއގޮތަްށ ގާްތގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައެހެންނަމަވެސް މުޙައްމަދު ޙުސަ އްވަނީ އެންމެ ފަހު ނުކުތާ، އިން، ކަ

ނޭ މިއޮތީ. )ބ( މީގެ ކުރީގެ ޤާނޫނުގައި އޮްތގޮތަށްވުރެ މާބޮޑަށް ވެސް މި މާއްދާގެ )ބ( ހިތްފަސޭހަކޮށް )ބ(.

މަނިކުފާނު  ގޮތުގެ މަތިން އޮތްކަމަށް އެ ފާހަގަކުރަްއވަނީ. އެހެންވީާމ، އެ ނުކުތާ އެ އެްއގޮްތވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާ

އެ ފާހަގަކުެރއްވީ ކޮމިޓީގަ. ެދން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއއްވެސް ެއއްެޗއް މި މާއްދާއަްށ ވިދާޅުވާން އޮތްތޯ ފުރުޞަުތ 

 ޒަތްތެރި މެްނބަރު ވަޙީދު. އަޅުަގނުޑ، ޢިއް

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނުޑ މީަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމް އާދެ! ހޫރިއްޔާެގ ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ގައި ދެންމެަގއި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރިހެން ލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަފްޙޫމަށް ބަލައި

ނޑައެޅުުމގެ ވެސް މި  ރައީަސކު ވެސް ޢަްއޔަުނކުރުމާއި ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގެ އަދި މި ކަންތައްަތއް ކަ

ން ރެއިނީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ތެގެންގުޅެނީ އުސޫލެްއ. މި އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުުމގައި މިއޮންނަ

ނަޑއަަޅއިގެން ގެްނދިއުމުގެ އުސޫލެއް މިހާުރ ހޫރިއްޔާ ފޮނުާވ ނަންތަކުގެ ތެެރއިރައީސުލްޖުމް ން ނަންތަކެއް ކަ

ލަތެއްަގއި ެއްއގޮތަކަްށ ޭވ ހާގާއިމުކުެރިވގެން މިދިޔައީ. ެއހެންވީމާ، ެއކަމަކީ އެއީ ެއޮގތަށް އެްއގޮތަކަްށ ޤަބޫލުކުރެ

ނޑު މު ތެރެއިކުރުމަކީ އެއީ ޤާނޫނީ ނިޒާޢަމަލު ން ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް ެއއީ. އެހެްނވީމާ، ެއޮގތުން ބަލައިގެން އަުޅގަ

ތަކަީކ އޭެގ ޒާުތގަިއ މިސާލަކަށް ދަްނނަވާކަމަށް ވަންޏާ ޭއގެ )ހ( ިމއަށް ައއިސް މިހުރި އިޞްލާޙު ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު



  

ަކމަށް ބުނެފައިވާއިުރގައި ބަހުެގ  ާތއި ދާދި އެްއގޮތްތަކަކީ ކުީރގެ ޤާނޫނުެގ އޮތްގޮށް ދެންމެ އައިސް ހުރި ިއޞްލާޙުއަ

މާނަކުެރިވ، ހަނިކުރެވި މިގޮތަށް ހަމަ  ،އަކުރަކުން އެ ބޭނުންކުރާ ބަހަކުން އޭގެ ޒާތުަގއި ތަާފތު ފުޅާކުރެވި

ން ކުރުމުގެ ބަހުސްކުރެވިދާނެ ެއއްެޗއް. ޭއގެ ޒާުތގަިއ އެ މާބޮޑު ބަހުްސތަކެއް ނާންނާނެ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެނަށް އެކަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެ ސަބަބަ ށް ޓަކައި ފުރުޞަތު މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުން ައޅުގަ

ކަމަށް ބެެލވިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް އޭގެ ޒާުތގަިއ  ެއއީ ިވސްނުމުގައި ފަހަރެްއގަިއ ެއއީ އެްއގޮތް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ

ދިޔައީ ޭއގެ ޒާުތަގއި އެެހން މާއްދާތަކާއި ނުވަތަ އެހެން  އީ ނުވަތަ އޭތި ބަދަލުެވގެން އެދިޔަ  އެކަން އެ ކުެރިވގެން އެ

މުތައް ބޮޑަށް ބެލެވިގެންދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއަންނަނީ. ނިކަްނ ިޅގެން ދިަޔއިމަ ދެން އޭގެ މަފްޙޫއަކުރުތަާކއި ގު

ނޑުމެންނަށް މީގައި އިޞްލާޙުތަެކްއ މިގޮ ަގިއ ތަށް އައިްސ ހުންނައިރު ކޮމިީޓ ސްޓޭޖުބައްލަވާަލއްާވ އަުޅގަ

ތަކެއް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ިލބޭ. ެއއީ ައސްލު ައޅުަގނޑުެމން ފްލޯރއަށް ގެންދިއުމުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތަކީ. ެއހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަުތެގ ބޭނުންކުރަމުން ދާއިރުގަިއ  ކުރިން އަުޅގަ

ގޮުތގެ މަތިން  ނަވަނީ ފުރަތަމަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢައްޔަުނކުރާނީ މި މާއްދާގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާމިދަން

ތަކަށް ންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އެންމެންނަށްމެ އެބަެއނގޭ ހުރިހާ ކޮމިޝަ

ާކުކކަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފޮނުވާ ނަންތަކުގެ އެއޮތީ  ވެސް މީހުންގެ ނަންތައް ިމފޮނުވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކު

ނަޑއެޅިަފއި ެއއޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއާއ  ގާއިމުކުެރވިފަިއ އޮްތ ާގއިމުުކރުމެއް ެއއޮތީ. އެންމެން ެއއަށް ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް ކަ

ތަކަށް ކުރުކޮށް ެއއްެވސް ފަރާ ގޮތެއްަގިއ މީތި އައިސް އޮތީމަ ެއއޮތީ ގޮުތގެ މަތިން މި )ހ( މިގޮތަށް ޖުމްލަ އެްއގޮތްވާ

މު ރަނގަޅަށް ގާއިމުކުެރވިފަ. ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ިމޮގތަށް ކުރުކޮށް އަިއއްސަ އޮތް އޭތި ނޯޭޅގޮތަށް އެ މަފުޙޫ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. ދެން ެއ  ނަމަވެސް އިޞްލާެޙއް ގޮތުން މިކަމުގައި އަންނަންޖެހޭ ކުޑަ އޮތުމަކީ ެއއީ ޤާނޫނީ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ެވއްޖެ. ތަޢާރަޟުވުމުގެ މާނައަކީ ެއްއގޮތަކަށް ވެސްޟުވާ ވާހަކަ ވިދާޅު ތަޢާރަ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްވުމުގެ ކުރިން ވަރަްށގިަނ މި ޤާނޫނުއަސާސީ މި ފާސްވުމުގެ ކުރިން، މިހާރު 

ތެެރއަށް ބަދަލުކުރުމުެގ  މާއްދާތަެކއް. އެ ާމއްދާތަްއ އޭގެ ،ކެއް ޤާނޫނުތަކެއް އެބަހުރި ައސްުލގައި ތަޢާރަުޟވާ ޤާނޫނުތަ

ތަާކިއ ބަސްބަހާއި މި ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އަސްލު އެ ވިދާުޅވަނީ. ންނަ ތަޢާރަޟުވާ ކުދިކުދި މާއްދާން އެހެން ހުތެރެއި

ފުރޮޭޅގޮތަށް ހުންނަ  އެހެންވީމާ، މިހެން ބަހުން އަިއއްސަ ހުންނަ ތަޢާރަޟުުވންތަކާއި، މިހެން ބަހުން ައއިސް

ެއްއ  ތުން މިއަންނަނީ އެއް މާއްާދއިންއިތުރު މާނަތައް ނުނެޭގގޮތަށް މިކަން ަވރަށް ސާފު ޢިބާރާ ޭއގެ މާނަތަކާއި

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މީ މާބޮޑު ބަހުެސއް  އަކުރަކުން އަނެްއ ައކުރަކުން ގުޅެމުން ލާމެހެމުން މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން. މި ބަހުްސގެ ތެރެއަށް މާބޮޑަށް ވަެދވިެގންގޮސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަވުގތުތައް ދިގުަލއިގެން ިދއުން އޮތް ކަމެއް ނޫ

ވެސް ހަމަ މި ކިޔެނީ ހަމަ އެަކއްެޗއް. އެހެންވީމާ، އޭތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކޮށްލަން ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ 

ގޮުތގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ެއ  މާއްދާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަގުަތކީ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާނެ މި



  

ނޑަައޅަނީ ކޮންތާކަށްތޯ ފޮނުވަނީ. ރުގަިއ މިއޮންނަނީ އެހެން މާއްދާފޮނުވަނީ ކޮންތާކަށްތޯ ބަާލއި  ތަކުގެ ިމ ކަ

ވަނީީކެއއް. އެހެްނވީމާ، އެ ފޮނުވަިއގެން ކޮންބަެއއްތޯ ާފސްކުރަން މިޖެހެނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ނޫން ފާްސުކރައް

ކަްނނޭނގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އޭގެ ޚިޔާުލގެ ތަފާތުވެގެްނ  ކަމަށް ހީކުރައްވާފައި މާއްދާ އެހެން އޮވެދާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީދާ ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި ޢައްޔަނުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް މި މި ޒާތުގައި ޢަްއޔަނުކުރުމުގެ ޖާގަ ނިންމަނީ. އޭގެ  ދެނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ލެްއަގއި މީހަުކ އްޤެްއ ނުވަތަ ބާެރއް އެްއވެސް ހާލިބެނީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި ޮއތް ޙަ

ކަން ކުރަްއވާނީ އެހެން ކޮމިޝަަނށް ބޭފުޅުން ވެްސ ނަންތައް ނިގުޅަިއގަެނވުނީކީ ނޫން. އިުތރު ޔަޤީންކަމެްއ މިދެނީ މި

ދޭތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރު  ފަަހރެއްަގއި މިއަދުގެ ސަރުކާރާ ފޮނުވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. 

ވަތަ އެކަން ކުރަން އޮތުްނ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތީމާ ބައެއް ފަހަރު މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ނަންތަކަށް ނު

ނޑުމެންނަށް އިދިކޮުޅގަިއ  އެހާ ބުއްދިވެރި ކަމަކަށް ަފހަރެއްަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުނުވެދާނެ. އެއީ ައޅުގަ

ނުޑމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތިބިއިރު އެކަހަލަ އެްއޗެްއ ހީވި. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ހުންނެވި، އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ލިބިފައި ހުންނަ ހުރިހާ  އި ލިބިފައިއޭރެްއގަ

ނޑައެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައި މިއޮންނަނީ  ނޑައެޅުން ނުވަަތ ނަންތައް ކަ މުއައްސަސާަތކަށް މިގޮތަށް މީހުން ކަ

ހެންވީމާ، އެގޮތަށް ނަންތައް ފޮނުވުމަކީ އަދި އެ ނަންތައް ފާސްވުެމއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުވާގޮތަށް. އެ

ކަމެއް މި ނިންމަން މިޖެހެނީ ހަމަ މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ، މީގައި މި ޤާނޫނަށް މިއަިއ  ނޫން. ފާސްކޮށް ހުރިހާ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޞްލާޙަކީ މުޠުލަޤުކޮށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާަފއި މިޮއތީ ނަންތައް ފޮނުވާނީ ދިވެހި

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ އިން ވެސް އެ ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަމަށް މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، ދެންމެގައި ކަ

ވިދާޅުވިހެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގައި މަޝްވަރާއޭ އޮތީމަ، ނުވަތަ މަޝްވަރާައކީ މީހަކަށް ދޭ އެއްެޗއް. ލަފަެއްއ 

ކަމެއް. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުމަށްވުރެ މީތި ސާފޭ މިހާރު މިހެން އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  އެ ނޫން ނުވަތަ

 ކަެމއް ނޫނޭ މީކީެއއް. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.  ދެކޭގޮުތގައި މީަގއި މާބޮޑު ބަުހސެއް އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު، ޔާމީންަވޑަިއގަތީ. އެދިަވޑަިއގެކުރިން ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޔާމީން  އިޝާރާތްކުަރްއވަނީ މިހާރު  ންފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

އިނާއަށް ވީމާ، ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން. އެހެންފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާފައި ރޮޒަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާްއޑު މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ



  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަޙީދަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން ދެންމެގައި ތި ވިާދޅުވި ވާހަކަ ިތ ވިދާޅުވި ރޫޙު ައޅުަގނޑަށް 

ނޑުމެން މީގެ  ކުީރގައި ވެްސ ކަންަތއްތައް ކޮށްފައި މިހިރީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މަޖިލީހަށް  ބަލައިގަެނވޭ. ެއއީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުން އެ ނަންތައް ހުށަހެޅުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުމަށްވުރެ އެ ނަންތައް  ނިގެން. ވާހަަކއަކީއެގޮތަށް ފެ

އެްކޒެކެިޓވްގެ ދަށުަގިއ އޮންނަ ބަޔަކަށް މިނިވަން  ކަމަށްާވތީވެ ހުށަހެޅުމުގައި އޭަގއި މިނިަވން މުއައްސަސާެއއް

ން އެ އިޞްލާޙު ގެަނއީ ިސވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ވެސް. މުއައްސަސާަތއް ނުހެދުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެ

ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުކުެރވިފައި މިއޮްތ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ  1121ޖުލައި  12އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނަން 

ނޑުމެން އޭުރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނެއް ބޭއްވުްނ  ހަމަ )ހ( މިއޮތްގޮތަށް ސަ އޮތް އިޞްލާޙަކީޤާނޫނަށް އަޅުގަ

މައްސަލަެއއް ނެތް. ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުުކރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން 

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެއް  ން ބަދަލުކޮށްފައި މިއޮތްގޮތަކީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. )ށ( އަޅުަގނޑުމެ

ރާއިްނ ރަކު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާޢައްޔަނުކުރަން ބޭނުންވާ ކޮްނމެ ފަހަ

ބެހޭ ކޮމިޓީން  ތަކުެގ ކަންތައްތަކާގެ ނަންތައް މިނިވަން މުއައްސަސާއެކަމަށް އިޖާބަދޭ މީހުން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް

ނޭ. މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނެގ ކޮމިޓީގެ ިރޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާ ދިރާސާކުރަްއވައި

ްނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަިއ ހާޒިރުވެ ވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރިވ ލީހަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިމަޖި

ށް ކަމަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެއް ސިވިލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެްނ  1121ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  އީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަުނކުރަންވާނޭ. މި

ކުރިްނ  ގެނެއްސަ އޮތް ބަދަލެއް އޭުރ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން. އެ ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނީ ވެސް ހަމަ އޭގެ

ދިަޔ ކަންތައްަތކަށް ަބލާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިުރަގއި ިހނގައިދިޔަ ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން ޢަްއޔަނުކުރަމުން

ނޑުމެންނަށް ތުގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްނަންތައް ހުށަހެޅުއްވީމަ ޙަޤީޤަ  ވުރެ ބޮޑަްށ ސިޔާީސެވގެން ދާކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ ަދއް ަކަވމުން ގެންދެވީ މިހާރު ހަމަ ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެިވގެން. އަދި އޭުރގައި ހަމަ އަުޅގަ

، ން ގެންެދވި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާސަރުކާރުަގއި ތިއްެބވި މިހާރު ހަމަ މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ތަމްސީލުކުރައްވަމު

ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ ަވިކ ރައީސެއް ހުރީމަ ަވކި ގޮަތކަށް ކަންތައް ނުކުަރއްާވ، ޭއރު

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ޤަބޫލުކު ރެވުނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މިކަން މިގޮތަށް ކުރާށޭ. މިއަދު ވެސް ހަަމ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ވެސް މިދެންނެވިހެން ހުރިހާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެގޮަތށް މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށޭ. އެީއ އޭރުން އަޅުގަ

 ރެިވގެން ނަންތަކެއް އަންނާނޭ. ތިބޭފުޅުންނަކަށް މީގައި ެގއްލުމެއް މަޝްވަރާކު ކަކަށް ވެސް ވާހަކަދަްއަކން ލިބިޕާޓީތަ

ނެތޭ. އެއީ މިހާރު ެވސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނެވި ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނޭ މި ހުންނެވީ މިތަނުގައި. އެކަމަކު ތަފާތަީކ 

ނަންތައް، ކުރިމަތިލީ ކޮން  ެވގެން ބައެއްވާއިރުަގއި ވަރަށް ބޮަޑށް ސިޔާސީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންތައް ފޮނު

ބައެއްކަްނ ެވސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކަށް ނޭނގެ. ހަމަ ވަިކ ޕާީޓއެްއގެ ވަިކ ބަޔަުކ ެއކަނި 



  

ފޮނުވެނީ. އެކަމަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް އިޢުލާންކުރީމަ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ އަށް އެނގިގެންދޭ 

ންނަށް ކޮން ބަެއއްކަން ކުރިމަތިލީ. ކޮން ފެްނވަރެްއގެ ކޮން ަބއެއްކަން ކުިރމަތިލީ. ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެ

ން އެކަމަކު ހޮިވގެްނ ދާނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ހަމަ ސިޔާސީކޮށް. ތެރެއި ހާމަވެގެންދޭ. ދެން އޭގެ

ހަމަ އެއް ބައެއް.  ކުެރއްިވޔަސް ހަމަ އަންނާނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވިަޔސް، ތިބޭފުޅުން މިތަނުން ޢައްޔަން

ން ހަމަ ބޭނުންވާ ބައެއް އަންނާނީ. އެކަމަކު ތަފާަތކީ މިގޮތަށް މިކަން ކުރީމަ ެއހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް ބަހެއް ޕީ.ޕީ.އެމު

ހަކަދެްއކުމަށްވުރެ. ޙަޤީޤަތުގައި މިނިވަންކަން މާ ބޮޑޭ އެއްފަޅިން ވާ، ފުރުޞަތު އެބަ ލިބެއޭ. އެހެންވީމާވެސް ބުނުމުގެ 

ނިސްބަތްވާ މީހުން ތިބި ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް  ލީހަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބިރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނޑުމެންނަށް ސިވިލް ސަރިވސް ޤާނޫނަށް މި ބަދަލު މިގޮތަށް ގެންނަން ، ތަނަކަށްވާތީ. އެހެްނވީމާ އެ ދުވަހު އަުޅގަ

ނަޑކަްށ ވަކި ނުފެނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުވީއޭފެނުނީމަ މިއަދު ނުފެންނަ . ކިޔާފަ ންވީ ސަބަބެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙު  ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް މި ހަދަނީ. އަޅުގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހާލަތަށް ބަލާފައިއަޅުަގނޑުމެ ކަށް ބަލާފައި މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ ތަޖުރިބާތަ ން މި ކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އަދިވެސް ހުށަހަޅާލަނީ ިސވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަްށ  އެހެން ގޮތެްއ ކަމަށް ފެނުނީމަ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލު ގެނައި ގޮތަށް މި މާއްދާތަކަށް މި ބަދަލު ގެންނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެ! ޔާމީން އަެނއްކާ ފުުރޞަތަކަށް އެބަ އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ. މިހާރު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާ

ނޑުމެން މި ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ުހށަހެޅިފައި އޮތް ރޮޒައިނާ މި މާއްދާ އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅުމަށް ކުރުމުގައި އަުޅގަ

ށަހެޅުމެއް ގޮުތގަިއ އެ ހުށަަހޅުއްވަީނ މުޅި އެިތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ެއ ރިޢާޔަތްކުރެވެމުންދާއިުރގަިއ ހު

ނަންތައް އަިއސްގެން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުަވިއގެން ގެންދާ ގޮތަކަށް. މުިޅން އެހެން ތަސްވީރަކަށް އެ 

ނުޑ ނޯޓްކޮށްފިން. ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަެހޅުމެއްގެ، ޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި. އެހެންވީމާހުށަހަޅުއްވަނީ އަ  ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން. މި ވަގުތު ޤާނޫނުގައި އޮތީ އަދި މީގެ ކުރިން ޤާނޫނުގައި އޮީތ  މެންބަރު ޔާމީނަށް އަޅުގަ

ނުޑ ޔާމީނަށް ައޅުގަ ، ހެޅުމެއް އެ އަންނަނީ. އެހެންވީމާައއު ުހށަ ެއގޮތަކަށް ޫނން. އެހެންނަމަވެސްވެސް ހެދިފައި 

ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެްނ އިތުރު މެންބަރުންނަށް، މުޙައްމަދު ޙުސައިން ެވސް އަނެއްކާ ފުރުޞަތަކަށް 

ފުރަތަމަ ޔާމީން. ދެްނ ، އި ޭއގެ ކުރިން އޮތީ. އެހެްނވީމާއެދިަވޑަިއގެންފި. ރިޟާ ވެްސ ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑިއގެންފަ

 ށް. ޙުސައިނަމެންބަރު މުޙައްމަދު  ރިޟާ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމީންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

ނުޑ  އާދެ! ައޅުަގނޑު މެންބަރު، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަްށ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު މި ކުރަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް  ނޑުމެން  މިހެން މި ތާއީދު އަުޅގަ ނޑުމެންެގ މި ދައުރު އަުޅގަ އަުޅގަ

ީމގައި ވެސް ހަމަ މިހާރު މި ، ދަނީ. އެހެންވީމާއަމިއްލައަށް މި ހަނިކުރަމުން ހަނިކުރަމުން މިހާތަނަށް ވެސް މިގެން

މް އެ ލާފައި އޮތް ގޮތުން މި ހަނިވަމުން މި ދަނީ. ދެން އެއަށްުވރެ ފުރިހަމަ ގޮތެއް މިހާރު ހުށަހެޅިގެން ރޮޒައިނާ އާދަ

ނޑު ތާއީދުުކރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ، ޅުއްވީ. އެހެްނވީމާހުށަހެ  އެ ުހށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރޮޒައިާނގެ ހުށަހެޅުމަށް ދެންމެ ޔާމީން ތާއީދު އެ ކުރެއްވީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން. އެކަން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު މި ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ރިޟާ އަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން އިތުރު ވާހަކަ ނުދައްކާ. ނޯޓްކޮށްފައި އަ  ުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

ކޮމިޓީން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މީގެ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިން، މި 

ން ނިންމައިފިން ޕީ.އައި.ސީ އަްށ ވެސް މެންބަރުން ޢައްޔަންޮކށް އަދި އޭ.ސީ.ސީ އަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ަރއީ، ޢައްޔަންކޮށްފިން. އެހެްނވީމާ ސް އޮފީހުން މި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހަަމ އަުޅގަ

ދެްއވާ ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވަިއގެން އެ ަނންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޖާބަ ކަމަށްގުިޅގެން އެ ކުރަްއވާ އިޢުލާނާ

ނޑުމެން ެއ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާ ޙައްޤު  ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައި އަުޅގަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމަ އަޅުގަ

ހަމަ އެކަހަލަ އެއް ، އެހެންވީމާކުރަނީ. މާކްސް ދީގެން އަޅުަގނޑުެމން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަިއގެން ފާސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު ، ޝަނަކީ ވެސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާމުއައްސަސާ މި ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމި އަުޅގަ

ޤާނޫނު އޮތްގޮތަްށވުރެން ފުރިހަމަ މި އިޞްލާޙުގަިއ ބަާޔންކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްަތއް. ހަމަ އެާއއެުކގަިއ ބޮޑަްށ 

ަފދަ ގޮތަކަށް މިއޮތީ ހިއުމަން ގޮތަކަށް މިހާރު ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަދަސީ.ސީގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރިންނެވި އޭ.މިދެ

ނަޑއެޅިަފއި މިއޮތީ. ެއހެންވީމާރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ެވސް ޢައްޔަންކުރުމަށް މި އިޞްލާުޙގައި  ނޑަށް ބޮޑަށް ، ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޕީ.ޕީ.އެ  ކަމުގައި ވިޔަސް މީގެ އެންމެ އިންސާފުކޮށް ކޮންމެ  މްގެ މެޖޯރިޓީ މިތާ އޮތްޤަބޫލުކުރެވެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތޭ ކިޔާަފއި ައޅުަގނޑުމެން އަިމއްލަ ، ކަމެއް ވެސް ކުރަން. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ނުވޭ. ހަމަ ެއއާެއކުގަ  ގޮތްތަެކއް ހަދާލަިއގެން ކަްނތައްތައް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް  އި އަުޅގަ

މިދަންނަވާހެން އޭ.ސީ.ސީ ައށް ފޮނުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ހަމަ ލިސްޓް ެއއްކޮށް 

ނުޑ ޤަބޫ، ވާފައި އޮތް މިތަނަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާފޮނުއް ދެ ބޭފުޅެއް ނުވަތަ  ލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ ބޭފުޅެއްއަުޅގަ

ބޭނުންާވ މިންވަރަކަށް ޫނން މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތީ. ހަމަ މުޅި ލިސްޓް އެްއޮކށް ފޮނުވާފައި އޮތް. ދެްނ  އެ



  

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ ނަންތަކަކާއި އަދި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ޭއގަިއ  ޭއގެ، އެހެންވީމާ ތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑުމެން އެގޮތުްނ ، އޮތް ފާހަގަކުރަްއވާފަ. އެހެްނވީމާއް އެބޭފުޅާ އަށް ފެިނވަަޑއިގަްނނަވާ ނަންފުޅުތަކެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ނަންތަކެއް މި ފާސް ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ، ކުރަމުން ގެންދިޔައީ. އެެހންވީމާދިރާސާކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން މި  ،ގައި މި އިޞްލާޙުތައް. އެހެންވީމާޤާނޫނު އޮތް ގޮތަށްވުރެން ފުރިހަމަ މިހާރު އޮތް ބިލު އަޅުގަ

ނުޑ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( މި  5ޤާނޫނުގެ  އަކުރު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 ހުށަހަޅާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްާދ  5ގަިއ މިއޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ އެ ހުށަހެޅުްއވީ މިހާރު މި ިބލު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ ގޮތު 

ނޑުމެން އިދާރީ ، ތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާއިޞްލާޙުެވގެން އަންނައިުރގަިއ މިއޮތް އަކުރުތައް ހަމަ މިއޮ އަުޅގަ

ނުޑ، ދެން މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަ ގޮތުން މި ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަިއގެންފައި ޢިްއޒަްތތެރި ށް އަުޅގަ

ފަހުގަިއ  ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ޙުަސއިނަށް ށްދު ޙުސައިން އިންނެވީ. އެހެްނވީމާ، މުޙައްަމދު ޙުސައިނަމުޙައްމަކިުޔގައި 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. މުޙައްމަދު ޙުސައިން. ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަޢިއްޒަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

ަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ  292ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި އަދި  291ރިއްާޔ. ޤާނޫނުއަސާީސެގ ޝުކު

ގޮާތއި، މެންބަރު ކަުމގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ  ،މިއޮތީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުންގެ އަދަާދއި 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނަކުްނ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތިއރުގައި ީމގައި ޝަރުތާ. ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބުނެފައި އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ބައެއް ކަންަތއްތައް އެބަ ހުރި. އެއް ކަމަަކށް މިއޮތީ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަިއސް އޮތީ ެއގޮތަށް. ދެ ވަނަ އަށް މިއޮީތ ކަމަށް. އެކަަމކަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ބަދަލެއް ނުގެެނވޭނެ. މި ޤާނޫނުގައި 

މެންބަރު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ، 

މެޖޯރިޓީން ހޮވާ ބަެއއް ކަމަށް. އެ ކަމަކަްށ ެވސް ބަދަލެްއ  ސީދާޖަލްސާގައި ވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރ މެންބަރުންގެ 

ނުގެނެވޭނެ. ެއކަން ވެސް މި ބިލުގައި ވެސް އޮތީ ިމހާރު ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތީ އެ ގޮތަށް. ެއކަމަކު 

ޅުއްވީ. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ކުރިއެއް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް އެ ހުށަހެ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނަީނ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު، ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން 

ނޑުމެންނަށް އެ ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ބަދަލު ، . ެއހެންވީމާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ ތެރެއިންނޭ އަުޅގަ

ސީން އެބަ ދޭ. އެކަމަުކ ެއގޮތަށް ެއ ބަދަލު ގެންނަންވީތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ ެއީއ ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫުނއަސާ



  

ރުމާިއ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޚްތިޔާުރގަިއ އޮތް ކަމެއް. އަދި މިހާރު އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުާމއި އެ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަށް ބަދަލުކު

ނޑު މިދެންނެވީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ، ވާ ކަމެއް ެވސް ނޫން. އެހެންވީމާތަޢާރުޟް އެއީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސއާ އަުޅގަ

ބަލަން އެބަ ޖެހޭ.  ލާޙެްއ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ މިއޮތީވަަނ މާއްދާ ައށް އިޞް 5ވާތީތޯ މަފްޙޫމެއް ތަޢާރުފުމެންބަރު ކޮން 

ނޑުމެން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   މިހާރު މިއޮތް ގޮތުަގއި ެވސް އަުޅގަ

އިޢުލާންކުރަްއވަިއގެން ހޯއްދަާވ ނަންތެކެކޭ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ. ޤާނޫނުގައި މިހާރު އޮތީ އެގޮތަށް. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދާ ނަންތަކެކޭ މަޖިލީހަށް 

ނޫނުއަސާސީން ދީފައި. ނެތް މި ދެގޮތުން ކުރެ ގޮެތއްަގއި ވެސް. އެކަމަށް ފުރުޞަތު ޮއތީ ޤާހުށަހަޅާނީ. ތަޢާރުޟެއް 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ، އެހެންވީމާ ނޑަށް އަުޅގަ އަކީ ފެޅުވިދާނެ ކުރިެއކޭ. އެކަމަުކ ބޭނުންަވނީ އެ ހުށަހެޅުްއވީ ކުރި އަުޅގަ

ތަޢާރުޟްވާ މަފްޙޫމެއް އޮެވގެން  ޤާނޫނުއަސާީސއާ ވިއިރުއެއީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއް

އެކަން އިޞްލާޙުކުރަން ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީއެއް. މިހާރު އޮތް ގޮތް ވެސް ތަޢާރުޟެއްނުވޭ. އެ ހުށަހަޅުއްާވ 

 ގޮތް ވެސް ތަޢާރުެޟއް ނުވޭ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރު ޙުސައިނަބައާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެން  ށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

ނޑުމެްނގެ މި ދެކެވެމުންދާ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އޮތުމާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނ ޤާނޫނަށް މި ގުިޅގެން ައުޅގަ

ގެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 5ވޭ އެްއޗަކީ ރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވާހަކަތަކަށް ބަލައިާލއި

ނޑުމެންގެ މީެގ  ޢައްޔަންކުރާނީ މި މާއްދާ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. މިހެން ޮއތުމުން އަޅުގަ

ަގނޑުމެންނަށް. ޭއގެ މާނަ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން މަފްޙޫމް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ދޭހަވޭ. ފަހުމް ކުރެޭވ އަޅު

ކޮމިޝަަނށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ. އޭގެ މާނަ އަކީ އެހެނިހެން  އޮންނަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ބަޔާންކޮށްފައި އެ

ުނވާ ނަންތެެކކޭ ގުިޅގެްނ ރައީސް ފޮ ަރއީސް ޮއފީހުން އިޢުލާންކުރުމާކޮމިޝަންތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުާރ ބީދައިން 

މި ޕްރޮސެސް ވަރަށް ، ފާސްވެގެން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ  މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް

ކުރީަގއި އޮތް ގޮތުން ކަމުގައި ވާނަމަ ައޅުަގނޑުމެން  ޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވޭ، ފަހުމްވޭ. އެހެންނަމަެވސްރަނގަޅަށް އަ 

ެވގެން ހަމައިން ފާސް އަެނއްކާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ، ރާއިން އިޢުލާންކޮށްގެން ނަންތަެކއްއެބަ ޖެހޭ މަޖިލީހުން އިދާ

ނޑަށް ފެންަނ ފެނުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ިމ ބުނާ މި ، ނިމިގެން ދަނީ. އެހެންވީމާ ކުޑަކޮށް  ޕޮއިންޓާިމ ކުޑަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ގުަރއި ތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންކަމުންތަފާތުވުން ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޟ އަުޅގަ



  

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދކުރަން. ެއއީ މި އޮތް ގޮތަށް މީތި ފާސްކުރަން. ެއއީ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ 

 ކަމުގައި ެދކޭތީވެ. ުޝކުރިްއޔާ.  މީގައި އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙު

ނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން ޝުކުރިއްޔާ ތަޢާރުޟްވާ  އެްއވެސް ގޮތަކަށް ާޤނޫނުއަސާސީއާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  5މާއްދާއެއް ކަމަށް މިހާރު މިއޮތް 

 ންސް ދީފަިއ މިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސއަށްނޭ ެއކަން ކުރަން ޖެހެނީ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރިފަރެޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން

ނޑު ހަމަ އަިދ ، އް ޮއވެގެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާސަބަބެ ައޅުަގނޑު އެްއޮގތަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއްުނކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ން ަވކި ގޮތަކަށް ހުަށހެޅުއްވީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްފަހަރު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ އަށް އަޅުަގނޑު އެދެ

ހަމަ އެއްފަހަރު ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް  ވެސް ވާނެަކން. އެހެންނަމަވެސް އެނގޭ ތިބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިީޓ އޮތީމަ ފާސް

ތޯ. ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި އެބަ އޮތް މިސްޓޭެކއް އިނގޭ 5އެދެން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް އިޞްލާޙުގެ 

ވަނަ ޞަފްޙާގެ ފުރަތަމަ ލައިންގައި  1އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިސްޓޭެކއްހެން. ހަމަ ހީވާތީ މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. 

ނުޑ  ބަދަލާ މިއޮންނަނީ، "އިދާރާތަކޭ". އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ "ާދއިާރތައް"ހެން. އެ އެއްޮކށް ހުށަހެޅުއްވަން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޤަޫބލެއްނުކުރެޭވ ދެން އިތުރަްށ އެދެން. އެހެންނޫނީ ައޅުަގނޑުމެން މިގޮތަ ށް ނިންމަިއފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރިާޟގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ެއ ، ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ެއހެންވީމާބަދަލު އަުޅގަ

 އެީކަގއި ހުށަހެޅުއްުވމަށް.  ޞްލާޙާއި

 

  ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

ނޑު ބަލާ ނޑު ހީކުރީ،  އެބައިން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ލިއިރު ވެސް ޓައިޕިންގ މިސްޓޭެކއްއޭަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

 ޤަބޫލުކުރެވުނީ އޭތި ރަނަގޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމަ، "އިދާރާ" އިން ތަންކޮޅު "ދާިއރާ" އަށް ބަދަލުވާން ޖެހޭނެ. 

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން އޮއަޅު ފް ދަ މައިކްަގއި ާވހަކަދައްކާލަންވީހެން އެ ފާހަަގކުރަްއވާ ނުކުތާ އަށް. ެއީއ ަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮތަަކށް ނިންމާލާއިރު މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އޯފް ދަ ރެކޯްޑަގިއ  "އިދާރާތައް" އޮތް ތަން އެަބ އޮވޭ. އަުޅގަ

ޭދ . އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް، ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާހަގަކުރަްއވާ ގޮތަށް )ރ( ގައި އެބަ އާނަމަވެސް ޑިސްކަްސކޮށްލަންީވހެން

ވާ ގޮތަށޭ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ީހވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލުން އިނގޭތޯ އިދާރާތައް ތަމްސީލް 

ނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު އާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަށް ތަކުގެ" ބަދަލުގަިއ "ދާއިރާަތއް".މުހިންމުހެން "އިދާރާ ފަހު( އަުޅގަ



  

 ސްުނމަކަށް އާދެިވއްޖެހެން. ެއއީ "އިދާރާތައް" އެ މާއްާދގެ އެ އޮތް އޮތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ެއއް ވި

، ތަން "ދާއިރާތަކަށް". އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙުކޮށްަލން، ލިޔުމުން ރަނގަޅުކޮށްލަްނޖެހޭ "އިދާރާތައް" އޮތް

ނޯޓުކުރެްއވުްނ އެދެން އިދާރީގޮތުން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އެ އިޞްލާޙު 

ޙުސައިން ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް އެބަ ހުށަހަުޅއްވާ އިދާރީ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ 

ނުޑ ހަމަ އިދާރީ ގޮތުން އޮން ދަ  ރެކޯޑްަގއި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި  ނުކުތާއެއް. އެކަން އަުޅގަ

 އެ މެންބަުރެގ ޚިޔާލުފުޅެއް ެވސް ކޮމިޓީން، އި ސަރުކާރުން މިއޮތީ. އެހެންވީމާމެންބަރަކު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ނޑު ރިޢާޔަތްކުރާނެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްެތރި މެން، ހޯދުމަށް. އެހެންވީމާ ބަރަށް ދަންނަވާފައި އެ ވިސްނުންފުޅަށް އަޅުގަ

ނޑު މި މިހާރު މި މާއްދާ ނި، ހުށަހެޅުމެއް މިއޮތީ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނަން. ދެ ންމާލަން ކަމަށް އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމެއް ، އިނުގަންނަވާތީ ެވސް. އެހެންީވމާދުކުރަނީ އިތުރު ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ ޤަޞް

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް. އެއީ މިހާރު އޮތް ގޮތް ނޫން އެހެން، މުޅިން އެހެން  ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމއޮތީ

އެީއ  އިން ފާަހގަކުަރއްވަނީ. ެއގޮތަށްކުރިެއއް ފަުޅވަިއގެން އެ ކުިރ ރޯކުރުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަ

ެނސްގެން އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ޮރޒައިނާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ނަންތައް ގެ

ހުށަހަޅުއްވަނީ. އެއީ އެކަމަުކ މިހާރު މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވިސްނުމެއް ވެސް ނޫން. 

އާދަމް ރު ރޮޒައިނާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ، އް އެ ހުށަހަޅުްއަވނީ. އެހެންވީމާމުޅިން އަުއ ވިސްނުމެ ވެސްއެހެންނަމަ

ވެލިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީްނ ތާއީދުކުެރއްިވ ކުރެްއވުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން،  ހުށަހަޅުއްވައި 

އެ ޚިޔާލުފުޅަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުްނ އެދެން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ރޮޒައިނާގެ ހުށަހެޅުމަްށ 

އިދާރީ މޭޒުން އެކަްނ  އެހެންވީމާ، ޑުމެންނަށް މި ފާހަގަ.ރަކު ވޯުޓ ދެްއވި ކަމަށް އަުޅަގނމެންބަ 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާފައިނޯޓްކުރެ ދެ ވަނަ ހުަށހެޅުމަށް ދާނަން. އެއީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ  ްއވުމަށް އަުޅގަ

 5ގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ އަކުރުތައް، ހުށަހަޅުއްވަނީ ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެީއ މި މާއްދާ

ނޑުމެން ލިޔުމުްނ  އެ އަުކރުތައް ހިރަ އަކުުރތައް. އެހެންނަމަވެސް ވަނަ މާއްާދގައި މި ފާސްކުރަން ހުށަހަޅުްއަވނީ އަުޅގަ

 ޟާ ކުރުމަށް ރިދެން އެގޮތަށް ފާސް . ާދއިރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަމި ގެނައި ކުަޑކުޑަ އިޞްލާުޙ އެ އިދާރާތައް އޮތް ތަން 

ހުށަހަޅުއްވާ މި ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ތާއީުދކުެރއްިވ ެއގޮތަށް ނިންމާލުމަށް. 

އެކުަގިއ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ މި ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯުޓ  އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު މި އިޞްލާޙާ

މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްަވއިފި ގެނެުވނު އިޞްލާޙާއެކުަގއި މިހާރު  6އެހެންވީމާ،  ަޅަކށްފަހު(ން އެދެން. )ަވގުތުކޮދެއްވު

ނޑުމެން މި މާއްދާ އެހެން މާއްދާއަކަށް އަކުރު ފާސްކުރަން 5ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް މި  . އެހެންވީމާ، ެއގޮަތށް އަޅުގަ

 ެދއްވުން އެދެން. ިއއްވާލަމާއްދާ އިދާރީ ބޭފުޅުން ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި ދެން އޮތް 

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

ކޮމިޝަްނގެ ަރއީސާިއ ނާއިބު ަރއީްސ  ވަނަ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ 

 ރައީެސއް  ނާއިބު ރައީސަާކއި ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަންގެ -ގެ )ހ( 8. ޢައްޔަންކުރުން

 ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި މި  ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސް ނާިއބު އިރައީސާ  ކޮމިޝަންގެ -އެވެ. )ށ( ޢައްޔަންކުރަްނވާނެ

 ރުމަށް ޢައްޔަންކު ރައީސަކު ނާއިބު  ުނވަތަ ރައީސަކު ކޮމިޝަންގެ -ެއވެ. )ނ( ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެމަތިން

 ނަން  މީހުންގެ ނުވަތަ  މީހެއް ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ޔަންކުެރވޭޢައް ކޮމިޝަނަށް ފަހަރަކު ކޮންމެ ބޭނުންވާ

 ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ މި -އެވެ. )ރ( ހުށަހަޅަންވާނެ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ޯވޓުަގއި ހާޒިުރވެ ލްސާއެްއަގއިޖަ މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން ނަންތަކުގެ ހުށަހަޅާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ރައީސް  ނާއިބު ނުވަތަ މަޤާމަށް ރައީސްކަުމގެ ކޮމިޝަނުގެ މީހަކު ފާސްކުރާ އަޣްލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ ބައިވެިރވި

 އެެވ. ޢަްއޔަންކުރަންވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމަށް ކަމުގެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު މި މާއްދާގެ އަކުރުަތއް އަުޅގަ

ަލއްވާ މި ހުށަހެޅުމެްއ އޮތިްއޔާ ހުށަހެޅުމަށް ތައްާޔރުވެލަްއވައިފިހެން ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އަދި މި މާއްާދާއ ބައްލަވާ

ޅެއް ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު ފުރުޞަތު ގުޅޭ ގޮތުން އެްއވެސް ވާަހަކފު

 ،ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ހުޅުވާލަިއގެން ދާންވީހެން. ެއހެންވީމާ، އަދި އަުޅަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ އެއްވެސް މެންބަަރކު

ޞަތަކަށް. ގަންނަވާ އިޝާާރތް ކުރަްއވާ ފުރުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ެއބަ އެދިވަަޑއި 

 ށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ، ޙުަސއިނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

ނޑު ތާ 8މި  ކަ ދަންނަވާލަން. އީދުކުާރތީވެ އެ ވާހަ ވަނަ މާއްދާ އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ މިއޮތް ގޮތުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ  8ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ކުރީގައި  އޭގެ ސަބަބަކީ

 މަޖިލީހުން ރައީސަކާއި ނާއިބު ރައީސަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް މިއޮތީ މަޝްވަރާ ދިނުމަށް ލިޔުމުގައި މިއޮތީ. އެހެންވުމުގެ 

ނުޑ ހަނދާންވާ އު ސަބަބުން ހިނގަމުން މިދާ ހި މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގަިއ ކުރީކޮުޅގަިއ ދެ އަހަެރއް ވަންދެން އަުޅގަ

ގޮތުން އަހަރެއް ނޫނީ ދެ ައހަރެއް މި ނާއިބު ރައީސަކު ނެތި މުއައްސަސާ ހިންގާަފިއ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެީއ 



  

ސާ ހިނގަމުންދިޔަ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ާފހަގަކުރެވިަފއި އޮތީ. ޭއެގ އްސައަ އެ މުޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެޭރގަިއ 

ްށ އަގޮތަށް ކުރިސަބަބަކަށް ެވގެން ދިަޔއީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެއ ިސޔާސީ މި ުކޅިވަުރ ބޮޑުކަމުްނ އެކަން އެ 

ނޑުމެންނަށް މި ހުށަހަ ން ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސްނުގޮސްފައި އޮތް ކަ ޅާފައި އޮތް ސަރުކާރުެގ މިހާރު އަޅުގަ

ުބ ރައީްސ ނާއި އިފަރާތުން މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ހުށަހެޅުމުގައި ިމޮއތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއީސަކާ 

އެބަ މަގުތައް އެަބ  ސަބަބުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހެން އޮންނަ ފުރުޞަތުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ގޮތަށް. އެހެްނވުމުގެ

ސަބަބުްނ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިފަދަ މުއައްސަސާތަކުަގއި ތަންކޮެޅއް ފަސޭހައިން  ޭއގެ ވޭ.ހަނިކޮށްލެ

ނޑު  ޮކށްލެވޭ. އެހެންވުުމގެ ފުރުޞަތުތައް އެބަ ފުޅާ ސަބަބުން މި މައްދާ މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

 ހުށަހަޅަން ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުގަިއ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ްށ ދިޔުމުަގއި އަމި ހުސްކަެމްއ ނައިސް ކުރިވުރެން ޮއތް ގޮތަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ މި ުހށަހެޅުއްވުން މިހާރު ކުރިން

ވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެ ތި މާއްާދ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ތި ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުން ތަނަވަސް  މި މަގު

ނޑު ފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީގޮތުން ނޯޓް  ކޮށްފިން. ކޮށްފަިއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމަށް އަުޅގަ

 އަރުވާނަން. 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނގެ. މީަގއި ނަ ތިކުރެއްވުނީ އެހެްނ ގޮތަކަށް ކަންނޭޑަށް ހީވަނީ ޙުސައިން ުކަޑކޮށް މާޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނ

މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ވެސް ހަމަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިގެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ނޫނިއްޔަކާމުންނެއް ަރއީަސކާިއ 

ނޑަެއއް ނޭޅޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި ދިގުލާފާނެތީވެ ތިވިދާޅުވާ ކަމަކަށް އްެލްއ ޙަ ނާއިބު ރައީސެއް ކަ

ން ނަން ފޮނުވައިގެން މީގެ ން ހަމަ މިހާރުވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްމީގެ މަ.ނޯންނާނެ މިއަކުންނެއް ހަ

ނޑާލާފައި ިމއޮތް ެއއްަޗީކ  މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ޮކމިޓީގެ ވާހަކަ. ދެން ައޅުަގނޑެއް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި  7ކަ

ނަ ގޮތުން ހަަމ އެޕްރޮޕްރިއޭޓް ކޮމިޓީައކަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ނަމެއް އަިއސްފިއްޔާމު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އޮން

 ގޮސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ތަޅުމަށް އައިްސގެން އެ ަނމެއް ފާސްކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ 

ނޑު ވެސް  ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙު މިހެން އޮތުމަކުން މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއޮތް ގޮތަށް ާފސްކުރަން އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އެބައުޅޭހެން ކޮންިފއުޝަނެއް.  ހަމަ  ތާއީދުކުރަން. އެކަމަކު އެ ދެންނެވި ސަބަބު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއަގންނަވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް އަދި ދެން ސަބަބާ ދޭތެރޭގައި ދެބޭފުޅުންނަށް އެއްަބސް ނުވެވުނަސް ައޅުަގނޑަށް ޙުސައިން އެ 

ނޑު ެއ  އްވީހީވަނީ ފާސްކުރަންހެން ތާއީދު އެ ކުރެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދާމް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޙުސައިން ންޏާ ވޯޓަށް އަހާފައި ނިންމާލަން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ އިޢުތިާރޟެއް ނުކުރާ ކަމަށް ވަ

ނޑުމެން މި މާއްދާ  އި ހުށަހަޅުއްވަ ވަަނ  8ރޮަޒއިނާ ތާއީުދކުރެްއވި ގޮތަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

 . )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ން އެދެންމާއްދާގެ ައކުރުތައް ފާސްކޮްށލަން މި ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވު

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  8ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި އެއްބަސްވެ ވިސްނުން ެއއްގޮތް ކުެރއްވި 

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ގޮތަށް ހުރިހާ އަކުރެއް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން. އެހެންީވމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން ނޯްޓ 

 ދެން. ކުރިޔަށް ޮއތް މާއްދާ ވިދާޅުވެ ެދއްވުން ެއދެން. ކުރެްއވުން އެ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

. ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މަޤާމާ ޙަވާލުވުންިއޞްލާޙުކުރުން.  ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 41 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ

 އެ ކޮށްހުވާ އަންނަިނވި މަީތގައިކުރި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެަރއީ ޙަވާލުވެވޭނީ މަޤާމާ އެމީހެއްގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޝަންގެ

މަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުއަހުރެން )މީހާގެ ނަން( ޮސއިުކރުމުންނެވެ.  އިޤްރާުރގައި ހުވަިއގެ

މަން އުވުމަށާއި، ހިއުމަށް ިއޚްލާޞްތެރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރަްއކާތެިރވުމަށާއި، ިދވެހި ޤަ

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ މެންަބރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާިއ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާސީ

ގަންދީ هللا ދެމިހުރުމަށް މާތްއަާދކުރުންމަތީ  ވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުތެދު އާއި ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެމަީތން

 .ކުރަމެވެހުވާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑަށް ހީަވނީ މާގިނަ ވަގުތެއް މި މާއްދާގައި މާގިނަ ނުކުތާތަެކއް ވެްސ ނެތުމާ އެއްކޮށް އެހާ ގިަނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފުރުޞަތުތަކެއް ނާރުވާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޮއޅުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫންހެން. މާގިނަ ނުކުތާތަކެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، 

ނޑަށް ހީވަީނ ހުށަހެޅު މެއް ނެތަސް ވެސް އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ މިއޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

 މަދު ޙުސައިން. ޙައްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުށް ދާންވީހެން އެއަށް. އަނިންމާފައި ކުރި

 

ނޑިތީމު  ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ



  

ނަޑށް ހީވަނީ ދެން ކޮ މަވެސްނަެއހެންގޮތަކީ ވެސް ހަމަ ގޯސްގޮތެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އާދެ! ތި ންމެވެސް ދެން އަޅުގަ

މިައށް ތާއީދުކޮށްލަިއގެން ވޯޓަކުްނ ނިންމަވަމުން ގެންދެވުން ަކންނޭނގެ މިއަށް އިތުބާރު  އިމެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަ 

 .ބޮޑަށް ޤާއިމް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ ވާނީ ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި މި ޮކމިޓީގެ ވަރަްށގިނަ ުދވަސްތަެކއްަގއި މަަސއްކަތް ކުރެްއިވ  އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ވަރަށް ތަޖުރިބާ

އެއްކޮށް އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ބޭފުޅެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ވަރަށް އިޚްިތރާމާ

 ށް ންވީމާ، ވަޙީދަކޯޑް ވެސް ރަނގަޅު ވާނީ އޭރުން. އެހެއެބަ އެދިަވޑަިއގެންނަވާހެން. ރެ ރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުމިހާ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަ ވާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ާދ ަގނޑު ހަމަ މި ހުށަހަޅާލަނީ މި މާއްދާ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް އެ މާއްއާދެ! ހުށަހެޅުމަކަށް ބޭނުންވީީތވެ ައޅު

 ދެއްވުމަށް. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ.ފާސްކޮށް ނިންމާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާއިބު މުޤައްރިރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ުފރުޞަތަކަށް.

 

 މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  އާދެ! ހަމަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ހުށަހަޅާލި ހުށަހަޅާލުމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެ 41އެހެންވީމާ،  ން ެއޮގތަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަނަ މާއްާދގައި މި ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީގައި މިަވގުތު  ން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވު

. ތިފާޤު މި ވެަލއްވަީނ މި މާއްދާ މިގޮތަށް ޭބއްވުމަށްއްސް އި ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ޢިްއަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެ

 ށް ގެންދެވުން އެދެން. ދެން އޮތް މައްދާ.އަން ެއގޮތަށް ނޯޓް ކުރަްއވާ ކުރި އެހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅު

 



  

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

 . ކޮމިޝަނުގެމެންބަރުކަުމން ވަކިކުރުންއިޞްލާޙުކުރުން.  ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  45 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ

 ނުވަތަ ކަމަށް ކުރި ކަމެއް ނުވާފަދަ އެކަށީގެން މަޤާމާ މެންބަރުކަމުގެ މެންބަރަކު އެ ވަކިކުރެޭވނީ ން މަޤާމު ންބަރަކުމެ

 ނެތް  ޤާބިލުކަން އަދާކުރުމުގެ މަޤާމު ނުވަތަ ކަމަށް މެދުވެރިެވއްޖެ ލަތެއްހާ ޛުުރވެރިވާފަދައު އަދާކުރުމަށް މަޤާމު އެ

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ވަކިކުުރމަށް ކޮމިޝަނުން މެންބަރަކު އެ ފެނިގެން ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ކަމަށް

. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުންނެވެ ައޣްލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ ބަިއވެރިވި ވޯޓުަގއި ހާޒިުރވެ ޖަލްސާއެްއގައި

 . ެއވެ ން ވަކިވީއެ ިހނދުން ފެށިގެން އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމު ފަދައިން ފާސްކުރުމުންއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް މާގިނަ ނުކުތާތަކެއް ިމ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ފުރުޞަތަކަށް. އަޅުަގނޑު މީަގއި

ހެންވީމާ، އަވަސް ވާނީ. އެންހެން މި އުނޑަށް ހީވަނީ ފުުރޞަތު ދެމުން ދިއެއްޮކށް އަޅުގަ  މާއްދާގެ ދަށުން ނެތުމާ

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނީ. އްަފއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާޙީވަ  މަދު ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 އިބްރާހީމް ވާަޙކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ންޏާ ވެްސ ހަމަ އެހެން ޤާނޫނުތަކުގަިއ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޢާއްމު މަފްޙޫމްގެ ތެރެއިން މިކަން މިއޮތީ ހަމަ އެހެ

ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ޮއވެދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ،  ،ޟުހެންވީމާ، އެައކު މާބޮޑު ތަޢާރުމިއަންނަ ގޮތަށް. އެ

ެއ  އޮތްގޮތަށް އަކުަރކަށް ފިއްޔަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ހަމަ މި މާއްދާ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި

 . މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން .ިނންމުމަށް ،ކުރުމަށްމާއްދާ އިޞްލާޙު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިދާރީގޮތުން ައޅުަގނޑު ނޯްޓ ކޮށްފިން ވަޙީދުގެ އެ ހުށަެހޅުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އެއަށް 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޙުސައިނަ މަދުއްމުޙަ ޒަތްތެރި މެންބަރުފަހުގައި ޢިއް 

 

ނޑިތީމު  ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނޑުމެން މި ބަލަން ފެށި މި  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ އުހިއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ މިހާރު އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވި ސަބަުބގައި ބަޔާްނ  ޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި އެބައޮތް ބިލުއޮތް އިވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައި މި 45ދެން 



  

ަގއި އޮތް ކަެމްއ ގޮާތއި ޚިލާފަށް މިހާރު އޮތް ޤާނޫނު ކަމަީކ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައި އޮތްއެ .ފަދަ ކަމެއްވާކޮށްފައި

އި މިބުަނނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަ 497ވާ ގޮތަށް ަކމެއް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޟުނުވަތަ ތަޢާރު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތެއް ެމދުވެރިެވއްޖެ ކަމަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަްށ ފެނިގެން އެ މެންބަރަކު 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި ހާޒިރުވެ ވޯުޓަގިއ ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ން ވަކި ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޝަނު

ކަމުން މެންބަރު  ކުޔަތުން ފާްސކުރުމަށް. ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީ. ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީން ފާސްކުރުމުން މެންބަރައަޣްލަބިއް

ނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަުމން މިގެންދާ ޤާނޫނުަގއި މިއޮީތ އެހެނެއް ނޫން ވަިކވީއޭ. އެހެންނަމަވެސް  ޖަލްސާަގއި  .ައުޅގަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގެ  ،ލަިބއްޔަތުޣްއިކުޅަ ދެބައިގެ އަތިންބަ ހާޒިރުވެ ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ

ތިންބައިކުޅަ ެއއްބަިއގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ެއގޮތަށް ފާސްކުާރނީ. ސްޕެޝަލް ޚާއްޞަ އަްޣލަބިއްޔަތެއް ހޯދަން މިއޮތީ. 

 މާ، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މި. އެހެންވީ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މިހެން އޮްއވަެއއް ކަށް ނޯވޭ ޚާއްޞަ އަޣްލަބިއްޔަެތއް ހޯދާ 

ވާ ކަމެްއ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީާއ ޟުފަދައިން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާުޅވި  ބިލު

އެްއގޮތް ކުރުމަށް ޓަަކއި މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަްށ ވޯޓުގެ އަދަދު މިދެންނެވީ ހަމަ ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީ 

މަދު ވަޙީދު އްމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙަވެގެން ަވކިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރައްވަން ޖެހޭނެ. އެހެންވީފާސް

 ޝުުކރިއްޔާ. .ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނޑުމެންގެ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ދެންނެވި ަފދައިއަުޅގަ ން އަުޅގަ

އެންމެ ހަރު ެއއްބޭފުޅެއް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަކީ. އެ ފާހަަގކުރެްއީވ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ީމގެ 

ނޑު ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެްއ. ެއއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތައާރަުޟވާ. އެހެްނވީމާ، އެ ނުކުތާ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި  މައިގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ރޮޒައިނާ އެބަ  އަދި ވަޙީުދގެ ހުށަހެޅުމަށް އެ ތާއީދު ވެސް ކުރެްއެވވީ. އެހެންވީމާ، އިތުރު އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓަށް ދާން ކަމަށް. އާދެ!  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ފުރުޞަތަަކށް. އެހެންވީމަ، ރޮެޒއިނާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި އަުޅގަ

 

 ރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

ނޑުމެްނ މިތަނަށް ލާން. އެީއ ހަމަ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅާލަން މި މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އިންގޮތަށް ހަމަ އަުޅގަ

 ހުށަހެޅިފައި ބަޔަްށ ބަހާފައި ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ އިނީމަ އެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ އެ 1ދީ. ެދން ނވާހަކަަތކެްއ މިއި އެއް

ހަމަ އެގްެޒކްޓްލީ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ، ށްވުރެ ފުރިހަމަހެން. އެހެންވީމާގޮތް ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު މިއޮތްގޮތަ އިން

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން.  އެއިން ގޮތަށް އެ  މާއްދާ އެތަަނށް ލާން އަޅުގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  25ނޯޓްކޮށްފިން. އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮތްގޮތަށް ހަމަ މި  ަގނޑުމެން މިާނގެ ހުށަހެޅުން ވެސް އަޅުރޮޒެއި

މާއްދާގެ ޢިބާރާތް ބާއްވަން. ނޯޓްކޮށްފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން އެބަ އެދިވަޑައިގަންަނވާ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ތާއީދުާނ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއި  ކުރަން. ށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ  25ިޚޔާލުފުެޅއް މިހާރު އެބައޮތް. ެއއީ މިހާރު މި  1 .ާނގެ ހުށަހެޅުމަށް ޔާމީން ތާއީދުކުރަްއވާރޮޒެއި

އިން ތާއީދު ކުރައްވާ. އަިދ މުޙައްމަދު ޙުސަ ފާސްކުރުމަށް ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްަވއިެވގެން އަިއސް މިއޮތްގޮތަށް އިޞްލާޙު

ޕޭސްޓް  ޢިބާރާތް އެތަނަްށ ހަމަ ކަޓް އެންޑް ވަނަ ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅުއްވަނީ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ އޮތް 1ނާ ރޮޒެއި

ދު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޚިޔާލުފުޅަށް ފުރަތަމަ ވަޙީ 1އެ ، ށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ ކުރާކަހަލަ ވިސްނުމެއް ހު

ނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނަން. ، ނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. އެހެންވީމާއަޅުގަ  ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 

ނޑިތީމު  ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ންބަރުމެ ދާއިާރގެ ކަ

ނޑު ާތއީދުުކރިއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ަވކި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ާތއީުދކުރިން. އަުޅގަ

މިހާރު ޤާނޫނުގަިއ  ްނ ދެއްތޯ. އެއީ މި ވޯޓު ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ވޯޓާ ބެހޭ ގޮތުންޕޮއިންޓެއް ވެސް ފާހަގަކުރި

ޞްލާުޙގަިއ މިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށޭ. ތަޢާރަޟުވާ ގޮެތކޭ. ހުށަހެޅިފައިވާ އި ީސއާއޮތްގޮތް އެއީ ޤާނޫުނއަސާމި

މަށް އަޅުަގނޑަްށ ދަލުކޮށް އެގޮތަށް އެަކން ގެންދިއުވޯުޓގެ ކަންތަްއތައް ބަ ގޮތަށް އެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ، އެހެންވީމާ

 ފަދައިން އެ  އޮތް ހުަށހެޅުއްވި ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެ ނާ އާދަމް އެރު ރޮޒެއިދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ފެނޭ.

ނޑުމެްނ ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއްަކމެއްހެން މީ.  އަކުަރކަށް ބަހާލާފައި ލިޔުމާއި އެ 1ވާހަކަ މީގައި  އަޅުގަ

ނާ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއި ރަނީކީކުރެވޭހެން. ައޅުަގނޑު ވަިކ ތާއީދު ނުކުންނަށް ވެސް މިކަމަށް ތާއީދުއެންމެ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަކި ެއްއގޮތަކަށް ެއކަން ެއްއގޮތްކޮށްލާފައި ނިންމާލަންވީ ، ށަހެޅުއްވި ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާހު އެ އަުޅގަ

ަމއްސަަލ  . ވޯޓުގެދެއްތޯ އީހުށަހެޅުމަކަށް ނަހައްދަވާ. މީގައި އަސްލު ނުކުތާައކީ މި 1މާބޮޑު ކޮންމެހެން ނޫންތޯ. 

ވިދާޅުވިހެން އެ ތަޢާރަުޟާވ ކަމަކީ. ެއކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ެއއްަބސް. ދެން  ޤާނޫނުއަސާސީއާ



  

ނުޑގެ މަްއސަލަެއއް  އެންޑް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ޢިާބރާތް ކަޓް ޕޭްސޓްކޮްށލުމުން ކޮބައިތޯ މައްސަލަައކީ. އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.ނެތް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެބަ އެިދވަަޑިއގަންނަވާ. 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވިސްނާލަން ހަމަ އެ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ. އަިދ 

މާބޮޑު ތަފާތެއް  ސާސީަގއި އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރުމާޤާނޫނުއަ ހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުާމއިހަޅާލަން މިއަޅުަގނޑު ހުށަ

ނޑު ބޭނުން މިހާރު މި  ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހަޅާފައި އިން އިޞްލާޙު،  25މާއްދާ އާއި  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ވާނަމަ އެ ކަމުގައި ޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެއީ އެގޮތުން ނިންމައިފި ބައެއް އިތުުރކޮށްލަން އައިތުރު ވަނަ މާއްދާއަށް  25

ނަޑށް ފެނޭ ހުށަހަޅަން. އެީއ  ނިންމުމެއް އިތުރު ކޯެޓްއގަިއ ޗެލެންޖް ކުެރވިގެން ުނވާެނ އިނގޭތޯ. އެަބއި އަުޅގަ

ކޯޓަށް ގޮސްގެން އެ  މްށް ބަލާއިރު މިފަދަ ނިންމުންތައް އަނެއްކާ ސްޕްރިރީޚަމަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާފަިއވާ ތާ

ނޑުމެން އެގޮތަށް ލާން. މަޖިލީހުން  މިއަށް އެބަޖެހޭ މާއްދާެއއް، އެބަޖެހޭ ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ ސަކަރާތްޖެހުން އަޅުގަ

ވާހަކައަީކ  މެދު ޗެލެންޖްކޮށްކޯޓެްއަގއި ެއއާ ނަމަ ެއފަދަ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ނިންމައިފި ކަމުގަިއވާ

 ވާނެ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް. ކުރެިވގެން ޗެލެންޖް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ އެބަ އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ފުރުޞަތަކަށް. 

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑުމެންނަށް ބުނެ ވޭނެހެނެއް. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އެބަބުނޭ ފަހުބަސް ބުނާ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު، ކޯޓޭ. އެހެންވީމާ ތަނަކީ ސްޕްރިމް ދި އިސްލާމީ ވިޔަސް އަ މެން ހަދާ ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟްއަުޅގަ

ކޯޓަށް  ލު ކުރުުމގެ ބާރު ސްޕްރިމްޢާރަުޟވާ މިންވަރެއް ބާޠިމާއްދާ އެ ތަ ވިޔަްސ އެ ޝަރީޢަތާ ތަޢާރަޟް

އަުޅަގނަޑށް ނުފެނޭ އެތަން ހިމަނާކަށް ކޯޓު ކަމަށްވާތީ  ފަހުބަސް ބުނާތަނަކީ ސްޕްރިމް ، ލިބިގެންވާނެ. އެހެްނވީމާ

 އިނގޭތޯ.

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް ދު ވަޙީ މުޙައްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ 

އެބަހުރި  އިރެޜަަރރ އެވިދާުޅވިހެން މިވާހަކަަތއް އަސްުލގައެ ޓް އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ. ދެންމެގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި. އެހެންނަަމވެސް މީގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ އޮތްގޮތަށް ކަޓް އެންޑް ޕޭސްްޓ އެއް ހަދާލުމަކުންނެއް އަިދ 

ބާރާތްތަކުްނ ނަ އެއް ޢިއެީކަގއި މިއަން ސީލާޤާނޫނީ ގޮތުން އަްނނަންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ީމގެ ތަފް މީގައި މި

ނޑު ެއއްއެއް ޖުމްލަ ނޑިތީމު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، . އެެހންވީމާމީތި މެްނ ބުނެ ނިންމާލެވޭއަުޅގަ ދެންމެ ކަ

ފަދައިން މީތި އޮތުެމކޭ އޭތި އޮތުމެކޭ ެވސް ތަފާތެއް ނާދޭ. އެހެންނަމަވެސް  މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވެސް ެއވިދާޅުވި

ފުރިހަމަ ކަމަށް  ގޮތުން ައކުރުތަަކށް ބަހާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެްއ ޖުމްލައިން މީތި ނިމޭތީވެ މިބައި މާމީގައި މިއޮތް

ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ، ށް އެބަ ނިންމާލެވޭތީ. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ެއއީ އެްއ ޖުމްލައިން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ން ދޭހަވާކަމަށްވަންޏާ ތަޢާރަޟު، ތަފާތެއް ޔަސް ެއްއ މަފްޙޫމެއް އޭގެއި ވިއޭތި އަދި ކަޓް އެންޑް ޕޭސްޓް ނުކުރި ކަމުގަ

ބައި ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި ެއގޮތަށް  މިއޮތް ަގއިނެތް. އަދި އެގޮތުން ބަލާއިުރގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އިްނ އިޞްލާޙު

ނުޑ ، ފެނޭ. އެހެންވީމާ ކަމަށް ވެސްފުރިހަމަ  ެވފައިއޮތަސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބައި މާބޮޑު ތަފްސީލު އަުޅގަ

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު ގޮުތގެ މަތިން ދެންމެ ވޯޓު ނެގިގެްނ  އިހުށަހަޅަން އަދިވެސް އެއްފަަހރު ހަމަ މި ދެންމެގަ

 ނެގުނުތޯ ދެންމެގަ. އާދެ! އާދެ!ޯވޓު ދިޔަގޮތަށް ނިމިއްޖެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދ އަ، ސީލުކޮށްލަންވާނެހެން. އެހެންވީމާހެން ސާފުކޮްށލަންވާނެހެން، ތަފްުކ ރެކޯޑް އަނެއްކަމައަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ 

ނޑު ހަމަ ވަޙީ ޤާނޫނުގައި މިހާރު ދު ހުށަހެޅުއްވި އަދި މުޙައްމަދު ޙުސައިން ތާއީދު ކުރެއްވި ގޮތަށް އެއްފަހަރު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ާފސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  25ބަލާ ޤާނޫނުގައި ލިޔެވިފައި  ލިޔެވިފައި އަޅުަގނޑުމެން މި

އިދާރީމޭޒުްނ ، ޓު ދެއްވާފައި އެބަވޭ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ވޯ 6 )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން.

ނޑުމެންނަށް މި މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ  މާއްދާ މިގޮތަށް ނޯޓު ކުރަްއވާ އަދި މިހާރު މި ލިބުނު އަޣުލަބިއްަޔތުގައި އަުޅގަ

 ށް ގެންދެވުން އެދެން. ވަނަ މާއްާދ އިދާރީމޭޒުން ކުރިއަ 26ނިންމާ  ކަމަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 -ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. އިސްތިޢުފާ ދިނުން. )ހ( 26ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގަިއ  5

ން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންޮކށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމު



  

ސިޓީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު މެންބަުރ  ެއވެ. އަދި އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހުށަހަޅާނީ

ްސތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މަޤާމުން އި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނުވަތަ ަނިއބު ރައީސް އެ -ެއވެ. )ށ( ކަމުން ވަިކވީ

ސިޓީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން  އެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައިސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންޮކށް ރަ

މާއްދާގެ  މި -އެވެ. )ނ( ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަުމގެ މަޤާމުން ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އެމީހަކު ވަިކވީ 

ށުން ކޮމިޝަންެގ ރައީސް ނުވަަތ ނައިބު ަރީއސް އޭނާެގ މަޤާމުން އިސްިތޢުފާ ދިން ކަމުގައި ވިޔަސް )ށ(ގެ ދަ

 އެވެ.  ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދިނީ ކަމުގަިއ ނުބެލެވޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ  ވާލާނަން އިނގޭތޯ.އާދެ! ކުަޑކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް އެރުވުމަށްފަހުަގއި ފުރުޞަތު ހުޅު

ގުޭޅގޮތުން އެްއވެްސ  ވާލާނަން މި މާއްދާގެ ައކުުރތަކާއަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅު

ނޑު އަދި މި ...ވާހަކަފުޅެއް ަދއްަކވަން ބޭނުްނފުޅުވާ ބޭފުޅަކު ިބޒީކޮށް  ވަރަށް މަސައްކަުތގައި )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( އަޅުގަ

ަވޑަިއގަންނަވާ އެބަ. ފުރުޞަތަކަށް އެދި ފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޟާބޭފުޅުން އުޅުްއވާތީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށް

 ައޅުަގނޑު ފަހަަރކު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަށް ފުރުޞަތު ދެމުން ދާނަން. ރިޟާއަށް. ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ހީމްިއބްރާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑު މި )ނ( ިމ  ،)ށ( ،ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 26ގޮތަްށ  ިއޞްލާޙު މިއޮތް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ައކުރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްުކރަން ހުށަހަޅާލަން.  3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޢިްއޒަތްތެރި އެބަ އެިދަވޑަިއގަންނަވާ. ވަޙީދަ އިދާރީގޮތުން ނޯޓުކޮށްފައި ކުިރއަށް ދަމާ. ވަޙީދު

 މެންބަރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނ އިއާދެ! ދެންމެގަ ޑު ތާއީުދ ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އެހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 ކުރަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި



  

ފާސްކުރުމަށް ރިޟާ  މާއްދާގެ ައކުރުތައް ެއޮއތްގޮތަށް މާއްދާ މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން ލިޔެގެން މިއުޅޭ ގޮތަްށ މި މި

ހުށަހެޅުން މިގޮތަށް މިހާރު އިތުރު ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުމެއް ނެތީމަ މި ، މާދު ތާއީދު ުކރައްވަނީ. އެހެްނވީހުށަހަޅުއްވައި ވަޙީ

ނޑު ޯވޓަށް އަހާފައި ކުރިއަށްދާން ިމޤަޞްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ ިމހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތްގޮުތގެ ، އަޅުގަ

ނޑު ޯވޓަްށ ، ަރްއވާ. އެހެންވީމާމާބޮޑު މައްސަލަެއއް އޮތް ަކމަށް އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ިއޝާރާތެއް ވެސް ނުކު އަުޅގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. ، ންމާލަން ކަމަށް. އެހެންވީމާމި ނިއަހާފައި 

މިއޮތްގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް އެ ވަޙީުދ ގެ ހުށަހެޅުއްވުން މިހާރު ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވަޙީދު ރިޟާ  ،އެހެންވީމާ

ކޮމިީޓގަިއ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. ކުރަްއވާ ހުށަހެޅުްއވި ޮގތަށް ފެނިވަޑަތާއީދު

އިދާރީގޮތުްނ ، ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހާރު އޮތް

 ށް ގެންެދވުން އެދެން. ަވނަ މާއްދާ ކުރިއަ 22ޓު ކުަރއްވާ އެގޮތަށް ނޯ

 

 ދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އި

ވަަނ  22ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙު ކުރުން. ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތައް.  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

އެްއބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭނީ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ  -މާއްދާގެ )ހ(

 ެއވެ.  ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާެއއް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު ެއއްފަހަރު ބާއްވަްނވާނެ -ންނެވެ. )ށ(ރުވެ ތިބެގެހާޟި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަުރވާަނން. ކު  ރީަގއި ޤާނޫނުގައި އޮްތ ގޮތަާކއި ޤާނޫނުއަސާީސއާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ޔަްތކޮށްލަން ދިރާސާކޮށްލަން. އެއަށްފަހުަގއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. މިއެއްޗެހި ކުޑަކޮށް ރިޢާ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢަލީ ޙުަސއިން ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ވަނަ މާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްަލން. މާބޮޑު ދިގު ކުރުކުރުކޮށް  22ުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަ

އަޅުަގނުޑ  ށްލަްނވީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާބޮޑު ވިސްނުމަކަށް.ފާސްކޮ، ވެސް. އެހެންވީމާ މިޤާނޫނުގައި މިއޮތީ

 .ވަނަ މާއްދާ މި ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮަތށް. 22ހުށަހަޅާލަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ.



  

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނފަދައިން އަ ދެންމެގަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ފަދައިން، ޢަލީ ޙުސައިން އެިވދާޅުވި ުޑ ުޅގަ

 ކުރަން އެ ހުށަހެޅުމަށް. ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އިތުރު މެންބަރަުކ އިތުރު ފުރުޞަތަކަްށ އެިދވަަޑއިނުގަންަނވާތީ ޢިްއޒަތްެތރި މެން، އެހެންވީމާ

ކުާތތައް މިގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ވަޙީދު ާތއީދު ކުރެްއވި ގޮތަށް މިމާއްދާ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ނު ހުށަހަޅުއްވައި 

ކޮމިޓީަގއި މިަވގުުތ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން.

ފުޅުން އިދާރީބޭ، ންމެވުން އެދެން. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ނި މާއްދާ ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް އިދާރީ  ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި

މާއްދާގެ މައްޗަށް  1މާއްދާ އެްއކޮށް ވިދާޅުވެެދއްވަްނވީނު. ޭއރުން  1މާއްދާ އޮތީމަ  1ދެން ވަރަށް ކުރުކުރު 

 ރިޢާޔަތްކޮށްލަްއވާފައި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަށް ިއޞްލާޙު ކުރުން. ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތައް. ކޮމިޝަނުން ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮ 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

ރުވެ ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިްއޔަުތ ނިންމޭނީ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއަްށ ހާޟިއެްއވެސް ކަމެއް 

ކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  2އެކަމަކަށް ލިބިގެންނޭ. 

ކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެްނގުމަކަށް ތަބާނުވެއްޖެ ފަރާެތްއ ގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންމިމާއްދާ

ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް މަނާ ކުރުމުގެ އިޚްފިޔާގެ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖުރުރު 15111ރުފިޔާ އާއި  3111ފަރުދީގޮތުން 

)ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުން ައންގާ އެްނގުމަކަށް ތަބާނުީވ  އެވެ. ޭއގެ އިތުުރން މިމާއްދާގެ ލިބިގެންވެ

ިދގުނޫން ުދވަހަށްވުރެ  21އްޒަފަުކ ަވީޒފާގެ މަސަްއކަތަށް ނިކުތުން އިދާރާއަކުން ކަމުަގއިވާނަމަ އެ މުވަ ދައުލަތުގެ 

މި ޤާނޫނަްށ  -9އެވެ.  ންވެެއ އިދާރާއިްނ އެްނގުމުގެ އިްޚތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެ މުއްދަތަކަށް ހުއްުޓވުމަށް

 ފަށާނީ މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ.  ޢަމަލުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެސް އެބަ އިންޙުސަޢަލީ  ދިވަޑަިއގަންނަވާ ފުރުޞަތަކަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެބަ އެ

 ށް.އްމަދު ވަޙީދަށް، ދެން ޢަލީ ޙުސައިނަމުޙަފުރަތަމަ  އެންމެ، ަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާއެދި



  

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ،އިޞްލާޙަށް  ގެވަނަ މާއްދާ  29ގޮތަށް މި އެ ުހށަހެޅި، ވިދާުޅވި  އިއަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަްށ މި އެދުނީ ދެންމެގަ

 9މި އިޞްލާޙު އަދި  ވަނަ މާްއދާގެ 16ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އެ އައި ިއޞްލާޙާ  16އައި އިޞްލާޙާ އަދި  އެ

 އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް.  ކޮށް ނިންމައިދިނުމަށްއެީކގައި މިއޮތް ގޮތަށް ފާސް ވަނަ މާއްދާއާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

ތް ގޮތަށް ފާްސކުރަން ވަނަ ާމއްާދ އެއޮ 9ވަަނ މާއްދާ ާއއި  29ވަކިން އިނގޭތޯ.  29އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން، 

ނޑަށް 16ލަން. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހަޅާ ނޑުމެން  ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ ނަޒަރު ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ވަަނ  9ަވނަ މާއްދާ އާއި އަދި  29މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ، ތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާހިންގާލަންޖެހޭ ކަން

ތްގޮތަްށ ެއއް އޮ 9އާއި  7ނޫން. ބިލުގެ ެއއް... ނޫން،  9ާއއި  2ިބލުގެ، ބިލުގެ  ؛މި ހުށަހަޅާފައިވާމާއްދާ. 

 ފާސްކުރަން. 

 

ނޑިތީމު ދާ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

ވަނަ މާއްދާ އާިއ  7އިން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ިބލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޙުސަ ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑަށް ން ފާސްކޮށްލުމަށް ވޯަޓށް އެއްސެވުމަށް އަޅު ވަަނ މާއްދާ ފާސްކުރަން، އެއް ވޯޓަކު 9ބިލުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ  ގަ

ެވްސ  ަވނަ މާއްދާ ވަކިން ގެންދެވުމަްށ އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 16 ތާއީދުކުރަން. ެއކަމަކު

 ޝުުކރިއްޔާ.އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްނ ހުށަހަޅުއްަވއި މުޙައްމަދު ޙުސަ އިންޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ ދާއިރާގެކެންދޫ ، ވީމާއެހެންއާދެ! 

ވަނަ މާއްދާ އާިއ،  29 އާދެ!... ވަނަ ާމއްދާ އެުކގަިއ ވޯޓަްށ އަހަިއ އެ 9ވަނަ މާްއދާ އާިއ  16ތާއީދުކުރެްއވީ 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން.  ވަނަ މާއްދާ. ބިލުގެ  9ވަނަ މާއްދާ އާއި  29މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން. އިްޞލާޙުކޮށްފައި އަުޅގަ

ދެްއވުން އެދެން.  ވަނަ މާއްދާ ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުަރްއަވންޏާ ވޯޓު 9



  

ިއއްތިފާޤުން ބަިއވެިރވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންގެ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ،މިހާރު ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ

ފައިވާ ގޮތަށް ފާްސީވކަމަށް އިދާރީމޭޒުން  ނޯޓުކުރަްއވާ. އަދި މެންބަރުން މި ދެ މާއްދާ މިހާރު ހުށަހެޅި

އާދެ! ައޅުަގނުޑ ، ތުކޮެޅއް ދެްއވުމަށް. އެހެންވީމާކޮށްލަން ވަގުޢާޖަވަަނ މާއްދާ އަދި މުރާ 16ންނެވި އެދިަވޑަިއގެ

ފުރުޞަތަކަށް އެަބ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިާނން އެބަވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ބޭފުުޅންނަށް. )

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. 

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ ތި ތަޖުއާދެ!  ރިބާކާރު ެއ މުޤައްރިރު މިއީ އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންަބރު  ވިދާޅުވި ތަން ހަމަ މިއައީ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި އިން މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

މި  ތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑަށް މި ފެނުނީ ޤާނޫނު ެވގެން މިއުޅެީނ މީގެ ނދަގޫއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އު 

ހުރި ގޮތް ެއއީ  ުނއިރު ބަެއއް ެއއްޗެހި އެބަ ހުރި ކުރިންީމަގއި އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅު އިޞްލާޙުކުރަމުންދިޔައިރު

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އެ އަސްުލ ބިލު އެ ، ާކިއ ޢިބާރާތްތައް ރީތިކޮށްލާފަ. އެހެންވީމާލަފްޒުތަ މިބުނާހެން އޭގެ

ނޑުމެންނަ ނުޑމެންނަށް އާދެވުނުނަމަ އެކަްނކަން އަުޅގަ އަދި  ދިޔަީއސް. ށް ފާހަގަކުެރވިގެން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް އަުޅގަ

. މީަގއި އެންމެފަހުން މިއަިއ ދިަޔއީސް މެންނަށް ާފހަގަެވގެންތަޢާރުޟުވާ ކަންަކން އަޅުަގނޑު ޤާނޫނާ

ވަނަ މާއްާދގައި ެއީއ  16ވަނަ މާއްދާ ދެއްތޯ. އާދެ! މި  16އުޅޭ ށް މި އިޞްާލޙު މި ހުށަހެޅިގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަ

ކުރިްނ ެއއީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ. އެއީ ސަބަބަކީ  ވެސް ގެންގުުޅްއވާނެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ިވސްނުމެއް މީގެ

މި އިޞްލާޙު މި ެގންނައިރު އެ އޮންނާނީ ެއ އަުޅަގނުޑމެންނަށް  ޮގތްނަމަ އެއީ އަލަށް އޮތް ގޮްތ އެންމެ ރަނަގޅު

ސަރުކާރުން އެ ބެލެނީ ޅުަގނަޑށް މި ކަމަށް އަ  ިވސްނުމެްއގެ ތެރޭަގއި ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް އޮތް

ނުޑމެންނަށް މިއުޅެނީ އެކަން ައދި ނަގައިނުގަެނިވގެން. އަދި  ހުށަހަޅުއްވާއިރު އެ ގެންނަވާީނ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

، ވިސްަނއިނުގަެނވިގެން. އެހެންވީމާއޮތް ޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތީ ކަމެއް އެކަން ައއިސް އެއީ ކޮން ދިމާލަކުން

ނޑުމެންެގ ކުރިއަްށ ހުރި މަސަްއކަތްަތކަށް ބަލާއިރުމީ ހަމަ  އެކަްނ ެއގޮތަްށ މުޤައްރިރުެގ ފަރާތުން ގައި ދެން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ އެދޭކަެމއް އިލްތިމާސެއް ިމއީ ެއ ހުށަހަޅުއްާވ ބޭފުޅަކު އެ ގެންނަަވއި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގިއ 

 . ޝުކުިރއްޔާ. ޞްލާޙުތަކާ މެދު ާވހަކަދެކެވުމަށްތަކާ އިއެ ބޭފުޅަކު އެ ގެންނަވާ އެ ަބދަލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ  ށް އަުޅގަ

 



  

 އިން ވަހަކަެދއްެކވުން:ލީ ޙުސަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނޑު ފާހަަގކޮ ަޢމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުގަިއ  ހާރު މިމި ވަނީށްލަން ބޭނުންއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

 ގެ ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ގަިއ އެބަ އޮޭވ މީހާ 16ކޮށް ންތައްތަެކއް ފާހަަގކުރެވޭ. ޚާއްޞަހަމަނުޖެހޭ ކަ ވެސް އަޅުަގނޑަށް

ނުވަަތ އްޖެނަމަ އަންގާ އެންގުމަަކށް ތަބާނުވެ ށްފައިވާ ގޮުތގެމަތީން ޮކމިޝަނުންމި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ަބާޔންކޮ

 އަދަބަކީ ތިން މަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ުކރި މީހެއްގެ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކޮށްފިނަޤަދަރަށް އުނިަކމެއް ލިބޭ ކޮމިޝަނުގެ

ނޑައަޅަީނ މި ޖިނާޢީ އަދަބެއް ދޭ ވާހަކަެއއް މިއޮތީ ެއއީ ކޮްނ ފަރާތަކުންކަން މަސްދުވަހަށް ޭގގައި ބަންދުުކރުމޭ.  ކަ

ކަންނޭނގޭ ޙަޤީޤަތުގައި ން އެކަން ހީވަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތު އަޅުަގނޑަށް، މާ ވެސް ނޭނގޭ. އެހެންވީއެއް 

ެއ ޭދއިރުަގއި  މީހަކަށް ކުށެްއގެ އަދަބު، ޕްރޮސީޖާ ފްލޯކުރެވެްނޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ެއއީ ިޑއުހުރީ. އެ ވިސްނުންފުޅުަގއި 

. އެހެންވީމާ، ކުށެއްގެ އަދަބު ހިއުމަން ދޭންޖެހޭނެ ވެސް ވުމުގެ ފުރުޞަތުކުެރވުނު މީހާއަށް އެކަމުން ދިފާޢު ކުށެއް

ޤާނޫނުައސާސީގެ ރޫޚާ ޚިލާުފވާ ކަެމްއ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް  އޮތުމަކީ ދޭ ޮގތަށް އޮތް ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު

ފައިވާ މި މާއްދާ މިހާރު ހުށަހެޅި ނަމަވެސްފަރުމާކުރެވިގެން ހުށަހެޅިފަިއ މިއޮތީ. އެހެންމިގޮތަށް ލަފާކުރެވެނީ މި ބިލު 

ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް ެގއަްށ  21ފެނޭ. އެބަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަިއވާިއރުގައި މާބޮޑަށް ދޫެދވިފަިއވާަތން އަޅުަގނޑަށް  އަށް

ނޑަށް އާދެ! ަސސްޕެންޑުކުރުން އެީއކީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މާލުއިކޮށްފަިއ އޮތް ކަމަށް  ؛އެ ވަޒީާފއިން އަޅުގަ

ނޑު  އްާދއާމާ ފާހަގަކުރެވޭތީ މި ނޑުމެން އިތުރަށް ހަަމ ވިސްނަން ފެންނަ ކަމަށް ައޅުގަ ޤަބޫލުކުރަން. ދެން މެދު އަުޅގަ

ނޑު އަދި މި މާއްދާއާ ނޑު ހަމަ ގުޅިގެން  ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ މަން ރައިޓްސް އެދެން ހިއުވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ވެސް އަ ކުރިން ދެންނެވީ މީގެކޮމިޝަންގެ ކޮންމެވެސް ބަހެްއ ހޯދުމަށް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ މި ޅުގަ

ދިސާތަކާ ގުޅިގެން ވަަރށް ބޮޑެތި ޕްރެޝަރތަކެއް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ބައެއް ޙާދިސާތައް ހިނގައިފި. އެ ޙާ

ާމއްދާ. ވަނަ  16އޮްތ  އިއޮތް ހަިތޔާރަކީ އޭރުގަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަެއކަނި  އެހެންނަމަެވސް ގޮސްފަިއ ވަނީ.

ށް ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ އިއޭރުގަ  އިއެ މާއްދާ އެހެން އޮންނާތީވެ އޭރުގަ ، އެހެންވީމާ

ރައިޓްސް  މަންށް ނެތްނަމަ އެދުވަހު ހިއުވެސް ދިނީ އިނގޭތޯ. މި މާއްދާ އެހެން އެގޮތަ ދިން އެއްބާރުލުމެއް

ނުވަތަ ެއ އިެރއްަގއި ެއ ްސ ޙަޤީޤަތުަގއި ސަރުކާރުަގއި ިތއްބަވާ ބޭފުުޅން ވެ އެ ލިބުނު އެއްާބރުލުމެއްށް ކޮމިޝަނަ

ނުޑމެން މި މާއްދާއާ އަޅުަގނޑަށް ، އެހެންވީމާ ނުދެްއވާނެ.ިތއްަބވާ ބޭފުޅުްނނެއް  ވެރިކަމުަގއި ގުިޅގެން  ހީވަނީ އަުޅގަ

ން އެބަ  ޖެހޭހެން. މި މާއްދާ މިހާވަރަށް މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ބަހެއް ހަމަ ހޯދަވިސްނާ ިހއުފުންކޮށް ތަންކޮޅެއް 

ކޮމިޝަންގެ މަސަްއަކތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އެތަނަްށ  މަން ރައިޓްސްކަމުގަިއވާނަމަ ހިއު ކުޑަކޮށްލެިވއްޖެ ދޫކޮށްލާ ބާރު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭހާޟިފަރާތްތައް ރުކުރަންޖެހޭ ހާޟި ތީ ެއ ރުކުރުމުގައި ދަތިތަެކއް ކުރިމަތިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު. އިން ޙުސަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

ނޑިތީމު ދާ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

ނޑު  ހަކަފުޅަށްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ެދްއކެވި ެދ ބޭފުޅުން ދެްއކެިވ ވާ ވެސް އަުޅގަ

ކޮމިޝަނުން  ރަހައަީކ ކޮމިަޝނަށް ބާރު ދެނީ ވަަނ މާއްދާގަިއ ދެރަހައެްއ އެބަ ެއކުލެވޭ. އެއް  16ތާއީދުކުރަން. ެއއީ 

 ދުވަހަްށވުރެ ދިގު ުމއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނުނިކުންނަން 21ކޮމިޝަނުން  . ކޮމިޝަނުން ޖުރުމަނާ ކުރެވެނީ.ނިންމަން

ނަޑއަޅާފައި ެއ އިދާރާއިން އެންގީމަ އެ  އަްނގަނީ.ކުރުމުގެ ބާރެއް ނުލިބޭ އެ އިދާރާައކަށް އެކަމަުކ، ތަންފީޛު ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި އެ މިދެންނެވީ މީގަ، ވެސް. އެހެންވީމާ އިދާރާއިން އޭނަ އޮފީހަށް ނުނެރުނިއްޔާ ނުނެރެވޭނީ

ކަހަލަ ޖިނާޢީ  ހާރު ހުރި ބައެއް އިދާރީ މިދެންނެވީ ބައެއްއިން އެ ވާހަކަފުޅު އެ ދެއްކެވިހެން މީގައި މިޢަލީ ޙުސަ

ކަންތައްަތްއ މީގައި އުނިކޮށްާލއިރުަގއި ައނެއް ރަހައަކަށް މި އަންނަނީ  ޒާުތގެ އަދަބު ަބންދުކުރުން ކަހަލަދޭ  ކުށްކުށަށް

ދެމެދު  ރުފިޔާއާ 15111ރުފިޔާ އާިއ  3111 ހާސް، 15އެ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދެނީ. އިޚްތިޔާރު ދެނީ މި 

ހަމަޖައްސާފައި އެކަން އެ އޮފީހަށް  ޖުރުމަނާކުރަން. އަދި އަނެއްކާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ކޮމިޝަނުންނެއް، ކަލޭ ޭގގައި ބަންދުކުެރޭވނެ ކަމަކަށް އަޅު އަންގަން. ގޭގައި ބަންދުކުިރއޭ ކިޔާފަ.  ގަ

އެބަ ެއކުލެވޭ.  މީަގިއ ދެ ރަހައެއް، އެހެންވީމާ ޅުވާހެން ިޑއު ޕްރޮސެްސގެ ތެރެއިން. އީ އެކަްނކުރެވޭނީ އެ ވިދާއެ

، ންވީމާ ނގޭ. އެހެވެސް ިމއަކުން ނޭ ނިކުންނަނީ ކޮން ރަހައެްއކަމެއްމި ެއ ދެރަހަ ެއއްވީމާ ދެން  އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަކަްށ ބެ ވަނަ މާއްދާއާ  16އެ ވިދާުޅވިހެން  ހަމަ ތާއީދުކުރަން ވެސް  އަޅުަގނޑު ހޭގޮތުން ައުޅގަ

ނޑުގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޚު ޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލު ސިނާން ވިދާޅުިވ، هللا ވެސް ހޯދާލައި އަދި އަނެއްކާ ކުރިން ައޅުގަ

ދާފަިއ މި އޮޅުންފިލުވާލާ ހަމިއޮތީ. ސިނާން ވިދާުޅވި ަފދައިން މި ކީްއވެތޯ މި ބަދަލުެގންނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި هللا ޢަބްދު

ނޑުމެްނ ނިންމަން ފަމި  ނޑަށް ހީވަނީ މާއްދާ އަޅުގަ ސްކޮށްލުމަށް. ދެން އެހެން މާއްދާތަކާއިގެން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފުދޭވަރަކަށް ކުިރއަށް ދެިވއްޖެހެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މެންބަރުން، އެހެންވީމާ ގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިއަދު މި ނިންމަނީ މި މާއްދާ ނިންމުމުގައި އަުޅގަ

ލަން. އެންމެ މާްސކޮށްލާފައި މިހާހިސާބުން މިއަދު ކޮމިޓީ ނިންނަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަކަށް ފައަޅުަގނޑުމެން ދެން އަން

ނޑުެމންނަށް   މިއަދު . ނިންމާލުމުގެ ކުރިންތީޔާ މި ޤާނޫނުަގއި މިއޮއިރާދަުކރެވިއް ނުލެވި ނިންމާމާއްދާ ެއއް ދެން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން  ށްން މި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތަވެސް ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެދއްިވ ެއއްބާރުލުމަށް އަުޅގަ



  

އެހެން ކޮމިޓީ އަށް މަސަްއކަތްކުަރއްވާަފއި  ވަަޑއިގެންނެތް ައދި ކޮމިޓީގައިވެރުޟިންބަރުންނަށް މިވަގުތު ހާހުރިހާ މެ

ޝުކުރުަދންނަވަން. މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ވެސް ވަރަށް އި  ވަަޑއިގެންެނވި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް

 ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

_________________ 


