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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ުދވަސް )ހޯމަ 2019 ެފބުރުވަރީ 25

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  39ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރު ޢުލާންއި އެޖެންޑާދުވަހުގެ 

 .2019/1/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4
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 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީްސގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ -5

ލުކުރަންވާނީ ހަދާތަކަށް ޢަމަދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ބައިނަލްައުގވާމީ މުޢާ ދިވެހި -5.1

ކަމަށް  ގެ މަތީންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއް 

މްވޯކް ެއގްރިމެންޓް ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވތީ، "ފްރޭވަނަ ާމްއދާގެ )93ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި

ޔިތުންެގ ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްީދގުކުރުމާ މެދު ރައްންސް" އިންަޓރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަފޯ އެސްޓްބްލިޝިންގ 

ލައާ ުގޭޅ އެ މަްއސަ  ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށްމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި

 ވުމަށްއްވަަވއިދެއް އި ަމޖިލީހަށް ސިޓީފުޅު ފޮނުވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. 

 . ަދންނަވަން ހުަގއިއައަރި  ގެއަމީންޢާއްމު

 

 ެވވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިއް 

ޖަްއވަށް ބޭުރާވ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

ވިހަ ގޭސްަތއް މަދުކުރުމާިއ، ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިްނވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކަިއ ާރއްޖެއިން ބަިއވެިރވެފަިއވާ 

"ފްރޭމްވޯކް ެއގްިރމެންޓް ފޯ އެސްޓްބްލިޝިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ ެއލަޔަންސްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 2018ޖުލައި  24އެލަޔަންސް" ިދވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީގުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ ޖަލްސާގައި މަްޝވަރާކުރެްއުވމަށްފަހު، "ފްރޭމްވޯކް ެއގްރިމެންޓް ފޯ އެސްޓްބްލިޝިން

އެލަޔަންސް" ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ތަސްދީގުކުރުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ނިންަމވާފަެއވެ. ދިވެހި ަދއުލަތުެގ 

ނަމުގައި ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަްލއަުގާވމީ މުޢާހަދާތަކުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންެގ 

ލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޖި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާީތ، "ފްރޭމްވޯކް ެއގްރިމެންޓް ފޯ 93ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

" ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީުގކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އެސްޓްބްލިޝިންގ އިންޓަރޭނޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް

މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި، އެ މައްސަލައާ މެދު ރައްޔިތުްނެގ 

ސްޓްބްލިޝިންގ "ފްރޭމްވޯކް އެގްރިމެްނޓް ފޯ އެއެދެެމވެ. ނިންމަވާ ގޮތެްއ އަންަގވައިެދއްވުން މަޖިލީހުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންްސ" ދިވެހިާރްއޖެއިން ތަސްދީުގކުރުމާ ުގޅޭ

ތިރާމް މި ސިޓީާއއެކު އަރިސްކުރީެމވެ. އިޙްއެންަވޔަރަންމަންޓުން ތައްޔާުރކުރަްއވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ 
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.  ޚާދިމްުކމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 2018ޑިސެންބަރު  23. 1440އާޚިރު ރަބީޢުލް 16ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޞާލިޙް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖި

ގާނޫުނ  ޅުްއވާފަިއވާ،ހަހުށަ هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދުދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިހަވަންދޫ -6.1

 ން ިއްއވުން.)ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔު 2014/9ނަންބަރު 

 )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު.  2014/9ނު ނަންބަރު ގާނޫ

 2008/11ރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ހުޅުދޫ ދާއި -6.2

ބަރު ނޫނު ނަންގާފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން.  )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ

  )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލު. 2008/11

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް -7

އިބުކަްނ ނަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޅުއްވާފައިާވ، ރަީއސުލްއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަ -7.1

އިާރގެ ދާއޭދަފުށީ  ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ފުށީއޭދަ
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އާދެ، ައޅުަގނޑު މިއަދު މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ . ރައީސް ިއއްަޒތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ`. 

ުތގައި ގޮނައިބުކަން ކޮށްފައިވާ މީހަަކށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ އިނާޔަތުގެ ބިލު. މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ

މު ބިލެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ބަލަިއގެންނުވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ންޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހި

ނައިބުކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކު، އޭނަގެ ަދއުރު ނިމުމަށްފަހު މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހާ މީހަކަށް ވެގެންިދއުމަކީ ެއީއ 

ެވސް ބަލައިގެނެވޭނެ ކަެމްއ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިަބކީ ހަމަ އެއް ވޯަޓކުން ހަމަ އެއް ކެެޓގަީރއަކުން ައއިސް މަޤާމަށް ވާސިލުވާ ބަެއއް. އެ 

ޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ކޮންމެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހުަވޔަކީ ވެްސ ހަމަ އެއް ުހވަެއއް. އަނެްއކާ ރައީސުލް

ަގިއ  2008ހާލަތުގައި ވެސް އެ މަޤާމު ފުރުއްވަން ހުންނަ ބޭފުޅަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު. ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ފަހުްނ އައި ވެރިކަުމގަިއ ެވސް ރަީއސް ނަޝީދު އިސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހުގައި ވެރިކަމާ ހަވާުލވީ ނައިބު ރައީސް. ޭއގެ

ވެސް ދެން ަނއިބު ރައީސުްނތަކެއް، ވަރަށް ގިނަ ަނއިބު ރައީސުންތަކެްއ ައއި. އަިއްސ ކެނޑެމުން، ވަިކކުރަމުން، 

އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިަޔއީ. ެއހެންވީމާ، ނައިބު ރައީސަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ރައީެސއް 

އްކާތެރި ހާލަތެއް އަންނަ ދަނޑިަވޅުަގއި ވެްސ ނައިބު ަރއީސަކީ ވަރަްށ ނަގާފައި، އަދި އެްއވެްސ ަކހަލަ ނުރަ

ރައްކާތެރިކަުމގައި ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ ަރއީސަށް ކިރިޔާ ެވސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ޤައުމު 

ަވީޒފާ ދޫކޮށްލާފައި ދާއިރުަގއި  ހިންގުމާ ހަވާލުވާތީ އެ މަިނކުފާނު ކަމަށް ވާތީ، އެ މަނިކުފާނަކީ ވެސް ހަމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއކޭ ެއްއގޮތަށް ހަމަ އިނާޔަތްތަަކކާއި އެ މަނިކުފާނަށް ލިބެންޖެހޭ ހިމާޔަތްތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ 

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ މި ބިލު ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ. އޭގެ ސަބަބުން؛ އަުޅގަނޑުމެން އަދި މި ބިލަށް ޙަޤީޤަތުގައި

އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ެވސް އެބަުއޅޭ. ެއއީ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވެސް ހަމަ 

ހިތަށްއެރިހާ ވަގުެތއްަގއި ެއ މީހަކު ޖަލަށް ލައި އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަކީ އެީއ އެ މީހާގެ މަްއޗަށް ކުެށއް 

ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ  ސާބިތުނުވާހާ ހިނދެއްަގއި ެއއީ ރަނަގޅު ކަެމއް

މީހަކީ ވެސް ހަމަ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ؛ މި ބިލަށް ިއތުރުކުރާ ވާހަަކެއއް އަޅުގަނުޑ މި ދައްކަނީ އިނގޭތޯ. މި 

ެވރިނުވާހާ ހިނދެއްގައި، ެއ ބިލަށް އިތުރުކުރަން އެބަޖެހެއޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ވެސް ކުށް

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ޝަރުޢީ ޙުުކމެއް ނާންނަ ހިނދެއްގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ޖަލަށްލާ ޙުކުެމއް ިއއްވުަމކީ ެއއީ ރަނގަޅު 

 ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ުނދެކެން. އެީއ ތުހުމަތެއްަގއި. މީހަކަށް ހަމަ ތުހުމަތެއްކުރެިވދާނެ. މީހަކު ކޮންމެ ކަމަކަށް

ވެސް ދިފާޢުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އިސްލާމްދީނުަގއި ދީފައި ޮއވޭ. ކޮންމެ މީހެްއގެ ވެސް ެއ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފުުސ 

ދިފާޢުކުރުމަކީ އެ މީހެްއގެ ަމްއޗަށް އޮްތ ވާޖިެބއް. އެހެންވީާމ، ނަފުސު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަަކއި މައްސަަލއެްއެގ ތެރެއިން 

 ގޮތަކަށް، އެ ީމހާ ދިފާޢުވުމަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް އެ މީހާގެ ވެސް އެ މީހަކަށް ފުރުަޞތު ނުލިބޭ

ހަތަރެސްފައިގަިއ ވާޖަހާފައި ޖަލަށް ލީމަ އެ މީހާއަކަށް ނޯންނާނެ މައްސަލައެްއގެ ެތރެއިން ވެްސ އެ މީހަކަްށ 
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ޖެހިލައިގެން އުޅުމުެގ ސަލާމަތްވެވޭނެ ެއއްެވސް ޮގތެއް. އެހެންވީމާ، އޭނަ ދިފާޢުވުމަށް ޓަކައި ވެސް އޭަނައށް ހަމަ

ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. މީގެ ކުރީގައި ސަރުކާރުަތއް ބަދަލުވެެގން އައީ، މިދިޔަ ސަރުކާރު؛ 

އަޅުގަނޑުމެން އިދިކޮޅު ސަުރކާރުަގއި ތިބިއިރުަގއި އެ ސަުރކާރުަގއި އެފަދަ ކަންތައް ކުާރތީ ކަމުނުގޮސްގެން ސަރުކާުރ 

 އައީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ބަދަލުވެގެން އައީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުއްޓައި، ރަނގަޅު މަގަްށ ބަދަލުވެގެން މި

ރުޖޫޢަވުމަށް ޓަކަިއ އެ ވާހަަކތައް ދަްއކަިއގެން ސަުރކާރު އައީ. ައއިސް ބަހަްއޓާފައި ަހމަ ކުރިއެޭކ ެއްއގޮތަށް ހަމަ 

ސް އެްއކަލަ ހަމަ އޭނަ ހެކި ފޮރުވަފާނެތީ އޭނަ ޖަލަށް ލާންވީ. ޝަރީޢަތަށް ގެންދިއުމާ އެކީަގއި މި ޖަހަނީ އަނެއްކާވެ

ނޫނީ މިވެނި ކަމެްއ ކޮށްފާެނތީ އެ މީހާ ޖަލަށް ގެންދަންވީ. އެހެންވީމާ، އަނެްއކާެވްސ ހުރިހާ އެންމެން ދާންވީ، 

ވީ މި އޮތީ މީނަގެ ހެކި ކަމެއްަގއި ޝަްއކުކުެރވޭ ހުރިހާ އެންމެން ދާންވީ ޖަލަށް. ހަމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބުނަން

ފޮރުވަފާނޭ، މީނަ މިވެނި ަކމެއް ކޮށްފާނޭ ބުނީމަ އޭނަ ޖަލަށް ޙުކުމް އިްއވަންވީ. ެއހެންވީމާ، މިހިރީޔަކީ މިކަން 

ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ އަސްލުަގިއ 2008ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. މި ކަންކަން ނުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ ވެްސ، 

ުރަގއި ވެސް ައސްލުަގއި މީހަކު ކުްށވެރިނުވަނީސް ވީހާވެސް ޮބޑަްށ ޤާނޫނުއަސާސީން ޖާގަދެނީ އަީއ، ފާޅުެވގެން ައއިއި

ޖަލަށް އެ މީހާ ޖަލަށް ނުފޮނުވުމަށް. އޭނަ ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށް. މީހަކު ކުށްވެރިވުމަށްފަހުަގއި ނޫނީ އެ މީހަކު 

މިކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ.  ،ނާނެ. އެއީ މީހަކު މެރުންލަތްތައް ައން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަބއެްއ ހާވިގެންުނވާނެލެ

ލަތެއް އަތުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ހެކި ފޮރުވުން. ހެކި ތަކުގައި އެަފދަ ހާމިކަހަލަ މައްސަލަ

 މަށް ޓަކައި އެ މީހާއަށް..ދިފާޢުކުރުމަކީ އެ މީހާގެ މައްަޗށް އޮތް ވާޖިބެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ މީހާ ހެކި ދިފާޢުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ބަރުތްތެރި މެން ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް. އިއްޒަނީ، އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާފަިއވަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަޅުގަނޑު...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

ތެރެއިން ލާފަ. އެއީ ހަމަ ނައިބު ރައީސަކަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތުގެ ތެރެއިން މީގެ ހަކަ މި ގެންނަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ވާ

ފުރުޞަތުތަެކއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ިމ  އިތުރު ެގ ނައިަބކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މި ބިލު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އިތުރުކޮްށގެން  ތުރުކުރަން.އި  ދަްއކަނީ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަށްވާހަކަ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް ވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަ އިާނޔަތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ މިއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސެގން 

ން ނިމިގެން ހަމަ ދާ ގޮތަށް ދޭންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. މިހާރު މާދަމާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެިރކަ 
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ގޮސް، ހަމަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަޅިއެއް ޖަހައި ބަހައްޓާފައި ގޮސް ޖަލަށް ދާންވީމަ އެއަކީ މި ޤައުމުގައި ރަނގަުޅ 

 ގޮތެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިގެން.ެގ ވަގުތު އެބަ އާދޭ ޭއގެފަހަތުން ޖެބަހުސަކަށް ނަހައްދަވައި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީމަ ބަހުސް

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޔާއަށް ޖުމްހޫރިއްއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ިބލު މި ހުށަހެޅީ ނައިބު ރައީސްކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ހަމަ ރައީސުލް

އީސަށް ަނއިބު ރަ ސް ކޮންެމވެްސ ވަރެްއގެ އިނާޔަތަާކއި ަރްއކާތެރިކަމެއްލިބޭވަރުގެ އިނާޔަތް ނުލިބުުނކަމުގަިއ ިވޔަ

ރަނަގޅު  ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ބިލެއް. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް

 . އިޞްލާޙުތަކަކާ އެީކގައި މި ިބލު ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޑއިރު. ގަ 3މުލަ ޖުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނަޑއެޅިަފއިވަނީ 

ތު. ިސކުން 8މިނެޓާއި  50ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  8ަގޑިިއރާއި  1އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3ށް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަ 8މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް

ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް 

ޒަތްތެރި އިރާެގ ިއއްންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޮކމަންޑޫ ދާއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބުކަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައި

ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަުމގެ ބިލު ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ެއ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެވސް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު 

ިވ، މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކުރުމުެގ އެންެމ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހުންނަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅު 

މީހަކު އެްއގޮތަކަްށވެސް ަމގުަމތީގައި ސަލާންޖަހައި، މިކަހަަލ ގޮްތގޮތަށް ުއޅުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެްއވެސް ިދވެހި 

ޙައްެލއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެެވސް ވަެރއްގެ އިނާޔަތްތަެކްއ ރައްޔިތަކު ބޭނުންުނވާ ކަމަކަްށ ވާތީ. އެކަމަށް ެވސް 
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މާއްދާގެ މައްޗަްށ  4ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލަކަށް ވާތީޭއ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ ވަރަށް ކުރު ވަރަށް ސާދާ ބިލެއް. 

ތެްއ ބިނާވެފައި މި އޮތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަކަށެއް ނުފެނޭ މިއަކުން މާ ބޮޑު އިނާޔަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް މި ބިލުގައި އަދި ހިމެނިފައިާވ ތަނެއް. ފަހަރުގައި ވެދާނެ  ކޮމިީޓ 

މަރުޙަލާގައި މި ކޮމިޓީއަށް ގޮްސގެން އިޞްލާޙުކުރާ ގޮަތށް އޮތް ބިލެއް ކަމަށް. މީެގ ތަޢާރުފުގައި މި އޮންނަީނ 

މުގައި ހުރި މީހަކު ކުްށވެރިނުވެ އެ މަޤާމުން ަވިކވެްއޖެ ނަމަ، ދައުލަތުން އެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިުބެގ މަޤާ

މަތީ ވެރިޔާެގ ނައިބަށް ދޭްނޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ޤަދަރާިއ، އެކަީށގެންވާ ފަދަ ރަްއކާތެިރކަމާއި އިާނޔަތް ބަޔާންކުރާ 

ޔާގެ ނައިުބކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ގާނޫނޭ. މި އިާނޔަތްތަުކގެ ެތރޭގައި މި އޮންނަނީ، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއް

މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކީ،  -1ރައްކާތެރިކަުމގެ ގާނޫނުގެ ަދށުން؛ 

ދައުލަތުގެ ިއއްޒަތްތެރިްނެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކޭ. ވަރަށް ރަނގަޅު، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްނ 

ހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް ނައިބުކަމުން ވަކިވީމަ އިްއަޒތްތެރިއެްއގެ ލަޤަބު ލިބޭ. އެއީ ރައީސުލްޖުމް

އެއް އިާނޔަތް. ދެން މި އޮންނަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްަފއިާވ މީހަކަށް ރަސްމީ ގޮތުން 

ބޮޑު  ވެސް ދެން ވަރަށްީއ . މި މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރައްވާނޭ "ރައީސް ނައިބު "ނަމުގެ ކުިރއަށް  ކުރާއިރުމުޚާތަބު

ވަނަ މާއްާދަގއި  3ބޮޑު ަޝރަފެއް. ދެން އެއާ ޖެހިގެން އޮންނަ  އްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ވަރަށްއިނާޔަތަކަށް ވެއްޖެ 

ދުވެރިކޮށް ހިމާޔަތާއި މެ  ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތައްކޮށްަފއިވާ ީމހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ،ންނަނީއޮ

ރަން މަލުކު، މި ގާނޫނަށް ޢައޮންނަނީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. ދެން އެންމެ ފަހު މާއްދާއެްއގެ ގޮތުން މި

ބޮޑު އިނާަޔތެއް މިއަކުންނެއް ނުފެނޭ.  ، މާދުވަހުން ފެށިގެންނޭ. އެހެންވީމާ ކުރާފަށާނީ މި ގާނޫނު ތަސްދީގު 

ކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ މާލީ އިނާޔަތެއް ގެ ނައިބުއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަ

މިކަހަލަ ކަންކަން  ރަފުޅަކާއި އަދި އިންިޝއުރެްނސާ؛ މެޑިކަލް އިންޝިއުެރންސާއޮންނަންޖެހޭނެހެން މުސާ

ކިވުމަށްފަހުަގއި އޭނައަށް ލިބެމުންދިޔަ އޮންނަންޖެހޭނެހެން. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކު ވަ 

ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ މުސާރަފުޅެއް ވެްސ ޕަެސންޓެއް ބަލާފައި އެީއ މީގެ މުސާރައިގެ ކޮންމެ

ން  ދެކާއިަގއި ޭއނަ ހުންނާނެ ތަނަކާއި، ހައުސިންގ އެލަވަންސަ އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭ

މިކަހަލަ ކަންކަން ހިމެނުނީމަ ދެން އެއްކަލަ ައޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ  މަގުމަތީގައި  މެޑިކަލް އިންޝިއުރެންަސކާ

، މި އިޞްލާޙުގެ އިބުކަން ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް އުޅެވޭނީ. ެއހެންވީމާނަ ޖަހަން ނޫޅޭ މީހެއްގެ ގޮތުަގއިސަލާން

ވާތީެވ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިވސްނާލަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިއީ މާލީ ކަމަކަށް އި ބަލަިއގަނެވިދާނެ ކަްނނޭނގެގޮތުގަ 

ވެސް އަނެްއކާ  . މިއީވެސް ކުެރވިދާނެެހނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ެއބައި މިއަށް މިތާ ފްލޯއިން އިތުރު

 ލުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންބި ކަމެްއ މި ޮބޑު ރަްއކާތެރި، އަޅުގަނޑަށް މާސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާވި

ދޭ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ބާރުތަކުން އޭަނއަށް  ނޫނިއްޔާކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ޝަރަފުތަކަކާިއ، ދެން ސިފައިންގެ 
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ތަން އަދި  ބޮޑު މިއީ ވަރަށް ތްތަކެއް ނެތް. އެ ލިބިފައިނެތީމަކަުމގެ އިތުރަށް ެއހެން އިނާޔަރައްކާތެރި

 ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ.  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބިލެއް ކަުމގައި ފާހަަގކޮށް އެކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަނިކުރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

 

 ެކވުން:މަނިކު ވާހަކަދެއްމެންބަުރ މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ގެ ނައިބުކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަްނ ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ެއކީ ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ،ދިނުމަށް ބިލެއް ހުށަހެޅީތީވެ

ތަނުން ބިލުތައް ހަދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީވަަރކުން ރައްޔިތުންގެ އެިކއެިކ  މިދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން

ހާލަތްތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި ހިލޭ އެހީއާ ދެމުންގެންދާ މަޖިލީހެއް މި މަޖިލީހަކީ. 

ންމެންނަށް ލިބޭ ގޮތަކަްށ އޮތުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން ކުރެވޭ ކަންަތއްތައް ާދއިމީ ގޮެތއްަގއި އެ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ަދންނަވައިލާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުން ލިމިޓްކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވެސް ީމގަިއ 

ގައްޖެ. އޮންނަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ. ެއއީ މިދިޔަ ަދއުރުަގއި ވެްސ ގާްތގަނޑަކަށް ަހއެްއކަ ަނއިބު ރަީއސުން ހިނ

ސިފައިންެގއިން ެއ މީހުންނަށް އިނާޔަތް ޭދ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ފޯސް ެއއްކޮށް އެ މީުހންގެ ސަލާމަތުަގއި ތިެބގެން 

ވެސް ކޮެޅއްަގއި ޖެހޭނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީާމ، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދެވޭއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޖެޓަށް ބުރަނުވާ ގޮތަށް. ދެން އޮތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ. ހަމަ ވެސް ދޭންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ބަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބކަމާއި، ފަނޑިޔާރުކަމާ ޮކށްފިއްޔާ ޖަލަށް ލިަޔސް 

ން އެގޮތަށް ތިބެނީ. އެއަރކޮންޑިޝަން ގޮޅީަގއި ަރނގަޅަށް ެކވިފަިއ، ކޮންމެެވްސ ކެންޓީނަކުން ބޭރުން ފަރިއްުކޅުވަިއގެ

ރައީސުން ހަމަ ޖަލަށް ލާ ދުވަހު ނޫން އަނެއް ދުވަހު ކޮންމެވެސް ބައްަޔކަށް  އަދި ބައެއް ނައިބު ރައީސުްނނާއި

ބޭސްކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވެސް އެ މީހުންނަށް އެބަ ދެވޭ. ދާ ގޮތަކަށް އަނެއްކާ އެނުބރި އަންނަނީކީ ވެސް ނޫން. 

 އެ ީމހުން އަނެއްކާ ހައްޔަުރކޮށްގެްނ ބޭރުގައި އިނާޔަތް ދީގެން ގެންގުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ ވެްސ މިކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި

ބަލަންޖެހޭ މިކަހަލަ ބިލެއް ލާއިރުަގއި. އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ ެއއީ ދިމާވާ ކަންަތއްތަުކގެ ސަބަބުން، ަނއިބު 

 އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވޭ ރައީސުންނަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި ތަންތަނަށް ދާންޖެހެނީ. ހަމަ 

އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ިމ މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ައޅުގަނޑު ާމ ކުރީ ަބއިަގއި ިމހާރު ދަންނަވައިފިން، ދެން 

ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބަކަްށ އަޅުގަނޑު ކުރިމަްއޗެއް ނުއެއްލަމޭ. އަުޅގަނުޑގެ ައމިއްލަ ނަފްސަކަށް ނޫން. 

އެއްވެސް ިއނާޔަތެއް ައޅުގަނޑުމެން އަދި  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުިރ މީހަކަށް ދޭނެ، އެހެންނަމަވެސް
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ކަނޑަެއއް ނާޅަން. މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހުގައި ރައީސްކަްނ ކުރި މީހަކު ވެއްޖެއްޔާ، ަބއެއް ރައީސުން އެބަ ުއޅުްއވާ 

ސް އެ ދިަޔއިމަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް އިނގޭ މިހާރު އުމުރުން ދުވަސްވީމަ ތަށިތަވީދު ލިޔުްއވުމުގެ ހާލަތުގައި ވެ

އަހަރު ވީމަ އިނގޭތޯ. ެއ އިނާޔަތް ލިބޭ. އެކަމަކު، ޭއގެ ބަދަލުގައި ަރއްޔިތުންގެ  65އެބަ އޮވޭ އިނާޔަެތއް ލިބެން 

މްހޫރިއްޔާ ނެތް ހާލަތެްއަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަްނ، ުމޅި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސްކަަމކީ ަރއީސުލްޖު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ހަވާުލވެވެން ހުންނަ މީހާ. އެކަމަކު، އެ ިއނާޔަތެއް ނެތް. ދާދި ފަހުން 

މިތަނުގައި ހުންނެވި ރައީސް، މިހާރު ނުވެސް ނެތް، ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެ. މަސީޙް ހުންނެވި ތަނެއް ވެސް ނޭނގެ. 

އެީކަގއި ވަަރށް ގިނަ ުދވަހު މި ތަނުަގއި ަމސައްކަތްކުެރްއވި. އަދި ހަމަ ެއއްވެްސ މައްސަަލއެްއ ނެތި އަޅުގަނޑުމެންނާ 

ރީތިކޮށް އަމިއްލަފުޅަށް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވީ. ނަން ވެސް އަޑެއް ނީވޭ. ަރއީސް ެވސް ނުވެސް ފެނޭ. އެކަމަކު، 

ތަކަށް މީހުންގެ ތެރޭގައި ަދމައި ގެނެސް ބައިންދަިއގެން އޭގެ ބަދަލުަގއި ރަީއސް ެވސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގޮ 

ދައުލަތުގެ ެއކިެއިކ  ،ހިތްހަމަޖެހި ،ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާތަުކަގއި ވެސް ަރއީސް ފެނި

ގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުެގ މަޤާމުތަކަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ވެސް ހަމަ މިފަދަ ބިލެއްގައި ލިޔަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް އިނޭގ އަޅު

، މަޖިލީހުގައި ވެސް އޮންނަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ ވެސް ެއބަ އޮންނަކަން. އެހެންވީމާއިމްތިޔާުޒގެ ބިލެއް 

ަދއުުރ  4 ،އަުޅގަނޑުމެން ތިން އަހަރު ނުަވތަ ތިން ދައުރު ،ވާ ގޮތަކީ މެންބަރުކަން ކޮށްފައި ދިޔައިަމ މިހާރު މި

ޅު . ދެން ރަނގަ ހެލްތުޯވކަރުންނަށް ެވސް ދީފަނެ އޮިފޝަލް ޕާސްޕޯޓެއް. އެ އޮޭވ އާދަިއގެކޮށްފައި ދިަޔއިމަ ދީފާ

ދަުއލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި ތިބި  ،، އަޅުގަނޑުމެން މި މުޅި ދައުލަތުގެ އިނގޭތޯކަމެއް ކަންނޭނގެ. އެހެންީވމާ

ގެ އިއްޒަތްތެިރ މީހާ ނިޝާން ޣާޒީ  އަދި އެމީހުންނަށް ހަމައެކަނި ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައިމަ ވިޔަފާރިވެރިޔަކަްށވޭ

ވެރިެއއްެގ މަޤާމު ދޭ. އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެިނވަަޑއިގަތީމަ. މީހާގެ ކޮނޑަށް ނުަކތާވަރުގެ ޮބޑު ފައްޓަރުަބއެްއ 

ާރއްޖޭަގއި.   އުޅޭމީހުން ތިބޭ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި މެެޑއްެޔއް ޖަހައިގެން. ޭއގެ ހަެއްއކަ މީހުން އަޅުވާަފއި ދޫކޮށްލާ. އެ

ރާއްޖޭަގއި ކިތަންމެ ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ކޮށްދީފައި ހުރި މީހަކު ވެސް ތަނަކުން ފެންނާނެ ގޮތެއް ނެތް. ދެން  ނޫނިއްޔާ މިއެ

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ހިތްދަތިވާ ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ  ،މި އޮންނަނީ ޖަލަށް ލާ ވަހަކަ. އެއްެވސް މީހަކު އިނގޭތޯ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ނޫނުގަިއ ލިޔަން، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ެވއްޖެ ގާރި މީހަުކ ޖަލަށް ލުން. އެކަަމކުރައީސްކަން ހު

، މަޖިލިސް ނިމިގެްނ ، ޖަލުގެ ގޮޅިެއއް އޮންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބޭ ލަޤަބުތަކުގެ ތެޭރގައި 

އޮީފހުން ނުކުމެގެން ހަފްތާއެއް ދެ ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި ދާނީ  ގެޔާދެން ދާނީ ޖަލަށްކަން ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މީހަކު ޖަލުގައި  ގެ ދަށުން އެތަނަށް އަންނަންވީ. އެހެންީވމާ، ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޖަލަށްކަން އެނގިގެން އެ

 ްއވެސް މީހަކާ ، އެބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންގަ ނޑުއިންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް ދުވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި. ދެން އަޅުގަ

މެން ހަދާފައި ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ކާމީހަ ިވޔަސް އެ ކޮންމެ ކަމެްއގައިވިޔަސް އަދި  މަތުަގއިގައި ކުށެްއގެ ތުހުދޭތެރޭ

. ، ޖަލުތަކެްއ ހަދާފަނޫނުތަކުަގއި މި ހުންނަނީ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގަިއ ބަންދުކުރެވޭނެ ތަންތަން ހަދާފައިހުންނަ ގާ
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ކުރިަޔސް އެ އޮންނަ އުސޫލަކުން ރިަޔސް ައދި އެހެން މީހަކު ކުށްކުރިއްޔާައކު ކުށްއީސުލްޖުްމހޫއްޔާ ރައެހެންވެއްޖެ 

ންނައިުރަގއި ވެްސ ދާންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު ުނދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރީތީެވ ވެިރކަމުގައި ހު

 ވެސް ނެރެަފއި ައނެއްކާ ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭަގިއ ޖަލުން ވެސް އަނެްއކާ ލާރި. އަދި ޖަލަށް ލީމަ ،ނާޔަތްހެސްކިޔާފައި އި

ގެ ދަށުން ކުްށ ނަވާ ބޭފުޅާ ވެސް ޒީޯރ ޓޮލަރެންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަްށ ހުންމީހާ ބެހެއްޓުން. އެހެންީވމާ އެ

ން. އެގޮތަށް ކޮންމެ ދުވާލަކު. އިރުއަރާިއރުގައި މާލީ ބަޔާ ،މީހާގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކޮށް ކޮންމެ ދުވާލަކު އެ ،ނުކޮށް

ހަދައިފިއްޔާ އަުޅގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ރައީސުން ޖަލަށް ދާންޖެހޭނެހެނެއް. ދެން މީގެ ކުރީގައި ެވސް ހަމަ ހުރިހާ 

ރައީސުންނަށް ވެްސ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އެނގެމުން މި ައންނަނީ ރައްޔިތަކު ޖަލަށް ަލއިގެން އަނިާޔކޮށްފިއްާޔ ވާެނ 

ނާޔަުތގެ ބަިއގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ޖަލަްށ ރާ ކަމެްއ. އެހެންީވމާ، އިރަށް އުފާކުގޮތް. ެއއީ ދެން އަުޅގަނޑު ވަ 

ޑަށް ހީވަނީ ެއ ނޫނުގައި ލިޔެލާފައި ޭބއްވީަމ އަޅުގަނކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބެހޭ ގާ  ދާންޖެހޭނެ މީހެއް

ޅިެއއް ެއއަށް ތައްޔާރުކޮށްލާނީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ގޭގަިއ ޚާއްޞަ ގޮބޭފުޅުންނަށް އެ އިނާޔަތް ވެސް ލިބޭނެ. ދެން ޖަލު

 ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ވިލުފުށީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  17ބަހުސްކުރެޭވ މި ބިލަކީ މިއީ މި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު  ، ޝުކުރިްއޔާއާދެ

އް ވަީނ ބިލެ ން ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް ދޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަުމގެވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނައިބުކަ

ނާޔަތާއި މިއަދާ ހަމަޔަށް އައިއިުރަގއި ބިލަުކން މިދެންނެވި އި ،. ދެން އެހެންނަމަވެސްމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ

 ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނ128ީވަނީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތް ުނވެފަ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރައްކާތެރިކަން 

އިބުކަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކު ނޫނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ

ހުގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް ވެްސ ށް ވެސް އަދި މަޖިލީށް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަ ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަ

ޔާކަން ކޮށްފަިއާވ ކަމެއް. ހަމައެހެންމެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއް މުން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކައި

ނޫންނަމަ މި ޚިޔާލު  ،ތަނުން ފާސްވެގެންދިޔައިުރގައި ވެސް މިކަމުަގއި މަްޝވަރާނާޔަތުގެ ބިުލ މިމީހަކަށް ދޭ އި

އެކަނި އޮތީ ހަމަ ނޫނު ފާސްވެގެންދިޔައިުރަގިއ މި. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ަވގުތު އެ ގާ ގެންގުުޅްއވި

ގޮތަށް.  ކަން ލިބޭނާޔަތާއި ރައްކާތެރިމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިަކނބަލުންނަށް އިރަީއސުލްޖު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ނާޔަްތތަކެއް ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، މައެހެންމެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް މިހާރު އޮންނަ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ އިހަ
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ނާޔަތެއް ނޫން. ބޮޑު އި ެއއީ މާލީ މާ ؛ނާޔަތްތަކެއް ކަމެއް އް ލިބޭއިުރގަިއ މި ލިބެނީ ކޮންކަހަލަ އިނާޔަތްތައެ އި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފަިއ ހުންނަ މީހަކު ނުވަތަ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަްނ އެހެންނަމަވެސް، ރަ 

 މީހާގެ  ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކު ެވްސ އަދި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައި ހުްނނަ މީހަކު ވެސް އެ

، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ދައުލަތުެގ ޮގތަށް އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ ނާޔަތްަތއް ލިބޭއިމުރު ވަކި ހިސާބަކަށް ދިަޔިއމަ ބައެއް އު

ނޫނުތައް ބަދަލުވެގެންދިއުން ެއއީ. ެއއީ ، މި މާލީ އިނާޔަތް އޮންނަ ގޮތަށް މި ގާނަމަ އެހެން މަޤާމެއް އަދާނުކުރާ

ދެ އެލަވަންސެްއ  ،މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ކުރާ މީހަކު މާދަމާ އެހެން މަޤާމަކަށް އައިސް ދެ މުސާރައެއް 

ެގ އޮންނަ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެީއ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ވާނެ މުސާަރއި

ކަްނކަން ކުރަން ވަކި ހައިރާީކ  ،ގޮތާއި . ެއ އޮނިގަނުޑގައި އޮންނާނެ މިހާރު މުސާރަ ދެވޭއޮނިގަނެޑއް ތަްއޔާރުކޮށްފަ

ކަމެއް.  މުށް މިކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންފަިއ އޮންނާނެ. އެއަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަމިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑަެއޅި

 މު ން މިަކން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންދަރަަޖކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮެވގެ ،އޮނިގަނެޑއް ޮއެވގެންއެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތަށް 

 55ނާޔަްތ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ށް ވެސް އެބަ އިންބަުރންނަމަިޖލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެކަމެއް. މިއަުދ ރައީްސ، 

ނގަޅު އުސޫލެއް އެއީ. ްއޔާ. ެއއީ ވަަރށް ރަޤާމެއް އަދާނުކުާރ ކަމަށް ވެއްޖެވީމަ މި ލިބެނީ ދައުލަތުގެ އެހެން މަ އަހަރު

ނޫނުތަކަށް ދާ ގާނގަމުންމިހާުރ ހި ،ނޫނުަތއްން އެބަޖެހޭ މިއަދު ިމ ދެންނެވި ގާ، އެ އުސޫލަށް ައުޅގަނޑުމެއެހެންވީމާ

ާވ  ވެސް އެ ބަދަލުތައް ގެންނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައި ހުންނަ މީހަކު މާދަމާ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް

ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަެމއް ން ޮކށްފައި އޮތް މީހަކަށް ލިބޭ އިްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަހިސާބުން ފެށިގެން އޭނައަ

ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން. ހަމައެހެންމެ ނީ މި މަޖިލީހުން އޭނަޔަށް ލިބޭ އިަނޔަްށ ލިބެންޖެހޭލިބިގެނެއް ނުވާނެ. އޭ

ކަމަށް  އެކު ޭގަގއި ހުންނަ މީހަކު ދައުލަތުގެ އެހެން މަޤާމަކަށް ގޮސް އެ މުސާރަ ލިބޭރިޓަޔަރކޮށްފައި ޝަރަުފވެރިަކމާ

ވެސް އެއް މުސާަރއެއް. އެެހންވީމާ، އެހިސާބުން ފެިށގެން ވަންޏާ ދެ މުސާރަ ލިބިގެނެްއ ނުވާނެ. ލިބެންޖެހޭނީ ކޮންމެ

އްާކތެރިކަން ހަމަ ލިބެންޖެހޭނެ ނޫނުން ލިބޭ ޙައްޤުތައް ސަސްޕެންޑްވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަޔަށް ރައެ ގާ

ނާޔަތްަތކާިއ މި ލީ އިޔާ. އެހެންީވމާ، މާއް ކަމަށް ެވއްޖެ ނޫނީ ގޮތުްނ އޭނަޔަްށ ރަްއާކތެރިކަން އެހެން ފަރާތަކުން ުނދޭގާ

ކަންކަން ކުރާއިުރގައި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލުތައް ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު މި ކަންކަން ކުރަން އެބަޖެހޭހެން. 

މިކަްނ  ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޓީން މިަކން ދިރާސާކުރަްއވާއިުރަގއި ީމގަިއ މާލީ އެހީތެރިކަމެްއ ނެތްކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް ކޮމިޓީްނ ކޮމި ރާސާކުރަްއވާދި

ވޭވަުރެގ ފަދަ ދިރިއުޅެ  ނޫނުތަކުަގއި ވެސް ލިބޭ، ހަަމ އެހެން ގާމިކަން ދިރާސާކުރަްއާވއިރުަގއި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ

ކަމެއް.  މުވިފަިއ އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމި ބިލުަގއި ބައްޓަންކުރެ ނާަޔތެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް އާމްދަނީއެއް ނޫންނަމަ އި

ދުވަސްތަެކއް ވާންދެން ވަރަށް ގިނަ  ، ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހުށަވެސް އަޅަން. ދެން މިއީ ވަރަށް ގިނައެހެންވީމާ

އުރު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި ދަ ، ނޫންނަމަޚާއްަޞކޮށް ރިަޓަޔރކޮށްފައި ތިބި ،ބޭބޭފުޅުން ދައްކަމުން އަންަނ ވާހަކަެއއް
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ލިސްުޓ ބަލައިލާފައެއް ނޫން މިހެން  .ފަސް ނައިބު ރައީސުްނނެއް މިހާރު އެބައުޅޭ ؛ ހަތަރުނައިބު ރައީސުްނގެ ގޮތުަގއި

ެއކު ރީއްޗަށް ުއޅެވޭނެ ކަހަަލ ފުޅުްނނަށް ވެސް ޝަރަފުވެރިކަމާމި ދެންނެވީކީ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންވީމަ އެ ބޭ

ބަރަކު މި މަޖިލީހަށް މި ބޫލުކުރެވޭތީ އިްއޒަތްތެރި މެން ގޮތްަތކެއް ދައުލަުތން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް ގަވެސްކޮންމެ

ެއއީ މިކަން ވަރަށް ޒަމާންތަެކއް ވަންދެން މިތާނގަިއ އޮްތ  ހުށަހެޅުއްވީ. އަުޅގަނުޑ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން.ބިލު 

ވާީތވެ، އަޅުގަނުޑ  ހާވެސް އަަވސްުކރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށްމި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވީ ،ވެފައި  ބިލަކަށް

މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް   ނޫނީ ހަތް މެންބަރުންފަސް  އަކީ ވެސް ވަގުތީދިރާސާކުރަން މި ފޮނުވާ ކޮމިޓީ

ަދކީ ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ މި ޤްޞައެކަން މި ހުށަހަޅާ މަ ؛ވެސް އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން. އޭގެތެޭރަގއި ވީާހވެސް ފޮނުވަން

ބިލު ނިންމައިގެން މިކޮޅަށް މި މަޖިލީހަށް ގެނައުން. ހަމައެާއއެުކގައި ހުޅުހެންވޭރު ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ނާޔަާތއި އިްށ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނުޑ އެދެން ވީހާވެސް އަވަހަކަ ،ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް

ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންދާނެ ޮގތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެންދިޔުން ިމހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް. އެއީ މިފަހުން ވަރަށް ފަުހގެ 

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި މިހާރުެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަީއސް މި މަޖިލީހަށް އައި ހިސާބުން ފެށިގެން މި މަޖިލީހަށް ހެޔޮ 

ނިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޚާއްޞަ ތަން ފެ  ބަދަލުތަކެއް އަންނަ

ކަމެއް. އެހެންކަމަށްވާީތވެ، ެއ ބިލަކީ ވެްސ ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅާ ބިލެއް. ވަރަށް ައވަހަށް  ގޮތްތަެކއް އޮތުމަީކ މުހިންމު

ޓަކައި ެއ ބިލު އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާނަން. އޭގެތެރޭަގިއ ތުރު އިޞްލާޙުަތކެއް ގެނަުއމަށްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ބިލަށް އި

 ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ލިބޭެނ ގޮތްތަެކއް އޮތުމަކީ މުހިންމުއިންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޓަޔަރކުރާ ަރއްޔިތު

ނާޔަެތއް ނޯވޭ. އިތުރު ޕާސްޕޯޓެއް ޮއވޭ. އެޫނން އިކަމެއް. މިހާރު އެހެންނަމަވެްސ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ޑިޕްޮލމެޓިކް 

 ގެ އެބަހުރި.ނައުުމގެ ވިސްުނން އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި އިްޞލާޙު މި ގާނޫނަށް ވެސް އިޞްލާޙެއް ގެ

 ލަހެއްނުވެ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އެ ބިލު އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މިރު.ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 :ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން

ސީ ެއއް ނޫނުއަސާ ޤާ އުެމން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު

ާވކަން ގަބޫުލކުރެވޭ. އަިދ އިވަަރކަށް ިވސްނާފަ ވުޖޫދުކުރެވުުނއިރުަގއި މިބާވަުތގެ ކަންަތއްތަުކގެ މަްއޗަށް ޮކންމެވެސް

އެއާެއއްކޮށް މީަގއިވާ ބަެއއް ކަންތައްތަަކކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރުގައި ެއކަމާ މެދު ފުންކޮށް ހަމަ

ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ނޫނުއަސާސީެއއް ކަމަށްޤާންޖެހޭނެ ގެެނވެ ތު އިޞްލާޙުތަކެއްމަށްފަހު ތަފާވިސްނު
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ބިލެއް  ، ފަސްހަމަ މިއަދު ދަންނަވާލަން އޮތީ ައޅުގަނޑު ގައިހިނދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަބޫލުކުެރވޭ. އެ

އެއިން އެްއވެސް ބިލެއް ފާހެއްނުވިޭއ. އަށް އަުޅގަނުޑ ހުށަހެޅީމޭ. ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ނޫނުއަސާސީޤާ

ރެިއން ކުރެވުނު މަަސއްކަަތކުން އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި ހަމަ ަބއެްއ ސިޔާސީ ވިސްނުމުެގ ތެ

ެވސް ވަނީ ފާްސކުރެވިަފއޭ. އެފަދަ ވަގުތުަތކުަގއި ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުތަެކއްޤާ

ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ބަޔާންކުރުުމގަިއ ވަނަ މާއްދާަގއި  128ސާސީގެ ނޫނުއަޤާ ެވސް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ ތަކަށްސިކުނޑި

ން އަންނަނީ ކަމެްއތޯ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އުފެދިގެ ކުރެވިފައި އޮތް ފުރިހަމައަށް މިކަން މިއީ އެންމެ

މުގައި ހުރި މީހަކު ޤާހޫރިްއޔާގެ މަ، ރައީސުލްޖުމްޅެނީއު ރެއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިޢޫމިދެންނެވި ކަހަލަ ޝު

މަތީ ވެރިޔަކަށް ދޭންޖެހޭ  ދައުލަތުގެ އެންމެ، ނަމަ މުން ވަކިެވއްޖެޤާގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އެ މަ ކުށްވެރިުނވެ

އި ޙައްޤުަތްއ ނާޔަތާއިމިގޮތުން އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭ  ްއޒަތާއި ޤަދަރާއި ކަރާމާތް އޭނައަށް ޙައްުޤވާނެ ކަމަށް.އި

 ވަނ128ަމި  ،ންނަ ބަޔާންކުރުން. ހަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮގާނޫނުަގއި ކަނޑަެއޅެން

ވަނަ ާމއްދާގެ ގޮތުަގއި މާްއދާއެއް ބަޔާްނކޮށްފަިއވޭ. ެއ 127ވަނަ މާއްާދގެ މަތީން 128، މާއްދާ ބަޔާންކުރިއިުރަގއި

މުގައި ޤާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަ ،ވި ފަދައިންއް އެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެމާއްދާގައި ހަމަ ދެންމެ ބަ

މަ އޭނައާ ނަ ވެސް ކޮށްފައިވާ ޖިނާޢީ ތުހުމަތެއް ކުރެވިއްޖެ މުގައި ހުރެގެން ނުވަތަ ފަހުންޤާއެ މަ ،ހުރި މީހަކު

 ތެރޭަގއި ނުވަތަ ދައުރުގެ ފަހުން އެކަން  ގެއެ ދައުރު ވާކުރެޭވއިރުަގއިޢުއަދި އެ ދަ .ވާކުުރވޭނެ ކަމަށްޢުމެދުގައި ދަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގަރާރަކުން އެކަން ކުެރވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ރަްއޔިތުްނެގ 

އަުޅގަނޑުމެން ިމ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް  ،އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ .ބާރުތަކެއް ދީފަމަޖިލީހަށް އެބައޮތް 

ން ކޮށްަފއިވާ މީހަކާ މެދުަގއި ހަމަ ކައްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ރަކީޢޫގައި މިއަދު ުއފެދިގެން މިދާ ޝުމަޖިލީހުގެ ތެރޭ

އާދަިއގެ މީހެއްގެ ގޮތަށް ކަްނތައް ކުރުން ހަމަ އެއީ އެންމެރަނގަޅު ގޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެއަށް އެބަޖެހޭ މިއަދު މި 

އުމީ ވިސްނުމަކުްނ ޤަ ،ވަންޏާ އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ، އެ ވޯޓު ނެގެނީ ކަމަށް ން ވޯޓެއް ވެސް ނެގެމަޖިލީހު ތެރެއިން

ެވސް މީގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ފުންކޮްށ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެްއ  ަގއިމުވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނަނީ ކަމަށް

ފުރުއްާވ  މުޤާމަހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ މީގައި ާވކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ގަބޫލުކުރެވޭ. އެ

މަށް ޤާގޮުތގަިއ ނައިބު ރައީެސްއގެ މަ ބޭފުޅެކޭ ެއއްގޮތަްށ އެބޭފުަޅކު ރިޔާސީ ރޭހުަގއި ވާދަކުާރއިުރގަިއ ރަނިންމޭޓެއްގެ 

 ،ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދުނޫނުއަސާސީޤާތަ ކަނޑަައޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުވަ

 ުގޅޭގޮުތން  މާޤާޖުމްހޫރިްއޔާގެ ަނއިބުެގ މަކުން ރައީސުލްޔަވެސް ހަމަ އެްއ ހަމަ ނޫނުއަސާީސަގއި ޝަރުތުތައްޤާހަމަ އެ 

ވާނަމަ  ވިސްނުމަުކން ވިސްނައިފި ކަމަށް ވެސް ބަޔާްނކޮށްފައިޭވ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުަގއި ރަނގަޅު ފުން

މު އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަުމެގ މަ ،ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އަންނަންޖެހޭނެ ގައިމުހަމަ

 ނަމަ އެ  މުން ވަކިވެއްޖެޤާމަތީން އެ މަ ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގ128ެ ނޫނުއަާސސީގެޤާމިދެންނެވި  ،ވެސް
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ޓަކައި ދެން ހުޅުހެންވޭރު ހެންވީމާ، އެކަން ކަނޑަެއުޅމަށްަޙއްޤުެވގެްނވާނެކަން. އެާނޔަްތތަކެއް ވެސް ހަމަ އި މީހަކަށް

 ނައިބު ަރއީސްަތކެއް ގިަނެވގެންދަނީ ކަމަށް  ؛ގިނަެވގެން ،ފަދައިން ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި

ށް ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ގެ. ކޮންމެ ީމހަކަވަންޏާ މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުަތކެއް އަދަުދ ކަނޑަެއޅުމު

 ގައިމު ނޑުމެންަނށް މި މަޖިލީހުން ހަމަޓަކައި އަުޅގަާނޔަތެއް ދިނުމަށްއިހެންވީމާ، ެއކަށީގެްނވާ ވަުރގެ ނުޖެހޭ. އެދޭކަށެއް

މަގުމަތީގައި ޅުން ވާ ބޭފުމުތައް ފުރުއްވާފައިޤާމިފަދަ މުހިންމު މަ، ނެ. ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީވެސް ކަނަޑއެޅިދާ

ނޫން. ައދި ބަލަން ބޭނުންވާނެ ވެްސ  ކަމެއް ުއމުގެ ެއްއވެސް ކުދިޮބޑު ަރއްިޔތަކު އެދޭނެޤަސަލާންޖަހަންއުޅުމަކީ މި 

ން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ެއކު މިކަން އަޅުގަނޑުމެ. ެއހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާވެސް ނޫން މަންޒަރެއް

ގެ މަޖިލީހަށް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރުމުގެ ބާުރ ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުން  އި މިކަންވަނަ މާއްދާގަ 102ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

އަިމއްލައަށް މުސާރަ ކަނޑައަޅާ ަބއެްއގެ  ،ކަމަކީ  ބޮޑަށް ރައްިޔތުން އިނގިލި ދިއްކުރަމުންާދ އެއް ށް އެންމެއަދިމާ

ެގން ވުޖޫދުކުރެްއވުނުއިުރގަިއ އި ންނަވައިނޫުނއަސާސީ ަމނިކުފާނު ތިތާ ޤާގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އައު 

މުތަކަށް މުސާރަ ކަނޑައެޅުުމގެ ބާުރ ޤާމިފަދަ މަ އި،ގެ ގޮތުަގއި މާއްާދއެއް ަކނޑައަޅަ ވަނަ މާއްދ102ާނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 ކަެމއް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަގައިމު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފަިއވަނީ މިއީ ދުސްތޫރުގެ ތެެރިއން އައިސްަފއި އޮތް

 އޮތް އަދި ކުރިއަށް މި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިއަށާރަޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ވަނަ ރައްސަތާރަވެސް 

ވެސް ނުބެލެވޭނެ. އެކަމަުކ  ަގއިމުކަެމއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަ ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ވެސް ކުރިނަވާރަ

ލާފައި އޮތް އިތަިއގެން އެކުަލވައްނޑުތަކަށް ފަވާމީ މިންގަގު ލްއަ އިނައަޅުގަނޑުމެން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމުކުރާ ބަ

ދުސްތޫރެއްގެ ތެޭރގައި ބަޔާންުކރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ، މިކަންތައްަތކުގެ ެތރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 

ބެސްޓް  ،ގޮތާއި ނިޔޭަގއި ޢަަމލުކުރަމުންދާކަންކަން ދު ވެސް މި ވިސްނާލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަްށ މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން

ނޫނުއަސާސީއަށް ޤާގޮތް. ޭއރުން މި  ޕްރެކްޓިސްާއއި އަދި މިހުރިހާ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން މިކަން އައިސްފައި އޮތް

 ނޫން ޓަކައި ވަކި ކަހަލަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށްބާވަތުގެ ކަްނތައްތައް ެއއީ މި ،ގިނަ މީހުން އަހުލުވެރިވެގެްނގޮސް ވަރަށް

ގަިއ ވެސް ޙަޤީޤަތު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު  އުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮގެން ކުެރވޭޤަ ގޮތަކަށް

ެވގެންދިޔުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ  ގޮތަކަްށ މިކަން ނާަޔތް ލިބޭނެއިވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މި  އި،ވަގުީތ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަ 

 އް. ކަމެ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ށަހެޅުމަށްޅުއްވި ހުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެ ންމެއަކު ވާހަކަފުުޅަގއި ވިލުފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ

 ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ާތއީދުކުެރްއވީތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އަނެއްކާ އަުލން ހުށަހެޅުމެއްތޯ؟
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 :ރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވންކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

 ނަމަ އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރިން ެއކަމަށް. ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅާފައިވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަށް ށް ބޮވަރަ، ށް ގެންދަން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އާދެކަރިޔާޟް ރަޝީދު ވަުގތީ ކޮމިޓީއައާދެ، 

 ޙިލްމީ. هللا ސަޢުދު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތިނަދޫ އުތުރުޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްފަިއވާ 

ހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މީގައި މީ

. އެއީ ހަމަެއކަިނ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައެއް އަދި ނެތް ދައުލަތުން މާ ވާ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާބަޔާންކޮށްފައި 

ްސ، ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގއެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސެކިއުރިޓީ ދިނުން ފިޔަަވއި އިތުރު 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުން މަޤާމުން  އި ވެއްެޖއްޔާގޮތުގަ  ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ދިނުމަކީ ހަމަ  ްއގެ މުސާރައެއް ވެސްވަރެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް އެ ވެއްޖެއްޔާކަމަްށ  ކުށްވެރިުނވެ ވަިކވެއްޖެ

ވެްސ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު  އެަލވަންެސއް ދިނުމަކީ އެންމެ؛ ނޫނިއްޔާ

ގޮތެއްަގއި ދައުލަތުން ދީފައި  . ޚާއްޞަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން މަގުމަތިވަމުންދާ ތަން

ހުންނަ ކަންތައްތައް ިނގުަޅިއގަނެގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެރަ ގޮތްތަެކއް ވަމުންދާ ތަން. މީކީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް 

ލަތްތަކުަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަްނ ހާއަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. ބައެއް ފަހަރަށް ބައެއް 

ތަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ.  ވެސް ދަށްެވގެންދާ ިއގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވުރެ ކުރަްއވާފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނ އާދަ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަން ކުރަްއވާފަިއާވ 

ރަްއޔިތުންނަށް  ،ވާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުްނ ޤައުމަށްލިއްޔަތުަތކެއް އަދާކުަރްއވާފައި  މަސްއޫވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ބޭފުޅަކީ

، އަދި މާޔަތްބޭފުޅުންނަށް ރަްއކާތެރިކަމާއި ހި ކޮށްދެއްވާަފއިާވ ޚިދުމަތުގެ ައުގ ވަޒަންކުރުުމގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން އެ

ލުކުރަންޖެހޭ ބޫން ގަެވސް ދޭންޖެހޭކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެ އިތުރަށް އެލަވަންެސއް ނޫނީ އިންޝުއަރެންސެއްއޭގެ 

ރަްއޔިތުންނަށް  ، ނޫނިްއޔާަޤއުމަށް ކޮށްދެްއވި މަަސއްކަަތކީ، ޙަޤީޤަތެއް. އެ ބޭފުޅުްނ ެއ ކުރެްއވި މަަސއްކަތަކީ 

އޮންނަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  އިކޮށްދެއްވި މަސަްއކަތަކީ ހަމަެއކަނި ނަމެއްގަ

 ޅުގަނުޑމެންނަށް ހަމަ އެބަ ފެނެއޭ އާދައިގެ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ކަންތައް ނުކުރާ ބީދައިން އަ ނީދަންނަވާލަންޖެހެ

ގޮުތަގއި  ގެއްލެއް އި ހަމަ އަވަސް ޙަމިކަމުގަ ތަން. މިހާރު އެހެންވީމަ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރަްއވާ
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ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ެއއީ ދެންމެ ކުަޑހުވަދޫ، ޮފނުވަިއގެން ވެސް ހަމަ އެދެން މި ބިލު ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް އަޅުގަނޑު

އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  ނޫނަކަށް ެވގެންދިއުްނ.ގާމި ބިލު މިރު އެ ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަށް ވީހާ އަވަަހކަށް ޤާ މެންބަރު

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނީ ބޫލުކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަނަކީ ހަމައެކަނި ރަކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ނޫނު ހަދަންޖެހޭ ބައެއް ނޫން. ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ގާފަނޑިޔާރުންނަށް ނޫނީ ރައްޔިތު

 ށްކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އިހަމަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގަ

ހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ހަމަ ފުރިބޫުލކުރަން. އެެހންކަމުން، މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ގަނޑު ގައަޅު

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުން ބު ރައީސްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ނައި

 މެންބަރު ސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރިއި ބަހު`. މަޖިލީހުގަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ކާތެރިކަމުެގ ޖެހޭ ރައްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިބުކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކަްށ ދޭން ،އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ޣަފޫރު ލްރު ޢަބްދުކުޅުދުްއފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަ ،އަރުވަން އޮތީ ބިލަށް. މި ބިލަށް ދެން ފުރުޞަތު

 އަރުވަން. ތުއަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަމޫސާ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނާޔަާތިއ އިއްވާަފއިާވ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ ލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަން ކުރަ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރައީސުޝު

 ވެސް އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ މެްނބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ޓަަކއި އަުޅގަނޑުބިލު ހުށަހެުޅއްިވ ކަމަށް ރައްކާތެރިކަުމގެ

 ހުރި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހި ދައުލަތްވަރަށް ބޮޑެތި ަމއްސަލަތައް އެބަލުގައި ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބި

ާއއި އަހަރދުވަހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓަރމެއް ފުރިހަމަކުރުން. ފަސް ދުވަހުގެތިން އަހަރު ދަންނަ އުސޫލަކީ

 ރެއިން ތިން އަަހރުގެ ޓަރމެއް ފުރިހަމަކޮށްފިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިބު މި ޢައްޔަންކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެތެ

 ންޖެހޭ އިނާޔަާތއިލިބެށް ވެްސ އެ ވެސް އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް ،ނަމަ

ކަން ރައްކާތެރިކަން މިހާުރވެސް ލިެބމުން އަންނަނީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު

ނާޔަތް ދޭން ިނންމާއިރުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއވި ބޭފުެޅއް ވެސް އިއެއް ުދވަހު އަާދކުރި މީހާައށް 

ެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މެދުގައި ުސވާލު  ނާޔަތަކީ ކޮބައިތޯދޭނެ އި އެއްުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކުރަްއވައިފިްއޔާ

ނާޔަތެއް ވެސް ެއްއވެސް އި ސް. ދައުލަތުގެ އެިކއެކި ުމައއްސަސާތަުކގެ ވެރިންނަކަށްއެބަ އުފެދޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

އިނާޔަތެއް ނުލިބޭ  ނިމުނީމަ ރމުޓަަނއިުބ ރައީސަކަްށ ެވސް  ،ނުދޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސަކަްށ ެވސް
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ވެސް.  ނައިބު ރައީސުން ވަިކކުރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިތުަރަކށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން މި މަޖިލީހުން ދެ

 އުޅެނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އިާނޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން ދޭން  އަނެއްާކ ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މި

އެއީ  .ވެސް. މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަްތ ދަންނަނީ ތިން އަހަރު

ނާޔަތާއި ، އެއީ އިނަމަ ދުވަހު އެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިފިއަހަރު ހަރުގެ ޓަރމެއްގެ ތެރެއިން ތިންއަ ފަސް

ތެރޭގައި ެވސް ތިން ނައިބު ރައީސުން  ގެއަހަރު މިދިޔަ ފަސްކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ 

ަފިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. މިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން އެ އެބަ ތިއްބެވި އިނގޭތޯ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ކުަރއްވާ

ން މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިމަތީ އުފެދޭ ސުވާލަކީ. ެދ ނައިބު ރައީސުން މިތަނު ؟އިނާޔަތާއި އެ ރަްއކާތެރިކަން ދެވޭނެތޯ

އުޅެނީ އަެނއްާކވެސް އެ  ިޅގެްނ މިވާުލކުރެިވފައިވާ ޒިންމާއާިއ ވާޖިބު އަާދނުކުރެވޭތީ. މިއަދު ހުށަހެހަ މަޤާމުން ވަކިކުރީ

ނާޔަތް ދޭން. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ަފއިސާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ޚަރަުދކުރެވޭނީ. ށް އިބޭފުޅުންނަ

ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަެމއް ިދނުން އެއީ ގޯހެްއ ނޫން. ކަހަލަ އި ބޫލުކުަރން ކޮންމެވެސް ވެސް ގަ އަޅުގަނޑު

ހުރިހާ ކަމެއް ދީގެން އަުޅގަނޑުމެްނ  ނާޔަތާއި މި، މާލީ އިއުމުރަށް މާލީ ރައްކާތެރިކަމާއި އްތޯ ތާ ސް، ކިހިނެއެހެންނަމަވެ

ތިބި ދޭންޖެހޭ ހަތަރު ބޭފުޅުން އެބަ ދުވަހުގެ ޓަރމެއްގެ ތެރޭަގއި އިނާޔަތްބޭފުޅުން ގެންގުޅޭނީ. ފަސް އަހަރުމި ހުރިހާ 

ން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިްނ ، ވިހި މިލިއަންއަމިލިގެ މައްޗަށް ފަނަރަ ވެސް އަހަރެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު

ލައްކަ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެްއގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ  އެބަ ޚަރަދުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދައްކަނީ ތިން

ިއްއޒަތްތެރި  ތީގައި އޮތް ސުވާެލއްވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ކުިރމަ ޤައުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ިމއީ ރައީސް. މިއީ މި 

ރަނގަުޅ  އެއީ އެންމެ ،، ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ކަމެއް ފާސްކުރާއިުރގައި ރައީސް. އެހެންވީމާ

ޔާ ވުރެ މަތިން ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއް ޖެހޭ. އަދި އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ނައިބު ރައީސަށްގޮތްތޯ ވިސްނާލަން އެބަ

ރމެްއގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ޓަ ފަސް ؛ދުވަހުެވސް ތިން އަހަރު މި ހުންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެސް. ެއއްެވސް މާލީ ނާޔަތެއް ޯނވޭ އެ މަނިކުފާނަކަށް ތިން އަހަރުދުވަސް ފުރިހަމަނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެްއވެސް އި

ުޅގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަން ، މިހުރިހާ ކަމަކަށް އަރިކަެމއް ނޯވޭ. އެހެްނވީމާއްކާތެނާޔަތެްއ ނޯވޭ. ެއއްވެްސ ރައި

ޓަރމެްއގެ ތެރެއިން  އަހަރުގެ ވެސް ފަސް ޖެހޭ މިކަން ފާސްކުރާއިރު. މިހާރުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަށްއެބަ

ނީ ލިބެމުން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުެގ ނާޔަތެއް އެ ދަތިން އަހަރުދުވަސް ފުރިހަމަކޮށްފިއްޔާ ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ އި

ދުވަހު ތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ެދ ާވހަކަ އިނގޭތޯ. ދެ އަހަރުނުކުރާ ނައިބު ަރއީސުންެގ ފުރިހަމަސުވާލަކީ ތިްނ އަހަރު 

މި މާ، ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަނުކުރާ. އެހެންވީނޫނީ ތިން ނައިބު ރައީސުން އެބައުޅޭ ދެ އަހަރު ނައިބު ރައީސުން

، މިކަން ށަހެޅިގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާހު އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުގަބޭފުޅުންނަށް އި

މު އި ނިންމުން އެއީ މުހިންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަްތކޮްށފަ ނިންމާއިރުގައި ީމގެ ބަދަލުަގިއ މިހިރަ ހުރިހާ ކަންތަކަށް

ނުކުރަންޏާ ވެސް ތިްނ އަހަރު ފުރިހަމަ ކެނީ. ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅަކުކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެ 
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މިހުރިހާ  ކަށް އެކަން ަވންޏާ. އެހެންވީމާ،ރައީސުލްޖްމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަލިބޭނެ އިނާޔަތްތަކެއް ހުންނަން އެބަޖެހޭ 

ވެްސ ހަމަ އެކަމަށް  ވަންޏާ ައޅުަގނޑުކަމަށް ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްަފއި ިމއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 

ވެްސ  ތެޭރގައި ގެއަހަރު މި ވޭތުވެިދޔަ ފަސް ،ތާއީދުކުރާނަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން

 ،ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. މިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން މި ފައިސާ ދެވޭނެތޯތިން ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެްއވި 

މިީއ ައޅުގަނޑުެމން ހަމަ ދެފަހަރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދައުލަތުން މި ރައްކާތެިރކަން ދެވޭނެތޯ

ކަެމްއ  ރައީސް. ބަެއއް ބޭފުޅުން ިވދާޅުވޭ ވަރަށް ނިކަމެިތކަމާ އެްއކޮށްނޭ އުޅެނީ. ދިރިުއޅެމުން ގެންދަނީ. އެވެނި

ރަްއޔިތުން އެއަްށވުެރ މާ ނިކަމެތިކޮށްނޭ އުޅެނީ  ރި ަރއީސް؟ނީ ިއއްޒަތްތެއުޅެ އިކުރަނީ. ކޮން ބައެއްތޯ އަރާމުގަ

 ން ރައްޔިތުންނަށް ނުދޭ އެއްެޗއް؛އިނގޭތޯ. އެ ވާހަކަެއއް ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެ

 ، ދައުލަތް ދަންނަނީ ފަސްހެްނވީމާިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ އެއީ އިނގޭތޯ ނޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ހޮވާ ވެރިން

ދޭ ހަމަ ވެސް މި މަޖިލީހުން އެބަ ދުަވސް ފުރިހަމަކުރީމާއަހަރުދުވަހުގެ ޓަރެމއް. ޭއގެތެރެއިން ތިން އަހަރު

އިތުރަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަްނ ންނަށް ެވސް ިއނާޔަތް. އަދި ޭއގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ ބޭފުޅު

، ައޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއް ުދވަހު ނޫނީ އެއް މަސްުދވަހު ނޫނިއްާޔ ންނަށް ވެސް އިނާޔަތް. އެހެްނވީމާއިވާ ބޭފުޅުކޮށްފަ

ދެ މަސްދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން ކުރީމާ އެ ހުރިހާ އިނާޔަތެއް ދޭކަށް އަޅުގަނަޑކަށް އެއްބަެހްއ 

 އްވި ފުރުޞަަތށް. ނުވެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ދެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ ތެރި މެންތްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު`. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް

 މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީީތވެ ހަމަ ޝުކުރު  މަށް އިާނޔަތާއި ަރއްކާެތރިކަނައިބުކަން ކުަރއްވާަފއިާވ ޭބފުޅުންގެ

އެކަމަކު ކޮމިޓީ  މި ބިލުގައި  ދަންނަވާނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމަށް.

ެއަބ ސްަގއި ށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ ބަހުކަމަ ހުރިހޭ މުއްހިމު ކަންތައްތަކެްއ ެއބަމަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެ

ތެރި މެންބަރު މު ވާހަކަފުެޅއް. ދެން ހަމަ ދެންމެއަކު ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްވިދާޅުޭވ. ެއއީ ވަރަށް މުހިން

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  ،އަބްދުލްޣްފޫރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން

ދެްއާވ ވާ ބޭފުޅުްނ، ނޫނިއްޔާ އިސްތިޢުފާމަޤާމުން ފައިބާަވޑަިއގަންނަ އިެއ މަޤާމަށް ހަމަ ވަަޑއިގަންަނވާފަ ،ކުރެްއވިޔަސް 
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ލަތެއް ދިމާވެގެން ، ނޫނީ ކޮންމެވެސް ހާކަމަށް ވޯޓު ނެގޭ ބޭފުޅުން ނިއްޔާ އެހެން ގޮތަކަށް އިތުބާރު ނެތްނޫ ،ބޭފުޅުން

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ދުވަސްޮކޅަކުން މަޤާމުން ވަިކވާ ބޭފުޅުންނަށް މި އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އޮތުމަކީ  ކުޑަ

 ،ހުރިހާ ކަމަށް ބަލާއިރު މި ތުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތާ،ނީާއއި ދިވެހި ރައްޔިހިނގައިދާނެ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނުވެ

ވަރަށް ެއކަށީގެންނުވާ ކަމެއްހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ިމ  ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު

ދުނިޭޔގެ ަތހުޒީބު މުޖުތަމަޢުގައި މިކަން ކަންތައްތައް އޮންނަ އުސޫލުަތކާ ެއއްގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ބަލަިއގެން 

އޮންނަ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދިޔައީމަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެެހން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެވސް. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެްސ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގަިއ ގެންދަން ބޭނުންވަންާޏ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ިމ 

ކުރަްއވަިއ، އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވުރެ ތަޖުރިބާ ބޮޑު، ގިނަ ދުވަހު ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި މި ކަންތައްަތއް ދިރާސާ

ކުރެްއވި ބޭފުޅުން މިކަންކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެގޮތަށް ކުިރއަްށގެންދިއުން ަރނގަޅު. ައޅުގަނޑު ގަބޫލެްއ 

ޒާމު މި އޮތް ގޮތުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ؛ ނައިބު ރައީްސކަން ކުަރއްާވ ނުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިާހރު މި ނި

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް، ނޫނިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ުކރައްަވއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަމާ 

ބަރު މޫސާމަނިކުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ހުށަހެޅުއްިވ ދެވިދާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެން

ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން، މީގެތެރޭގައި ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބެގ 

ޔަތާިއ އިނާޔަތާއި އަދި ރައްކާތެރިަކން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ވެސް އިނާ 

ރައްކާތެރިކަން މި ބިލު ފާސްވެގެންާދއިރު މީގެތެރޭަގއި ހިމެނުން ކޮންމެވެސް އުސޫލަކުން. އެއަށްވެސް ކޮންެމވެްސ 

ބާރު ވަިކވެފަިއވާއިރު ޢަދްލުއިންޞާފު  3ކަހަލަ ގޮތެއް އޮތުމަކީ ވަަރށް މުހިންމު ކަމެއް. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހަމަ އިނާޔަތްތަކާިއ ރައްކާތެރިކަން ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް ލިބިގެން އެބަދޭ ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރިއން ވެސް

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެންމެ  ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޫލުކުރާގައަުޅގަނޑު ، އެހެންވީމާމިހާރު. 

މަޖިީލހުގެ ރައީްސކަން ކުރަްއާވ  ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ކުިރއަށްެގންދަވަން ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ދައުުރ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ނިންމާ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާއި 

ރައްކާތެރިކަން އޮންނަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްަނންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

މަޤާމަށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހުށަހެޅޭއިރު، ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅަކާ އެ މަޤާމު ހަވާލުކުރައްާވއިރު، ެއ ނައިބުގެ 

ބޭފުޅަކު ހުންނެވި ގޮތަށް ނަާޒހަތްތެރިކަމާއެކު އެ ބޭފުެޅއްގެ މަޤާމު ނިމިގެންދާ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ 

ން އެއީ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ދެން އެ އޮންނަ ގޮތަށް ވެސް ހުށަހެޅިގެންދިއު

ނަޒާހަތްތެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ބަލާނީ ކޮން މިންގަނޑަކަށްޯތ ބަލާއިރު، ައޅުގަނޑުމެންނަީކ އިސްލާމީ ޝަރީޢާއަށް ހަމަ 

އޮތީ ހަމަޖެހިފައި  ލޯބިކުރާ ޤައުމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ ދަށުން މި

ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާ ިނޒާމު. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން ެއ މީހެއްެގ މައްަޗށް ޝަރްޢީ ޙުކުމެއް އަންނަ 
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ހިސާބުން އެ މީހަކީ އެއީ ުކށެއް ކުރި ކަމަށް ސާބިތު ިމ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ މިހާރު އޮތް 

 މި ކަންކަން ނިންމައިގެންނުވާނެ. ފޭސްބުކް، އެފްބީ، ޓްވިޓަރ ޫނނިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެހެން ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން

ގޮތަކަށް މީހަކީ ަނޒާހަތްތެރިަކން ނެތް މީހެއް ކަމަށް ކަނަޑއެޅިަޔކަސް އެއީ އަދި އެ މީހާ ގަިއަގއި ނަޒާހަތްތެރިކަްނ 

ޗެްއ ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ނެތީ ކަމަށް ެވގެންނެްއ ނުާވނެ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ އެއް 

މިއަންނަން އެބަޖެހޭ. ކޮބައިޯތ މި އިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މީހާގެ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކަކީ، ޝަރުތުތަަކކީ. ެއއަްށ 

ތެްއ ބަލައިގެން. ދެން އަޅުގަނުޑ ހަމަ އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން، މިހާރު ާރއްޖޭަގއި މި އޮތީ ަސގާފަ

އަިއއްސަ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރާ މީހުންނާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރާ މީހުންނާއި، 

ޤައުމުގެ ރައީސްކަން ކުރާ މީހުންނާއި، ނައިބު ރައީސްކަން ުކރާ މީހުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔަން އެބަޖެހޭ މިހާރު އެ 

 ޖަލަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް އަުޑއައްަސވާނެ، ދެންމެ މީހުން އެ މަޤާމު ނިންމާފައި ދާއިރު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ވެސް ހަމަ އެ ވިދާުޅވީ ހަމަ އެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، 

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ، ހެންވީމާއެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ެވްސ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަނުޑ ެއ ވާހަަކ ގެންނަން ހަމަ. 

ޤައުެމއްެގ ވެިރކަންކުރާ މީހުން، ގޮތުަގއި ިމކަންކަްނ މިހެން ވެގެންެނއް ނުވާނެ. ރާއްޖެ ކަހަލަ ުކޑަުކޑަ  ބޫލުކުރާގަ

ކަން ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ަވރަށް ރަނގަޅަށް ަބއްލަވާަފއި ީއސް ގެ ރަަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުކުރާ މީހުން، ފަނޑިޔާރުކަން

ނެތް މިންވަރަށް ، ެއްއވެސް ޝައްެކއް ކުށެްއ ކޮށްފި ކަމަށް ޔަޤީންވެ  ،ބޭފުޅުންގެ ަމއްޗަށް ކުްށ ސާބިތުވެ އެ

ނަގޅު ހިނދަކު އެ ޭބފުޅުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ޮގޅިއަށް ގެންިދއުމަކީ ރަ ކަނޑައަަޅއި ޝަރީޢަތުން ހުުކމެއް ނުކުރާހާ

ބޫލުކުރަނީ މިއަދުެގ ތަނުަގއި ައޅުަގނޑު ގަ އޮތް ހެންވީމާ، ކުރިއަށްޫބލެއް ނުކުރަން. އެކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަ

ގޮތަށް ސަރުކާރުން ވެސް މިކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އިންސާފު ލިބޭނެ 

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ގެންދަވާެނ ކަމަށް. ވަރަށްކަންތައްތައް ކުރިއަށް 

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ރި  ިއއްޒަތްތެއަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ނައިބު ރައީސްގެ ިބލަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ން ބަހުސްކުރާ އަޅުގަނޑުމެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު 

ގިަނ  ނާޔަތްތަެކއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިގެންވާ ބިުލގައި މާބޭފުޅުންނަށް އި ކުރުމަށްފަހު ނައިބެއްގެ ގޮތުަގއި ރިޓަޔަރކުަރްއވާ

ަހގަކުަރން އެކަން. އެހެންނަމަވެްސ، ކަންކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކަށް ހުށަހެޅިފައެްއ ނެތް. އަޅުގަނޑު ފާ
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ބޭނުންާވ  ކެްއ ހުރިއްޔާ ހިމެނިގެން،ބޫލުކުރަނީ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގަިއ ފާހަގަކުެރޭވ މުހިންމު ކަންތައްތަގަ އަޅުގަނޑު

ްއ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެހިމަޔާތްތަކާއި އަދި ެދވެންޖެހޭ އެލަވަންސްަތކެއް ެދވިގެންާދނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި 

 5ހަމައަށް  ނެވި ރައީސް ިއބްރާހީމް ޞާލިޙާމިހާރު ހުން ،ހަމައަށް ފަހުން މިއަދާ . މި ޤާނޫނުއަސާސީ އައިއެބައޮތް

ލައްަކއެއްހާ ރުފިޔާ ރިޓަޔަރކުުރމަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި  ރައީސުން އެބަތިބި. ކޮންެމ ބޭފުޅަކަށް ދޮޅު

 ކަމެއް ފުރިހަމަނުވާ އެތައް  އެބަޖެހޭ. އަސާީސ އެަތއް  ންއަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ެވސް ހަމަ އެލަވަންސްަތއް ދޭ 

ގޭތެރެއަްށ ލައްަކއެއްހާ ރުފިޔާ  2ކަން ކޮްށފައި ހަމަ ފައިބާއިރަށް . ރައީސް ލައްކަ ރައްޔިތުންެނއް އުޅޭ މި ޤައުމުގައި

ވީ އަސާސީ ކަންކަން ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ިމދެންނެ ވައްދަން އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ އިންސާފުވެރި

ލައްަކ ރަްއޔިތުން ހަމަނުާވ  ަލއްަކ ރަްއޔިތުންނެއް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި. ހަތަރު ވެސް އެތައް ފުރިހަމަނުވާ ހަމަގައިމު

މިހެން އޮތް ތަނެއްގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްަދނީގައި ވަރުހުރީތީ މިކަންކަން  ،މި ޤައުމުގައި

 ބޫލުކުރާނެން ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ައޅުގަނޑު ގަމިދެންނެވިހެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑެތި އެލަވަންސްތައް ދޭ ،ށްފުރިހަމަނުކޮ

މުތައް އެއްެޗއް ދޭންވާނެ. ދަުއލަތުގެ މުހިންމު މަޤާ ވާނެ. ކޮންމެވެސް ސް، ދޭންކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެ

ނުވާނެ. އެހެނަސް އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮަތކަްށ ެވގެން ކީ ެއއީފުރުއްވުމަށްފަހު އާަދއިެގ މީހެއްެގ ގޮުތގަިއ ދޫކޮށްލުމަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ، ގިނަ މެންބަރުން  ވާަހކަިއގައިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށްދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި

ެއީއ  ދެެކވެނީ. މި ާނޔަތްތަކެްއ ދޭ ވާހަކައެލަވަންްސތައް، ޮބޑެތި އި ށް ބަލާއިރު ބޮޑެތިހަ ވިދާުޅވާ ރޫ ވާހަކަިއަގއި އެ 

ވާނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ . އެހެންނަމަވެްސ، އެްއޗެއް ދޭްނވާނެ. ދިނަްސ ދޭންބޫލުކުރެވޭނެ ކަންަތކެއް ނޫންމުޅިން ގަ

ނަިއބު ރައީސްކަން ކުރުމަށްފަހު ، ކުރުމަށްފަހުކުރަންޖެހޭ ރައީސްކަން ބޫލުގަ ވަަރކުން. މީަގއި އިޤްތިޞާދުަގއި ވަރުހުރި

ކުރުމުގެ ފުުރޞަތު އެބައޮތް. އަުޅގަނޑަްށ ގެ ދައުރު ނިމުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަސައްކަތް އަހަރު ، ފަސް ވެސް

މިފެންނަނީ މިހާރު ހަމަގައިމު ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެބަ ވަަޑއިގަންަނވަން އެބަ މަސައްކަތްކުަރއްާވ ރާއްޭޖގެ 

ރަްއވާ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެްއ. ކުރީގެ ަރއީސުން. ނައިބު ަރީއސުން ވެްސ މަސަްއކަތްކު

އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުިރއިރު ައޅުގަނޑުމެން ިކޔަމުންދިޔަީއ އެމެރިކާގެ ޤާނޫުނއަސާީސ 

ނެއް ނޫން. ބަލައިގެންނޭ. އެމެިރކާގެ ގާޫނނުތައް ބަލައިގެންނޭ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކުރަނީ. ކަްނ ހިނގަނީ އެހެ

ރަީއސުން؛ މިހާރު  5 މިދެންނެވި، މިދެންނެވިހެން މި ހުރިހައި ރައީސުންއެހެންވީމާ، މިއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން 

ރައީސުން ވެސް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަންނަވަން މަސައްކަްތކޮށްފި  4ރައީސުްނ، ެއ  4އެ ތިއްބެވި 

. އެބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަަޑިއެގންނެވީމަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ލިބޭ އެލަވަންސްތަާކއި ނަމަ އައުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑު

ޭއގެއިތުރުން މަޖިލީހުން ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ވެސް އޭެގއިތުރަށް އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނީ މިތަނަށް  މުސާރަ،

ންނާ އެ ބޭފުޅުންނާ ތަފާތުވޭ. މިއީ ފުށުއެރުންތަެކއް. ކާރުަގއި ސެިކއުރިޓީއާ އެްއޮކށް. އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގާނޫނުަގއި ެއއްޗެހިތަެކއް މި ލިޔަނީ ކޮންމެހެން އޮޅުަވއިލަިއގެން ޭއގައި ފުރުޞަުތ ހުރީތީ އެއިން ވަދެގެން 
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ށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތަްއ ކުރާކަށެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުކުރަްނ ވާހަކަދެކެޭވއިރު މިކަންކަމަ 

ވިސްނަންޖެހޭ، ރިޢާޔަތްކުރަްނ އެބަޖެހޭ. ދެން އަުޅގަނުޑމެން މިތާ އެބަ ވާހަކަދެެކޭވ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެްސ އެލަވަންސްތަެކއް ދޭން. ޭދންވީ. ދެވެންޏާ އަުޅގަނޑުމެްނ ދޭންވީއޭ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ްނގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުަރއްާވ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދޭންވީ. ނައިބު ރައީސުންނަށް ވެސް ޭދންވީ. ރައްޔިތު

އެކަމަކު ދޭންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދެވެންޏާ. ައޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް 

ޅޭ ހަމަަގއިމު ވެސް. ފާހަގަކުރިހެން، މި މާލޭަގިއ ކުލި ނުދެއްިކގެން އުޅޭ އެތައް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނެްއ އެބައު 

ކިހިނެއްޯތ  ކޮޓަީރގެ އެޕާޓްމެންޓެއް ހިފަިއގެން 2 ،ޮކޓަރީގެ 3ވިހިފަންސަވީސް ހާސް ރުިފޔާ، ސިވިލް ސަރވަންޓުން 

ހާސް ރުފިޔާ ގެއަށް ގެންދާކަށެްއ  15ކުލި ދައްކާނީ. ސިވިލް ސަރވެންޓެްއގެ މުސާރަ އެންމެ މައްޗަށް ދިޔަަޔސް 

 30ަގއި އަޅުގަނޑުމެން މާ މޮޅެިތ ެވގެން މިތާ ތިެބގެން ައުޅގަނޑުމެންެގ ބަޖެޓަކީ ނުލިބޭ. މިހެން އޮތް ތަނެއް 

ބިލިއަނަށް ވާތީވެ މާ މޮޅު ވާަހކަތަކެއް ަދއްކަންެވގެން، މާ ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކަށް ވެގެން އައިްސ މިތާ ރައީސްކަން ކުރެްއިވ 

ހެޔޮ އެދުންތަކެއް ހޯދަންވެގެން މިތާ ތިބެގެން ބޮޑެތި  ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަިއގެން އެ ބޭފުުޅންގެ

ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅިޔަސް ެއއީ ެއކަން ވާންޖެހޭ ގޮެތއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ުނކުރަން އެކަެމއް. ައޅުގަނޑު 

ބު ރައީސުންނަށް މިދެންނެވިހެން ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ރައީސުންނަްށ ވެސް، ނައި

ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެަބޮއތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެންެނވުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތީތީ އެ ބޭފުޅުން މި 

ވަަޑއިގަންަނވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތައް މިހެން އޮންނައިުރ، މިއީކީ އެންމެ އިންސާފުވެިރ 

ގަޫބލެއް ނުކުރަން. މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާއިރު، ރަނގަޅަށް ވިސްނައި ބަލާފަިއ  ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު

މިކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ހަމަ މިހެން ތިބެލާފައި އެލަަވންސްތަކާއި ޮބޑެތި އިާނޔަތްތައް ދިނުމަކީ މިީއކީ އެންެމ 

ޙަލާގައި ވާހަކަދެެކޭވއިރު ފުޅާ ގޮތެްއަގއި މިކަމާ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމުަގއި ައުޅގަނޑު ނުދެކެން. މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރު

މަޝްވަރާކުެރވިގެން، ރަނގަުޅ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ރަނގަޅަށް ނިންމާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއިއަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް. 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ކަާވިއރު ކަފުޅުދައް ޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް ވާހަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ަބއެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ހުށަހެ

ފެނުނު މި ނުކަށްވެސް އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ ދައްަކވާއިުރ، މާލީ އިނާޔަތެއްގެ ވާހަކަ ެއބަ ދައްކަވާ. އަުޅގަނަޑކަށް ެއއްގޮތަ 

ޒަތްތެރިން ގެ ިއއްތުއިޞްލާޙަކުން މާލީ އިނާޔަެތްއގެ ވާހަކަ ިލޔެފައި އޮތް ތަނެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ީމަގއި ދައުލަ

އިވާ މީހަީކ ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިބުކަން ކޮށްފަ  1ެގ )ހ(ަގއި، ގާޫނނުގެ 2އައިޓަމު 

ައކުންނެްއ އްހެން. އެދައުލަތުގެ ިއއްޒަތްތެރިްނގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކޭ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެ

ނޫން.  މެއް ވެސްކަޔަތަކަށް ެއްއވެސް ބާރެއް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މާލިއްޔާއިން ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މާލިއް

 ަރއީސްކަްނ މަސްުދވަސް ވިޔަްސ، އަހަރެއްކަުމގަިއ ިވޔަސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަނއިބު 5އެްއ މަސްދުވަސް ިވޔަސް ައދި 

ރަން. މި ެމއްހެން ކުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަކުރެްއވި ބޭފުޅަކަށް މިވަުރގެ ިއއްޒަެތއް ދިނުން އެއީ އަޅު 

ެގ ުޅގަނޑުމެންމަޖިލީހުން ވެސް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ. އާދެ! މި މަޖިލީހުގައި އަ

ޅުންނަށް އެބަލިބޭ ފުއަހަރުގެ ދައުރެއް ނިްނމަވާ ބޭ 5ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެެރިއން 

 5ންމެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ މި ަދްއކަނީ. އެހެންވީާމ، ކޮ 85މާލީ ގޮތުން.  30އަހަރު ވީމަ މުސާރަިއެގ % 55

ުކ ން. ެއކަމައަހަރަކުން ެއއް ފަހަރު، ެއ އިތުރުެވގެން އެބަދޭ ދައުަލތުގެ ހަމަ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުވާ ޚަރަދުވު

ކަ. ދެން އް ދޭ ވާހަބު ރައީަސކަށް، ހަމައެކަނި މީގައި މި އޮތީ އެ ބޭފުޅަކަށް އިްއޒަތެއަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ަނއި

ން އެީއ ނަމަ ދިނު މި އޮތީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ެއ ބޭފުޅަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުްނފުޅުވެއްޖެ

ަނވާފަިއ، ތެރޭ ރަނގަޅަށް ކޮމިޓީގައި ވިސްވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއްހެން. މިއާ ދޭ

ަހަކ ވާކޭތީވެ އެ ބަހުސްކޮށްފައި މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ނިންމުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ސަލީމު ރު. މިހާހިސާބުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ްށ  ުމގެ ބިލަތެރިކައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަން ކޮށްފަ

 ފަރާތަްށ ށަހެޅުއްވިަވއި ނިމުނީ. ބިލު ހުއަރުމެހައި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެްނނެވި އެން

ްސ ވެއެހެންނަމަވެސް އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .އަޅުގަނޑު ރުވަން ވަގުުތ ދަންނަވައިލާނަންބަސް އަފަހު

ޑާ  ދަނީ އެޖެންމިއަުޅގަނޑު ދެން ެއކީަގއި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން.  ވަަޑއިގެންނެތުމާ

 ންނަވާލަން.އަށް. އާދެ! ނިމިދިޔަ ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯޓު ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަ 8 އައިޓަމު

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .8
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކޮމިޓީަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ،އުުމގެ ބިލުގެނަ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙުރާއްޭޖގެިދވެހި) 2011/3ނޫނު ނަންބަރު ގާ -8.1

ށާއި ންބަރުންނަޮގތުގެ ރިޕޯޓު. ކޮމިޓީތަކުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

. ނގައިގަތީހިހަމަ މި ލަން. މަޖިލިސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ފެށިގެން މިއަދު ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާއިްއޒަ

 މިޓީތަކުން މި ަވުގތަށް ބަލާފައި ކޮ ،ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހާޒިރީން އެބަފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް

ވާ ބޭފުޅުްނ ޑަިއގަންނައަދި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިވަ  ިއ،، ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނާއިހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާ

ހައެއް. ބޮޑު ފަސޭ ށްތިއްބެވުަމކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބޭ ވަރަ މުގައި ވަގުތު ޖެހޭއިރު ވަޑަިއގެންމަޖިލީހުގެ މާލަ

އިލާނަން. ބަލަ ަޅކުޅުގަނޑު ކުަޑުކޑަ ަވގުތުކޮއަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ލުއިވާނެ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، އަ 

ރަކަށް  އެ މެންބަފުރުޞަތުެއ ން އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިންނެވިްއޔާ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ

ގެ ދަށުން، 8.1އިޓަމު އެޖެންޑާ އައަރުވާނަން. އަުޅގަނޑު ކުަޑުކޑަ ވަގުުތކޮޅަކަށް މަޑުކޮށްލާަނން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ަޤއުމީ  ،ލުގެނައުމުެގ ބިްޞލާޙުޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ ގާނޫނު( އަްށ އިދިވެހިރާއް) 2011/3ނޫނު ނަންބަރު ގާ

އިކަރަދޫ ވަ ދެްއވާނީ، ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި

 ރުވަން. އަްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުމް. އަޅުގަނުޑ އިނާޡި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނާޡިރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަިއކަ

ނޫނު( ައްށ ާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ގާދިވެހި) 2011/3ނޫނު ނަންބަރު ގާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

މިޓީަގއި ގަނޑުމެން ކޮޅުގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު އަ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގެަނއުމުގެ ބިލު ޤައުީމ ތަރައްޤީއާއިޞްލާޙު

ވަރަށް  ންކޮމިޓީ ގެންއަޅުަގނޑުމެ ،މަސައްކަތް ކޮށްފަިއވާނީ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ޞްލާޙުތައްހުރި އި ފުރިހަމައަށް މިކަމުގައި އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ކޮަބިއކަމަށް ބަލައި ެއކަމަށް ގެްނނަން

ރުން މެންބަ 8 ،ވަނީލާފައި ވާީނ. ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއެގންފައިއަުޅގަނޑުމެްނ ރިޕޯޓު ނިންމައި ފަހުގެނައުމަށް

 ށަހެޅުނީ. ރިޕޯޓު ހު ލާފައި ވާނީ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮމިޓީކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފައިަނލްވެ ނިންމައި ހާޒިރުވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު( އަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ) 2011/3ނޫނު ނަންބަރު ގާތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

މި ؛ ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ގެަނއުމުގެ ބިލު ޤަުއމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވިއިޞްލާޙު
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ްއ ންނަށް ފޮނުވާފަ. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެތްތެރި ެމންބަރުގައި އިްއޒަ 2019ރީ ފެބުރުވަ 11 ޓް ވަނީރިޕޯ

ގަިޑއިުރގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު  1ލަ ވަނީ ޖުމުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި ހުލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަ

 16ޓީއަށް ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާިސކު  47ޓާިއ މިނެ 22އެމަށް ލާނަނަން. ޕީ.ޕީ.އަުޅގަނޑު ދަންނަވައި ގޮތް  ކަނޑައެޅިަފިއވާ

ސިކުންތު. އަދާލަތު  2 ޓާއިމިނެ 3ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޭއއަށް  24މިނެޓާއި  14ިސކުންތު. އެްމޑީ.ޕީއަށް  43މިނެޓާއި 

. ިއއްޒަތްތެިރ މިނެޓު 3ވަަޑއިނުގަންވަނާ ކޮންމެ މެންބަރަކަްށ ކަށް ނިސްބަްތވެ ވަކި ޕާޓީއަ މިނެޓު. 3ޕާޓީއަށް 

މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަްނ  ގަތުމަށް ދަންވަން. މި ރިޯޕޓަށް ެއއްވެްސ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައި 

ސްގެ މަރުޙަލާ ވޭ. އެހެންވީާމ، މިހިސާބުން ބަހުކުރަްއވާފަެއއް ނުިއގެން އަުޅަގނޑަށް އިޝާރާތްވަޑަ ބޭނުންފުޅުވެ

، ެއ މާއްދާެގ ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 3ގެ (ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 75ަގވާއިުދގެ ނިމުނީކަމުގައި ދަންވަން. މަިޖލީހުގެ 

ރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މުލަކު ދާއިރާގެ  ،ންގޮތުގެ މަތީ ވާ)ށ( ގައި

ނޫނު( އަްށ ސިީޓގެ ގާޔުިނވަރ އުމީޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2011/3، ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަނަ  ކިޔުން އިއްވަން. މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ  3ބިލުގެ ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު

 ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަން ދަންނަވަން. 

ނޫނުައސާީސެގ ގެ ޤާރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާށް. ިދވެހިއަ 8.2ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{8.2}

ގެ ފަހުން  2018 ބަރުނޮވެން 17، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުނ116ް

ކާުރގެ ސަރު ،ސަލައުފައްދާފަިއވާ ުވޒާރާތަާކއި ެއ ވުޒާރާތަުކގެ މަސަްއކަތުގެ ދާއިރާތަކާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާަފއި މައް

ށް ޓް މަޖިލީހަމި ރިޕޯޓް. ރުބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯމިންވަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ

ެގ އިރާލުފުށީ ދާވި ،އްރިރުކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤަެދްއވާނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ންަބރަށްރަޝީދު. އިއްޒަތްތެރި މެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

މި ސަރުކާރަށް އައުމާ ގުިޅގެްނ  ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ރައީސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ރައްޔިތުްނގެ  ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަިއ،ރައުފައްދާފަިއވާ ުވޒާރާތަާކއި ެއ ވުޒާރާތަުކގެ މަސަްއކަތުގެ ާދއިރާތައް 

، މިކަން މިކަން އޮންަނ ގޮތް. އެހެންކަމުން ލަފައެއް އެރުވުމަީކ ެއއީ ޤާޫނނުއަސާސީަގއިމަޖިލީހުން މިކަމުގައި ފެންނަ 

ނުއްވާަފއިވާ ލޫމާތުގެ އަީލަގއި ކޮމިޓީން ވަނީ ަރއީސުްލޖޫމްހޫރިއްޔާ ފޮބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ިލބިފައިވާ މަޢު

ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ން އެގޮތަށް އޮްނނަންޖެހޭނެކަތްތައް އެ ވިދާުޅވި ގޮތުގެ މަތީވުޒާރާަތކާއި އެ ވުޒާރާތަުކގެ މަސައް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަެލއްވީ، މި ކޮިމޓީ ރިޕޯޓް ބައްަލވައި. އެހެންކަމުންނިވަޑަިއގެން، ެއގޮތަށް ނިންމާފަފެ

އެއާެއުކގައި މި މަސައްަކްތ  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާަތއް. ހަމަމިހާރުގެ މި ވުޒާރާތަކުގެ މަަސއްކަތާއި  ،ނެ ފެނިވަޑަިއގެންނަވާ
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މިހާރު އަުޅގަނަޑށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގަިއ  ،ަޓކަށް ވެފައި ރަަކށް ގިނަ ދުވަްސވެފަިއވާ ރިޕޯޓަކީ ފުޭދވަމި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯ

، ވުޒާރާތަކަށް. އެއަންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް އް ވެސް ވަީނ އަިއސްފައި އެފަހުން އިތުރު ބަދަލުތަ މި ކޮމިޓީން ނިންމި

ބަދަލެއް ެއބަޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން. ދެން މިކަން  ، އެއަންނަ ބަދަލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ންކަން ގެ ކައަާސސީން މި ބުނާ ވުޒާރާަތއް ހިންގުމުއިުރަގއި މުިޅ ދައުލަތުގެ؛ ޤާނޫނުމިގޮތަށް ކުރާ

ޢަމަލުކުރާ ުއސޫލަށް ބަލާއިރުަގއި ެއއް ުވޒާރާއިން ކުރާ ކަންތައް އެހެން ، ޚިދުަމތް ދިނުމުގައި ގެންދިއުމުަގއިކުރިއަށް 

ކަމެއް. މިހާރު ބައެްއ ވުޒާރާަތކުަގއި ހުރި ބަެއއް  ންމުވެސް ހަމަ މުހި ވުޒާާރއަކުން ނުކުެރވޭ ގޮތަްށ އޮތުމަކީ

 ބޮޅުން އޮތްހެންވީމާ، މީަގއި ވަރަށް އޮޅުން. އެޒާރާތަކަށް ވެސް ބަދަުލވެފަން ވުމަސައްކަތްތައް ވަނީ އެހެ

ކަންތައްތަެކއްކަން ވެސް ައޅުގަނޑަށް ފާހަގކުެރވޭ. އެެހންކަމުން އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި މަސައްކަްތ 

ުށަގިއ ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ވެްސ މިނިސްޓްރީގެ ދަ އެބަކުރަން. އެއީ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީ ުއވުމާ ގުިޅެގން އެ

ވަނީ؛ މިހާރު  ން މިކަންކަންހެންވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީޮގއްަސވަނީ. އެވަނީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ބެހިގެން

ޓް އުފެދުމާ ގުިޅެގން ބައެއް މަަސއްކަތްަތއް ައއިއްސަ. އަެނއްބައި މަަސއްަކތްތައް ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރ ޓްރާންސްޕޯ

ބަެއއް ކަންކަްނ  ވެސް ުޓައރިޒަމުގައި  ން ހިންގާ ބަެއއް ކަްނކަންހަމަ ެދން އެާއއެކު ުޓއަރިޒަމުސް ޮގއްސަ. ވެ ދަށަށް

. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފަކުރިން އޮތަސް މިހާރު ބައެއް މަސައްކަތް ވަނީ އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓްރީ

ހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ ވެސް ވަރަްށ ލުތަްއ ދިވެ. އެހެންވީމާ، މި ބަދަވަނީ އަިއސްފަ ބަދަލުތަކެއް

މިއާެއކުަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ިމ އި ައޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެން. ހަމަގޮުތގަ  ގެންމު ކަމެއްމުހި

 ވާ ެއއްބާރުލުން.ން ދެއްގެންދިއުުމގައި ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުސައްކަތްތައް ކޮމިޓީން ުކރިއަށްމަ

މުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ދަންނަަވން. އަދި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއެހެންކަމުން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު 

 ޓް ހުށަހެޅިއްޖެކަމުގައި ދަންނަވަން. ހިސާބުން މި ރިޕޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންވަން. މި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތް ހަލުވިކުެރއްވުމަށް މުޤައްރިރުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ

ތަުކގެ އެއާެއކީަގއި ކޮމިޓީސަްއަކތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަގެންދަވާ މަކުރަްއވަމުން

ތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ގައި އިްއޒަތް 2019ރީ ޖަނަވަ 16ޓް ވަނީ މެންބަރުން ވެސް. މި ރިޕޯ

. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ތަމްީސލުކުރަްއވާ ކޮންމެ ިސޔާސީ މިެނޓު 30އްވުމަށް ކަނަޑއެިޅފައި ވަނީ ޖުމުލަ ކުރެބަހުސް

ން ނުަގންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިވަަޑއި، ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެ މެންބަރަކަށާއި 1ޕާޓީއެްއގެ ފަރާތުން އިއްޒަތްެތރި 

ތުންނާިއ ފުރުޞަތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާ ގެޓުމިނެ 5މެންބަރަކަށް. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  1

ންނަާވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގައަމިއްލަ ގޮތުން ވާހަކަ
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ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ  116ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހި

ގެ ފަހުން ުއފައްދާފައިާވ ުވޒާރާތަާކއި ެއ ުވޒާރާތަުކގެ މަސަްއކަތުގެ 2018ޮނވެންބަރު  17އިޚުތިޔާުރގެ ދަށުން، 

މިީޓން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެއްވެްސ ދާއިރާތަކާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުާވފައިވާ މައްސަަލއިަގއި ކޮ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުުރޞަތަކަށް އެިދވަަޑއެއްުނގަންަނވާ. އެހެންވުމާެއކީަގއި މި ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުަގއި 

ން. އިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯުޓ ގަޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަ

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓަްށ 

އެހުމަށް ހުރި މަސައްކަތް ފިޔަަވއި ދެން އެހެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާހިސާބުން މިއަދު މި ނިމުނީ. 

ިލސް ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް މެދުަކނޑައިލާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދާނީ މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު މަޖި

 ގަިއ. ެއއީ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެުހމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން. 1:30

 

 ]އަށް  13:33އިން  10:02 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:[

 (އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރިޔާސަތުގައި 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު އަރިހުން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޢާއްސަަވއިދެްއވުން ެއދެން އަމީންއާދެ! ވޯޓުރަނަގބީލު ޖަ`. 

 40ތަުކގައި އިށީނެދވަަޑއިގެްނ ކާޑުކޮޅުތައް ޖައްަސވާލަދެްއުވން އެދެން. މިހާތަނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅު

އޮތް. ެއ ންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއެއް އެބަމެންބަރުން. މިހާރު އަޅުގަނޑު އޭގެ ކުީރަގއި ދަ 43މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި. 

އެހުން. މި އައިޓަމް  ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށްވޯޓަްށ އެހުމަ -9 އާދެ! އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރުވާހަކަައކީ، 

ގަިއވާ،  9.3އެޖެްނޑާ އައިޓަމް  ،ލާނަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިންއަްށގެންދިއުމުގެ ކުރިން ދަންނަވައިކުރި

ލާޙު އިޞްބިލަށް  . މިވަގުތު މިހާރު މި ވަނީ ހަމަވެފަލާޙުގެަނއުމުެގ ގެ ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް އިޞްދިވެހިރާއްޖޭ

 ލިބިފައިވޭ. ނަމަވެްސ، މި ބިލުގައި ތަޢާރުޟުތައް ހުރި ާތއީދު  ،އިސްލާޙެއް ހުށަހެޅި 2ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި 

ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި މި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ކަމާއި އަދި

ލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ްއ އިޞްލާޙު އިތުރަށް އިޞްާލޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެ ިއޞްއިވާ އެބިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ

ވެސް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ، ެއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެްސ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގައި ހިމެޭނ 

ެއްއގޮތަށް  ބޭފުުޅންގެ މަޝްވަާރއާ މިއަދު. އެއަުޅގަނޑު މަްޝަވރާކުރިން  ންޓްރީ ގުރޫޕުތަކުގެ ީލޑަރުންނާޕާލަމެ
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ީނ ޚިދުމަތުގެ ބިލު އިތުރަށް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫ 89ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަށް މިޓީށް އަޅުގަނޑު ަގސްތުކުަރން. އާދެ! މިހާރު ކޮއެހުމަ ލާޙުކުެރއްވުމަށް އަނބުާރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ޯވޓަށްއިޞް

އަށް ރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވކަމުގައި ިވޔަސް، ކޮމިޓީމެންބަރުްނ ހާޒި 41އެހޭނެ  ފޮނުވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ޯވަޓށް

މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ  ،، އާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއެހިދާނެ. އެހެންވީމާ  ފޮނުވާލުމަށް އަުޅގަނޑަށް ޯވޓަށް

ތުްނެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނީ ިޚދުމަތުގެ ބިލު ރައްޔި ،ހުމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަށް ފޮނުވުމާމާއްދާގެ ދަށުން އަނބުރާ ކޮމިޓީ ވަނ89ަމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 .ފެނިވަޑަިއގަންވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނުއާދެ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 38. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ . ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭނ1ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އެހެންަކމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު އިތުރަްށ  ،މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 އަްށ އަނބުރާ ފޮނުވިއްޖެކަުމގައި ދަންނަވަން. ވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީދިރާސާކުރެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އްސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މުލަކު ދާއިރާގެ އި  ،ގަިއވާ 8.1އާދެ! މިއަުދގެ ޖަލްާސގެ އެެޖންޑާ ައއިޓަމް 

ޓީެގ ގާނޫނު( )ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުީމ ޔުނިވަރސި  2011/3 ގާނޫނު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ

 ލު އިތުރަށް ބިަވގުތު މިހާރު މި ވަނީ ހަމަވެފަ. މި ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިަލށް ވެސް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ އަށް އިޞް

ވަނަ  89ާވއިދުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަ ،ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވާތީ ލާޙުކުެރއްވުމަށް މިއިޞް

ޅުގަނޑު ހުމަށް އަ އެ އަށް ފޮނުވުމަްށ ވޯޓަށްޙު ކުެރއްވުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީލާދާގެ ދަށުން އެ ބިލު އިުތރަށް އިޞްމާއް

 ،ފައިވާ ށަހަޅުއްވާތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހުމުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ،ކުރަން.  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންގަސްތު

ލު ަރއްޔިތުްނެގ ލާުޙެގނައުމުގެ ބި)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞް 2011/3 ނަންބަރުގާނޫނު 

ންބަރުންނަށް މެމެދު އިްއޒަތްތެރި  އަށް ފޮނުވުމާމާއްދާގެ ދަށުން އަނބުރާ ކޮމިޓީ ަވނަ 89މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

  ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން. ނުފެނ39ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 41އަދަދު؛ 

. 39؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ތެރި ގެ އިްއޒަތްއެހެންަކމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މުލަކު ދާއިރާ .39ލަ؛ . ޖުމ20ުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސްކު

ިނވަރސިީޓގެ ޔު)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ  2011/3 ، ގާނޫނު ނަންބަރުމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނބުާރ އަށް އަކޮމިޓީ އުމީ ތަރައްޤީޤަލާުޙގެަނއުމުގެ ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ގާނޫނު( އަށް އިޞް

 ށްފަހު( ފޮނުވިއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް މްހޫރިއްޔާ  )ހ( އިން ރައީސުލްޖުވަނަ މާއްާދގެ 116ނޫުނއަސާީސެގ ޤާއާދެ! ދެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ 

ުކެގ ެގ ފަހުން އުފައްދާފައިާވ ުވޒާރާތަކާިއ އެ ުވޒާރާތ2018ަބަރު ނޮވެން 17ދޭ އިޚްތިޔާރުެގ ދަށުން ލިބި

ުރ ބަލާ ވަކުރާ މިންސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާ  ،ުގޅޭގޮތުން ފޮނުްއވާފަިއވާ ަމްއސަލަ އިރާތަކާތަުކގެ ދާ މަސައްކަތް

ތަްށ ގޮިއގަންނަވާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ިނންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެޖުމްލަ އަދަދު؛  އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ

 ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށ40ް. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ އަދަދު؛ ން މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި 

އްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ެއހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރި .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

 ގެ ފަހުނ2018ްބަރު ނޮވެން 17ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން   116

ކޮމިޓީން ، ވާ މައްސަލަފޮނުްއވާފައި ގޮތުން ސަްއކަތްތަުކެގ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ވުޒާރާތަުކގެ މަެއ އުފައްދާފަިއވާ ުވޒާރަތަާކއި 

 ނިންމެވި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވިއފި. ދިރާސާކުރަްއވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބުކަްނ  ނަހޫރިއްޔާގެއިާވ، ރަީއސުލްޖުމްއަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަ އްަޒތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ އި  އާދެ! އޭދަފުށީ

ށް ންބަރުންނަ މެްއޒަތްތެރި މެދު އި ތުމާކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަދު ސަލީމް ދަފުށީ ދައިރާގެ މެންބަރު ައޙްއޭ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:



32 

 

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛ ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވޯމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ39ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 42އަދަދު؛ 

. 39؛ ގެ އަދަދު ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި

ގަތުމަށް މި ވަީނ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިއެހެންކަމުން،  . އާދެ! 39ލަ؛ . ޖުމ20ުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސްކު

 ށް ތީ ކޮމިޓީައކަމެންބަރުންގެ ަވގު 7ނީ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ވަ. ރަްއވާފަފާސްކު

 . އި ދަންނަވަންމު އަރިހުގަ އަމީންާޢއްެދއްވުމަށް ށަހަޅުއްަވއި، ާތއީދުލިބިފަ. ހުށަހެޅުން އިްއވައިފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ުރ ބަތްތެރި މެންއްޒައި ކުޑަހުވަޫދ ދާއިރާެގ ހުށަހަޅުއްވަިއ، ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 

މަދު ސަލީމް އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއި ދާއިރާގެ  އޭދަުފށީ .އަޙްމަދު ޢާމިރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން

މުގެ ބިލު ރައްކާތެރިކަޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ  އިބުކަންނަ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމަށް. މެންބަރުންގެ ަވގުތީހަތް ްއވުމަށް ދިރާސާކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގޮަތކަްށ  ގަންނަވާޑައި ފެނިވަ އާދެ! މިގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 !މާފުކުރަްއވާ .އިނގޭތޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ދެްއިވ ޓު. ުނފެންނަ ކަމަށް ވ28ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42ދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

. ޯވޓުަގިއ 3ދު: ވަިކ ގޮތަކަްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަްށ ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަ. 7މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

މި ބިލު މި ، . އެހެންކަމުނ35ް. ޖުމުލަ؛ 18ދަދު؛ ރުމަށް ބޭނުންާވ އަ. ފާްސކ35ުބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 އި ދަންނަވަން. މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރައްަވއިފި ކަމުގަ 7ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތައްންފުޅުގަންނަވާެނ މެންބަރުންގެ ނައާދެ! މި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ވަގުތީ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑައި 

ލްހާމް އިރި މެންބަރު ްއޒަތްތެއިދާއިރާގެ  ދަނގެތީ . )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ންފުރުޞަތު ހުޅުވާލަެދްއވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 އަޙްމަދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ
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ެއީކ ފާޑަށް މާބޮ ވަރަށް ،ން ނަންތައް. ކުަޑކޮށް ސްލޯކަެމއް އުޭޅނެއިލާނަ ދަންނަވައަުޅަގނޑުްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިދާއިރާގެ  ވިލުފުށީދަންނަވާލަންޖެހެނީ. 

ގެ ރާމަރަދޫ ދާއި ރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.އްޒަތްތެިރ މެންބައި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  .. ތهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މުލަކު ޒާރު. ފުވައްއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިއި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އި

 ޝަހުދީ. އިންްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިއުތުރު ދާއިރާގެ 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުއި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  .ތ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: .ތ

ށަހެޅުްއވި ހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާްމ އަޙްމަދު އެ  ގެތީދަނ .އްަޒތްތެރި މެންބަރުންއި  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދުކރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝަހުދީ.އިހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ވާ ވާހަކަ މަ ތަނާޒިލުެވސް  ހުށަހެޅުމާއެކު އަުޅގަނޑު ެވސް ހަ ޓީއަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަންދެންމެ ހުށަހެޅުނު ކޮމި

 ން.ދަންނަވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެްނބަރު.އި ދާއިރާގެ  ދަނެގތީއާދެ! އިލްހާމް އަޙްމަދު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ



35 

 

 ކޮށްދެއްވި  ޝަހުދީ އެކަން އި،ނަން ހުށަހަޅުއްވަ ދެ ެއއް ޕާޓީައކުން !ފުކުރައްވާވަރަށް ބޮޑަށް މާ ޅުގަނޑަށްއަ

ބަރު ތެރި މެންއްޒަތްއި ލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާގެ ޚްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް އިކަމަށް

 އަޙްމަދު ޢާމިރު.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުއި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  .ތ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:.ތ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުަރން.އި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އުމަށް  ވޯޓަށް ދިއެހެންވީމާ، އިތުރު ނަންފުޅެްއ ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު އެ ހަތް ބޭފުޅުންނަށް

ޅުްއިވ ދެ! ހުށަހެއްމު ތަްއޔާރުެވވަަޑއިގެންެދއްވާ. )ަވގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އާޢާގަނޑު ގަސްތުކުރަީނ ާއދެ. އަމީންއަޅު

 ދަންނަވާލަދެއްވުން އެދެން.ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ލްހާމްއި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ދަނގެތީމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން.  7

ވާފަިއވާ އީދުކުރައް ތާ ންމަނިކުމެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮ ިއްއޒަތްތެރި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ .ތހުށަހަޅުއްވަިއ،  އަޙްމަދު

މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ -2 .ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށި -1ހުށަހެޅުން. 

 މަރަދޫ  -4. ނިކުމެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަ އިްއަޒތްތެރި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ .ތ -3. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

. ނިޒާރު ޢަލީ ބަރުމެން ިއްއޒަްތތެރި ދާއިާރގެ ދެކުނު ިހތަދޫ -5. ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު ންބަރުމެިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ -7. ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކު -6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.އިްއޒަތް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަޙްމަދު  ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  ޑަިއގެންވަ . ހާޒިރުވ85ެ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ31ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދު؛ ންގެ އަދަ މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި 

ޖެ ކަމުަގިއ މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއް އެހެންކަމުން، އާދެ! .31ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31

  ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 9.1އާދެ!  ؛ނޫުނގެ ބިާލއި ައދި އޭެގއިތުރަށްދެ ބިލު އެބަ އޮވޭ. އާދެ! ޕެންޝަންގެ ގާ އާދެ! މިހާރު ދެން ކުރިއަށް 

ގެަނއުމުގެ ބިލު. ށް އިޞްލާޙު( އަ ހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުިދވެ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮންނަނީ ގައި މި

ނޭނގޭ މަރުތަކާއި،  ގޮތްދަުއލަތުގެ ފައިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަަތާކއި  9.2އޮންނަނީ  ދެން މި

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތަްއ  ،ިއސާއާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަާކއިދައުލަުތގެ ފަ !ފުކުރައްވާމާ

ކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން. އްތަކަންތަ  ގެމިނިވަން މުއައްސަސާތަކު ،ބެލުމުގެ ބިލު
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މެންބަރުން ހަމަވެެގން. މިހާރު ފްލޯގައި ިތއްެބވީ  43 އެހެންވީމާ، މި ެދ ބިލަށް ައުޅގަނޑަށް ވޯޓަށް އެހެން މިއަްނނަނީ

މެންބަރުން  43ނޫނުއަސާސީގައި ބުނަނީ ޤާނެތް.  އްވޯޓަށް އެހޭކަށެ  ނޑަކަްށ މިއަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގ42ަ

މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ މިއަށް ވޯޓަށް އެހެން  43ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިހަމަ ދެން ންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެހެންީވމާ، ހަމަވާ

 ކަމަށް ދަންނަވަން. ނެތް
 

 ނިންމުން 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 26ނާނީ އެއް އޮންހުގެ ޖަލްސާޖެހޭ މިއަދުގެ ޖަލްސާ. ދެން މަޖިލީމައަށް އަޅުގަނޑު ގެންނަން އެބަމަޖިލިސް ނިމުމަކާ ހަ 

 ޖަހާއިރު. 9ަރ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ އަންގާ 2019ރީ ވަރުފެބު
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