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 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
25/2011 

 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޚާްއޞަ ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް ހޯމަ ، 2011 މެއި 2 : ތާރީޚު 

 1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 28 

 ަގއި   8:31ރޭަގނޑު  ޑި: ފެށި ގަ 

 ިި ގައި  10:40ން  10:10 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  10:52ރޭަގނޑު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 51ރާއި ަގޑިއި 1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 ހާޒިރީ 



 II 

 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރިޔާސަތު: 

  

 ދާގެ ދަށުން ވަނަ މާއް   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
 މެންބަރުން   73މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  72އިންޓަވަލް ކުރިން  ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

  އާޒިމްމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ   

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   

 ންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 މަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ލީ ރިޒާޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް ޠާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 ލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީ  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު   

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއި 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް   

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއި 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

 ރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހި   

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު   

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 އަލްޙާން ފަހުމީ  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފްންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެ 

 

 މަޖިލިސް ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް ން: މެންބަރު   ވަޑައިން ހުންނެވި 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  މެންބަރު: ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

   

  - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



  

 ޖަލްސާ.ދައުރުްނ ބޭރުގައި ބާްއވާ ާޚއްޞަ  .2/ޚޞ/3122  :ޔައުމިއްޔާނަންބަރު

ނޑު( ދުވަސް  ހޯމަ  ،0222މެއި   20   :ތާރީޚް  )ރޭގަ
  

 

 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 42ތިއްެބވީ  ަވޑަިއގެންމި ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެ

 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ އިޢުލާންކުރުމާއި އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2/ޚޞ/3122އޖ/ންބަރަކީ، މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަ -4.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތް. .5އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -5.2

 

 ސުވާލު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއަކތެއް ނެތް. މި ސުވާލު. 6ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. . މަޖިލީހުގ7ެައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

 

 އި، ޤަރާރު.މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާ .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.. މަޖިލީހަށް ތަޢ8ާައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

 

 ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައި އޮތް ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަޢާރަފުކުރެވިފައި ވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އެފަދަ ކަމެްއ  . ކުރިނ9ްޓަމް ައއި އެޖެންޑާ

 މިއަދަކު ވެސް ނެތް.

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. .9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިާދޢީ ބަހުސް. މި އައިޓަމުގެ މަސައްކަެތއް ނެތް.. އި:ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

 

 މަސައްކަތް. ނުނިމި ހުރި  .11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމެގ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. . ނުނިމިހުރ21ިައއިޓަމް އެޖެންޑާ 



  

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް  22.2ކުން ުހށަހަޅާ ކަންކަން. . ކޮމިޓީތ22ައައިޓަްމ އެޖެންޑާ  -1111

ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްޓަަކއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުންވި ނަންފުޅު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު 

ޔާމީން، މާފުކުރައްވާތި. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި هللا މުޤައްރިރު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ކޮމިޓީގެ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. އަޅުަގނުޑ 

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

`. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

މެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ާވ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވަިއ ނިން

ވަނަ މާއްާދއާ  321ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އާއި  :31ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އޮޑިޓަރ  3އޮޑިޓް ޤާނޫނުެގ  3118/5ހަވާލާދެއްަވއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވުމަށްޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ނަންފުޅު، ޖެނެރަލް ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްަވއި ގޮެތއް  282ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ަގާވއިދުގެ 

ގައި ފޮނުއްވުމާ ގުިޅގެން އެ  3122އޭޕްރީލް  7 ނިންމެވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް

ކޮމިޓީން އެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއވަިއ، ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓެވެ. މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

ޅަނގު ބޭފުންނަކީ، އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މާފަންނު ހު

ަޢބްދުއްރަޙީމް، ނޮޅިވަރަމް ާދިއރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ކެލާ ާދއިރާގެ މެންބަުރ هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަޢުޞޫމް، ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު هللا ޢަބްދު

ޔާމީން، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ هللا މެްނބަރު ޢަބްދުސަލީމް، މުލަކު ދާއިރާގެ 

ނޑު، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު، މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ އަދި އަޅުގަ

ަފއިވާ ނަންފުޅު ިދރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ އިލްޔާސް ލަބީބު. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގޮތަީކ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެްއވުމުެގ 



  

ނަ ވަ 23ގައި ޭބްއުވނު އެ ކޮމިީޓގެ  3122އޭޕްރީލް  22މަސައްކަތް މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުްއވުމާ ުގޅިގެން 

ކަމުަގއި  3122އޭޕްރީލް  29ބައްދަލުވުމުަގއި މި މައްސަަލ ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެުވމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 

ނަޑއެޅުނު. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސައްކަތް މާލިއްޔަުތ  ކަ

ްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުެރްއވުމާ ުގޅިގެން، މާލި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ޑިޕާޓްމެންޓް ޮއްފ -ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަރާތުގެ ުކށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުުމގެ ޮގތުން އެންޓި

ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީްސ ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު، ޕްރޮސެކިއު

އަދި އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނަްށ ފޮނުވާފަ. މި ފޮނުވި ފަާރތްތަކުން، މި ބަޔާންކުެރވުުނ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ބްރޫމް / އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމުގެ މައްޗަްށ 

ސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ކަމަާށއި އަދި އެ ބޭފުޅާގެ މަްއޗަްށ އެއްެވސް ބާވަތެްއގެ ކުެށއް އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ މައް 

ސާބިތުވެފައި ވާ ކަމަށް އެ ަތންތަނުގެ ރިކޯޑުތަކުން ނުދައްާކ ކަމަށް. އަދި އެ ބޭފުޅާ އަކީ އެއްެވސް ސިޔާސީ ޕާީޓ 

ކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރައްވާަފއި ވޭ. އަލްފާޟިލް އެްއގައި ރަޖިސްޓްީރވެފައި ވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ިއލެ

ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ބްރޫމް / ގދ. ތިނަދޫއާ ގުޭޅ ގޮތުްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުްނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއ ވަނީ 

ުރ ވަނަ އަހަ 3121ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެްނގޮސްފައި ފެބްރުއަރީ  3111އޮކްޓޫބަރ 

އިްނ ފެށިގެން ަވޒީފާ އިން ަވކިވާްނ އެދިލެްއވުމުން ކަމުގަ ެއވެ.  3121މާރޗް  2އޮފީހުން ވަިކކުރި ސަބަބަީކ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސްގެ ގަާވއިުދެގ  322ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ ޮގތުގެ މަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ނަންފުޅު  ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( ގައި ަބޔާންކުރެވިަފއި 282

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ާވ ފަރާތަީކ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުެރވޭ ަފދަ ޤާބިލިއްޔަތާިއ ތަޖުރިބާ 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުަގިއ  31 ލިބިވަޑަިއގެންފައި ވާ ބޭފުޅެްއތޯ ބެއްލެވުމަށް އެ ފަރާތާއި އިންޓަރިވއުކުެރއްވުމަށް ކޮމިީޓގެ

ނިންމުނު. ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްކަމުގެ މަޤާމަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަރާތާިއ 

އިންޓަރިވއުކުަރއްާވއިރު މާްކސް ދެއްވާނެ މިންަގނޑުތަާކއި ަވޒަންކުަރއްވާނެ ދާއިރާަތއް ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިްއޔަތުްނ 

ނަޑއެުޅއްވި ނޑުތަކަީކ ތަޖުރިބާ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ނުވަތަ ޤާބިލިްއޔަތުކަން %ކަ . 41. އެ ގޮތުން ަކނޑަެއޅުނު މިންގަ

. މީެގ އިތުރުްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުެގ 41. އިންެޓގްރިޓީ %31. އިސްެނގުމާިއ ތަޞަްއވަރު %31ތަޖުރިބާ %

 282ޔަންކުެރއްވުމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މަޤާމަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޢައް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ަގއި ވާ ޮގތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް 

ން ކަމަށާއި އަިދ އަްށ ވުރެ މަތިްނ ހޯއްދެވުމު 86ރެކޮމެންޑުކުރާނީ އިންޓަރވިުއގައި ެދވޭ މާކްްސގެ އެވްރެުޖ %

އެވްރެޖް މާކްސް އެއަްށވުރެ ދަށް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެ މަޤާމަށް އެ ބޭފުޅާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ރައްޔިތުންެގ 

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގަިއ  32މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ރެކޮމެންޑުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ 



  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  312ރުޙަލާގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ނިންމުނު. ކޮމިޓީގެ މި މަ

ނޑު ަކނޑަައޅާ ޤާނޫނެއް އޮންނަންާވނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ީވ  ކިބަިއގައި ހުންނަންވާނެ ޝަުރތުތަކާއި ސުލޫީކ މިންގަ

ަތއްތަްއ ބަޔާންުކރެވިފައި ުނވާކަްނ އަދި ެއ ޮއޑިޓް ޤާނޫނުަގއި އެ ކަން 3118/5ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ކަންތައްތައް ަބޔާންކުެރވިފަިއ ވާ އެފަދަ އެހެން ޤާނޫނެއް ނެތްކަން ެވސް ފާހަގަުކރެވުނެވެ. އަލްފާޟިލް ނިޔާުޒ 

ނަޑއެުޅއްވި  31އިބްރާހީމާ އިންޓަރވިުއކުރެްއުވމަށް ކޮމިޓީގެ   ދާއިރާ އިން އަލްފާޟިލް  5ވަނަ ބަްއދަލުވުމުގައި ކަ

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި އިްނޓަރވިުއކުރެވުނު. މި ގޮތުން އިންޓަރިވއުކުެރއްވުމަށްފަހު  33ނިޔާޒު އިބްރާހީމާ ކޮމިީޓގެ 

މެންބަރުން ދެއްިވ މާކުސް އެވްރެޖުކުރުމުން،  :ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަަޑއިެގންނެވި 

. ކޮމިޓީެގ 22.:9ރޫމް/ އަލްފާޟިލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމަށް ލިބިވަަޑއިގަތީ %ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ބް

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  32ނިންމުމަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ވާ  282ުދގެ ވާ ފަރާތް އެ މަޤާމަށް ޢަްއަޔންކުރެއްވުމަށް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއި

ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ރެކޮމެންޑުކުރާނީ 

އަށް ވުރެ މަތިން ލިބިވަޑައިގަތުމުން އަިދ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ެއވްރެޖު  86އިންޓަރިވއުަގއި ދެވޭ މާކްސްެގ އެވްރެޖު %

ސް ެއއަށްވުރެ ދަށް ކަުމގައި ވަނީ ނަމަ، އެ މަޤާމަށް އެ ބޭފުޅާ ޢަްއޔަންކުރެްއވުަމށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މާކް

ރުހުން ދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ރެކޮމެންޑުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުަގއި ިނންމާފައި ވާ ހިނދު، ހުވަުދ 

ަވނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ކުރެވުުނ  33އަލްފާޟިލް ނިާޔޒު އިބްރާހީމާ، ކޮމިީޓގެ  އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ްބރޫމް /

ކަމުަގއި ާވތީ، ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  22.:9އިންޓަރިވއު އަށް ފަހު މެންބަރުން ދެއްވި ެއވްރެޖު މާކްްސ އަކީ %

ށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ރައްޔިތުްނގެ ތިނަދޫ ބްރޫމް / އަލްފާޟިލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަ

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި ނިްނމުނެވެ. ވީމާ، މި މައްސަަލ  33މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ 

 މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަތިން ނިންމަވައިދެްއވުން އެދެމެވެ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހުޅުމީދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ރިޕޯުޓ 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ޝުކުުރދަންނަވަން. އަދި އެ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު އަދި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން މި  171ގަާވއިދުގެ އަޅުަގނޑު ުޝކުރުދަންނަވަްނ. މަޖިލީހުގެ 

ނަޑއެޅިފަިއވޭ. އަދި ވަކި ޕާޓީ  5މައްސަލަިއގައި ބަހުސްކުރުުމަގއި ކޮންމެ ޕާޓީ އަކަށް  ިމނެޓުގެ އިުރގެ ަވގުތު ކަ

ނުޑ  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު 5އަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ އެްއ މެންބަރަކަށް  އަުޅގަ



  

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވުމަށް  އަރުވާނަން. އަުޅގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމް. هللا އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙީމުޢަބްދުއްރަهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޑިޓަރޖެނެރަލްކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްަޓކައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ހު ޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ދެންމެ އެ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީ. އަޅުގަ

ނަޑކަށް  އަހަރަށް ވުރެ  1ގޮތުަގއި މިނަން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިއައީ އޮިޑޓަރ ެޖނެރަލެއް ނެތުމަށް ފަހު، ގާްތގަ

ަގނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ިވސްނުން މިހިރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތްއ ގިނަ ދުވަސް ިދއުމަށް ފަހުގަ. އަޅު

އޮޑިޓުކުރުމަށްަޓކައި ރަނގަުޅ މުސްތަޤިއްލު، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލެއް ޢައްޔަންކުރުން. މިީއ 

ނޑު ދެކެން. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިހެން މި  އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވިސްނުން ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ީމގެ ކުރިން އޮޑިޓަރޖެނެރަލަކާ މެދުގައި އެހެން  ދަންނަވާލަންޖެހުނީ އަޅުގަ

ބުަރކަށް ޮއޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މަްޝވަރާތައް އެިކ ލެވަލްތަުކަގއި  2ކަމެްއ،  2ގޮތަކަށް މަްޝވަރާތަެކއް ކުެރވި، އަދި 

ވަނަ އަހަުރގެ ކުީރކޮުޅގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އޮޑިޓަރ  2111ވިފަިއ ވަނީ. ެއއް ވަގުަތކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރެ

ވަނަ އަހަުރގެ ފަހުކޮޅުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެްއ  2111ޖެނެރަލެއް ވަިކކުރުމުގެ ަމްއސަލައެއް އޮތް. ހަމަ އެހެންމެ 

ކާ މެދުަގއި ވެސް ބަހުސްކުެރވިފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން. އެކަމަުކ، ޢައްޔަންކުރަން ވެގެން ައއިްސފައިވާ ަމއްސަލައަ 

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތަށް ބަލައިލާއިުރ  މިފަހަރު އަޅުގަ

ސަަލއިަގއި މިފަހަރު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައް

ނުވާކަން. މާ ބޮޑު ިޚޔާލު ތަފާތުވުމެއް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ މެދުގެ ނެތް. އެހެން ވާްނޖެހުނު ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ޔިތުންެގ ވެސް މިނިވަން މުސްތަޤިއްުލަކން މަތީގައި ހުންނާނެހެން ގަބޫލުކުރެވޭ ވަރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލެއްގެ ނަން ރައް 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީ. އަިދ އެކަމަށްޓަަކއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަށް ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  211ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ ބާބު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އި ބާރުތަާކއި އޭާނެގ މަސައްކަތުގެ ާދއިރާ ާއއި ޭއނާގެ ކިބަިއަގއި ހުންނަންވާނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާ 

ނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ޮއންނަންވާނެ އެވެ. މި ޤާނޫނު ނެތް ކަމަށް މިއަދު ވަނީ  ޝަރުތުތަކާއި ސުލޫކީ މިންަގނޑު ކަ

ނޑުމެން އޮޑިޓަރ  ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ އަުޅގަ

ޖެނެރަލެއް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު އެ މަނިކުފާނާ މަސްއޫލިއްަޔތުތައް ހަވާލުކުެރވޭއިުރގައި ެއ ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް 

ނުޑމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް  މުހިއްމުވެ، ވަރަށް ވެސް ުމހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެެކން. މީގެ ކުރިން އަުޅގަ



  

ވަަނ  211މަަގޔާިއ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ވަކިކުރުމުގައި ިރޢާޔަތްކުރަމުން ދާ މާއްދާތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ޢައްޔަންކުރު

ނޑުމެން މިހާރު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލެއް ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނީ  މާއްދާގައި އޮންނަ ގޮތުގެ މަިތން އަޅުގަ

. އެއީ ޤާނޫުނައސާސީަގއި އެކަން ވާ ގޮްތ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ނޫްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން

ގޮތަކަށް ަބޔާންކުެރވިފަ ެއއް ނުވޭ. އެހެންވުމާ ެއކު އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރުމަްށޓަކައި ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނުޑ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސަްއކަތް މި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ އަްށ އެޖެންޑާކުެރވިގެން ބަހު ްސކުެރވިގެން ާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ވޯުޓ ހަމަކޮށްދެއްވަިއ، އޮޑިޓަރ  211އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ބްރޫމް / އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ޢައްޔަންކޮށްދެއްވުމަީކ 

ޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަމެކޭ. އެއީ ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން އެ ކަމަށް އިއްތިފާުޤވެފައި ވާ ކަމަކަްށ ވާީތވެ އެ ގޮަތްށ އަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އޮޑިޓަރ  އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަ

 2ޮއޑިޓުކުެރވިގެން ދާ ތަން ެދކެން.  މި ަދއުލަތުގެ ހުރިާހ މުއައްސަސާަތކެއް ޖެނެރަލެއް ޢައްޔަންކުެރވި މި ޤައުމުގެ 

އަހަރު ދުވަސް ވެއްޖެ އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ވެސް ގޮތްތައް މެދުވެރިވުުމގެ 

ސް ެއއް ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ިމ ސަބަބުން، ޓައިމް ބޮއް ގޮއްިވ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހަމަ ގައިމުވެ

އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ނުކުމެފަ ެއއް ުނވޭ. އޮިޑޓް ރިޕޯޓެއް ނުކުެމއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  2ވޭތުވެިދޔަ 

ގަބޫލުކުެރވޭ މައްސަލަތަކެއް ހުންނާނެކަން މިހާރު ވެސް ރައްޔިތުން އެ ދައްކަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ނެތިގެން އެކަމުެގ 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ގަޫބލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން މިއަދު މި  ޝަކުާވކަން އަުޅގަ

ޢައްޔަންކުެރވޭ ނިޔާޒް އިބްރާީހމް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހުގައި ެއންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް މި 

ން ދާ ކަންތައްތައް މާލިއްޔަތާ ުގޅޭ ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް، ޤައުމުަގއި ހުރި، މި ޤައުމުގައި މިހާރު ހިނގަމު

އަދި މުދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން، ހިނގަމުންދާ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަާތއި ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތަކުަގއި މިއަުދ 

ލީހަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދި ަރއްޔިތުންނަށް ހިނގަމުން ދާ ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތައް އޮޑިުޓކުރަްއވާފައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖި

އެ ރިޕޯޓުތަްއ ވީާހވެސް އަަވހަށް ފޮނުއްވައިެދއްވާށޭ. ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގއި ކަންބޮުޑުވންތައް އެަބއުޅޭ. ިޢއްޒަތްތެިރ 

އްކާ އޮްތ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ިފއުލް ރޯަޔލްޓީ، ނުވަތަ އެއަރޕޯްޓ ސަރވިސް ޗާރޖު ނުދަ 312ރައީސް، ޖީ.އެމް.އާރުން 

މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި މިއަދު ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބައުޅޭ. މަކަރު ހަދާ ބަޔަާކ ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރީމާ، 

ނޑުމެން އެދެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމާ ހަވާލުވެ،  ވެގެން ދިޔަ ގޮތް ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކުރެިވގެން ދާއިރު، ެއކަހަލަ މެނޭޖުމަންޓު ކޮންޓްރެކްޓުތައް ދެވިފައި ވާ ކުންފުނިތައް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ހިާސބު

ވެސް ހިސާބުކުެރވިގެން ދާން. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު ރަނގަޅަށް ހިނގުމަށްޓަަކއި ރަނގަޅު އާމްދަނީ ެއއް 

ދު އާމްދަނީގެ މައްސަލަ، އާމްދަނީގެ ފަަރުގ ޤައުމަށް ލިބުމަށްޓަކައި ގިަނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެްނ ދާނެ. މިއަ

ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓުތައް ާރއްޖެ އިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކޮންޓްރެްކޓުތައް ދެވި، މެނޭޖްމަންޓު 



  

މާ، އެ ކޮންޓްރެކްޓުތައް ނުވަތަ ސަްބ ލީސް އެގްރީމެންޓުތަކުގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން މަކަރުހައްދަވާީތވެ. އެހެންވީ

ނޑު މިއަުދ ޭބނުންވޭ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަެލއް. އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް  ކަންތައްތަްއ ބެލުމަށްޓަކަިއ އަުޅގަ

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ައޅުަގނުޑ  އިރާދަކުރެްއިވއްޖެއްޔާ މިރޭ ިމ ޖަލްސާ ނިމޭއިރު ޢައްޔަންެވގެން ދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ާޕޓީގެ ުހރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ރުހުން ދެއްވުމުގަިއ ބައިވެިރވެލުން. ވައްސަލާްމ  އެދެނީ އަުޅގަ

 ޢަލައިކުމް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާ މި ކޮޅަށް ފޮނުވާފައި ވާ އަުޅގަ

ޅާފައި މި ވާ ރިޕޯޓުގަިއ މިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަްށޓަކައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ިނންމުން ބަލައިލީމަ ކޮމިޓީން ހުށަހަ

މި ަކމަށް ތަޞައްރަފު ފުދޭ ކަމަށް، އެ ބޭފުޅުން އިއްތިފާޤު ާވ  89111ވިދާޅުވަނީ އަލްފާޟިލް ނިޔާްޒ އިބްރާހީމަށް %

. ައޅުަގނުޑމެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުްނ އެިކ ކަންކަްނ މިހެން ކަމަށް، ނުވަަތ އަޣްލަބިްއަޔތު އޮތް ކަމަށް

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަލަމުން ގެންދާ  ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީަތކުން ގެންނަ މާްކސް އަކީ ވަރަށް ބޮޑަްށ އަުޅގަ

ނަ ދުވަްސވުމަށް ފަހުގަިއ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލެއް ނެތި، ވަރަށް ގިކަމެއްކަން ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ސަރުކާރުން 

ވަނަ ފަހަރު މަޖިލީހަށް ނަންފުޅެއް އައި.  2ފަހަރެްއެގ މަތިން މިއީ  2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވުމުަގއި 

އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއްގެ ނަންފުޅު ނުފޮުނވަިއެގން ނުވަތަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލަކު ޢައްޔަްނކުރަން ބޭނުން 

ރުން އޮތް ަކމުގެ ބަދުނާމު ސަރުކާރު ބޮލުގައި ައޅާކަށް ނެތިން. ސަރުކާރުން ބޭނުންވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުވެގެން ސަރުކާ

 ޓިކް ވެއްޓެއް ތެރޭގައި މިޑިމޮކްރެމިހާރު ސަރުކާރުގެ މުޅި ަދުއލަތުގެ ނިޒާމު ހިނގަމުންދާ ުއސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރގައި 

ޒުކޮފް ބަޔަކު މީހުދް މީޑިޔާގައި ހާމަކުރާ ރިޕޯޓެއްގެ ސަބަބުދް ޤާދޫދުއަސާސީގެ ދަފުދް ސަރުކާރަފް ހަމައެކަދި އަމާ

އަޅުގަދޑުމެދްގެ ސަރުކާރު ބޭދުދް ކަމެއް ދޫދް. އެހެދްވީމާކ ސާފު  ދިޔުމަކީ އެއީރައްޔިތުދްދަފް ޙަޤީޤަތް އޮޅިގެދް 

ވުމަފް ފަހުގައި އޮޑިޓް ބޭފުޅާ އަދާކުރެއް ސީދާ ބަހުދް އަޅުގަދޑުމެދް އެބަ ބޭދުދްވޭ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްގެ މަޤާމު އެ

ކި ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމަފްފަހުގައި ދެދް ބަޔަކާ ތަކުދް ދެއްވެސް ހަމަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކުރީގައި ރިޕޯޓު ދެރުއްވައިކ

ދަދީ އެހެދެއް  މިއަދު އެކަދް މިތުހުމަތު އިދގިލިދިއްކުރުދް. ދަމަވެސްކ ރަޕްޝަދްގެ ދުވަތަ ވައްކަމުގެ ދިމާލަފް ކޮ

ދީ އޮދްދަ ދުވަތަ މީޑިޔާގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓަކުދް ގިދަ ފަހަރަފް މި ކސީ ފޯރަމެއްގައި ދެކެވޭ ވާހަކައަކުދްދޫދް. ސިޔާ

ދަދްޖެހޭ. އިދިކޮޅަސް ކަމުގައި އެބަ އޮދް . އެހެދްވީމާކ އެކަދް ދުވާދެ އުސޫލެއް މިމީހުދް ވަގުދްދަފްވެ ދިމިފަ

އެހެދްވީމާކ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް އާއި މުދަލަކީ. އްޔިތުދްގެ ފައިސާ ގެ ޙައްޤެއް ރައެއްކޮޅަސް ރައްޔިތުދް

ހިދްދިރުވަދް ވަރަފް  ކވަރަފް ހުޝިޔާރު ބަޔަކު ކވަރަފް ކެރޭ ކއޮވެގެދް ދައުލަތެއް ހިދްގުމަކީ އެއީ ވަރަފް ކުޅަދާދަ

އިި އެމް.ޑީ.ޕީ ލުގައް. އެހެދްވީމާކ މިއަދުގެ މި މާޙައުކަމެކަފް ކެތްކުރެވޭ ބަޔަކަފްކ ކުރެވޭ ވަރުގެ ސާސްތައިހު



  

އަޅުގަދޑުމެދް ވަރަފް ކުރާއިުރގަިއ ތާއީދުކޮފްގެދް މިކަދް އެމް.ޑީ.ޕީދް ޚާއްޞަކޮފް ދިވެހި ސަރުކާރުދް  ކސަރުކާރުދް

 ދަލާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެހާމަކަދް ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ މުޖެދެރަލެއް އޮވެކ ބޮޑަފް ބޭދުދްވޭ އޮޑިޓަރ 

ރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުދްކ ޕާލިމަދްޓް ކުރާއެހެދްވީމާކ އަޅުގަދޑުމެދް ވެރިކަދްހާމަކުރުދް. ދްދަފް ރައްޔިތުހިސާބުތައް 

އަޅުގަދޑުމެދް ދެކެދީ  އަފް ބަލައިކ ގްރޫޕުދް މި ދަދްފުޅަފް މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީދް ދެއްވާފައި އޮތް މާކްސް

 ޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ބައިވެރިވާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއެއް ކަމަފްއަކީ ހަމަ ހުރިހާ ސި މަޖިލީހުގައި ހިމެދޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ދް އެ ދެދްމެގައި އިދިކޮޅު ޑީ.އާރް.ޕީ އަދި ފައި އޮތް މާކްސްގެ މައްޗަފް ބަލައިކވާއިރުގައި އެ ކޮމިޓީދް ދެއްވާ

 ގަޅު ދަތީޖާއަކުދް މިފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލަފް ބަލާފައި އަޅުގަދޑު އުއްމީދުކުރަދީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެދްބަރުދް ވެސް ރަދ

ގޮތަފް ކުރުދް. އެހެދްވީމާކ  ދެއްވާދެ ކަމަފް. އަޅުގަދޑުމެދްގެ އެދުމަކީ ވެސް އެއީ. އެކަދް އެބޭފުޅާ ހޮވައި

ގެ ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތު .ދެތީމުކަމުގައި ދަގާކަފް ވެސް ސަރުކާރުދް އެއްވެސް ބަދދުދާމެއް މި ފަހަރެއްގައި

ފޮދުވިއްޖެ. ދެދް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލުދްދަކީ އެއް ފަހަރު ދަދްފުޅު ޢައްޔަދްކުރުމަފްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްކަމަފް 

 އެހެދް ކުއްލިއަކަފް ކހަވާލުވާދް ކެރޭދެހޭ ބުދެފައިގޮވާލާފައިކ އޭކ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްކަދް  މަގުމަތިދް ދަދިކޮފް ހަމަ

ރެއްގެ ތަޢުލީމީ ޤާބިލުކަމާއިކ ކަމަފް ހުދަރުވެރިކަދް ވަކި ވައޮދްދަ ދަމެއް ދޫދް.  ޤާދޫދުއަސާސީގައި ގޮތަކަފް ގެދެވޭ

 ސް ބުދާ ކޮދްމެ ކަމަކަފް ބޯދުލަބައިކއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް ވެހުރުމާއިކ ކަދް ބެލުމާއި އަދި ސަރުކާރު ވިޔަސް 

ދް ރުކާރުވެވޭ މީހަކަފް ވާދްޖެހޭ. އެހެދްވީމާކ ސަދުގެ ތެރޭގައި ޤާދޫދާ އެއްގޮތަފް ޖަވާބުދާރީދޫހުޤާދޫދުއަސާސީގެ 

ޅު އެދްމެ ރަދގަލިބިވަޑައިގެދްދެވި ކު ހޯދަދް ކުރެއްވި މަސައްކަތުދް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާތަދަފް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލަ

އޮތީ ފަހު ދަދްފުޅާ  ދެދް މިހާރު މި ކފުރަތަމަ ދަދްފުޅު މިތަދުދް ފޭލް ވެގެދް ގޮސް ދެ ދަދްފުޅު މިތަދަފް ފޮދުއްވައިކ

ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފް މާކ އަޅުގަދޑުމެދް އުއްމީދުކުރަދީ ސަރުކާރުދް މި ހުފަހެޅި ދަދްފުޅަ. ދެދް އެހެދްވީޖެހިފަ

އެއް ގޮތުގައި އޮވެގެދް ހިދގާދެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  މި ކަމަކީ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ ޒިދްމާ ކމިކަދް ދިދްމާ

ވަކި  ކބޮޑު އިދްޓްރަސްޓެއް އޮދްދަ ކަމެއް ދޫދް ގެ މާއެހެދްވީމާކ ސަރުކާރުޑުމެދް ވެސް މިކަދް ބަލައިގަތުދް. އަޅުގަދ

ހަމަ ޤާމަފް ޢައްޔަދްކޮފްފިއްޔާ ދެދް މަޖިލީހުދް ޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅަކު އެ މަ ކމީހަކު މިތަދަފް ލުމަކީ. މަޖިލީހަފް ފެދްދަ

ވިއްޔާ ކަމުގައި ކުރިއަފް ދާދީ. އިރާދަކުރެއް އަޅުގަދޑު ދަދްދަވާދީ ސަރުކާރު ވަރަފް ހިދިއައިސްފައޭ އެ

މުގައި އަޅުގަދޑުމެދްގެ ސަރުކާރުދް ރައްޔިތުދްދަފްޓަކައި ކޮފްދޭދްޖެހޭ ކަދްކަމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރު

އެކީގައި ދަދްދަވަދް. އަޅުގަދޑުމެދްދަފް  ގޮތެއްގައި ކުރިއަފް ދާދެ ވާހަކަ ވަރަފް ޢަޒުމާ ވީހާވެސް ޓްރާދްސްޕޭރަދްޓު

ވެރިކަދް ކުރަދް ތިބި ބަޔަކަފް ރަދގަޅު އޮޑިޓަރ  ދިގު މުއްދަތެއްގައިވަރަފް  އިގަހުރި މުއްދަތުތަކަފް ބަލާއިރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަދޑުގެ ވާހަކަ ދިދްމާލަދް. ކ ވާތީ ޖެދެރަލެއް އޮތުމަކީ އެއީ ވަރަފް ޤަބޫލު ކަމަކަފް

 ރައީސް. 

 



  

 ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

މް ތެރި މެދްބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީޅު ދެއްކެވުމަފް މާމިގިލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްފަރާތުދް ވާހަކަފު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ

 އަޅުގަދޑު ފުރުޞަތު އަރުވާދަދް. ކދަމަ އެދިވަޑައިގަދްދަވާ

 

 މް ވާހަަކަދެއްކެވުދް:މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެދްބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީ

ޖެދެރަލްގެ މަޤާމަފް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަދްކުރުމަފް އާދެކ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެެކ މިހާރު އޮޑިޓަރ 

ގުޅިގެދް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީދް ގެދްދެވި ރިޕޯޓް އަޅުގަދޑު  ފަހަޅުއްވާފައިވާ ދަދްފުޅާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހު

ކަފް ކުރާއިޢުތިރާޟެއް ބޮޑު  މަތިދް ބަލާއިރު އަޅުގަދޑުމެދް ކޮދްމެހެދް މާ ވާ ގޮތުގެ އެ ރިޕޯޓްގައި .އަޑުއަހައިފީމު

ކަމުގެ މަޤާމަފް ވަޑައިގަދްދަވާ ލައިލަދް އޮތީ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްޖާގައެއް ދެތް. އެހެދްދަމަވެސްކ މިހާރު ބަމާ ބޮޑު 

ޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމުގައި ލިއްބަހައްޓަވަދްވީ އެ ބޭފުޅާގެ މަސްއޫބޭފުޅަކު ހަދދުމަފުޅު 

މި ކުރިއަފް ގެދްދިއުމަފް. ދެދް އޮޑިޓްގެ ކަދްތައްތައް އެކު  އަދި އިދްޞާފުވެރިކަމާ .ވަޑައިދުގަތުމަފްފަސްޖެހި

ވާ ގޮތުދް ކޮމިޓީދް ދެއްވި ދަތީޖާ  ގައި ބަޔާދްކުރައްވާފައިއެ ރިޕޯޓުދޭވާގައި އަޅުގަދޑު ދަދްދަވާލަދް އޮތީ މިހާރު 

ވުރެ ގިދަ ދުވަސް  ހެދްވީމާކ މިހާރު ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެ އަހަރަކަފްއެ .އޮތީމި އަޅުގަދޑުމެދްދަފް ފެދްދަދް 

މު ކަމަކީ އަޅުގަދޑުމެދް އެއްވެސް މުހިއްއޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް ޢައްޔަދްކުރުމުގެ  ކވާތީވެ ފާއިތުވެގެދް ގޮސްފައި

ދަދްދަވަމުދް ދޫދް ކަމަފް ފެދްދާތީކ އަޅުގަދޑަފް ދެއްވި ފުރުޞަތަފް ޝުކުރު މެދްބަރަކު ތަފާތު ޚިޔާލެއް އޮތް ކަމެއް

 ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަފް ބޮޑަފް. އަޅުގަދޑު އިފީދދެލާދަދް

 

 ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

 މެންބަރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މީދޫވަކި ޕާޓީއަކަފް ދިސްބަތްދުވާ މެދްބަރުދްގެ ތެރެއިދް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަފް 

 އަރުވަން. މުޙައްމަދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  ސިޔާމް އަޙްމަދު

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައް ސިޔާމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ސާސީގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ޢަލައިުކމް ވަރަޙުމަތު އައްސަލާމް`. 

އް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅު ޖެނެރަލެ

ނޑު ބަލައިލައިފިން.  ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއިންގެ މަޖިލީހުގެ މާރައްޔިތު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ވާ ނިާޔްޒ އިބްރާހީމް ތަޞަ އާދެ، މި ރިޕޯޓުން ވެސް ިމަކމަށް ކުރިމަތިލާފައި އްރަފު ފުދޭ ކަމަށް އަުޅގަ

އުމަަކށް ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ހިންގުަމށްޓަކައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ކީ ޤަ ންނަމަވެސް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަޤަބޫލުކުރަން. އެހެ



  

ހަމަެއކަނި ސިޔާސީ ީލޑަރުންގެ  ކީ ިސޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބަްސއަހައި،އެްއ އަދާކުރަންޖެހޭ ަފރާތެއް. މި ފަރާތަ ޒިންމާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެ ނުޖެހޭނެ. މީގެާވ މީހަކަށް ާވކަށް އަތްދަށުވެފައި   ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް، ން ިދޔައީކުރިން ައޅުގަ

ފަހުގައި އޭނަގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ބޭނުަމކަށްޓަކައި ިދވެހި އެަތއް ހިރާއްޖެ އަށް ޢަްއޔަންކުުރމަށްދިވެ

ނުވާނެ. މިއީ ޤައުމުެގ  ލަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުެވެގންމިކަހަބުކޮށްލައިގެން ދިޔަ މަންޒަރު. ދަރިއެްއގެ ނަން ހަރާ

ހަމަވާންޖެހޭނެ. ުކރިމަތީގައި ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެން ހަމަ  ނުންވާެނ ކަމެއް ނޫން. އިންސާފުގެއް ބޭއެްއވެސް ދަރިއެ 

ެެކު،  ލިއްޔަތަކީ އަމާނާތްތެރިކަމާ އެއްކޮށް ވަރަްށ ނޑުމެންގެ މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މިދޭ މަސްއޫއަުޅގަހަމައެއާއެ

ނޑުމެންެގ ރަލަސާެާފުވެރިކަމާ ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެއިން ކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަވއްކަންކު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކަރަޕްޝަން މިހާރު  ،މީހުން ގިނަވެ ރުުމގެ މީހުންނާ،ކޮރަޕްޝަނާއި އަުޅގަ

. އޮތީ ވަރަށް މަތީ ހިސާބަކަށް ޮގއްސަމިހާރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮރަޕްޝަން މި ،މަތިވަމުން ދަމުން ދަމުން ގޮސް

ވަރަށް ހިތާމަވެރި  ިއ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޕްލެޓިނަމް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ ކަރަޕްޝަުނން. މިއީބަެައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގަ

ދި ސިާޔސީ ޮގތުން، ަވކި މީހަކަށް، ަވކި އަ ،ޒާތީ ގޮތުން  ،ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަ ގޮުތގަިއ ބެލޭނީ ެއއް. މި މައްސަލަ

ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ  ނުބަލައި ޖަމާޢަތަކަށް، ވަކި ިސޔާސީ ޕާޓީއަކަށް

ނ ގޮތުގެ  އަދާކުރުމަށް އޭނަ ިނޔަތް ަކނޑަައޅަންޖެހޭނެ. އެ  އް ޑުމެން ެވސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލެމަތިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެ ެއއް މު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރުމަކީ މުިހއް މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ،ވޭތީމީހެއް ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑުގެ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުވމާ އެކު، ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ތާީއދުކު  އަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ދުޢާވެސް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުދާ އޭގެ ވެހިރާއްޖޭެގ މާލިްއޔަތު، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފައިާސ، ދި  ،ލިބިރަނގަޅު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެްއ 

ޑިޓަރ ޖެނެރަްލ އަދި އޮ  .ކުެރިވގެންދާނެ ގޮތެްއގެ މަތިން ބެހެއްުޓންހިމާޔަތްގަޅު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އެންމެ ރަނ

ކަން. ޤައުމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ނެރެންޖެހޭ އެތިކަން. ޞާދަީކ އެންމެ ފުރިހަމަ އެތިވިސްނަންޖެހޭނެ އިޤްތި

ނުޑވާނެ ގޮަތކަށް ވެސް  ނޑުފު ، ނުވާނެ. ވީމާރަލް ކަންތައްަތއް ކޮްށގެންއޮޑިޓަރ ޖެނެ އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދު ފު

 ވަބަަރކާތުހޫ. هللا ޢަލައިކުމް ވަރުޙަމަތު  ނިންމާލަން. ވައްސަލާމްއަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ މި ަވގުތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ރިޔާޟް ަޒތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. ޤައުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުަމށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް 

 ޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. ރަޝީދަށް އަޅުަގނ

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގެންދަނީ  ކުރަމުން މިމިރޭ އަޅުަގނޑުމެން ަބހުސް، `. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާއދެ

މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިޓަރ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން 219އޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިންުމމަށް މި

ނަޑއަަޅއި އަބަދުވެްސ ޮއޑިޓަރ  އަކީ އްޔަންކުރުަމށް. އާދެ، މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީޢައެ މަޤާމަށް މީހަކު  ޖެނެރަލަކު ކަ

ގާތުން މަަސއްކަތްކުާރ  ވަަރށް ީތ، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާވަރަށް ގާތުްނ މަސައްކަތްކުާރ މީހަކަށް ވާ ޖެނެރަލާ

ނުޑ މިރޭ މި އަުޅގަ ފައިހުރި ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަަކށްއެ ޮކމިޓީން މިހާތަނަށް ކޮށް ،ކޮމިޓީއަކަށް ވާީތވެ

ނޑުމެން ޢައްޔަްނކުރާިއރުގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ ގިަނ ުކ އަުޅގަނަަވން. އާދެ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަދަންފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު

ަތއް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ަގއި އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއްގެ ވާޖިބުތައް، މަސްއޫިލއްޔަތުފުޅުގެ ވާހަކަމެންބަރުން

ށް ވިދާޅުެވއްޖެ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއަގއި މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަ

ލިްއޔަތަކީ ހަމައެކަނި ންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫރައްޔިތު ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުަގނޑުެމންއަޅުަގނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު 

ޑުމެންނަށް ފާއިތުވެިދޔަ ން ދިނުމެއް ނޫން. އެކަން އަުޅަގނހުއެ މީހަކަށް ރު ،އަންނަ ކޮންމެ ނަމަކަށް ާއޭއ ބުނެ

ނޑު ންނަށް ވަނީ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފަ.ވެސް ެއކަން އަުޅަގނޑުމެ މާޒީަގއި މި ތަނަށް ފަހުން ވެސް މެންނަށް އަުޅގަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ބޭފުޅަކީ އެ ކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ އަށާިއ، އަދި މި ރަ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭީތވެ، އެކަމަށް ރުހުން ނުދިނީ. އެހެންނަމަވެސް މާލިއްަޔުތ 

ތްތެރި މެންަބރުން ފާހަގަކުރެްއވިހެން ނިާޔޒު އިބްރާހީމަީކ މި ކަމަށް ކޮމިޓީ އަށް ނިސްބަްތެވވަަޑިއގަންނަވާ ިޢއްޒަ

ނޑުމެން ބަލައި،  ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް، ެއހެން ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަުތ އެ ާޖގަ އެަބއޮތް. އެީއ އަުޅގަ

ލު ގޮެތއްަގއި ދިރާސާކުރެްއވި ކަރުދާސްަތކާިއ އަދި އެ މަނިކުފާނާ ކުެރްއވި އިންޓަިވއު އިން ވަރަްށ މުސްތަޤިއް

ނުޑގެ ހިތުގެ އަޑިން އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ކަމަށްަޓކަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިރޭ  ނޑަކަށް ނޭނގެ. އެހެންަކމުން އަޅުގަ އެއީ ވާަހކަ އަށް މި ދަންނަވަނީ. ޢަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތެއް ައޅުގަ

އީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަން ފޮނުއްވި ކަމުގަިއ ވީ ނަަމވެސް، އެ ަމނިކުފާނު ހުންނަވާނީ ވަިކ މި އިލްތިމާސްކުރަނީ ރަ

ކުލައެއް ޖެހިގެން ނޫންކަން، ވަކި ބަެއއްގެ ކަރަޕްޝަާނއި ފަސާދައިން ފޯވެފައި އޮތް މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހުރި 

ކަތްކުރާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަދި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަިއދިނުމަށްޓަކައި ކެރިހުރެ، މަސައް

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ހަރު، އެތައް ބަިއވަުރ  ނޑު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ ހަމައެހެންމެ މިރޭ އަޅުގަ

ތައްަތއް މުދާތަކެއް ވިިކ، ވަރަށް ބަިއވަރު ކުންފުނިތަކެްއގައި ކަަރޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ކަން

ައހަރު މި ކިޔާ ހުދުމުޚްތާރު  31ހިނގާފައި އެބަހުރި. މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކުރީގެ ސަރުކާރުން، 

ން ތަކެއް މި ސަރުކާރުސަރުކާރުން، ބައެއް ބޭބޭފުުޅން މި ވިދާޅުވާ. އެ ސަރުާކރާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެާހ  އެހެންނަމަވެސް ނެރެދެއްާވށޭ. ވެސްކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭ 

ބޭއިންސާފުނުވާށޭ. އިންސާފުން އެކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް 



  

ރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަމިއްލަ މަޤުޞަދުތަެކއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މި އިްނނެވި އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެ

ނޑިމުޑުދާރު ވާހަކަަތެކއް ދައްކަމުން ގެންދިަޔއީ.  ސަލީމުމެން ކަހަލަ ވަރަށް ސާފު ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ަވރަށް ހަ

ނީޑގައޭ.  އެހެންވެގެންުނވާނެ ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ދުވަހު. އަދިެވސް އެ އިންނެވި ގޮ

އޭ. އެކަމަކު ެދއްކީ ކޮްނކަހަލަ ާވހަކަތަކެއް. މިތާނަގއި ބައިދަްނ ވެސް ނުާވވަުރގެ މީހެއް ޙުކުމެއް ެވސް ނުކުރަްއވެ 

ނޑުމެން ޖެހޭ މިހާރުން މިހާރަށް ހައްޔަރުކުރަން މި ސަލީމް.  މީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުގަ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެްއޗަކީ އެ ނެރުނު  އެހެންނަމަވެސް އަިދވެސް ޮގނޑީަގއި އިންނެވީ. އެހެންވީާމ، މީގެން

ނޑު ވަރަށް  ރިޕޯޓާއި ދެްއކި ވާހަކަ އަީކ ސިޔާސީ މަޤުޞަދަކަްށ ދެއްިކ ވާހަަކ ެއއް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

 އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ދަންަނވާނަން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެއް ާދންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް،  291ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރެްއވި ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް މިހާތަނަށް ނެރެފައި ހުރި ހުރިހާ އޮޑިޓް ިރޕޯޓަކީ ެއއީ ަޞއްޙަ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހުން ވަކި

 ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ކޯޓަކުން، ިސވިލް ކޯޓުން ވަނީ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހަކު ޙުކުްމކޮށްފަ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިށީނދެވަަޑއި ގަންަނވާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ނިންމާލުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ންބަރު ރިޔާޟުވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެ

ނޑު ނިންާމނީ. ވަ  ގުތު ބާކީ ޮއވެއްެޖއްޔާ. އެހެނެއް ނުހެދޭނެ. ނިޒާމީ މީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަގިޑ ޖެހުނީމާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  މައްސަލައަާކ ހެދި، ައޅުަގނޑު ނީށީންނާނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަ ނީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު މިއަދު ހުދުކުލަިއގަިއ ހުދު ހެދުމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ



  

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. މިއަުދ އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ އެކު އެއްަބސްވުެމްއ  ކީްއވެގެްނކަން ވެްސ އަުޅގަ

އެއްބަްސވެފަ. އެ ހިސާބުްނ ކަރަޕްޝަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފިލައިދަނީ. މިއީތޯ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކަންތައްަތއް 

ހޭނީ. އެކަން ވާންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ޢަދުލުއިންސާފުން ިމ ކަންތައްތައް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ވާންޖެހޭނެ ގޮތް. އެހެނެއްނޫްނ ވާންޖެ

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާ ހަވާލުކުެރވިފައި ހުރި މަސްއޫލިްއޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ައދާކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް އެކަްނ 

ނޑު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިހާރުން މިހާރަށް އެއަރ ޕޯޓް ވިއްކާލި  ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މައްސަލަ އާިއ، ދިރާުގގެ ހިްއސާ ވިްއކާލި މައްސަލަ ާއއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ީސގެ ހިްއސާ ވިްއކާލި މައްސަލަ ާއިއ 

ނުޑ އެ ވާހަކަ އެއް މިރެއަޅުަގނޑު ހުޅުހެންވޭރު ދާ ނޑަށް ބެލިައސް އަުޅގަ ައުކ އިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ނޑު މިރެޔަުކ ނުދައްކާނަން. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ހުރިހާ  ނުދައްކާނަން. ތިލަފުށީގެ ވާހަކަ އެއް އަުޅގަ

ކުންފުނިތަކެއްަގއި ހިނގާަފިއ ހުރި ހުރިހާ ކަރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަަތއް ބައްަލަވއިދެއްވުމަށް ފަހުަގއި ވީހާވެްސ 

ނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ އެދޭކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ  އަވަހަކަށް ސަުރކާރުގެ ރިޕޯުޓ ނެރެދިނުމަކީ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މު އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީއޭދަފުށީ ދާ

ނުޑ ނިޒާމީ ނުުކތާ އެްއ މި ނެީގ، ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަްށ  އާދެ، އަުޅގަ

މެންބަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ހުދުމުޚްތާރު ގޮތެއްަގއި ވާަހކަދައްކާތީ. އެ މަނިކުފާނަކީ ެއސް.ޓީ.އޯ އިން ތެޔޮ ވަރަްށ 

ގޮެތއްަގއި އަމިއްަލ އަށް ައގު ޖައްަސވަިއގެން، ލީޓަރު މަދުކޮށްގެން ނެންެގވި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ނާޖާއިޒު

 މަނިކުފާނު އެފަދަ ވާހަކަފުޅެއް އެހެން މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާތީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ތިޔަ ނެންގެވީ ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިްއޒަތްތެ

ރިޔާސަތުން ބަލައިގަންނަން. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދެއްެކެވމުގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއ 



  

ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށ ވާ ގޮުތގެ މަތީން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުޑައިމީސްބަެހއް ރައްދުނުވާ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަށް ެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކުޑައިމީސްބަހެއް ނޫން ދެންނެވީކީ. 

ނޫންތޯ، ދީނީ ތަޢުލީމުދިޔާނާ ފޮތް ހިފައިގެންއަރާ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު  އަޅުަގނޑުމެން ލޯމަތީ

ނަޝީދާ ދިމާއަށް ހިތަށްއެރި އެްއޗެއް ޮގވީ. ައޅުަގނޑުމެްނ އިހުތިރާމުކުރާ ބޭފުޅެކޭ. އެަކމަކު މި މަނިކުފާނު ނޫންތޯ 

ނޑުމެންގެ ލޯމަތީގަ. ލަދެްއ، ހަޔާތެ  އް ނުގަނޭ ނޫންތޯ މިއަދު އަިއްއސަ...އެކަން ކުެރއްވީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  މަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

އާދެ، އަެނއްާކވެސް އަުޅަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންަނާވނީ އެ މަނިކުފާނަކީ ކުރީ ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް ޮބޑެތި 

ވަްއކަންތަކެއް ކޮށްަފއި ހުރި، ބޮޑެތި ވަގުންގެ ލިސްުޓގަިއ ހިމެނޭ މީހެއް. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނަކަށް އެއްވެްސ 

ަޤއުމުަގއި ވެސް އެއަްށ ވުެރ ބޮޑު ަވެގއް ނޫފެދޭ. ެއއީ ކުިޅވަރުކުޭޅ  ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަަކދައްކާކަެށއް. މި

ނޑައެިޅގެން ކްލަުބތަކުން ފައިސާ ނަަގއިގެން...  ރެފްރީއަކަށް ހުންނަވަިއގެން ެވސް ހަމަ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެްނބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ! ޢިއްޒަ

ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތަގިއ 

ނޑު ކުރިން ެވސް ަދންނަވާފައި އޮތް ގޮުތގެ މަތީ ން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނެންގެވި މައްސަަލ އަުޅގަ

އެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަނެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކަށް މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދަްއކަާވއިރު އެ ނޫން ގޮތަކަްށ 

 ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.

 



  

 ދެްއެކވުން:ރަޝީދު ވާހަކަ ޟުވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުގައި މި ދައްކަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޢައްޔަންކުރާ އިރުަގއި ކަރަޕްޝަނަށް 

މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްަތްއ ކޮށްފައި ހުރި މީހުންގެ ކަންތައްތަކާއި އަދި މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަތުމަށްފަހުގަިއ 

ނޑު ދެްއކީ. ެއ ޢަމަލުކޮށްފައި ތިބި ބޭ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބައްލަާވށޭ. އޭގެތެރެއިން މީހެއްގެ ިމސާލެއް އަުޅގަ

މިސާލު މިއަދު ޖަލްސާ އަޑުެއހި މީހުންނާއި، މިތާ ތިބި އެންމެނަށް ހެކިވާ ވަރަށް އަމިްއލަ އަށް އިޢުތިރާފު ވެއްޖެ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ އޮޑިޓަރ އަޅުަގނޑު މި ދެއްކި މީހުން އަމިއްލަ އަށް އިޢުތިރާފު ވެ ްއޖެ. އެހެންވީމާ، އެ ވަރުން ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މަސް އޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރީމާ މިކަން ވީހާެވސް މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްަގިއ ޖެނަރަލެއް އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްަލވައިެދއްވާށޭ. އާދެ،...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޕީޕަލްސް ެއލަޔަންސްގެ ފަރާތުން ވާހަކަެދއްެކވުމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ްއެކވުން:ވާހަކަދެކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

ނޑުެމންނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެ އަހަރު ފަހުން އަނެއް ާކވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޮކންމެހެން ދެ އަހަރު ތެރޭގަިއ  ނޑުމެން ތިބޭއިރުގައި އަުޅގަ ޢައްޔަންކުެރވޭނެ ކަމުގެ ުއްއމީދާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ތްތަކާ ބެޭހ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ނެިތގެން މިކަމާ ޒިންމާވާ މީހެްއގެ ވާހަަކދެއްކުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ނުކުެރިވ ހުރި މަސައްކަ

ނޑުމެްނ  ނޑަށް ފެންަނ އެއްެޗއް ހަމަ ވަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އޭގެތެރޭގައި މިހާރު އަުޅގަ ގޮތުން އަުޅގަ

ތައްޔާުރވަމުން މި ދަނީ ރާއްޭޖގެ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރި ަފއިދާ އިން ެޓކްސް ެނގުމާއި އަދިވެްސ އެ ެޓކްްސއާ ބެހޭ 

އްޖޭގެ ކުންފުނިތައް ޮއޑިޓްކުުރމުގެ ވެސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް ކަންތައްތަކަށް. ޙަޤީޤަތުަގއި ރާ

ނަޑއެޅުމާ މި ކަންތައް.  ނޑުތަެކއް ކަ އެބަ ޮއވޭ. އެ ޮއޑިޓާ ބެހޭ ގަާވއިދުތައް ަކނަޑއެޅުމާއި ޮއޑިޓްކުރާނެ މިންގަ

ނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދަ ށް މިދިޔަ ދުވަްސތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެފައި އޮްތ ޙަޤީޤަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ނެތިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. އެއީ ބޭުރގެ ޮއޑިޓް  ގެއްލުމަށް ބަލާއިުރގައި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއަގއި ހަމަ ައޅުގަ

ޓަރ ފާރމްތަކާއި އަދި ާރއްޖޭެގ އޮޑިޓް ފާރމުތަކަްށ އުފެދުމަށް ވެްސ ފުރުޞަތު ނުލިބި މި އޮތީ އިނގޭތޯ. އޮޑި

ނޑަށް ެވސް އެބަހުރި ބައެއް ފަހަރަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިްޓ  ޖެނެރަލަކު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހަމަ ޚުދު އަޅުގަ

ފާރމުތަކުން ގުޅާފަިއ ކޮންިއރަކުންހޭ ރާއްޖޭގެ އޮިޑޓް ޖެނެރަލަކު ޢައްޔަންކުރާނީ. ތިމަންނަމެން މި ރާއްޖޭގަިއ 

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާވަުމން ދާ ވަރަށް ބަލާއިރު. މިއީ  މަސައްކަތްކުރުުމގެ އިންޓްެރސްޓު އެބަހުއްޓޭ



  

ނުޑ  ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެނެއްެވސް ވެފަިއ އޮްތ ެގއްުލމެއް. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން ވަީނ މަޖިލީ ހާ ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު އެ ހިސާބު ދޫކޮށްލާފައި ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮޑިޓް ޕްޮރގްރާމުތަަކކާ ެއއްޗިހި ޭރވިގެން ިމ  ޖެނެރަލަކު މަސައްކަތްކުަރއްަވން ފައްޓަާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ.  މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި އަދި މުޅި މަޖިލީހާ އެުކގައި ގުިޅގެން ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެން ހަމަ އެއާ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ  211އެކު އަުޅގަ

ޖެނެރަލްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި ސުލޫކީ މިންަގނޑުތައް ަކނަޑއެޅުމަށް އޮްތ އިރުގައި އޮޑިޓު ޤާނޫނު 

ހާރު ދިާމވެފައި ހުރި ަމއްސަލަތަކަްށ ހެދުނުއިރުގައި އޭތެޭރގަިއ ެއ ބައިތަްއ ނުހިމެނިވާތީވެ، އަސްުލގައި މި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި  ގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ  2118އަޅުަގނޑުމެން ހައްލެއް ހޯަދން ބަލާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އަލަށް ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ޭރވިފައި ެވއްޖެ.  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްކޮށް ައިއއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެދިފައި ހުރި،  ނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރަމުން އައި ކަމަކީ ައޅުގަ އެކަމަކު މިހާ ހިސާބަށް އައިިއރު އަޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި މި ަވގުތު ހުރި ަގވާއިދުތަކަށް ޤާނޫުނގެ ބާރު ދެމުން އައީ. މިއަށް ޒިންމާވާނީ ކާކުތޯ. ައޅުަގނޑު މި ވަގުުތ 

ނޑު ހަނދާންޮކށްދޭ ނޑުމެން މިހާރު ކުރަންވެފަިއ މިއަދު އަުޅގަ ން ބޭނުން، ރާއްޖޭގެ ބަްނޑާރަ ނައިބަށް، މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ދެން ދަންނަވާލަން އޮީތ  އޮތް ކަމެޭކ. ކޮންެމވެސް މީހަުކ މި ޒިންމާ އެބަ ނަގަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ޓީން ނިންމަވަިއގެން ެގންނަވާފައި އޮތް ނަމާ ބެހޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ަޢއްޔަްނކުރަްއވަން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޮމި

ގޮތުން. އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ ާތއީދުކުރެޭވ، މިއީ އެކަީށގެްނވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް 

ނޑު ކައި ނަޑށް ކިޔަަވއިދިން ޓީޗަރަކު އަުޅގަ ީރގައި ބުނީ އިން ޤަބޫލުކުރެވޭ. ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އުެޅނީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ  ގޯޑް ވީ ޓްރަސްުޓ، އޯލް ައދަރސް ވީ އޮޑިޓް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން އެންމެންގެ އުއްމީދުތައް މި ހަވާލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  ނޑުމެން މި ހަވާލުކުރަނީ އަޅުގަ ކަންތައް ކުރުމަށް އަުޅގަ

ުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ދެން އަންނަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްަތކަކީ ެއއީ ަވކި ފަރާތަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮ

ޖެހިގެން، ަވކި ގޮަތކަށް ިސޔާސީ ކުަލއެއް ޖެހިގެން އަްނނަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކަށް ެވެގންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެހެން މީހަކު ނަގާފަ އި ހުންނަ ފާހަކާއި އޭނަގެ ހުންނަ އޮިޑްޓ ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ ރިޕޯޓަކާއި ގުޅޭނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ތެރޭގައި އުފެދިފައި މިހިަރ ޝައްކާއި ވަހުމް ފިލާ ވަރަށް މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް 

ކަތްކުަރއްވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަމޭ. ހަމަ އެއާއެކު ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ މިހާރުން މިހާރަށް މަސައް

އަޅުަގނޑުމެން ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އެަކއުންޓިން ނޫނީ ހިސާބުގެ ދާއިރާަގއި މި ފަންނުގެ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  މީހުން ރާއްޖޭގައި ނެތުމުެގ މައްސަލަ އެބަ އޮޔް  ިދމާވެފަ. މިއީ ހަމަ އަބަުދެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހުންނާނެ   2111، 1111ގާތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ބައްލަވާލެްއވި ކަމަށް ިވޔަސް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އޮޑިޓް އެސޯސި އޭޝަން ނޫނިއްާޔ ޑޮލަރު ދީފައި ބޭރުން ގެނެސް ހުރި އޮޑިޓަރެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ އިސްނެންެގވުމާ ެއއްކޮށް ކުެރްއވޭނެ ކަމެއްހެން  ޔުނިވަރސިީޓއާ ގުިޅގެން، އަުޅގަ

ނޑަށް ެއނގޭ ގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ މިހާުރ ތިބި ބައެއް އެކައުންޓިްނގެ  މިއީ. ރާއްޖޭގެ ކުީރގައި ެވސް ނުވެފައި އޮތީ. އަުޅގަ

ތިބި ބޭފުޅުން އިސްނަންގަަވއިގެން ކުިރއަށް ދާން އެބަ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެނގިފައި އޮތީ.  ޕްރޮފެޝަނަލްގެ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަށް އިސްނަންގަަވިއގެން މިއީ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ އޮ  ޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ މިހާރުގެ ފޯކަސްަގއި ހުރި މަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭަގއި ކުެރވިދާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ހުރި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ުގޅިެގން ކުރައްވާ މަަސއްކަުތގެ އިުތރަށް މި ކަންތައްތަކަކީ މިއީ ރާއްޖެ އަށް ޓަަކއި ޮއޑިޓަރ 

 ޔާ. ޖެނެރަލަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑު ެދއްވި ފުރުޞަތަްށޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ވޯޓަށް  1111މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ. ދެން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -1111ޝުކުރިއްާޔ. އެޖެންޑާ ައއިަޓމް 

ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާޚއްަޞ  -1112ދެންނެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޮއންނާނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

އް އެޅުުމގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުން. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ފިޔަވަޅުތަކެ 

ޔާމީން. هللا ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، މުލަކު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

 ރުޞަތު އަރުވަން.  އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަށް ފު

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކަކަްށފަހު މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަުދ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެ ޅޭ ރިޕޯޓެއް. އާެދ، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެށި އޮތް ގޮުތން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުޭރ ޚާއްޞަ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެަބ 

ލަތުގެ މުައއްސަސާތަކުން ވަރަްށ އަޅަންޖެހޭކަން، ނުރަްއކާތެރި ބޮޑެތި ކުށްތައް ހުއްުޓވުަމށްޓަކައި. މިކަުމގައި ަދއު

ހަރަކާތްތެރިކަމާ އެކީ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރްއވައިފި. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީ ެއްއ 

ކޮމިޓީ އާިއ  241އުފައްދަަވިއގެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުން އެބަ ގެންދޭ. ހަމަ އެހެންމެ މަޖިލީހުގެ 

ގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މި ކަންކަން އުފެދެނީ މަޖިލީހު

ކީްއވެގެންތޯ ބެލުމަށްޓަަކއި ތަާފތު ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުަރމުން އައި ވަގުެތއްަގއި މި ބިުލ އަިއއްސަ މި ވަނީ. އާދެ، 

ޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިން ރާއްޖޭގައި އުުޅމަށްޓަކައި، މާލޭަގޔާއި އަިދ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީ

ރަށްރަށުގައި އުޅުމަށްޓަަކއި ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން މުޅި މުޖުތަމަޢު ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްކަން ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ކުށްތަްއ 



  

. އެ ރޫޙުގައި މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް. މި ޤައުމީ ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަަޅއިދިނުމަކީ

ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ކުަޑ ކޮމިޓީ އެއް ަނގަިއގެން ިމ މަސައްކަތްކުރަމުން ައއީ. ކުރަމުން އައި މަަސއްކަުތގެ 

ހައްލެއް ނުެވއޭ.  ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ އަދި މި ބިލު އެކަނި ފާސްކުރުމަކުން މިކަން ކަމެއް

މިކަންކަމާ ގުިޅގެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އިޞްލާޙުވާން އެބަޖެހޭ. އަނެއްާކ ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާނެ އިޖުރާޢީ ކޯެޑްއ 

ނަޑއަަޅއިދޭން އެބަޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސް، މިއީ ވަރަށް ދިގުލަިއގެން ހިނގާނެ މަސަްއކަތެއް ކަމަށް ވާތީ ކްރައިމް  ކަ

އަާށއި ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް ައދި މަޖިލީހުގެ މި ކަމާ ބެހޭ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ވެްސ ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީ

ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުނީ އަޅުަގނުޑމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގެ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން މި ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް 

ދާތައް ލުމަށާއި ައދި ހަމަ އެހެންމެ އަދަބު ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުން މިކަމާ ބެހޭ ގުޅުން ހުރި މާއް

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި މިކަމާ ބެހޭ މާއްދާތައް މި ބިލަށް ލުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ދެން މި މަސައްކަތުގެ އެންެމ  ކަ

ށް ގިނަ ބުރަކޮށް އުުޅްއވައިެދއްވީ ކުުޅދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ނަޝީދު. ވަރަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވި. އެ ކޮށްދެްއވި މަސަްއކަތުގެ އަލީަގއި މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކުޑަ 

ކޮމިޓީ އެްއ ނަަގއިގެން ުކޑަ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތެކއް ކުެރވުނު. އެ ކުރަްއާވފައި އޮތް މަސަްއކަތްތަކަށް 

ޞްލާޙުތަުކގެ އަީލަގިއ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ފުލް ކޮމިޓީަގއި މި އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް. އަދި އި

ނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުެރވެމުން ދިޔައީ. ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މި މަސައްކަްތކުރަމުން ދިޔައިރު އަުޅގަ

ވެސް، އެާއ ެއކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވެސް ފާހަަގކުރެވުުނ، އުނަދގޫާވ ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ހުރި. ދެން އެހެންނަމަ

ޙަޤީޤަތަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު އެއްކޮުޅަގއި ޮއެވފައި ޤާނޫނުއަސާސީން ރަްއިޔތުންނަށް މި ލިބޭ އަސާސީ 

ޙައްޤުތައް ަވކި ހާލަތްތަކެްއގަިއ ޚާއްޞަ ކަންކަމަކަށް ހަނިެވގެން ދާއިރު ޤާނޫނުއަސާީސަގއި މި ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 

ވެގެން ދާއިރު މި ކަމުގައި ގްރޭޓަރ ބެނިފިޓް، ނޫނިއްޔާ މި ބޮޑު މަންޒަރަށް ބަލާއިރު މީގައި ކޮބައިޯތ ހަނި

އިންޞާފުވެރި ގޮތަީކ، މުޅި ރައްޔިތުންެގ މަސްލަޙަތުތޯ. ނޫނިއްޔާ ހަނިެވގެން މި ދާ ބައެއް އަސާީސ ޙައްޤުަތއްތޯ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް އެއްބަްސެވވުނީ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއްަގއި ޚާްއޞަ ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކެްއ  ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ވަކި މުއްަދތަކަށް، ވަރަށް ކުރު މުއްދަތަަކށް ހަމަ ކުއިކް ފިކްސް އެއް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން 

ށް އެ އިޚްިތޔާރުތަކަީކ މި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ދޭނީއޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިޚްިތޔާރުަތއް ދޭއިރު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަ

ނަޑއެިޅގެން އަިދ އެ އިޚްތިޔާރުަތއް ވައިލޭޓު ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ނޫނީ އެ އިޚްތިޔާރުަތއް ޤާނޫނުެގ  ކޮބައިކަން ކަ

ދާއިރާ އިން ބޭރުން ބޭނުނ ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކަކާ އެކީ މި ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ  ތަޅުމަށް ބިލު ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެުވނު. އާދެ، މިގޮތުން މުޅި ބިލުގެ ތަފްސީލަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ވާހަކަތައް ދަންަނވާލާނަން މި ބިލުގައި ެއކަށައަޅާަފއި  ނުދިޔަ ނަމަވެސް އަުޅގަ

އާދެ، ާޚއްަޞ ހާލަތަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ނޫނީ ޚާއްޞަކޮށް ިމ ހުރި މާއްދާތަކާއި، ަބއިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. 



  

ވަނަ  4ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ޤާނޫނު ފަރުމާވެފައި މި އޮތީ މި ޤާނޫނުގެ، ނޫނީ މި ބިލުގެ 

މީހުން މެރުމާއި، ތޫނު  މާއްދާގައި މި ބުނާ ބޮޑެތި ކުށްތަކަކަށް. އެ ކުށްތަުކގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ގަސްތުގައި

ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންގެ ގުަނވަންތައް ނައްތާލުާމއި، މީހުން މެރުމާ، އަދި މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ބޮޑެތި 

ނުރައްކާތެރި ކަންތައްަތއް ކުުރމަށް މުޅި ޤާނޫނު އެކުލެވިފަިއ މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މުޅި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކުރެވިަފއި 

ހޫމްތަކާއި އިޖުރާއަްތތަކާއި އަދި މި ދޭ އިމްތިޔާުޒތަކާ މި ބޭނުންކުރެވެނީ ހަމަެއކަނި މި ދެންނެވި ކުށްަތްއ ހުރި މަފް

ނޑުމެންނަށް  ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި، މި ކުށްތަުކގެ ކޮންފައިންމަންޓުގެ ތެރޭގަ. ދެން މި ހަނިކުރެވޭ ޙައްޤުތަަކކީ ވެސް އަުޅގަ

އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމްއ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭީތއާ ެއީކ، ފުރަތަމަ ބިލު އަިއއިރު ދެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ެވއްޖެްއާޔ އޭެގ 

މަްސ ދުވަހުގެ ކުރު މުއްދަތަކަށް  18އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޮއތްއޮތުން ކޮމިޓީގައި ވާހަކަަދއްކާފައި މިއޮތީ 

ސާސް ަމްއސަލަ އެއް ކަމަށް ހަމަ ކޮމިޓީ ކުރުކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެއާ އެކީ ވެސް ހަމަ މި މައްސަލަ ައކީ ޚައް

އަށް ވެްސ ފާހަގަކުެރވުނު. ދެން މި ބިލުގައި ތަޢާރަފުުކރެވޭ ޚާއްޞަ ކަންތައްަތކުގެ ތެރޭގައި މި އިޖުރާއަތުތަެކއް 

ނަޑއަޅައިދިނުން، އަދި މީހުން  ނަޑއެޅުން، ފުލުހުން ޭގެގ އަށް ވަދެ ބަލާ ފާސްުކރުމުގެ އިޖުރާތުތަކެއް ކަ ކަ

ނަޑއަަޅއިދިނުން، ބަލައި، ާފސްކުރާއިރު ގޭގެ އިން ފެންނަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާ އެީކ ގެންދިއު މުގެ އިޖުރާއަތުތަެކއް ކަ

ގެންދެވޭ މީހުން ބަލާ ފާސްކުރާއިރު އެ މީހުންނަށް އެކައުންެޓބަލްނުކުރެވޭ، ނޫނިްއޔާ އެ ީމހުންނަށް ބުނެނުދެވޭ ފައިސާ 

ދެްއގެ ފައިާސ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއާއ ދޭތެރޭގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ހޯދި ގޮތް ބުނެނުދެވޭ އެތަްއ ބޮޑު އަދަ

އުސޫލުތަކަާކއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހަނުހުރުމުގެ ދާއިރާ ވެސް ހަނި މި ކުރެވެނީ ކޮން ހާލަތްތަކެއްގަިއކަން 

މިގޮތަށް ގެންދެވޭ ބަޔާންކޮށްދީފައި މި ބިލުގަިއ މި މާއްދާތަކެއް މިހިރީ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ފައިސާތަކެްއ ގެންެދވޭއިުރ އެ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ެއްއޗެްއ ބުނަން އުނދަގޫ ކަމަށް ވަްނޏާ އެކަމުަގއި ހަނުހުރެއްެޖ 

ކަމަށް ވަންޏާ މި ޤާނޫނުގަިއ މި ބުނަނީ ނޫނީ މި ބިލުގައި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި ިމއޮތީ މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރެއޭ ެއއީ 

ތެއް ނޫނޭ. ހަނެއްނުހުރެވޭނޭ. ެއއަްށ ޖަވާބުދޭންވާނޭ. ހަމަ އެހެްނމެ ކޯޓުގެ މަރުޙަާލގައި ވެްސ ހަނުހުރެވޭނެ ފުރުޞަ

ނޑަނޭޅުްއިވޔަސް އެ ކުާށ  ނޑިޔާުރ ކަ ހަނު ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކޮންމެހެން ކުށަށް އޭނަ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ފަ

ނިޑޔާަރށް ޤަބޫލުކުރެއްވިދާނެ ކަުމގެ  ގުޅުންތަެކއް އުަފއްދައިދިުނމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ބިުލގައި  ގުޅުންހުރި ކަމަށް ފަ

ނަޑއަަޅއިދީފައި މި އޮތީ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ މި ބިލަށް ގެނެވިފައި ާޚއްޞަ ފީާޗސްތަކުގެ ތެޭރގަިއ، ޚާއްޞަ  ކަ

މިހާރު މި ހިނގާ ބައިތަުކގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ހެކިވެރިންނަށް ހެކިދިނުމަކީ މިހާރު މި އޮތް މުޖުތަމަޢުގައި ނޫނީ 

ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި މާ ަފސޭހަކަމަކަށް ނުވާތީ، ނޫނިްއޔާ ބިރުގަންނަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކެއް ހުރި ކަމަކަްށ ވާީތ، 

ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއްަގއި ހެިކ ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މިހިރީ ހަމަޖައްސާފަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހެކިން ޕްރޮޓެކްޓުކުރެވޭނެ 

ނުޑ ގޮތްތަެކއް ވެސް  ނޑައަަޅއިދީފައި މި އޮތީ. ދެން ފަހު ވާހަކަ އެއް ގޮތަށް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ މީަގއި ކަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކ އަކީ ޤާނޫނުއަާސސީ ހުއްދަުކރާ ގޮތެްއގެ މަތީން އަދި ތަަރއްޤީވެަފއި ހުރި މުޖުތަމަޢުގެ 



  

މަތީން ތެދުފުޅެއްމެ ޙައްޤުތަކެއް މިހިރީ ހަނިކުރެވިފައޭ.  ތެރޭގައި މިކަންކަން ކުރާ ުއސޫލާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮުތގެ 

އެހެންނަމަވެސް، އެާއ ެއީކ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މީގައި ވޭކުރަން މި ޖެހެީނ މުޅި ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތޭ. 

ޓީއަްށ އެހެންވީމަ، ކުރު މުއްދަތަަކށް މިކަހަލަ ފިޔަވަޅުަތކެްއ އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޤައުީމ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމި

ޤަބޫލުކުރެވިގެން މި ބިލު މި ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ނޑުމެން ުކރި ވަރަށް ާޚއްޞަ މަަސއްަކތަކީ މި މުޅި ޕްރޮސެްސ ިނމިގެން ދާއިރު ފުލުހުންެގ  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

އުޓް ކުރުމަށްޓަަކިއ، ނޫނީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި ވަކި މުއްދަތެްއ، އަިދ ތަޙްޤީޤުގައި ވަކި މުއްދަެތއް، ޕްރޮސެކި

ނަޑއެީޅއޭ. އެއީ ުޙކުމް  ޝަރީޢަތް ނިމިގެން ދިއުން އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި ހަމަ ެއކަމަށް ވެސް ވަިކ މުއްދަތެްއ ކަ

ސަލާމަތްނުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.  ކުރެިވގެން މި މީހުންނަށް ލިބެންވާ ޙައްޤު އަދަބު ލިބިގެން، ނޫނިއްޔާ މުޖުތަމަޢު

އެހެންވީމާ، މިއީ އަލަށް ަތޢާރަފްކުރެވޭ ކަމެއް. ތަޙްޤީުޤގެ މަރުޙަލާގަާޔއި ދަޢުވާ ުއފުލުމުގެ މަރުޙަލާގަޔާއި އަދި 

ނޑަެއޅިފަިއ އޮތީ. ފަހު ކަމެއް ގޮތަށް   ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ަކންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި މުއްދަތުތަކެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަ ވަރަށް ޮބުޑ މައްސަލައަކަްށ ވޭ ޖަލަށް  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނީ ައޅުގަ

ޙުކުމްކުރެވިަފއި ތިބޭ ހަމަ ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ވެސް އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވީއްލިގެން އެަބދޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި 

މީހުން ދޫވެގެން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ، ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް ޖަލުން މީހުން ދޫވެގެން ވަރަށް ިއސްކަމެއް ދީަފއި މިޮއތީ ޖަލުން 

ދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެކި މަުރޙަލާގައި ގޭޓް ކީޕަރުން ފެިށގެން އެކި މަރުޙަާލގައި ތިިބ، މި ކަމާ މަސްޢޫލިއްޔަތު 

ބިލުގައި ަކނަޑއަަޅއިދީފަ.  އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް މިހިރީ ކުށްވެރި ވާ ގޮަތށް މި ޤާނޫނުގައި ނޫނީ މި

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގައި ަމސައްކަުތގައި ހަމަ މި ދެންނެވި ކަންތައްަތކަށް ބެލުމާ އެކު ވެސް މަޖިލީހުގަިއ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި އޮތީ ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ.  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނަވާނެ އިޞްލާޙަކާ ެއކީ މިކަން އަވަހަށް ފާސްކޮްށދެއްވުމަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯ

މަސްލަޙަތަށްޓަކައި ައޅުަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާީތ، މަޖިލީހުން މިއަށް ގޮތެއް ނިންމަވައިދެްއވުމަށްޓަަކއި މި 

 ރައީސް.ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީމެވެ. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅަގނޑު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓް 

ތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުމުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގިއ  111އިްޞލާޙު އެބަ އޮތް މި ބިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ.  111އެރުވުމުން ޖުމްލަ  ިއޞްލާޙު އަޅުގަ

މި ވަނީ. މިކަުމގައި މަަސްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ނިންމެވުމެއް ައޅުަގނޑު އެބަ 

މުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދާނީތޯ ނުވަތަ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އެހެްނ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު 111ބޭނުންވޭ. އެ 



  

މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއި، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވަން ބޭުނންފުޅުތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަާމ 

ނޑު ބޭނުން ނޑު ޮތއްޑޫ ާދއިރާެގ ބެހ ގޮތުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުެޅއް އަުޅގަ ވާ ވާހަަކ ދަންނަވަްނ. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ެދއްެކވުން:ވާހަކަތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

ސަލާމަީތ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑަީކ ެވސް އެ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތުކރި މީހަކީމު. އަދި

ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ވެސް ހިންގަމުން އެ ކޮމިޓީގައި ެވސް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކީމު. އާދެ، މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރޭގަިއ 

ރަށް ިގނަ ބައެއްގެ ަޖޒުބާތް އެކުެލިވގެންވާ ބިލެްއ. މި ބިލު މިހިސާބަށް އަިއއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ވަ

ނޑުމެން ިމ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރެވިފަިއ ާވކަން ވެސް އަުޅގަ

އެތަެކއް އިްޞލާޙެއް އައުމާ ެއއްކޮށް އަދި  111ނުމަށްފަހު ބިލު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ނިންމުމަށްފަހު މެންބަރުންނަށް ދި

ނޑުމެންގެ މި ޙާއްޞަ ޖަލްސާގެ ަވގުތު ވެސް ހަމަވާެނ ކަމަށް ވާއިރު، އަޅުަގނުޑ 12:11މިރޭގެ  ގައި އަުޅގަ

ޭއެގ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެ ވަނަ ބާބުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ އެހާ މުހިއްމު ޙައްޤުތަކެއް

ނަޑއެޅުމުަގއި އެހާ ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެ  16މިންވަރު  ނޑުމެްނ ކަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަުޅގަ

ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ. އަދި މިހާތަނަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިކަމާ ގުިޅގެން 

ސް ވަނީ ބުރޫއަރާފައި ބައެއް މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތަށް ނުލިބޭތީ. ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތްތަކަްށ ވެ

އެހެންކަމަށް ވަނީ ނަމަ މި ދެ މަސައްކަތް އެްއކޮށް ނިންމާ ނުލެވެންޏާ މީގެ ޙަޤީޤީ ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް 

ހާރު މި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީތަކާއި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަދި މި ބިލު ވުޖޫދުގައި ނެތް ކަމުގައި ވިަޔސް، މި

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ،  މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް އުނިކަެމއް އަންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ކޮޕީ އަ

އެަތކެްއ އިޞްލާޙާ އެއްކޮްށ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލަން.  111ހުށަހަޅާފައިވާ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ގެނަިއއިުރ 

އިޞްލާޙެއް އަިއ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން. އެ ކުުރގަުޅވާލާފައި ިސޔާސީ ގޮތުން އެަތއް  111އަޅުަގނޑުމެން އެ ފަހަރު 

ނޑުމެން މަޖީލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ދެްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް. ޭއެގ އިތުރުން މި ކަމަކީ ވަގުުތ  ނިންމީމަ ފަހުން އަޅުގަ

ނޑު މެން ަޤއުމަށް މި ގެނައި ޗޭންޖުަގއި ނެތިގެން ކުރުމަށްވުރެ، އަުޅަގނޑުމެން ހަދާފައި އޮތް ބަދަލު ނުވަތަ އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅާލަނީ މެންބަރުންގެ  ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އަސާސީ ބާބާ ގުޅޭ، އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ، އަުޅގަ

ނުޑމެން...  ތާއީދާ އެްއކޮށް އަލުން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުަވން. އަދި އެއަށްފަހު އަުޅގަ



  

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ިމަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރަކަށް ވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ޖުމްލަކޮށް ވާހަކަެދކެވެންދެން ދެ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނަން. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އެއް ނޫން މިއީ. މިއީ ހަމަ އިދާރީ ގޮތުން މެންބަރަކަށް ވެސް އަރުވާ

އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ނިންަމން ކުރާ މަސައްކަތެއް. ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

  ހަކަދެއްެކވުްނ:ވާމޫސާ މަނިކު  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑަށް މި ވާހަކަ ނުބުނެވިާދނެ. މި ބިލަށް ވަރަށް ގިނަ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެ މިނެޓު ތެރޭގައި އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށްފަހުަގއި ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅ،ެީ ކުށްކުރުން ހުއްޓުމަްށޓަކައި ޚާްއޞަ ފިޔަަވޅުތަކެްއ 

ނޑު ެއއްބަފާ ގޮތެްއގައި ތިން ބިލު އައި. ެއއީ ގޭްނގު ކުށްތަްއ ގަ. ެއއްބަ 2111މާޗް  22އެޅުމުގެ ބިލު، ެއއީ 

މަނާކުރުމުގެ ބިލާިއ، ތޫނު ަހތިޔާރު ގެްނގުޅުުމގެ ބިލާިއ، ދެން މިހާރު މި އޮތް ބިލާ. ެދން މި ބިލު މިހާރު މި ވަނީ 

ބަދަލުވެގެްނ ދިއުމާ ގުިޅގެން. ަދއުލަތުގެ ުމައއްސަސާތަކުން ަރއްޔިތުްނެގ  މުޅިން ބަދަލުވެފަ. މި ބިލު ބަދަލުވީ ހާލަތު

ކޮމިޓީ އަށް އަިއސް އަދި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އުފެއްެދވި ކްރައިމް  241މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި 

ޗަްށ ބަލައި މި ބިލު އަލުން ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީގެ ފަާރތުން ވެސް އަިއސް ދެކެުވނު ވާހަކަތަކެްއގެ މައް 

ފަރުމާކުރުމަށްފަހުގައި މިހާރު މި ވަނީ، ބިލު، ނުރައްާކތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަްށޓަކައި ޚާްއޞަ ފިޔަވަޅުަތކެްއ 

އެޅުމުގެ ބިލަށް ބަދަލުވެފަ. މިއީ ސަރުކާރުން ފޮނުއްވި ބިލެއް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދައުލަތުގެ 

ން ތަްއޔާރުކޮްށފައިވާ ބިެލއް. މި ބިލާ މެުދަގއި މިއަދު ނިންމިފަިއ މިއޮތް މަސައްކަތްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި، މުއައްސަސާަތކު

ބިލު ހަދައި ވަކި ހިސާބަކުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ުއފެދުމާ ގުޅިގެން މި ބިލު ބައްޓަންކުރުމުަގއި ބަިއވެރިވި 

ކަތްކުރުމަްށ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް ކަމުަގއި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުައއްސަާސތަކުން މި މަސައް 

ވާ ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިާރގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ޭވ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ 

ޙުތައް ފިަޔވައި އެހެން އިޞްލާޙުތަެކްއ ގޮތުަގއި ެއ ބިލަށް އެ މަނިކުާފނު މިހާރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ލާފައި ހުރި އިޞްލާ

މި ބިލަށް ލައިފި ނަމަ، މުޅި ބިލުގެ މަފްހޫމް އަނެއްކާ ެގްއލި ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، 

ިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ބުނާ ރައްޔިެތއްގެ އެންމެ މީހެއްގެ ަޙއްޤު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަ 16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެންގެ އެ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު ވެސް  ނުޑެވ ހަލާކުވެގެން ދާން ދޫކޮްށެގން ނުތިބެ އަޅުގަ ނޑުފު އެތައް ބަަޔކު ފު

ވިދާޅުވި ފަަދއިން މިއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް 



  

ނޑުމެން  ގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުްނ މި ދެންނެވި ުއސޫލުން ބިލަށް އިޞްލާޙު ލާ ކަމަށް ާވ އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ހިނދު، އަުޅގަ

ނަމަ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ުކޅުދުްއފުށީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ދަންނަވާލަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި އިޞްލާޙުތައް ލަިއގެން މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 ރައީސް.

 

 ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ  އެަތްއ  111ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނަޑކަށް ެވްސ ނުފެނޭ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަަސއްކަްތކު ނޑު ވެސް ީމގަިއ އިޞްލާޙުތަކަާކ ެއކުަގއި އަުޅގަ ރެވިާދނެ ކަމަކަށް. ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މި ބިލަށް ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ  އިޞްލާޙު ވަރު  34ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް ހުރީތީވެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ދު ވަހުން ދުވަަހްށ ގާތްަގނޑަކަްށ ހުށަހަޅާފައި ޮއންނާނެ. އެއީ މިކަން ކުރަންޖެހުނީ އަޅުގަ

މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، މި ކަންތައްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީވެ، އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީެގ 

ނޑުެމން އޮންނާނެ މި މަޖިލީހުން  ނޑުމެން އޮންނާނެ ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް އަުޅގަ ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނާނެ  ވަރަށް ހަމަ ކުއްލި ގޮަތކަށް، ހަމަ އެއާއެުކަގއި ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންުގޅުމުގެ ބިލެއް ެވސް އަުޅގަ

މިތަނުން ފާސްކޮށްދީފަ. އެހެންކަމުން މި ދެންނެވި ހުރިހާ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން މި ކަންތައް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް 

ްއޞަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ފުލުހުންނަށް ހަމަ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ޚާ

އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި ބިުލގަިއ ހުރި ކަންބޮުޑވުންތަެކއްެގ ތެރޭގަިއ، ދެ މިނިޓު ތެެރިއން އެ ވާހަކަ އެްއ ނުެއއް 

ނޑުމެްނ  ދެއްކޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ައލުން މި އިޞްލާޙުތަކާ އެކުަގއި މެންބަރުންނަށް ލިބުމާ އެކުަގއި ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ.  ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ޮއެވއްޖެއްާޔ ދެން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނުޑ ވެްސ ތާއީދުކުރަން.  އެހެންކަމުން ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް އަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢި 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ މި ބިލު ުހށަހަޅާފައި މިއޮތީ ގޮތް ހުްސވެގެންނޭ. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަާތއި 

ންމާ ދެ އަހަރު ވަންދެން މިތާ ތިބެފައި ތިމަރަފުށީ ދާއިާރެގ ހެއްކާއި ޤަރީާނއާ ބެހޭ ބިލު ހުރިހާ، އެްއވެސް ބިެލއް ނުނި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް ގެނެސް، އެ މޮޑިފައިކޮްށގެން އެ ގޮތް މި ގޮތް 

އްޒަތްތެރި، އެްއވެްސ ހަދައިގެން އިރުޮއއްސޭ ޤާނޫނު، އިރުއަރާ ޤާނޫނޭ ކިޔާފަިއ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް މިއީ. ޢި

މަސައްކަތެްއ ނުކުރެޭވ، މި ހާލަތަށް އައީ. މިހާރު ައއިްއސަ ބިލު އަނެްއކާެވސް ފުޮރޅާލައި އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަްށ 



  

ގެންދަން އެތައް ސަތޭކަ ހުށަހަޅައި، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއްވެސް އިޚްލާޞްތެރި ކަމެއް ނެތީ. ނެތީމަ ވާހާ ގޮތްގޮތް. 

ިޑގްރީ އަށް އިރުޮއއްސި، އަނެްއކާ އިުރއަރާއިރު ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޭޓ  181އްސޭ، އިރުއަރާ އިރުއޮ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލާއި ހެއްާކ ބެހޭ ބިލު ހެދީމަ އިރުއަރާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަަކށް މަސައްކަތް ކުިރއަސް ިމ އަނދިރިކަމެްއގެ ތެރޭަގއި މި ތިބީ. އެހެންނޫނަސް ދެން އަޅު ގަ

ނުޑ ދެ މިނިުޓ  ރާއްޖެ މި އޮތީ އިރުޮއއްސިފަ. ޤާނޫނީ ގޮތުން އިުރޮއއްސިފަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަންނަ ަދއުރުަގިއ ތެރޭގައި މާ ގިނަ ދަްއކާނެ ާވހަކަ އެްއ ނެތް. އިޚްލާޞްތެިރކަން، ބޭނުންވަނީ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މި

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންޭވ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތާއި ހެއްކާިއ ޤަރީނާއާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކުރަން. އެހެންނޫނީ މި ޤައުމު 

 އޮންނާނީ އަބަދުވެސް އިރު ޮއްއސިފަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. ދެ މިނިޓުނުވޭ އަދި.

 

 ބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެން

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާެދ، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމީ 

އަދި ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އިން ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮުތން ބަލައިލާއިރު މީގެ ވަރަްށ ގިނަ މަފުހޫމްތަކެއް 

ނޑަށް ޔަޤީންކުރެވޭ. އެހެންކަމާ އެީކަގއި ކުރު ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާ ނަމަ ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  ނެތްކަން އަޅުގަ

އެތަްއ އިޞްލާޙާ އެީކަގިއ  111ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަވޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. 

ކުރިއަކަްށ. ހަމަ އެާއއެީކަގއި ދަންނަވާލަން އޮީތ، މިހާރު އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކިއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެދވޭނެ 

މިނިވަންކަމުގެ ބާބުަގއި އާެދ، ސިވިލް ލިބަޓީޒް ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ކިބަިއން ނިގުޅިގެން ދާ ގޮތަްށ 

ނޑުމެން ބަލައިލީމަ ކޮމިޓީ އިން  ކުެރވުނު މަސައްކަތްތަުކގެ ތެ 241ކަންތައްތައް ކުރަން ބަލައިލާިއރު  ރޭަގއި އަުޅގަ

ކޮންމެެވސް މީހުންނެއް މިހާރު ޖަލުގައި ތިބީ. ހަމަ ޖަލުން ބޭރުގަިއ ވެސް އެބަތިބި ޙުކުމްކުރެވިފަ.  1611އެބަ އެނގޭ 

ނޑަައޅުްއވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން، ަރއްިޔތުން އެބަތިބި  ވަރަކަްށ މީހުން އެކިެއކި ގޮތްގޮތުްނ  1611ޤާޟީން ނިޔާ ކަ

އެތަްއ މައްސަލަ އޮތް ކަމަށް  511ކުރެވިފަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ދޫ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ. މިހިރަ ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ހުިރއިރު އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިލަންޖެހޭ 

ާވ އަސާީސ ޙައްޤުަތކާއި ިމނިވަންކަން ނިުގޅިގެން ާދ ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަހުރި. އާދެ، ަރއްޔިތުންނަށް ެދވިފައި

ހިނދު، ބޮޑު ބާރުތަެކއް ަރްއޔިތުންގެ ކިބައިން ފުލުހުން އަތްމައްޗަްށ ދޫކޮށްލެޭވ ހިނދު، އަިދ ފުލުހުން، އަދި އެ 

އުސޫލުތަެކއްެގ ޙައްޤުތައް ލިިބގެންދާ ފަރާތްތައް ނުވަަތ އެ ވާޖިބު އަދާކުަރން ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ޒިންާމދާރުކުރުވޭނެ 

މައްޗަށް ވެސް މީަގއި ބަލައިަލން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެހެންމެ މީގެ ރަނގަޅު ބައިތަެކއް އެަބހުރި. އަދި މިފަދަ ޤާނޫނެއް 

ހަދަންޖެހިއްޖެއްޔާ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަމުެގ ބާބު އެ މިނިވަންކަން ދިމިޤްރާީތ އުސޫލުން އެންމެ ފުރިހަމަ 

ވަނަ މާްއދާގެ ެއ ވިާދޅުާވ ައކުރުން  16ގޮތަށް ަހނިކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެބަ ުބނޭ. ދެން އެ  ޤައުމެްއގައި ހިްނގާ



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ައންގައިދޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަން ކުރުމުަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ތިބެވުނީ ހަމަ 

އަދި މިދެންނެިވ ފަދަ މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައިލަން އެބަެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ުމއަްއސަސާތަކާއި 

ނޑުމެްނ ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. މިއަދު  ނޑުމެންނަށް ރޭވި، ހަމަޖެހިފައިތޯ ހުރީ އަޅުގަ އުސޫލުތަާކއި ކަންތައްތައް ައޅުގަ

ނަޑއެޅި ަފނޑިޔާރުން ހަމަ ޙުކުމް  1611ވެސް މިދެންނެވި ފަދަ  ެއއްހާ މީހުން ޖަލަށް ނިޔާ ކަ

ނަޑއަުޅއްަވއި ނޑައެިޅގެން ެއްއ ކަ ދެްއވާފައި ތިިބ މީހުން މަގުމަތީގައި ތިބެ ތިންހަތަރު ފަހަރަށް އެ މީހުންނަށް ކަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެަބޖެހޭ މިއީ ރަނގަޅަށްތޯ މި  ނަޑއެޅެމުން ދާއިުރ، ައޅުގަ ޙުކުމްގެ މަްއޗަށް އަނެއް ުޙުކމް ކަ

ބުތަކާ ހެދި، މިހާ ގިނަ އިޞްލާޙުތަކަކާ އެީކަގއި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ، މި ސަބަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދެޭވނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީއާ އެީކަގއި އެ ކޮމިޓީ އަްށ އަނބުާރ 

 ފޮނުވާލަން އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވޭ. އަޅުަގނޑު ގަސްތުކުރަނީ ެއ  11ޝުކުރިއްާޔ. އަދިެވސް 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް އެރުވުމަށްފަހު ދެން މި ކަމުގައި ގޮެތއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ނިންމަވައިދެއްވުމަށް. 

 ތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލހާމް އަޙުމަދު.އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ކުރު ގޮތަކަށް ނިންމާލެވޭތޯ ބަލާނަން. މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދަން ނަވާނީ މިއީ ކޮންމެއަަކްސ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  111 އިޞްލާޙަކީ ެއއީ މަދު  111ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި ވާއިުރ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެން ބަރުންގެ ެތރެއަށް ޚިޔާލު ވަރަށް ބޮޑު ަތފާތުވުންތަކެއް ހުރީމަ ކަމަްށ އަދަދެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ އެަފދަ ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުަށހެޅުނީ. ވީމާ، ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ  .ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ސްޕޮްނސަރކޮށް ހުށަހެޅި ބިލެއް.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ެކއް ނިުގޅަިއގަންނާކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު މި ބިލު ހުށަހެީޅ އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ަރއްިޔތުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަ 

ނުޑ މި ބިލު ުހށަހެޅީ އެ ުދވަސްވަުރަގޔާިއ، އަދި މިހާރު ވެްސ ރާއްޭޖގެ ކަންތައްތަްއ ހުރި ގޮތުން   5ނޫން. އަުޅގަ



  

ނުޑ  ކެޓަގަީރގެ ބޮޑެތި ކުށްވެރިންަތކަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަެކއް ހަނިކުރުމަށް. އޭގެ މަިއގަ

ނަށް ކުރާ ކުށްތަުކަގއި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރުާމއި، ަޝރީޢަތުގައި ވެޭވ އިޢުތިރާފު އެފަދަ މީހުން މަޤުޞަދަކީ

މެނުވީ، އެހެން އިޢުތިރާފެއް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ވާތީ، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގަިއ، 

ވޭ ެއއްަޗކަށް ހެދުމާއި، މިކަަހލަ ކަންތައްތަެކއް ހުރެގެން. ނޫނިއްޔާ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގަިއ ވެވޭ އިޢުތިރާފަކީ ޤަބޫލުކުރެ 

ނަމަވެސް އެނބުރި މި ބިލު ޮކމިޓީ އިން ައއިއިުރ މި އޮތީ މުޅި ބިލުގެ ރަހަ ަކނުޑވާލާފަ. އެހެން ެއއްެޗއް އަިއއްަސ 

ސާސީ އުސޫލުަތކާ ވެްސ މި އޮތީ. މިއީ އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ އިން މި ބިލު ހަދައިގެން ގެނައީ މުޅި އަ

ނޑު ބޭނުމެއް ނޫން،  ނޑު ހުށަހެޅި ބިލަަކށް ވާތީވެ، ރިޯކޑަށްޓަަކއި ައޅުގަ ޚިލާފަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ަޙއްޤުތަެކއް، މިނިވަންކަމެއް ނިުގޅަިއގަންނަްނ 

ހަޅާފަިއ އޮތް އެްއޗެއް ކަމަށް ާވކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް ލިެބްނ އަޅުަގނޑު ހުށަ

ނޑު އަނެަކްއޗެއް ނުކުރާނަން. ޤަބޫލެްއ  އެބަޖެހޭ. މި ތާނގައި ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި ތަފާތެއް ގެންގުޅޭކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަަކ ދައްކާލަން ފުރުޞަތުކޮޅެއް  ނޑު ހުށަހެޅި ބިލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑަށް ދެްއވަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ައހަރު ފަހުން ފެންނަން އޮންނާނީ ވެސް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި  51ބިލަކީ. ކޮންމެ ގޮތެއްަގއި ނަމަވެސް ރިކޯުޑގައި އަދި 

ނޑު މެން ބަލަންޖެހޭނީ މި ބިލެއް ކަމަށް. ައޅުަގނޑު ުނޖެހޭ ތަނަކުން މީހަކު ބުނާހާ އެްއޗެްއ ޤަބޫލުކުރާކަށް. ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ މި ރާއްޖޭގެ މުޅި ރައްޔިތުްނގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލަންޖެހޭނީ.  ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތަށް. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއ އޮްތ ބަެއއް ުކދިކުދި ޙައްޤުތަކަްށ ބަލާކަށް  އަޅުަގނުޑ ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ކަ

ތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މީަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި މި ނުޖެހޭނެ ޢިއްޒަ

ބިލު މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް މި އިޞްލާޙުތަކާ އެްއކޮށް މީގެ މުޅި އެތި، މިހާރު އައިއްސަ ވެސް އޮތީ މުޅި އެތީގެ ރަަހ 

ނުޑވާލާފަ. ައޅުަގނޑު ހުށަެހޅި ބިލެއް ނޫން ައއިސް ނަޑއެިޅގެން މީގެން ފެްނނަން އެބައޮތް ހަމަ ރީްއޗަށް  ކަ އޮތީީކ. ކަ

 ކޮމިޓީ އަށް މި ބިލު އެނބުރި އަިއއްސަ މި އޮތީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި، ުޝކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަދި ފަހުން 

މަޖިލީހުން މިކަން ނިންމަވާ ގޮތަކުން ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަށް. 

ނޑުމެްނގެ މި އުޅެނީ ޕްރޮސީޖަރަލް މައްސަލަ އެއް. ގަާވއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެކެވެމުންާދ  89މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ެއއް. އެހެންވީމާ، ެއަކމަށް ފޯ ކަސްކުރައްަވއިގެން ިމ ކަމުގައި ައވަހަށް ގޮތެއް ިނންމަވައިދެްއވުމަށް އަުޅގަ

އެދެން. ެއއީ ކުރިއަށް ގެންަދން ނިންމަވައިފި ނަމަ ައޅުަގނޑުމެން މިރޭ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ފަށަން ވެއްޖެ. 

ނޑުމެްނ  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން ފަަށން ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މަްއސަލަ އަށް ުވރެ މި އޮތީ އަުޅގަ



  

ވަނަ މާއްާދގެ ެއ ބުނާ ޕްރޮސީޖަރަލް މައްސަލަ. ެއކަމުަގއި ގޮެތއް ނިންމައިެދއްވީަމ  89ކުރިމަތީގަިއ ަގވާއިުދގެ 

ނުޑ ރިޔާސަތުން ކުރިއަށް ގެްނގޮްސދޭނަން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދާނީޯތ  ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެން ާވހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެަބއޮތް. އެކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ިމވާ  ނޑުމެން ޕްރޮސީޖަރަލް ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުން ނިންމާނީތޯ. އެއީ އަުޅގަ ނުވަތަ އަުޅގަ

މަ ކޮންމެހެން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެިރ ސުވާލަކީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އެދެން ހަ

ނޑަށް ިއޝާރާތްކޮށްލަދެއްވުން. އެހެްނނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފިްއޔާ  މެންބަރުން އަޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު  އަުރވަމުން ގެންދާނަން. ހެންވޭުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައވަހަށް މި ކަމުގަިއ ގޮެތއް ނިންމޭނީ. އަުޅގަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ިމ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުށްކުރުން ުހއްޓުވުމަށްަޓކައި ާޚއްޞަ ފިަޔވަޅުަތކެއް އެޅު މުގެ ބިލު އަުޅގަ

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ ކުޅުދުއްފުށީ  ހުށަހަޅަނީ ކޮމިޓީއަކަށް ނުފޮުނވާ މި ރެއިްނ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން. އަދި އަުޅގަ

ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް އެއަށް އިންކޯރަޕރޭޓުކޮށްފައި އެ ގޮތަށް ކުރަން. 

ެއއްހާ އިޞްލާޙަށް އަޅާނުލަން. މިހެން މި ދަންނަވަނީ މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  111މިހާރު އެ ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި 

ލަސްވެއްޖެ. ގޭޭގގެ މީހުން ތިބީ ބިރުން. އަޅުަގނޑުމެން ެއއް އަހަރު ދުވަހު މި ބިލު މިތާ ބާއްވާަފއި މިތަނަށް ގެނެްސ 

ލަސްކުރާކަްށ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  މިރޭ އަނެއްކާ އިޞްލާޙުތަެކްއ ހުށަހަޅައިގެން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ޚާއްޞަ ިފޔަވަޅުަތކެއް އެޅުމުގެ ބިލެއް 

ނުޑ  ހުށަހެޅި، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން، ެއކަމާ ބެހޭ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ވެސް ދަންނަވާލާނީ މި ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑު ދަންނަާވކަށް ނެތިން. ހަނިކުރެވިފަިއވާ ބިލެއް. މި ބިލަކީ ކަ ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު ބިލެކޭ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުައސާސީ އިން ލިބިދީފައި ާވ  އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބިލެއް ެއކުލަވާލުުމގެ ކުރިން ައޅުގަ

ރަންޖެހޭނީ. އެއަށްވުރެ މާ ޙައްޤުތަކެއް އުިނކުރެޭވއިުރގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަންނޭނގެ އިޞްލާޙުކު

ރަނގަޅުވާެނ ކަންނޭނގެ މިަފދަ ބިލެއް އުފެދުމުެގ ކުީރަގއި ޤާނޫނުއަސާީސ އަލުން ިއޞްލާޙުކުރުން. އެހެންވީާމ، 

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ޖަލުގައި ާޖގަެއއް ނެތް ވާހަކަ ެދކެޭވއިުރ، އެކަީށގެްނވާ ޖަލެއް ނެތް 



  

ލުތައް މިހާރު ތައްޔާރުކުރަމުން ދާ ވާަހކަ ދައްާކއިރުަގއި، މި ބިލު މިގޮތަށް ފާސްވުމުން މީހުން ވާހަކަތައް އަދި ޖަ

ހައްޔަރުކުެރވޭނެ އިންތިޒާމުަތއް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހޭނެ ބާވައޭ. މިހާރު ވެސް މި އުޅެނީ ހައްޔަރުކޮށްަފއި ތިބޭ 

ބި ބަންދުނުކުރެިވ، ޙުކުމްކުރެިވގެން ދޫކޮށްެލވިފަ. މީސްމީހުން ބަންދުނުކުރެވިެގން. އެތަްއ ސަތޭކަ މީހުްނ އެބަތި

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލެއް ތައްޔާރުކުެރޭވއިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ މި އަސާސީ ޙައްޤުތަްއ 

އިރާގެ އުނިކުރެޭވއިުރގައި މިހާރު ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާ ކަންތައް ުކރަންޖެހޭތީ ތޮއްޑޫ ދާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ެވސް ފެންނަނީ މި ބިލު އަލުން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެްނ 

 މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އެުކގައި ކުރިއަށް ގެންަދން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ދެއްެކވުން:މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަ

. އާދެ، މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަްށ السالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް 

އަޅުަގނުޑ ވެްސ ެއއްބަްސ ވަން. ދެން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އަަވސްކުރުމަށްޓަަކިއ 

ނޑު ނޑުމެން  އެދިަވޑަިއގެންނެވި އެދިވަަޑިއަގތުމަށް އަޅުގަ ހުށަހަޅާ ޚިޔާލަކީ އެހެން ހުރިހާ ބިލެއްަގއި ވެސް އަުޅގަ

ޚިޔާލު ހުށަހަޅަމުން ގެންދަނީ މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވީމަ، އަލުން އަނެްއކާ އަމީންޢާއްުމ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަށް. އޭގެ 

ނޑަށް ީހވަ  ނީ ރަނގަޅުވާނެހެން. ދެން ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި އަމީްނޢާއްމު އެ އިޞްލާޙުތައް ހުަށހެޅުއްވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ ވަކި ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުތައް ެއކަނި ބަލައިެގންފައި، އެހެން ބޭފުޅުންގެ 

އިޞްލާޙުތައް ރިޖެކްުޓކުރާ ުއސޫލެއް މި ތަނުަގއި އޮންނަްނޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެން އޮުތމުގެ ޙައްެޤއް ެވސް ނުވެްސ 

ޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އިޞްލާޙެއް އޮތިްއޔާ އެ ބޭފުޅަކު އެ ހުށަހަޅުއްާވނީ ވެސް ހަމަ ގައިމުެވްސ އޮންނާނެ. އަ

ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި އެ ޭބފުޅެއްގެ ޚިޔާލުފުުޅގައި އޮްތ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުމެއް. އެއީ ގިނަ މެންބަރުންނަށް 

އިުނގަންނަވަންޏާ ފާސްނުވާީނ. އެީއ އޮންނާނެ އުސޫލަކީ. ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ ފާސްކުަރްއވާނީ. ފެނިަވޑަ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެން ފާސްކުރަްއވަން ކޮންމެހެން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ހަމަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން، 

ލްސާ އަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެްނނެވި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން. އަދި ދައުރުން ބޭރުގައި ެއއް ޖަ

ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދަ އޮތް ކަމަށް ވާ ނަމަ، އިތުރު ޖަލްސާއެއް ާބއްަވިއގެން ވެސް ިމ ކަންތައްތައް ނިންމެވުމަށް. 

އެްއވެސް ހާލެްއގައި ވަކި ެމންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުތައް އެކަނި ޤަބޫލުކޮށްަފއި އެހެން އެްއޗެހިތައް ިއޞްލާުޙ 

ނޑަށް ތާއީެދއް ނުކުެރވޭ. އެއީ މެންބަރުކަމުގެ ގޮތުން އެންމެން ވާނީ ހަމަހަމަކަމަށް ވާީތވެ. ބޭރުކުރުމުގެ  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:



  

ނޑުމެން މިއަދު މި  ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ައކީ ވަރަްށ ެވްސ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ހިތާމަވެރި މައްސަލަ އެއް. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މި އެބަ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި މި ޖަލްސާ މި ބޭއްވީ ވެސް ވަިކ 

ނޑު  ނޑަށް މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ މި މަޤުޞަދު ހާސިލުނުވާ ތަން. އަޅުގަ ބޭނުމަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

ނޑު ހަަމ ދަންނަވާލަން އޮތީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  ވެސް ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ތާީއދުކުރަމޭ. ދައުރުން ބޭރުގައި ދެވަނަ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭނެ  ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އެ ވިދާޅުިވ ވިދާޅުވުމަށް އަުޅގަ

ވަްސކުރުމަކީ ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ކަެމއް. ހަމަ މިއާ ގުޭޅ ގޮތުްނ ނަމަ އެ ޖަލްސާ ބާްއަވއިގެްނ ވެްސ މި ބިލު އަ 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ، ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބުރަޮކށް މި މަސައްކަތްކުަރްއވާފައި 

ނުގައި ޕީ.ޖީ އާއި އޭ.ޖީ އަިދ ވަނީ މި ބިލު ފުރިހަމަ ބިލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި. އިއްޔެ ވެސް އެ މަނިކުފާނު މި ތަ

ފުލުހުންނާއި، ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާ ގުިޅގެން ޭބއްިވ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި ައޅުަގނުޑ ެވސް ބަިއވެރިވިން. އަުޅަގނުޑ 

އެަތއް އިޞްލާޙުަތްއ ހުށަހެޅިގެން ދާއިުރގަިއ މި  111ވެސް މަަސއްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި ވާނީ. އެހެްނވީމާ، މި ބިަލށް 

ނޑަށް ހީވަނީ ފާސްވެގެން އި ގޮއްިސއްޔާ މި ބިުލ ޞްލާޙުތައް މީގެތެޭރގައި ހިެމނިގެން، ދެން ހުރި އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ކުރުމަށްޓަކަިއ ވަގުތު ނަ، އެހެންވީމާވާނެ.  ބިލަކަށްފުރިހަމަ  ފުރިހަމަ ބިލެއް ަގިއގެން ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ކޮްނމެހެން ކު އުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަން މިހެދުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާފައި، . އެެހންވީމާޙައްޤުތަކެއް ހަނިކޮށްލަނީ މި އިޞްލާޙުތައް މީގެ ތެރެއަްށ  ،އަުޅގަ

 ހިމަނައިގެން މިކަން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަުޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެެެކވުން:ދިއް

ސަލާމަތީ ޅުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ަޓކައި ާޚއްޞަ ފިަޔވަޅުަތކެއް އެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުށްކުރުން ުހއްޓުވުމަށް

 ވީމަ، ެއއާ އް ހުށަހެޅިފައި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓާ މެދުގަިއ އެތައް ަބއިވަރު އިޞްލާޙުަތކެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވައި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެން  މެދު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮެތްއގެ ވާހަެަކަ ދަންނަާވއިރު، ިމއީ، އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް ކުރާީތ  އެ ،މީހުން ކަތިާލއި މީހުން މަރާ ،ެއކޭ. ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑިވއޭ އިްއޔެ ދެްއކި އެހެން ވާހަކަ

މަށް ެއއްވެްސ ފިަޔވަެޅއް ކަ ޒަތްތެރި މަޖިލިސް ަވރަށް ކަންބޮުޑވިއޭ. ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޮގަވއިލެްއވިޭއ މިމި ޢިއް

ވާ  ކަމުގައި ދައުލަުތގެ ތިބި އެންެމ އިސް ފަރާތް އް ހަްއދަވަިއގެން އެ މަސަްއކަތްކުަރއްަވއި،އެ ނާޅުއްވަންތޯ. ކޮމިޓީ

އާ އަިދ އެާއއެުކގައި ޖުޑިޝަރީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ އަދި ހަމަ  އި،ރަލާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ެއޓަރނީ ޖެނެ

ނޑުމެންގެ ިމ  މިނިވަން މުއައްސަސަަތކާ މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެިރވެގެން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި އަުޅގަ

ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކޮށްދެއްވި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި ދެކެނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު އިޚުލާސްތެިރކަމާ  އެުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. ެއ މަނިުކފާނުގެ އިޞްލާުޙގެ ވާހަކަ މި ބުރަ މަސައްކަތްތަްއ އަުޅގަ



  

މި ދެންނެވި  ،ން އަދި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެވާަފއިވާ މަސަްއކަތްޕުޅެްއގެ ތެރެއިއެ މަނިކުފާނު ކުރައް ދެކެވެނީ،

ކޮންމެހެން ، ަކަވނީ. އެހެންވީމާއެ ިއޞްލާޙުގެ ވާހަކަ ަދއް، އެުކަގއި މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންދާނެތީ ފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅާބޭ

 އް އެ މަނިކުފާނު ވަކި އިޞްލާޙެއްގެ ވާަހކަ މި ދައްކަވަނީކީ މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ އެ 

ނުޑ ނުދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޤަނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުިރ މީހެްއެގ ދޭތެރެއަށް އަންނާނެ ކަމަކަ އެ  ށް އަުޅގަ

ނޑެއް ހަމަ ވެސް، ގައިމުވެސް އެ ޙައްޤުަތްއ ހަނިކުރާކަން ތާއީދުކުރާނެ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ  ،މު ކަމެއް ކަުމގަިއ ފެންނާތީމެދުަގއި މިކަންކަން ކުރެްއވުމަކީ ުމެުހިއް ޤައުމުގެ މިއަުދގެ ހާލަތާ އަުޅގަ

 އެުކގައި މިދެންނެިވ، މުޙަްއމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މިއަށް އެދެން މި އިޞްލާޙުތަކާ

ދުގައި ައވަސް ަމގުަގއި ކުަރއްަވިއގެން މި ބިލު، މި ޤާނޫނު ފާސްކުރަްއވައި ިމއަދުގެ ހާލަާތ މެއިންކޯޕަރޭޓު

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭނެ ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްދެއްވުން.  ޕޮލިހުންނަށާއި ކަމާއެޅޭނެ މަގުތައް ފިޔަވަޅު 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ކަން ކަމުގެ މުހިއްމުއަދި މި .ބޮޑުވާ ކަެމއް މި ކަމަކީޔަޤީނުންވެސް ކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން މި  ހުއްޓުން އަރާ ހިސާބަކީ ޖެހެނީ ހަޤީޤަތުގައި  ވެސް އަުޅގަ

އެަބ ެް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން ،އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަނޫނުއަާސސީގަިއ ލިބިފައިާވ ވަރަށް ަބިއވަރު ޙައްޤުަތކެއް މި ބިލުނ

ބަރުންެގ މެން 77ެއއްކޮށް، އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ފަހަރެއްަގއި ވެސް ުނކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މި  ނިއުޅާގަެނވޭ. ވުމާ

ން ބޭނުންވާ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ހުށަހަޅަ ،ން ަވކި މެންބަރަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިތެރެއި

ނުޑެގ ހަމަ ފަހަރެއްގައި ވެސް ަޤބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުަގނުޑ ކަމަނިންމާލެވޭނެ ކަ އިޞްލާޙު ހުށަނާޅައި ށް އަުޅގަ

 އޮތީ ހަމަ  ނުވަތަ މި ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި މި  ،ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސަތޭަކައށް ވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު މި ބިލަށް

 ނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ.ޔަޤީނުންވެސް ބިލުަގއި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި މައްސަލަތަެކްއ އުޅޭ ކަމަށް މެންބަރުން

އަްށ  ގޮތަކީ ހަމަ ކޮމިޓީ ބެހޭ ގޮތުން ެއއް  މި މައްސަލައާ ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެހެންވީމާ

ނުޑ ލަށް ބަދަލުތަކެްއ ނައިސް އެކަމަކު ފޮނުވުން. އަެނއް ގޮތަކީ މިތާ ވަިކވަކިން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަިއގެން ެއ ބި އަުޅގަ

ނޑު  ކޮމިޓީ ، . އެހެންވީމާބޫލެއް ނުކުރަން ނިމިދާނެ ކަމަކަށްޤަ  ،ކުރާ ސަބަބަކީވެސް ތާއީދު އަށް ފޮނުވަން އަުޅގަ

އެބަ ދަންނަވަލާންޖެހޭ  ފޮނުވާލާއިރު ލަން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަހެދުމަށްޓަކައި އެބަޖެހޭ ފޮނުވާފުރިހަމަ ޤާނޫނަެަށް 

އޮތީ.  ައހަރަށް ވުރެ ގިަނ ދުވަހަށް ޮއވެފައި މި އަިއސް މި 1ސް ކޮމިީޓގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވީމަ، މި ބިުލ މިހާރު ވެ

އުޭޅ  ކޮމިީޓަގއިނުވަތަ އެ  ،މުޤައްރިރު ކަމެއްަމއްސަލަތަެކއް ކަމެއް،  ނގޭ ކޮންެމ ބޭފުޅެއްގެއަޅުަގނަޑކަށް ނޭ

 ތަ މިހާ ގިނަ މުއްދަތެއްެވސް ާދ ގޮތަށް މިހާ ގިނަ ުދވަސް ނުވައަކީ އަނެްއކާމެންބަރުން ކަމެއް. މި މަްއސަލަ 



  

ތަނަށް އަންނަންޖެހިދާނެތީ އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންނަމަވެސް،  ކޮށްފައި އަެނއްކާ އެނބުރި މި

 ަލން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާ މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރަޙީމް ޢަބްދުޢަބްދުއް ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުފޮ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ކުށްކުުރން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާްއޞަ . عليكن سالملا`. 

ގެ ތަޅުމަށް ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުމުެގ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމާަވއި މި މަޖިލީހު

ނުޑ  ިއގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުން އެ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތައްއެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަ ،ވާތީ ގެންނަވާފައި އަުޅގަ

އެހާ މުހިއްމު  ،ވީއިރު  ވެސް ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާަލންޖެހެނީ މިކަން މުހިއްމު ކަމަކަށް

ނުޑ ވެސް ޤަޫބލުކުރަން މި ށް. އެކަމަުކ، އެފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް މިހާ ރަށް މުިހއްމު ކަމެއް ކަމަކަމަކީ ވަ ކަމެއް، އަުޅގަ

ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެްއގެ ތެޭރގަިއ އަވަްސއަުރވާލަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ނިންމައިލައިފިެިއްޔާ ެދން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް 

ނޑުމެން އަވަްސއަުރވާ ެި މީގެ ކުރިން އެ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރ ލަިއގެން ކުރި ކަންތައްތަކުްނ ގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ާމޒީން އިބުރަތް ލިބިގަންނަން  ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އަުޅގަ ފެންނަން. އަޅުގަ

 އެބަޖެހޭ. ެއގޮތުން އަުޅަގނުޑމެން މި މަޖިލީހުން އަވަސްައރުވާލަިއގެން ފާސްކުިރ ބަެއްއ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރި ަވގުތު

ގޮތަްށ ެވގެން ދިއުްނ  މިކަހަލަ މުހިއްމު ޤާނޫނެއް އެ ، ެގން ގޮްއސަ އެބަހުރި. އެހެންީވމާލާޙުތައް ހުށަހެޅި ވެސް އިޞް

ނޑުމެން ނޑަްށ ކުެރވޭ ކަެމއްެގ ސަބަބެްއ އިތުުރ ގޯސްަތކެްއ ހިނގައިދާނެ ކަމެއް ކަނަށް އެީއ އަުޅގަ މަްށ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤއް ެއ  . އަުޅަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެޤަބޫލުކުރެވޭ

އުޅޭ ވާހަަކ ައކީ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް  ދަންަނަވން މި އެްއވެސް ވަރަކަށް ހަނިކުެރިވގެން ނުވާނެ ކަމަށް.

ިވސްނަިއވަަޑއިގެން  އެީކގައި ނުވަތަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހުރި މެންބަރުންގެ އެ ބޭފުޅުންގެ އިހުސާސްތަކާ

 އެކު ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތު ހަމަ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކާ

ނޑު ދެކޭ ނޑުމެްނ  ،ވީމަ ޮގތުގައި މި ބިލު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މިހާ މުހިއްމު ކަމަކަށްއެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަމަ ހުށަހަޅާފައި ހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެްއ މިއަށް ޚާއްޞަ މުހިއްމު ކަ މެއް ިއސްކަމެއް ީދގެން އަުޅގަ

އަށް ގެންގޮްސގެން ކޮބަިއތޯ މީގައި ހުރި ކަންބޮޑުާވ  އަެަދި އަލުން މި ކޮމިޓީ ،މަތިން ގެހުށަހެޅިގެން ދާ ގޮތެއް

ެަކީ އަލުން ދިާރސާކުރަން. މިހެން މި ދަންނަވާލަންޖެ ހެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ކަންތައްތަކަ

ނޑުމެން . ަވނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ ވެސްއިން ދޭތެރޭގައި އދ.  ނަށް މިހާރު މި ބިލު އޮތް ގޮތާގޮތުން އަުޅގަ



  

އް މިހެން މިހެން އޮތް ކަމެ، ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން

ނޑު ވެްސ ކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަށް އަވަްސއަުރވާލަިއގެން މިކަން  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަ ވެސް ައޅުގަ

ވެއްޖެ ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަން މުހިއްމު ކަމަށް ވަންޏާ  ކަމަކީ ކުރަން  ޤަބޫލުކުރަން މި

ޖަލްސާތަކެއް ބާްއވަިއގެން ެވސް މިކަން ނިންމާފައި ނޫނިއްޔާ މަސައްކަްތ  އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ ިމ އިތުރު

ެެއް ޫނންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމަށް ަސމާލުކަމެއް ދެވުމަީކ، ހަމަ  ހުއްޓައިނުލަމާ. އެ

އިރު ތެރޭަގއި އަށް ާދންވީމަ މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް ގަިޑއެއްހާ ގެން އަުޅަގނޑުމެން ޗުްއޓީ އަވަްސއަުރވާލައި 

ނިންމާލުން އެއީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫނޭ. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން މިފަދަ  ،ކުުރކޮށްލާފައިއަވަްސއަުރވާލަިއގެން ރުއް

ނޑަށް ބަލަިއގަނެވޭނެ  ކުޑަ ކަންދެތެރޭގައި ެއހާ ޒިންމާދާރު މުހިއްމު ކަމަކާ ގޮތެްއގައި ކަންަތއްތައް ކުރުން ެއީއ އަޅުގަ

 ރި ރައީސް. އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ ،ކަމަކަށް ނުވާތީ

 

 ވާހަކަދެއްެެެކވުން:ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާ

ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. . عليكن سالملا.  وبعد هللا رسول على والسالم الصالة هلل الحمد`.  

ޅާފައި ހުރި ބައެއް ިއޞްލާޙުތައް ކުޅުުދއްުފށި  ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އަޅުަގނޑު ހުށަހަ

ަބއެއް އިޞްލާޙުތަްއ  ،ވާތީ ވުރެ ފުރިހަމަކަމަށް ވުރެ އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްާލޙުތަކަށް އިޞްލާޙުތަކަށް

ނުޑ އްޔާ. ހަމަ އެހެންމެ، އަޅުވަގުތު ލިބިއްޖެ ށަހެޅުމުގެ އަޅުަގނޑު ަނގާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ިއޞްލާޙު ހު ގަ

އެީކގަިއ  ނުކުރަން. ހަމައެކަިނ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކާ ތާއީދެއް

ނޑު މި ބިލު ކޮމިޓީ ވޯޓު ދޭނެ ވާހަކަ ވެސް އަށް ފޮނުަވން  މި ބިލު ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އައްަސަވއިފިއްޔާ އަުޅގަ

ދެންނެވީ ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެިޅ ބައެްއ އިޞްލާޙުަތކަކީ މުިހއްމު އިޞްލާޙުތަެކއް ކަމަށް  ދަންނަވަން. މިހެން މި

ނޑު ތާއީދުކުރަްނ ޮގތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއު  އެ، މިފަދަ ބިލަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ  މަށް އަޅުގަ

އަށް ގެންގޮސް މިރޭ އަދި މި ޖަލްސާ މާދަމާ ކޮންޓިނިއުކުރަްއަވއިގެން ަނމަވެސް މި ބިލު ނިންމެވުމަކީ މި ބިލު ކުރި

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ކަެމއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ައޅުަގނޑު  ،ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުންދާތީޝުކު

ނުޑގެ ނަމުަގއި މި އިޞްާލޙުތައް މި ހުށަހެޅިފައި މި ވާ  މި ތާނގައި ތަމްސީލު ވަީނ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ



  

ފުލުހުންގެ އެންމެ  ރނީ ޖެނެރަލާއި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަލާއި،ސްވެރިންާނއި ެއޓަހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަެކއް އި

ވާހަކަ ދެއްކެވި ިއޞްލާޙުތަކެއް ފަރުމާކުރެިވގެން  އެތައް ގަިޑއިރުތަެކްއ ވަންދެން އިސްވެރިން ަވޑަިއގެން ތިއްަބވަިއގެން

ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަވާފަިއ ޭއަގިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުން ެއއްެޗހި ލިޔެވި އެ ބޭފުޅުން އެ އެްއޗެހިތައް އަޅާިކޔުްއަވއި

ނޑު ނަންޖަހާފައި މިތަނަށް  އާ ހަމައަށް ގެންނެވުމަށް.ލީއޭ. މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ނަންޖަެަހާލާނެ މީހެއް ނެތީމަ އަޅުގަ

ނޫނޭ. އެ ވާހަަކ  ޅަށް ހުށަހަޅައިގެން އުޅެނީކީވެސް އަުޅަގނޑު އަމިއްލަ އަށް އިޞްލާޙުަތކެްއ މާ މޮއެްއގޮތަކަށް 

ނަޑއަޅުްއވަނީ މުޅިން ާއ ލުމަށްފަހު، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނޑު ދަންނަވާއަޅުގަ  ލާނަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި ރޭ ތި ކަ

ނިޒާމީ މައްސަލައެކޭ. ެއއް އިޞްލާޙަށް ވުރެ ގިނަ އިްޞލާޙު ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޖިލީހުން އަނބުރާ ބިލު 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. މަޖިލީ ހުގައި މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކަށް ހަމަ ކޮމިޓިއަށް ފޮނުވާކަން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ތިބެގެން ހަމަ ވާހަކަ ދައްަކިއގެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ެއ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ަޙއްޤުެގ 

ޏާ ނިންމަވަންވީ.  ންބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ އެ ިއޞްލާޙުެު ހުށަހަޅުއްވަްނވީ. މިތާ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވޯުޓ ނިންމަވަ

ނއެްއގޮތަކަށް  އަށް ޓަކައި މީތި އަނބުރާ ބިލު ކޮމިޓީ އަށް ދިއުމަށްޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން ޗުްއޓީ ވެސް އަުޅގަ

މުހިއްުމ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނުޑގެ  އީ،ފޮނުވާލާފައި ކޮމިޓީ ބޮލަށް ޖަހާފައި އެންމެންތައް ފުރައިެގން ދިއުމެއް. މި

ހާސް އިޞްލާޙު އަޔަްސ. ހަމަ މި ތާނގައި ހުރިހާ އެންމެން އެ ވާހަކަ ދަްއކާ އިޞްލާުޙ  އެއް މަެައްސަލަެއއް ނެތް

ށްލާފައި ބޮލަށް ކޮހަގޮތަށް މީތި ފަސޭ ހުށަހަޅާ އެންމެންނަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މިކަން ކުރިއަށް ދާންވީ. މި

ތާނގައި މި މެއް ނޫން. ދެ ހަފްތާ ވަންދެން މި ައވަސްއަުރވާލަިއގެން ކުިރ ކަ ޖަހާފައި ނައްޓައިނުލެވޭނެ. މިއީ

ކަުމގައި ަބއިެވރިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފުރުޞަުތ  ވާ ބޭފުޅުން ތިެިއްބެިވއްާޔ ވަަޑއިގެން މި ކުެރވުނު. ކޮންސަރންމަސައްކަތް

ެް ލިޔުންއިތާނަގއި  ަބއްދަލު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ިއއްެޔަގއި ެވސް މި ުރަގއި ކުރިން. މިއިން ކޮންެމ އެްއޗެއް

ކުރެއް ލިުޔްއވިއިުރގައި. ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ަމގާމުތަކުގެ މީހުން ފާރސަނަލީ ވަޑަިއގެން މިތާ ތިއްބެވި. ކޮންެމ އަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ މިހާ، އެހެންވީމާ ކޮށްފަިއ މީތި އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތް އަުޅގަ

ްށ ދާނެ ކަމެއް ނެތޭ. މުހިްއމިއްޔާ މިތާ ތިެބގެން ހުރިހާ ދުވަހުެގ ުޗއްޓީ އަ ން ެއްއމަސްފޮނުވައިލާފައި އެންމެ

ސް އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާދަމާ ވެމަ ނިންމަންވީއޭ. މިރޭ ނުނިމިއްޖެއެންމެންގެ ވާހަކަ އަުޑއަހަިއެގން މިރޭ ހަ

ނޑަލާެާފަިއ ބާީކ . ުދވަހަކު ނޫން ކޮންމެހެން ޖަލްސާ ބާއްވަން ުހއްދަ އޮީތކީޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ. ެއއް  މި ަޖލްސާ މެދުކަ

ައޅުަގނޑަްށ ، ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނ. އެހެންވީމާ ބައި މާދަމާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޭއގެ އަެނއް ދުަވހު ވެސް

ދާން.  ފެންނަނީ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ަވކިަވކިން ވޯޓަްށ އެިހެގން ބަހުސްކުރެިވގެން ގޮްސ މި ތަނުން ނިމިގެން

 ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

 

ެެކެުވން:މަޢުޞޫهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ  މް ވާހަކަދެއް



  

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެެެރި ަރއީސް. އާދެ، މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިދާ މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ،ދަންނަވަން އޮތީ ބިލު  ރަންޖެހޭނެ އެއް އުސޫލަކުންނޭ. މިމަލުކުޢަ މިތަނަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން ދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފައިވޭ. ދެން، މި ބިލު ކޮމިޓީން  ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަޅުގަ

އިުރ ވަނީ. މި އިްޞލާޙުތައް އަިއއްސަ ހުރި ނިންމާފައި ހުށަހެޅުމަށްފަހު ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކއް ައއިއްސަ މި

ހުރިހާ އިޞްލާޙު  ،މަލުކުރަންޏާ ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް މި މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް ެއހެންޖެހޭނެޢައަޅުަގނޑުމެން އުސޫަލކުން 

ރަނގަޅު އުސޫލަކަށް ނުވާނެ. ެދން، މީގައި ކޮންމެ ގޮތެްއ  ވަކި އިޞްލާޙެއް ނަގާ ުއސޫލު،، ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ. ދެން

 ގޮތަށް ނިންމަވާނެ. އެހެން  އްޔާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެވެއްޖެ އަށް ދާްނ ނިންމަން ވިޔަސް ކޮމިޓީ

ނުޑ ބޭނުން ނިންމާފައިއްޔާ ރަނަގޅު. ައޅު  ދަނީ  ވަރަށް މުައްއސަސާތަކުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ާރއްޖޭަގއި ކުށްކުރަމުން މިގަ

ދާ  މި ،ިއ ކުށް އިތުރުެވގެންަނމަވެސް، ަތކުރާރުކޮށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަްނ ރާއްޭޖގަޤާނޫނު ނެތިގެންނޭ. އެހެން

 މި ޤާނޫނަކުން އެ މައްސަލަ ކުރެވިފައި ތިބި ުކށްވެރިންތައް ދޫެވގެން ުއޅޭތީ.ނޑު މައްސަލަ އޮތީ މިހާރު ޙުކުމްމައިގަ

ކަންަތއް ހަްއލުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ،  އްޔާ އެއެކަން ޭބނުންފުޅު ހައްލެއް ނުވާނެ. މިހާރު ވެްސ މުއައްސަސާތަކުން

ނެއް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ައއްސަސާތަކުން އެހެން ވިދާޅުވާީތ، އަޅުަގނޑުމެން ިމފަދަ ޤާނޫއެ މު

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން އެހެން ބޭފުޅުން މި ރޭ އެ ދެއްިކވެ ވާހަކަފުޅު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހުށހަޅަނީ،

ރިއަށް ގެންދާނެ. މިރޭ އެހެރީ. އެ ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުްއވަިއގެްނ ކު އިޞްލާޙުތައް ބޭފުޅުން ހުަށހަޅުއްވާަފއި

ދެން ޮގސް މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެްނ  ،އްޔާ ދެން އަންނަ ރޭަގއި ވެސް ނުނިމިއްޖެއްޔާ މާދަމާ ރޭ. މާދަމާ ރޭ ނުނިމިއްޖެ

ނޑުމެން ެއްއވެސް އަރާެމއް  ސާތަކާމި މުއައްސަ ނޑު އެދޭ  ހަމައަްށ ވާސިލުކޮށްދީފައި ނޫނީ އަުޅގަ ކުރުމަކީ އަުޅގަ

 ގޮތެއް ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެެެކުވން:އިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީގުރަ

ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަުޅަގނޑަކީ ވެސް ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އަދި ޓޫ ފޯރ ވަްނ  `.

ނޑު ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ކަންބޮުޑުވން އުފެދޭ މި މާލެ ރާ ެމންބަރެއް. އާދެ، ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތްކު އާއި އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް ހުްއޓުވުމަްށ  އެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިައށް ގެންދާތީ ތައްވަްއކަންރަށްރަުށގައި މާާރމާރީ އާއި  ރާއްޖެތެރޭގެ

ނޑުެމން ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮމިީޓެގ ލަންޖެހޭ ޙަބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބަަލއި އަޅުަގނޑު ވެސް  ޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ތަނަށް  އެ މަސައްކަތްަތްއ ނިމިގެން މި ރޭ މި ،އާ ހަމައަށް އަިއއިުރ ކުރެވިސައްކަތްތައް މި މަޖިލިސް ޗުއްޓީމަ

ނޑަލެވުނު ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާ ނޑުމެން ނަަމ އަުޅގަ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލު ްށ ޔަޤީން އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަާވކަށްެއކު އަުޅަގނޑު އެ  ތީއާސް، މިދެންނެވި އެ ިރޕޯޓު ނާންނާފާތުތަކެއް ނާންނާނެ. އެހެްނނަމަވެތަ

ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުަތކެްއ  ނުައސާސީޤަނޫޅުަގނޑުމެންެގ މި އޮތް ކަމަކީ ނެތިން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އަ



  

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ދާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން  އެ ަހނިކުރެިވގެން، ހެންވީމާ. އެދަނީ ވަރަށް ބޮެޮޑަށް ހަނިކުެރވިގެްނ މި

މަތީަގއި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަެކްއ ީމގެ ކުިރން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޭމޒު، ށް ާވއިރުކައިޞްލާޙުތައް، ބަިއވަރު އިްޞލާޙުތަކަ

ޔާލަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ގޮތެއް ކިްނގެ ސިސްޓަމުން ބަލާއިރުގައި އަޅާ އެބަހުރޭ ފެންނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެ

ލާގައި ވެސް މަަސއްކަްތތަކެއް ކުރެވިަފއި ާވއިުރގަިއ ޓީ މަރުޙައެބަހުރޭ. އެހެން މިދެންނެވީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމި

ނޑު ދެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ މި ްށ މެންނަމި ދޭތި އަޅައިިކޔާލެިވގެން ނޫނިއްޔާ މީަގއި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ކޮމިޓީ، އުނދަޫގވާނެ. އެހެންވީމާ އެކު  އަށް އަލުން މި އިޞްލާޙުތަކާ އެ ސަބަބަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމަ ފޮނުވާ ވަަނ  13 ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނުގައި މިހާރުފައެާއއެުކގަިއ، ލަން އަޅުގަ

ދޭންޖެހޭ. ހިމާޔަތްތަކާ އެއްެޗހި ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަން އެބަ  ނަށްފަނޑިޔާރުން، މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެގެން ެވްސ  އަދި އެ ،ވަނަ ދުވަހަށް ނުވަ މަސް ފުރިގެންދާއިރު 11ދޭންޖެހޭއިރުގައި މި މަހުގެ 

ނޑިޔާރުންނަކީ މި ތައް ކުރަންޖެހޭ މީހުން ޙުކުމްމުންގެ ކުމްތައް ކުރަންޖެހޭ މީހުން، ބޮޑެތި މުޖުރިޙުަކންކަން  ނުދޭ. ފަ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން ނުލިޭބ މީހުންނަށް  ނުކުންނަިއރުގައި އެ ފައިކުމްކޮށްޙު ނަށްވާއިރު. އެ މީހުން ކަމަށް

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގައި އަޅު  ،ނަމަ ކަމުގަިއ ވާ ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާެއއީ ައޅުގަ ، ގަ

އަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ެއކު އަލުން ކޮމިޓީ ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި އިޞްލާޙުތަކާއަޅުގަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއ، ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިާރެގ ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އުތުރު ދާއިާރެގ މެން ކުޅުދުއްފުށީ

 މޫސާ މަނިކު. މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑިޔާރުންނަށް ހިމާޔަތް ވަީނ ދެމުންގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މަޖިލީހުގައި ދައްާކ ވާަހކަ ެތދު ބަހުން ދައްކަންޖެހޭނެ. ފަ

 ލީ.އަޅުަގނުޑ އެކަން ފާހަގަކޮށް .މަޖިލީހުގައި ބުނެފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޖަވާބު ދެްއވުމަށް ނިޒާމާ ބެޭހ  މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކަފުަޅކަށް އެްއ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 ފޫރު މޫސާ.ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣައަށް ފުރުޞަތު ބޭނުން ނުކުރެއްވޭނެ. ުކޅުދުއްފުށި އު މައްސަލަ

 

 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަށި އުކުޅުދުއްފު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުޣަފޫރުގެ 

ނޑު  ނޫން. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ  ުދކުރަން. މި ބިލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއްތާއީހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ަވަނ  16އިސްވެރިން ތިއްަބވަިއގެެެން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ބިލެއް. ައޅުގަ

ދެ އަހަރު ދުވަހު ތެރޭަގިއ  ،ާވއިރު ވަނަ ާމއްދާ އިން ދިރިހުުރމުގެ ޙާއްޤު ލިބިފައި  21މާއްދާ އާިއ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ުރ ވާއި މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ިލބި، އެަތއް ބަޔަކަށް އިހާނެިތ އަނިޔާތަްއ ލިބިފައި 31ލެވި މަރާ މީހުން 22

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު ފާސްކުރަން ޔާސީ ފަރާތްތަުކްނ އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ކަމަށް. ސި މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ދަނީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން  ދާއިުރގަިއ މިއަދު ވެސް ފެިނގެން މި ުގޅުން އޮތް ކަމަށް ބުނަމުން ޤައުމުަގއި ގޭންގުތަކާ 

ާވ  ދަނީ. މިއީ، އެމް.ޑީ.،ޕީ ހުށަހެޅި ބިެލއް ނޫން. އަދި ެލވިފައި މި މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި ،އެވިދާުޅވާ މަންޒަރު 

ނ ގެއިޞްލާޙު  111 ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ޑުތެރޭގައި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ނުވާނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ވަރަށް ބުރަ  އަށް. މިއީ،ކޮމިޓީ ނެ. މި ބިލު ދާނީ ހަމަ އަނެއްކާވެސް ފާސްވެގެނެއް ވެްސ ނުދާ މި ބިލު

މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. މި ޤައުމުަގއި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން ބޭނުން ނުވާކަުމގެ 

 ހެދުމުން މި ިމ ބިލަށް ދެކޮޅު، ދަނީ. ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި ައދު ފެންނަމުން މިވަރަށް އަލި ގަދަ ހެެކއް މި

ދާ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ކޮބައިތޯ.  ދަނީ. ތިމަންނާމެންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްިލގެންދާއިރު ޤަުއމުގައި މަރުވެގެން

ނގޭތޯ. ކޮންމެ ސް ހަމަ ހުއްދަކުރޭ އިބޭފުޅުން ދިރިތިބުމަށް ވެ ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީން އެ ޤާނޫނުއަސާސީން އެ

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު މި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ. ދޭއިރުގައި ިސޔާސީ ބޭފުޅުން ހަރާކާތްތަކަށްޓައި މީހަކަށް ވެސް 

 މި  ވެސް ފެންނަމުން ކަމަށްޓަަކއި މިއަދު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުުމގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ޙަްއޤެއް އުިނވެދާނެ

 މަޖިލީހުން މިކަން ކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ މަންޒަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަނީ މި

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ މަތިވެރި

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބިަލކީ ފުަރތަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ ވެސް ވަރަށް މެންބަރުންގެ 

ތަނުން އިވިގެްނ  ެއކު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އަދި ދެންމެ މި  ޖަޒުބާތުވެގެން ދިޔަ ބިލެއް. ފާޅުކުރެވުނު ޚިޔާލުތަކާ

ިއގެން ވަރަށް ގިަނ ކުޅުދުއްފުށި ެދކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މެދުވެރިަވޑަ، ދިޔަ ފަދައިން

ނޑު ދަންނަވާާލނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ދިރާސާކޮ  މަޝްވަރާތަކަކާ ެއކު ށް ނިމިގެން އައިއްސަ އޮތް ބިލެއް. އަުޅގަ



  

އޮތް. ެއކޭ. މިކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަ އަރ ުއޅެނީ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ފޭލި ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި

ސަބަބެއް ނެތް. ގޭްނގު ހަަދއިގެން އުޭޅ މީހުން އެކަްނ ކޮށްފައި ތިބި މީހުން ޖަލަށް ލުމުެގ އާދެ، ޖަލަށް ލާން ުޙކުމް

. ތޫނު ފާސްކޮށްފަބެހޭ ބިެލއް އެބަ އޮްތ  ްއ ނެތް. އެކަމާސަބަބެމީހުން ހައްޔަރުނުކުެރވެންވީ  ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އެ

. އް ފާސްކޮށްފަތް. އެބައޮތް ބިލެ ހަތިޔާރު ގެންުގޅޭ ނަމަ އެަކން ކުރާ މީހުން ވެސް ހަްއަޔރުނުކުރެވޭނެ ސަބަބެްއ ނެ

މެރުމާއި މީހުންނަށް ކަންތައްތަްއ މީހުން  ކަންތައްތަްއ ހަމަނުޖެހި މި  މަވެސް، މިނައާދެ، އެހެންނަމަވެސް، އެހެން

ާޚއްޞަ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅުމުގެ ބިެލްއ ، ތިބީ ކަންބޮުޑވެފަ. އެހެންވީމާދާތީ ރައްޔިތުން  ނުހުއްޓި ހަމަލާދިނުން

ވިދާޅުިވ ތިމަންނަ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަަކށް ނޫނޭ. ތެދެއް. އެއީ އޭަނ  ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ، އައީ. ދެން  އުފަންެވގެން މި

ކެްއ ހާ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަސަފު 31ގެ ބިލެއް. މިހާރު އެބައޮތް ސަފްހާ 7ހުށަހެޅުއްވީ 

ކިޔަނީ. ާޚއްޞަ ފިޔަވަޅުތަެކކޭ ިކޔަންޖެހުނީ  މި ކުރެވިފައި އޮތީ. ދެން، ޙައްުޤތަކުގެ ވާހަކަ. ޚާއްޞަ ފިަޔަވޅުތަކެކޭ

ވަކި  ،ބަެއްއ ޙައްޤުތައް ސަސްޕެންުޑކޮްށ މިހެން ހަދަންޖެހޭތީ ،ވެސް އެ ަޙއްޤުތަާކއި ބަެއްއ ޙައްޤުތައް ހަނިކޮށް

ނޑު ދަންނަވާީނ،، މާމުއްދަތަކަށް. އެހެންވީ ނޑުމެން ބައެއް މީހުން ޖަޒުބާމިރޭ ފާސްކުރިޔަސް އަޅު  އަުޅގަ  ތުވާނޭ.ގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންގޮސް ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަްއ ދިރާސާ ވެސް ކުރާނަން.  ،އިޞްލާހުތަކެއް ގެްނގޮސް ައޅުގަ

 މަވެސް، އަދި ނަ. އެހެންކުާރނަންވެސް  ރިޢާޔަތް ެވސް ކުރާނަން. އަދި މަޝްވަރާއްކާފައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކަ އަކަށް ދަ

އަޅުަގނޑުމެން ޕޮިޒޝަނެްއ ޖެހެނީ،  ީމގައި، . ބިރު ެވސް ގަންނާެނ. އެހެންވީމާނެވެސް ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރާއަޔަސް 

ނަގަން. މި އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަެކއް ހަނިކުރާވަުރގެ ހާލަތެއް އަިއއްސަޯތ، މިގޮތަށްތޯ މިކަން ކުރެވޭނީ 

ތެއް ނިންމާފައި މިކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ކުރާނީތޯ. މި ކަމަށް ގޮ

ނޑު ހިތްހަމަނުޖެހެނީކީ ނޫން. ކަންބޮޑެއް  އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރު ވެްސ މި ދަންނަވަނީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީތީ، އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ މިރޭ އޮން ރިޯކޑުަގއި ިމ   211އިޞްލާޙެއް ނޫްނ،  111ނުވޭ  އިޞްލާޙު އަޔަްސ. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނީ މި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާފައި އަދި މިހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެްނ ދަންނަވަ

ބިލެއް ގެނަޔަސް ވެސް އަިދވެސް އިޞްލާޙު އަންނާނެ. މިތާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާނެ، ޖަޒުބާތު ވެސް ވާނެ. ެއއީ 

 ވަރަށް އަސާސީ ކަންތައްތަާކ...

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިއްާޔ. ަގއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް. ނިޒާީމ މައްސަލަ ެއއް، ނިލަންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ރިޟާ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(



  

 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ނޑު ނިޒާީމ މައް ސަލަ ެއއް މި ެނގީ، ަރއީސް އާ ގޮަތކަށް ކަންތަްއ ކުރަމުން މިރޭ ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. އާދެ، ައޅުގަ

ވެސް ގާތްަގނަޑކަށް ގަިޑއެއްާހއިރު ާއ ގޮަތކަށް ކަންަތއް ުކރުމުގެ ަވގުތު ުދއްވާލާީތވެ، ަރއީސްެގ ިވސްނުންފުޅު ހުރީ 

 ހަމަ މި ބިލު ބޭރުކޮށްލަންތޯ. އެހެން ވެގެން ހަމަ.

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާަސތުން ވަކި ގޮަތކަށް ެއއްެވްސ ކަމެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ެނތް. ރިޔާސަތުން ބޭނުންވަނީ ޢި

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އޮާމންކަމާ އެކު ގެންދެވޭނެ ޮގތްތަކެއް އިންިތޒާމްކޮށްގެން އެ ކަންތައްަތއް ގެންިދއުން. 

ނޑު އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ިރޔާަސތުން ވަކި ގޮތަ  ކަށް ެއއްެވސް ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމަށް.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މަށްޓަަކއި ޚާްއޞަ ފިޔަވަޅުަތކެއް އެޅުުމެގ `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ކުށްުކރުން ހުއްޓުވު

ނޑަށް ފެންނަނީ. ކޮންމެވެސް ކަހަަލ  ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ސަބަެބއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އިހުސާސްތަެކއް މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިހުސާސްކުެރިވގެން ކަންނޭނގެ އެހާ ބަިއވަރު 

ޙުތަކެްއ އެ ބިލަްށ ހުށަހެޅިފައި އެހެރީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަބެއްއ މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ އިޞްލާ

ަވނަ ބާބުން ލިބިފައިވާ މިނިަވންކަމާއި، އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމަށް ބުރުލެްއ  2ޤާނޫނުއަސާސީން ޭއގެ 

ްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނުޑެގ ނަޒަރުގައި އެއީ އެކަން އޮތް އަރަިއގެން ދާ ކަމަށް، ނުވަަތ އުނިކުރެިވގެން ދާ ކަމަށް. އެ

ގޮތެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މީހަކު ކަރަށް ވަޅިހަރާ މަރާލާ މީހާގެ އަސާސީ ަޙއްުޤތަކާއި މިނިވަްނކަން ނެތީބާ؟ 

ތުކުރެވޭ މީހާ ނުވަތަ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހާ އަށް ނެތީބާ؟ އެހެންވީމާ، އެފަދަ މައްސަަލއެްއގައި ތުހުމަ

ހައްޔަރުކުރުމުަގއި އެފަދަ މަްއސަލައެްއގައި ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހާގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދިވެިހ  ގެންދިއުމާ މެދުގައި އެްއގޮތަަކށްވެސް ހުރަހެއް އެޅިގެން ނުވާނެ. އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި ައޅުގަ

ނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމާއި ައސާސީ ޙައްޤުތަުކން މިހާރު މިތިބީ މަހުރޫމްވެފަ. ގިނަ މީހުން މި ތިބެނީ ރައްޔިތުން

ދިވެހި ގިނަ ރަްއޔިތުން މި ތިބެނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުްނނަން ނުކުރެވިފައި، ަމގުމަްއަޗށް ނުކުންނަން ނުކުރެވިފަ. 

ނޑުމެން މި ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ައޅުަގނުޑ އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ހުއްުޓވުމަށްޓަކައި އަޅު  ގަ



  

ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަކީ ބައެއް ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާ ިއޞްލާޙެްއ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، 

ފްލޯރ އަްށ މައްސަލަެއއް  ނެްތ، ައޅުަގނޑު ބޭނުންވަީނ ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފައި ހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙެްއ މި 

ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރަން ބޭފުުޅ ނަމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންާޏ ފާސްކުރަންޏާ ފަސްކުރަން. 

ނޑު ބޭނުންވޭ އެ އެްއޗެހިތައް ހުށަހަޅަން.  ފާސްނުކުރަންޏާ ފާސްނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ޔައުމިްއޔާައށްޓަކައި އަުޅގަ

ތައް ހުށަހަޅައިގެން އެއީ މި ބިލުެގ ދާއިރާ ފުޅާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އަޅުަގނޑު އެ އިޞްލާޙު

ނޑުގެ ަމއްސަލަ އެްއ ނެތް. ެދން ތިބި ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ  އަޅުަގނުޑ މަރާލަން ބޭނުންާވ ބަޔަކު މަރާިލޔަސް، އަުޅގަ

 އް ނެތް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ފުރާނަ ސަލާމަތްވެގެންދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭގައި ެއއްެވސް ޝަްއކެ

 

  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިީޓގަިއ އެ ވާަހަކ  އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނަޑށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، މިހާރު ހުރި ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސް ސަސްޕެންޑުކޮްށގެން  ދެއްކިއިރު ވެސް އަުޅގަ

މިމައްސަލަ ހައްލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަދި އެ ކަންތައް އެހެން ކޮށްގެން ވާނެ ކަމަކަށް ވެސް. އަދި އޭެގއިތުރުްނ 

ފަހުން އެކަމާ  މީގައި އެބަހުރި ަބއެއް ކަަހލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުެމން އޭގެ ނަތީޖާއާ ހިސާބަްށ ދާއިރުަގއި

ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް ވެސް. މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި  އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުން މިހިރީ ޢަލީ ވަޙީދު، ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް، ައދި ހަމަ ކޮމިޓީ އަށް އަލުން ެގންގޮސްގެން ިމއާ ދޭތެރޭަގއި 

  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މަކަށް މި ކަންަތއް ގެންދިއުމަށްަޓކައި. ުޝކުރި ދެވަނަ ވިސްނު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑު ަހމަ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލީ ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުުނ  `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

ނޑުމެން ކުރު ގަްނނަވާފައި ޗުއްޓީ އަށް ދާކަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަޤއުމު ނާމާންކަމެއްަގއި ބާްއވާފަިއ އަުޅގަ

ސް، ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހެދިއިރުގައި މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ގައިުމވެސް ބޭނުމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

މަސައްކަތްކުރި އިރުަގއި ިސޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ަބސް ސިޔާސީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެްއގެ ބަސް މީގައި ވަރަށް 

ލަުތގެ ފުރިހަމައަށް ހިމަނަން ފުރުޞަތު ލިބި، ހިމެނިފައި ވަނީ. މި މައްސަކަތް ކުރީ އެ ގޮތަށް އެ ރޫޙުގަ. އަދި ދައު

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ މަޝްރަވާ އާއި ލަފަޔާއި އިުރޝާދު މި ތަނުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ދެްއވަިއގެްނ 

ދެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ވާހަކަެދކެިވގެްނ މި ބިލު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އަށް މިހާ ހިސާބަށް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމ ޤައުމު މިދެންނެވި ބިރުވެރިަކމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި  އަިއއިރުަގއި ގެނެވިފައި މި ޮއތީ.



  

މިއަދު ޚާއްޞަ މަސަްއކަތްަތކެއް ކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް. މި ޤާނޫނު މި އޮތީ އެންމެ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހަށް ހެދޭ 

ނުޑމެން ތައްޔާރުކުރަމުން މި ަދނީ. ހަމަ އެ ގޮތަ ށް މިީއ، ުހރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަެކްއގެ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ހިއްސާ އޮެވގެން، އަދި ބުނަން ބޭނުންވާ ބަހެއް، ނޫނީ ހިމަނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެއް، ނޫނީ ގޮތްތަކެއް މި ބިލުގަިއ 

ނޑުމެން ހުށަހެޅީމަ އޭގެން ދޭަހވަނީ ކޯެޗއްކަްނ  111ހިމަނައިގެން ފްލޯރ އަށް ެގނެސް މިއަދު  އިޞްާލޙު އަުޅގަ

ަގނޑުމެން ދެން އިތުރަށް ދަންނަވާކަށްނުޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި، އަޅު

ނޑުމެން މިހާރު މި ހަދާ އެހެން ޤާނޫނުތަކޭ ވެސް އެްއޮގތަށް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުން  ފާސްވެގެން ދިަޔއިމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން  ބޭނުން ނިޑގެންޮގސް މީގެން އަުޅގަ ވާ މަޤްޞަދު އެއްވެްސ ގޮތަކަށް ހާސިލުނުވާނެކަން ކެ

ނޑުމެން އިްޚލާޞްތެރިކަމެއް ހުރިއްާޔ، މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި   އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ އެކު ފާަހގަކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިރޭ ހޭލާ ތިބެގެން ވެސް ކުރަން ވީ. މާދަމާ ެވްސ މިއަދު މި އޮތްގޮތަށް މި ބިލު ފާސްކޮށް ދޫކޮށްލައި، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހާސިލުވާނެ ގޮތަކަށް މިކަންކޮްށ  ކުރަންވީ، އަެނއް ދުވަހުެވސް ކުރަންވީ، ކޮށް، މި ބިލުން އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް މި  ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނީ. ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދޫކޮށްލައިގެން އަުޅގަ

 

  ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ މުހިއްމު  `.

 ބިލެއް ފާސްކުރަން، ުނވަތަ ިބލެއްގެ މަަސއްކަްތކުރަން ނިންމަން އުޅޭއިރު ައވަސްކޮްށގެްނ މިކަމުން ކުރާނެ، އެްއވެސް 

ރަނގަޅު މަޤްޞަދެއް ހާސިލެއް ނުވާނޭ. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ބިލު މަސައްަކްތ 

ގެންދެވޭ، ގެންދަން އޮންނަ ުއސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ. އެއީ މެންބަރަކު ހުށަހެޅުްއިވ 

ސާކުރެވި، އެކަމަކު، ދިރާސާކުރެިވގެން ނިކުތް ނަތީޖާ ޙަޤީޤަތުގައި މެންބަރުން ބިލެއް އެތައް ުދވަހެއް ވަންެދން ދިރާ

ބައްލަވާަލއްވަން ލިބިަވޑަިއގަްނނަވަނީ އެންމެ ތިން ދުވަސް. އެއީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ބަލަްނ ލިބިފައި އޮންނަ މަރުޙަލާ 

ޝްަވރާކުރުމެއެެް ނޫން މީގައި އަސްލު ކުރުވެަފއި ޙަޤީެަތުަގއި އަދި ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންނާ މަ

އޮންނަންވާނީ. ހަމައެކަނި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާ ވެސް ނޫން މަޝްވަރާކުރަންވާީނކީ. މީަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަ ލޮބުވެިތ 

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަސްލު އެނގޭ ފެންވަރަށް ައސްލު މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ެފނިފައި އެއަށް ވެސް ހަމަ 

ފުރުޞަތު ިލބިގެން މިކަން ކުިރއަށް ގެންަދންވާނީ. އެހެންވީާމ، މާ ފުރުޞަތު ކުރުކޮށް މި ދަނީ. އަިދ މަޝްވަރާކުރަން 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ަގއިމުެވސް ބައެއް މެންބަރުންގެ އިޞްލާުޙތައް މިރޭ މި ފެންނަނީ. މިރޭ މި ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި. 

ނޑުމެންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާ ފެންވަރަކަށް ބެލޭކަށް ނެ ތް. އަތަކަށް ގައިުމވެސް ފޮނުވީީކ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު ދެން މި މައްސަލަ ރަނގަޅުކުެރވޭނީ ހަމަ އަލުން  ލިބެން ހުރީކީ ވެސް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.   ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވަިއގެން. އެެހންވީމާ، ެއކަމަށް އަުޅގަ



  

 

  މް ވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އި

ނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ ަނއިބު ރައީްސ އަދި ކިނބިދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެްއޗެއް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ޚިޔާލުހުީރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވަން. އެ ހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

އެ ގޮތަކަށް ނޫން. އަޅުަގނުޑމެން މި ޖަލްސާ އަސްލު ބޭއްވުނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު 

ފާސްކުރަން، ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަްނ ހާސިލުވަންެދން މި މަސައްކަތްކުރަްނ 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނިން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި. އަދި އިްއޔެ ޓޫފޯ ވަން އަޅުަގނޑަ ށް ފެނޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ވަނީ ލިބިފަ. ވަރަށް ބުރަ  ކޮމިޓީގައި ކުރެްއވި މަސަްއަކތް ވަރަށް ގާތުން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭ އަދި އިތުރު ، މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއަވއިެގން މިހާތަނަށް އާދެވުނީ. އެހެންވީމާ ޖަލްސާ  2އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަްށ  ބާއްަވއިގެން މިކަން ނިންމިދާނެ ކަމަށް. މި މަޖިލީހުގެ ޤާބިލުކަން އެބަހުރި މިކަން ކުރުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކެއް ހުރޭ. އެ  އީ އެ ބިލަީކ ވިސްނިން މި ބިލާ ދޭތެރޭގަިއ، ބިލެއް ނިންމާލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ީދނަށް ފެތޭ އެއްެޗއްތޯ. ދެވަނައަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ަސގާފަތާއި ގުޅޭ، ތިންވަނަ އަްށ  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ބިލެއްތޯ. މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުަތްއ 

ވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  ފެނޭ ހަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ދެ ޖަލްސާ އެއް ނަަމވެްސ ހުށަހަޅާފައި ހުންނާނީ. އެހެން

 ބާއްަވއިގެން މިކަން ނިންމުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  މަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް

ްށތައް ކުރުން މަނާކުާރ ބިލެްއ، މި ބިލު ސަރުކާުރ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ނުރަްއކާތެރި ކު

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އަދި މީގެ އެއެެްަބޑު ެއއްބަފާ ތިން ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅުނު ގޭންގު ކުށްަތއް މަނާކުރާ ބިލަާކިއ 

ބިެލއް، ތިން ބިލެއް ހުށަހެިޅގެްނ އަދި ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ބިލަކާއި އަދި ނުރަްއކާތެރި ކުށްތައް މަނާކުރުމުގެ 

މި ކޮމިޓީގައި މި ބިލު އޮންނަތާ ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސްވެފައި އޮްއވާ، އަދި މީގެތެރެއިްނ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ިމ 

ހާލަތުގައި ދިމާވެގެން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލެއް ނޫން މިއަދު އައިސް މި އޮތީ. އެއީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ 

އްޒަތްތެރި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް، މަޖިލީހަށް ޗުއްޓީ އަްށ ަވޑައިުނގަނެ ިމ ތަނުގައި ިތއްަބވަިއގެން ޢި

މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިގެން، ޤަރާެރއް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުެރވެމުން ދިަޔިއމާ މި ބިލުގެ ތެރެއަްށ ައީއ 

އްޖޭ. އެީއ، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލާއި ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތާއި އަދި ހެއްކާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މިކަން ައަވސްކުރަން ވެ

ބިލަށް ވަގުތު ދޭން ބޭނުން ވާތީ، އިުރއޮސޭ ބިލެއްގެ ޮގތުގައި މި ތަނުން ފަރުމާކުރަމުން އައީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް 

އި ދަުޢލަތުގެ ފަރާތުން މި ކަމަށް މެދުވެރިެވގެން ކަމަށް އެ ޭބފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން. އަދި މިކަމުގެ ތެޭރގަ



  

ބޭނުންވާ ތިން މުއައްސަސާ މި ކަމުގައި ތިއްބަަވިއގެން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެެތެރި މެންބަރު ވަރަށް 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް މީަގއި ހުންނާތީވެ.   ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިަޔއީ، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެްނމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަންފީޒީ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިކަން. ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ 

މަޢުޞޫމް ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ. އެ ާވހަކަފުޅު، އެއީ ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއް. ޭރގެ ހަތަރުދަމުގައި هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ށްގެން މި ތިބެނީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް. މުޒާހަރާނުކުރެވޭނެ މާލޭގެ މަޖީދީމަގުގައި ވިޔަފާިރ ބަންދުކޮ

އަށްޑިހަ ހާސް ނުވަދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދީގެން ކުއްޔަށް ހިްތޕަވަިއގެން ތިއްަބވާ ފިހާރަތަކުގަިއ، ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުޅުންގެ 

ން މަނާކުރެވޭ ނަމަ، މިސްކިތަކަށް ޕެޓްރޯލް ޙައްޤު. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވޭ ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެކަ

ބޮން އަޅުވަިއގެން އެކަން ުކރާއިރު ހުއްޓުވޭނެތާ. ެއއީާތ މައްސަލަ އަކީ. ރަނގަުޅ ވާހަކަފުޅެއް ެއއީ. ޤާނޫނު 

ތަންފީޛުކުރަން އެބަޖެހޭ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް. ފުލުހުން ވެސް ެއކަން ތަންފީޛުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެްއވެސް ބަަޔކަށް 

ބައެްއގެ މުދާ ހިފެހެއްޓޭ ޮގތަށް ފިހާރަތަކުގެ ބިއްލޫރި ތަޅާ ގޮތަށް މުޒާހަރާނުކުެރޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫުނ 

ތަންފީޛުކުރަން އެންމެން ެވސް މަސައްކަތްަތއް އެަބއޮތް. އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ޤަޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަްނ މިކަން ވެސް އެބަ ކުރަންެޖހޭ. އަދި ޤާނޫ ނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ައޅުގަ

 އެބަޖެހޭ. މި ބިލު ވީހާ އަވަހަަކށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ މި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އެބައޮތް. މަނަ 7ޝުކުރިއްާޔ. އަދިެވސް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު، ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒް، ކެނދިކުޅުޫދ 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު، އުނގޫފާރު 

މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ، ަވއިކަަރދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ވެލިދޫ  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށް އެރުވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު ގަސްތުކުރަނީ މި  7ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. މި 

މި ކަމުގައި ފުރުޞަުތ އެރުވުުމގެ ކުރިން ގޮެތއް  ކަމުގައި ގޮެތއް ނިންމަން. އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކަށް

ނޑުމެން މަަސއްކަްތ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި ެދން އަުޅގަ

 އަރުވަނީ، އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް.

 

 ލީ ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަ

c   ނޑު ވެސް މި ބަލަށް ދަންނަވާލަން އޮތް އެްއޗަީކ، ކުށްކުރުްނ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ހުއްޓުވުމުެގ ަވކި ޚާއްޞަ ިފޔަވަޅުަތކެއް އެޅުުމގެ މި ބިލަކީ މިއީ، ީމގައި ވަރަށް ގިނަ ފުށުއެރުންތައް ހުރި ބިލެކޭ. 



  

ނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ އަލުން  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ހުށަހެޅުއްވިހެން އަުޅގަ

އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާލުން. މިއީ މީގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގަ. ޙަޤީޤަތުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ 

ފްތާ ވަންދެން މަސައްކަތްކުރީމޭ. އިޞްލާޙެްއ ހަ 2މަސްދުވަހު ނުވަތަ  1ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވެއްޖެ، މި ބިލަސް 

ނޑުމެން ކައިީރގަިއ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ދެއްކޭނެ ވާހަަކ  ހުށައެއްނޭޅެޭއ. ެއއީ، ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި ފެނިގެން ދިޔަ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހި ންގުމުގެ ިބުލ އެއް ނޫން ެއއީކީ. އަުޅގަ

އެއީ ތިންހަތަރު މަސް ދުވަސް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ބިލެއް. ތިންހަތަރު، ފަސްހަމަސް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްަފިއ 

ވެސް އެ ބިލަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ މިއަށްވުރެ މާ ގިނަ އިޞްލާޙުތައް. އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ބިލެއް 

ރާސާކުރި ކަމުގައި ވިޔަްސ، ައދި އެއަށް އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިރާސާކޮށްފައި ވެސް ކިތަންމެ ވަރުގަދަ އަށް ދި

އެއަށްފަހު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އޮންނަނީ އެއީ އެންމެ ފަހު ވަގުުތަގއި ވެސް މެންބަރަކު 

ކައި. ހަމަ އެހެންމެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙުހުށަހަޅަން ބޭނުން ވެއްޖެއްޔާ އިޞްލާޙުހުށަހެޅުމުެގ ޖާގަ ދިނުމަށްޓަ

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ިވދާޅުވި. މި އިޞްލާޙުތައް މިހާރު ހުށަހަޅާފައި، ފަހުން އަދި އިޞްލާޙުކޮށްގެން ގެންނަން 

ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލި ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް އޭރުން ވެސް އިޞްލާޙުހުށަހެޅޭނެ. އެއީ ެވސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑަށް އުނދަޫގވާ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ  ަވަނ  47އެއް ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލުގައި ހުރި އެންމެ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދއާ ފުށުއަރާ ަބއިބައި. އެހެންވީމާ، އިންސާެނއްގެ ނިސްބަތުން އޭނަ އަށް  16މާއްދާ އާއި ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުަގއި ވަަރށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް އަސާސީ ޙައްޤު ތަކެއް ވަރަށް އަުޅގަ

ނޑުާމއި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިުބމާއި އިންސާނެްއގެ އަސްުލ  ހަނިކުރެވެނީ. މިސާލަކަށް، ގޯތިގެދޮުރގެ ހުރުމަތްކެ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ޚާްއަޞ  އޭނައަށް ލިބިފަިއވާ ބަރާޢަތު ެގއްލިގެން ދިއުމާ މިކަހަލަ ކަންކަން އެީއ އަުޅގަ

ހާލަތްތަކަށް ހަދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ވެސް ަވކި އިމެްއގެ ތެރެއިން ގެންގުެޅވެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ކޮންމެ ގޮތެްއަގިއ 

ން ވެސް މިކަހަލަ ކަންކަން މަާނކުރަންޖެހޭނީ ވަކި އުސޫަލކުން. މިއިން ކަމެއް މަނާކޮްށގެން ގޮސް މިކަމުން ނުކުންނަ

 ހުރި ހުރިހާ ފައިދާތަކެއް ވެްސ ގޮސް ބަންދުވާ ވަރަށް މިކަން...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރު މުޅި ބިލަށް ބަހުސްކުރެެވމުންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި 

ވާލެްއވީ، މި ބިލުގެ ކަންތައް ފަސޭހަ ގޮަތކަށް ުކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެްއގެ ލަފަ ފެންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހުޅު

އެއް ހޯއްދަވަން ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް އެއްގޮަތކަށްވެސް ވާހަކަދައްާކކަށް 

ނުޑގެ  ނުޑގެ ލަފަޔަީކ، ައުޅގަ ވިސްނުމަކީ މިކަުމަގއި މަނިކުފާނު ކުރަްއވަންވީ ގަސަތެއްުނކުރަން. މިކަމުަގިއ އަުޅގަ

މަސައްކަތްޕުޅަކީ އެހެންޏާ ވެސް މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު. ސިާޔސީ މަސައްަކތްޕުޅެއް ކުރަްއވަިއގެން ނޫނީ 



  

ނޑު އެދެނީ ާޕޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ އެކު ތިރީހަކަށް މިނެޓު މަނިކުފާނު  އަވަސް ަމގަކުން މި ކަމެއް ުނނިމޭނެ. އަޅުގަ

ހޭދަކޮށްލެއްވުން، މި މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުުތކޮެޅއް ނެންގެުވމަށްފަހު. ހަމަ އެއާއެކު އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް މިހާރު 

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ބޭފުޅުން ވެސް އޭގައި ހިމަނުއްވަިއގެން، ޭއގެތެރެއިްނ މަޖިލިސްގެ ފްލޯރ އަށް 

ޞްލާޙުތައް ަވކިކޮށްލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އަށް ޮކންމެހެން ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންނުވާ އި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެކި ތަނުން އެކި އިޞްލާޙު  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭނެ މަެގއް ތަނަެަވަސްކޮށްެދއްވުން. ައޅުގަ

ޤާނޫނެއް ފާސްވެެގން ދިއުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ އައިްސގެން މި އޭގެ މާއްދާ އާއި އަެނއް މާއްދާއާ ނުގުޭޅ ގޮތަކަށް 

ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، މިކަންކަމުގައި ިސޔާސީ މަަސއްކަތްޕުޅު ކޮށްެދއްވުން އަުޅަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުވަިއކަރަ

ނޑު ފުރަތަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގޮވާލަން އޮތީ ޕޮލިޓިކަލް ޝުކުރި  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  ރައީސް. އަުޅގަ

ބުރައުނީ ޕޮއިންޓްސް ހޯދުމުެގ ގޮތުން މިއީ، ެއއް ބަަޔުކ ތާއީދުކޮށްފައި އަެނއް ބަަޔކު ތާއީދުނުކުރާ ެއއްަޗކަށް 

ންމެން ވެސް މި ވާހަކަތައް ދައްކަނީ އަސާސީ ޙައްޤުަތކެްއ ހަދައިގެން މި ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެ

ނޑުމެން ހަމައެަކނި ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީތަކުން އެ އޮތް ކަންބޮުޑވުމެއް ނޫންކަން  ހިފެހެއްޓެނިވި ކަމަށް ބުނެ. ދެން އަޅުގަ

ނަ އދ.ގެ އިދާރާެގ ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުން ހާމަކޮށްަލން. ޔޫ.އެްނގަިއ ހުންނަ މިތާގަިއ ހުން

ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް ެއދި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ސިޓީފުެޅްއ 

ފޮނުވާފައި އެކަހަލަ ކަންޮބުޑވުންތަކެްއ ހުރެެެގެން. އެެހންނަމަވެސް، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ބިލަށް ތާއީދުކުރަްނ، 

ނޑު ތާީއދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ިއްއޔެަގއި ޑްރާފްޓުކުރި ކޮމިީޓގެ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ފާސް  ކުރަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެތާަގއި ތިބިިއރުގައި ކުެރވުނު ވަރަށް ބުަރ  ނޑަށް ވެސް އާެދވުނު. ައޅުގަ ބައްދަލުވުމެްއގެ ތެރެއަށް އަުޅގަ

ވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަްސވެވުނު މަސައްކަތްތަަކކުން ހުރިހާ އެންމެނަށް އެއްބަްސެވވުުނ އެތާ ތިއްބެ 

ނޑުެމންނަށް އިޞް ނޑުމެން ހުށަހަޅަންލާޙުތަކެއް އަުޅގަ ނޑު ވެްސ  ،އަޅުގަ ނިންމިން. އެ ނިންމުމުގައި އަުޅގަ

ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސޮއިކުަރއްވާަފއި އޮެތްއ  ންނަވާލަން ބޭނުން، ކުޅުދުްއފުށީދަ

ނޑު ވެްސ އެއަށް ާތއީދުކުރަން. ދެން ކަމަ ކު، އެއީ އެތާ ތިބި އެންެމން ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ދުވަހަކު ތިބެގެން މީތި ފާސްކުރަން ވިޔަސް  އަުޅަގނޑު ވެސް މިހިރީ ތައްޔާރަްށ  ،މި ތާނގައި އަުޅގަ

 ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ



  

ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުްއވާފައި ވާ ވާހަަކ ވިދާޅުވީމަ ދަންނަވާލަން. ެއފަދަ ސިޓީ އެއް މަޖިލީހުގެ 

ލީހުގެ އިދާރާ އަށް އަދި ލިބިފަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޔޫ.އެން.ގެ ކޯޑިނޭަޓރ ރައީސަށް ނުވަތަ މަޖި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަްށ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެްއގެ ކޮީޕ އަޅުަގނޑަށް ފޮނުއްވާނެ ާވހަކަ ފޯނުން ވިދާޅުވި. އަދި 

. ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާތަނަކަށް އެ ސިޓީގެ ކޮޕީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަކަށް ލިބިފަ އެއް ނެތް

 މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަވަްސއަުރވާލަިއެގން މި ބިލު ނިންމާނެ ކަމެއް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އްޔެައކު މިއަދަކު އަުޅަގނޑުމެނަށް ންނަށް. މިއީ އިކިޔަިއގެން މި ތަނުގަިއ ވާހަކަދައްަކވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނެތޭ 

ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަމެްއ ބޭނުންނުވާ ގޮތަށް ކުރަން ވީމާ، ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަ 

ީއ މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ކިަބއިން މިއަދު ފެންަނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްަކވާނެ. މި

ނުޑމެން ހޭލާ ތިބެގެން ވެސް، ނޫނިއްޔާ މި ބިލު  ގޮވާލަން ޅުަގނޑުމާދަމާ ތިބެގެން ވެސް އަ ޢަމަލުތަކެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެނެއް ުޗއްޓީ އަށް ގޮސްެގންނުވާނޭ. އަ ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު އަމާން ޤައުމެްއެގ ނިންމާފައި ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ުޅގަ

ނުޑމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހަިއ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ ެއއް.  ގޮތުަގއި ޭބއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑިގެން ނުދާނެ،  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން ުޗއްޓީ އަކަށް ވަކި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޮލުން މި ޒިންމާ ކެ

ދިއުމަކުން. މި ބިލު ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަްއަވއިގެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އޮތީ ވަރަށް ބުރަ 

ނޑުމެން  މަސައްކަތެްއ ކޮްށގެން މި ތަުޅމާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފަ. އެ މެންބަރުން އެ ކުރެްއވި މަަސއްކަުތގެ ައގު އަުޅގަ

ން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިއަދު މި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާލާފަިއ މިއަދު ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެ

އަހަުރ ބާއްވާކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެްނ  2އަނެއްާކވެސް ކޮމިީޓގައި ތާިށކޮށްފައި، އަެނއްކާ 

 ނުވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. 

 

 ދެއްެކވުން:ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަ

`. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އާދެ މި ބިުލގެ ކަންތައް ުކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮެތއްެގ ލަފަޔަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އިްނ 

ނޑަށް ވަރަްށ  ނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ އަުޅގަ އެއްެސވުމަށްޓަަކއި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ައޚް، މުޙައްމަދު ޠާރިޤު، ެއއީ  ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރިވގެން ދިަޔއޭ  ނޑުެގ ކަނާތްފަރާތުަގިއ މި އިންނެިވ އަުޅގަ އަުޅގަ

މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 



  

އިޞްލާޙު ވެސް އަިދ  211ޞްލާޙު ވެސް. އި 111އަޅުަގނޑުމެން ބިލެއް ކޮމިީޓއަކުން އަންނައިުރަގއި ޮއވެދާނެ 

އެއަްށވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙު ެވސް. އެއީ މި ބިލު ނޫނިއްޔާ އެ ޤާނޫނެއް ވީހާެވސް ބޮޑަަކށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި. އެ 

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާ ކަމަްށ ވަނީ ިވއްާޔ، ައޅުަގނޑުެމން ވަގުތު ބޭނުްނވޭ. މަޖިލީހުގައި ހަމަޖެހިފައި މި އޮންނަ 

އުސޫލުން ގެންދިޔަ ކަމުަގއި ވީ ނަމަވެސް، އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިެގން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޗުއްޓީ އަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި ކޮންމެެވސް ގޮތަކަްށ 

ނޑުމެްނެގ ނިމިގެން ދިއުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވަ ނީ ޤަރާރެއް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ެއއީ ހަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ކުރިމަތީގައި މިއޮތް މުހިއްމު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނަުއމަށްޓަކައި މިއީ ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނު ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނު 

ންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ހެދުމަށްޓަކައި. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުިރން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ވެރިންާނއި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވަކި 

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެްސ ބޭފުޅަކާއި، އަދި އިޞްލާޙު 

ޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެްއކޮށް ަވގުތުޮކޅަކަށް ނަަމވެސް ަބއްދަލުެވގެން މި ަކމަށް ގޮތެއް ނިިމގެންގޮްސ ހުށަހެ

ނޑުމެން ޗުއްީޓއަށް ދިއުމުގެ ކުީރގައި ިނންމާނެ ގޮތަކަށް ނިންމުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑު ދަ ޖަލްާސ  2ންަނވާނަން މި ޖަލްސާ އިން ނުނިމޭ ކަމަށް ވަންޏާ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެން. އަދި ހަމަ އަުޅގަ

ޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ.  4ޖަލްސާ، ނޫނީ  3ނޫނީ، 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް  ކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ހުްއޓާލަިއ، ެއްއވެސް ޕޮއިންަޓކަށް ުހއްޓާލުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

 ނިންމާފައި ނޫނީ ހުއްޓާލާކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނެއޭ. އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ުރގައި ުކޅުދުއްފުށީ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަވެސް އަޅުަގނުޑ މި ބިލަށް ވާހަކަދައްާކއި

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް މި ކަމަށް  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަޅުގަ

ނުޑ ގަބޫުލުކރާ ގޮުތގަިއ މި ިވސްނުން ޙަޤީޤަތުގަިއ ައއީ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ  ކުރެްއވި. އަުޅގަ

ގައި ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ރާއްޖޭގެ މާރާމާރީ ބައްދަލުވުމެއް 

އާއި ކުށްތައް ގިނަެވގެން މިަކން ހައްލުކުރާނެ ގޮތަކާ ބެޭހ ގޮތުން ކުެރވުނު މަޝްވަާރއެްއގެ ތެރެއިން ަރއްޔިތުްނގެ 

ުރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ައއި ވިސްނުމެްއ. މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އެ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެން ހާޒި

ނިންމެވީ މިކަމުގައި ޚާއްަޞ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓުކުރަން. މިކަން ކުރެއްވީ ރަްއޔިތުންެގ 

ވެސް ފުރުޞަތު އޮތް، މި ބިލު  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިސްޮކށް ތިއްބަވަިއގެން. މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ޑްރާފްޓުކުރެވެމުން ދިޔަ މަުރޙަލާގައި ވެސް އެ ބޭފުަޅކަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެްއޗެްއ އެ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީ އަްށ 



  

ނުޑ  ހުށަހަޅައިގެން އެ ބޭފުޅެްއގެ ިވސްނުން މީގެތެރެއަށް ގެނެވުުނ އެންމެ ބޮޑަކަށް ގެންނާނެ ފުރުޞަތު ލިބުނު. އަޅުގަ

ކުރާ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ ެމންބަރުން މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާުކޑަކުެރއްވުުމެގ ގަބޫލު

ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ  111ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދު މި ތަޅުމަށް 

ނޑުމެން ާޚއްަޞ ޖަލްސާއެއް ާބއްވަ  ނޑުމެން އަކީ އަުޅގަ ިއގެން މިކަން ކުރަން މި އުޅެނީ ޤައުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނެޑްއ  ނޑުމެން މި އުޅެނީ. އަުޅގަ ނިންމަން އުޅޭ ވަރަށް ޚާއްަޞ ނިންމުމެއް ވަރަށް ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޒިން މާދާރުވި ނަމަ، ިމއަުދ ޤަބޫލެއް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ނުުކރަން ޒިންމާދާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަން މި އުޅޭ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާނެ ކަމަކަްށ.  111މިތަނަށް  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މިރެިއން މިރެއަށް މިކަން ނިންމަން. މިމަޖިލީހުން އެބަހުރި ބައެއް ހާލަތްތަުކގައި މިހެން 

ހާލަތްތަުކަގއި އެބަހުރި ިސޔާސީ ޕާޓީަތާކއި އަދި މިިނވަން މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދިމާވެގެން ބަެއއް 

ނޑާލުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ބޭރުގައި މަޝްވަާރކޮށްގެން ވަކި ގޮތަކަށް ެއއްބަްސވެގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް  މެދުކަ

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ މި ޖަލްސާ މި ަވގުުތ ގެންގޮްސ ކުރަމުންދިޔަ ަމސައްކަތް ނިންމާލާފަ. އެހެންވީ މާ، އަުޅގަ

ނޑާލާފައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިދެންނެވި އުޫސލުން ނެގޭ ކޮމިޓީ އަކުން  މެދުކަ

އިްނ މަޝްވަރާކޮށްފައި މިރެއިން ިމރެއަށް މި ބިލުގެ ތެރެއަށް މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ގެެނވޭނެ ބައި ގެެނސް، މިރެ

 މިރެއަށް މިކަން ނިންމަން. އެހެންނޫން ކަމަށް ވާ ނަމަ ވާނެ ގޮތަކީ މި އިޞްލާޙުަތއް..

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ނިންމާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ނޑުމެން ތިންހަތަރު ޖަލްސާ ބާއްވަިއގެްނ ޢިއް ޒަތްތެރި ރަީއސް ބަހުސަށް ހުޅުވާލީ. ައޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ އަޅުގަ

ނަމަވެސް، އަދި މިރޭ އަިލވިެލންދެން މާދަމާ އަލިވިލެންދެން ނަމަވެސް، ތިބެގެން މި ބިލުަތއް ނިންމުން. މީގެ ދެތިން 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރު، މާރާމާރީ ކަންތައްތައް ބޮުޑވެގެން. މިޭރ ސަބަބެއް އެބަހުރި. ކޮބައިތޯ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ދައްކަނީ މި ބިލު ބަލައިލާނެ ވަގުުތ ނެތް ވާހަކަ. މި ބިލުގެ މާއްދާތައް ފުށުއަރާ ވާހަކަ. މި 

އީްސ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮށް ދަްއކަީނ ޑީ.އާރު.ީޕ ބޭފުޅުން. ދަންނަވަންތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

ނޑިޔާރުން އަދި ޕޮލިްސ ބައްދަލުކޮށް މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގާތުަގއި ބުނީ މިކަންކަްނ  ފަ

ނިންމައިދޭށޭ. މިއަދު މިކަންަކން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަން ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ެއއް ޭބއްވީ. މިއަދު އޮތް ޖަލްސާ މިރެޔަްށ 

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި ަދއްކަނީ ކޮންަފދަ ގޯސް ވާހަކަެއއްތޯ. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، މި މަޖިލިްސ  ފަސްކުރީ. މިރޭ

ޗުއްޓީ އަށް ގޮްސގެންނުވާނެ އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ބިލު ނުނިންމާ. މިއީ މި ޤައުމަށް ޓަކައި، މިއަދަށް ަޓކައި، މި 

 ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ކޮންމެހެންވެސް...



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.

 

 )ނިޒާމި މައްސަލަ(

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާވައި 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން އެ ގޮތަށް ބަހުރުވަ  ބޭނުންކުރައްވާ ކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

 މި ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަެތއް އެ މަގުސަދެއް ހާސިެލއް ނުާވނެއޭ. ޕޮލިޓިކަލް...

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ާދންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަ ްށ އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

 ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ

ބިލެއް ފާސްކުރުމަްށޓަކައި ޤަރާރެއް ހުށަހެޅުްއވި.  3ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަޚްލޫފު ޚާއްޞަ 

ންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިެލކޭ. މިއަދު މި ބިލަށް ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގިއ ކީކޭތޯ ވިދާޅުވީ. މެޑެލް ޖަހަން އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ދުވަސް ކުރިން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ދެއްކި ވާހަކަ. މި  3އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޮކންވާހަކަެއއްތޯ. މިއީ މީގެ 

އްޞަ ިފޔަވަޅުަތކެްއ އެުޅްއވުމަށްޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާ އިން ެފންނަން ހުރި ވާހަކަ. އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚާ

މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތިންހަތަރު ބިލެއް ނިންމާ ވާހަކަ، ވިދާޅުވީ ޗުއްޓީ ައށް ދިއުމުގެ ކުރިން. ޗުއްީޓ 

ނުނަންގަވާ. އެކަމަކު އެ ުދވަހު ވިދާުޅވީ ީކކޭތޯ. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެޑެލްޖަހަން ދެއްކެވި ވާހަކަެއކޭ. 

ންނަމެން އެބައޮތޭ ތިން ހަތަރު ބިލާ އެކުއެީކގައި މި މަޖިލީހުން ޚާއްޞަ ބިލެއް ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ތިމަ

ނޑު ބޭނުންވަީނ މި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިއަާދއި  މިކަން ެވގެން މި ދަނީ ކިހިެނއްތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

ނޑު މެން މި ބިލު ނިންމުން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަހުރި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މާދަމާއާ އެކުެއކީަގއިހެން އަުޅގަ

މިކަން ނިންމާފަ. މާދަމާ އަނެއްކާެވސް މަގުތަުކގައި ރަްއޔިތުން ކަތިލީމާ، މިއަދު ނިކުމެ، ނޫނީ މާދަމާ ނުކުމެ 

ނޑިޔާރުން އެ ވިދާުޅވަީނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބި ލު ނުނިންމައިގެންނޭ މިކަން ފަ



  

ނުކުރެިވގެން މި އުޅެނީ. ފުލުހުން ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބިލު 

ނުނިންމައިގެންނޭ މިކަން. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވަނީ ކީކޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް 

 ަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން...ވިސްނާފައި އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިން އިޢުލާންކުިރ ލިސްޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަ

ނޑު  ޮކޅެްއ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ތަންދޭ މިނެޓުެގ ހުސްަވގުތު 31ފުރުޞަތު އަރުާވ މި ނިމުނީ. މި ހިސާބުން އަުޅގަ

 ގަ.  11:41ގޮތުގެ މަތިން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަރުވަން. އަުޅަގނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ 

 

 ]އަށް  00:02 އިން 00:22: އިންޓަވަލް[

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. .12

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުަގނޑުމެން ުހސްަވގުތުކޮެޅއް ބޭނުންކުރުމަްށފަހު، އަލުން މަސަްއކަތް ަފށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. `. އަ 

ގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި  1112އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތް މެދުަކނޑާލި އިުރގައި ދަންނަވާަފއި ވާނެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ބިފައި ވާ ގޮާތ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މިހާރު ހުށަހެޅި، ތާއީދުލި

އަޅުަގނޑު އެދޭނަމޭ، މި ހިސާބުން. އަޅުަގނޑު ގަސްތުުކރަނީ މަސައްކަތް އިންތިޒާމުުކރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އެޖެންާޑ 

ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ަގއި މި އޮތީ ވޯޓަށް އެހުމަ 12ައއިޓަމު  އަށް ދިއުމަށް. އެޖެންޑާ 12 އައިޓަމު

ވަނަ މާއްދާެގ  219މިރޭގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަުތގެ ތެރޭގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢައްޔަންކުރުމަށް  ވަނަ މާްއދާ އަށް ހަވާލާދެއްަވއި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް 211)ހ( އާއި 

ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސް ވަނީ  ރިޕޯޓް ގޮތުގެ  ނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި ،ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފަިއވާ

 ކުށްކުރުން 22.3ންެގ މިަކން ގޮތަކަށް ނިންމުން މި ަވނީ ވޯޓާ ހަމަިއގަ. އަދި ހަަމއެާއއެކު ނިމިފަ. އަޅުަގނޑުމެ

ގެ ަމސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ެވސް މި ބިލު ެއޅުމުގެ ފިަޔވަޅުތަެކއް ޚާއްޞަ އިހުއްޓުވުމަށްޓަކަ 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން.  3އޮތީ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އެ  ގެ މަސައްކަތުަގިއ  22.3ކަންތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު މިރޭ މަަސއްކަތް އެޖެންޑާގެ ތެެރއިން ކުިރއަްށ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާ ގޮތެ ްއގެ މަތީން އަުޅގަ

މިނެޓުގެ ރަނގަބީލު  6ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖަހަންޖެހޭ  23ގެންދާނެ ވާހަަކ ވެްސ ދަންނަވަން. އެޖެންާޑ ައއިޓަމު 
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އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަްށ ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. 

ނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި ަދންނަވާލަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ  މި ދަންނަވާލަނީ، )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާއާ ަހވާާލދެއްަވއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  321ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ާއއި  :31ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް  3ޤާނޫނުެގ  ޮއޑިޓް 3118/5

ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްޓަަކއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި ވާ ގދ.ތިނަދޫ/ބްރޫމް، 

މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އަލްފާޟިލް ނިޔާުޒ އިބްރާީހމް އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކުުރމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 71 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 68 ވޯޓު ދެްއވީ:

 -      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 -     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ވޯޓުަގިއ 68. ޖުމްލަ 39. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 68ިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ބަ 

 219ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދުއަސާސީގެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޓް ޤާދޫދުގެ ދެވަދަ އޮޑި 2117/14ޤާދޫދު ދަދްބަރު  ލާދެއްވައިކވަދަ މާއްދާއާ ހަވާ 211ގެ )ހ( އާއި ވަދަ މާއްދާ

 ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުެރއްވުމަްށޓަކައި ޖެނެރަލް ކަމަށް އޮޑިޓަރމަތިދް  ވާ ގޮތުގެ ގައިމާއްދާގެ )ފ(

މަޤާމަށް  އިބްރާހީމް އެވާ ގދ. ތިނަދޫ، ބްރޫމް/ އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް  ފޮނުއްވާަފއި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ކުެރއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. އަޅުަގނޑު ދެން ވޯޓަށް ޢައްޔަން

ނޑުމެްނެގ މި  ފިަޔވަޅުތަެކއް ޚާއްޞަ  ހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ކުށްކުރުން 22.3ރޭގެ އެޖެންޑާ  ދަންނަވާލާނީ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ  ހުށަހެޅިފަިއވާ ހުށަހެޅުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ،ނިމި މަރުޙަލާ  ކޮމިޓީ، ބިލު  އެޅުމުގެ

ދެްއވުން އެ ގޮތް މަޖިލީހަށް އިއްަވވާލަ ،ވާ ގޮތް އަމީންޢާއްމު ލިބިފައިރު ހުށަހެޅި ތާއީދުޖިލީހުން މިހާބެހޭ ގޮތުން މަ

 އެދެން. 
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ޙީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަ

ވަނަ މާއްދާގެ  97ގަވާިއދުގެ މަޖިލީހުގެ  ،ކޮށްދިނުން އެދިަވނީ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް ވާަފއިރަޝީދު ތާއީދުކުރައް

 ފިަޔވަޅުތަެކއް  ޚާއްޞަ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ގެ ދަށުން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއ ކުށްކުރުން)ރ(

 ކަމަށް. މިީޓ އަށް ފޮނުއްވުމަށް ހުށަހަޅުްއާވ އަނބުރާ ކޮ، ބިލު އެޅުމުގެ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ވުން އެދެންންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓ ދެއްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަ

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 73 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 37 ވޯޓު ދެްއވީ:

 33      ވާ:ވޯޓު ނުދެއް 

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މި ބިލު 71. ޖުމްލަ 36. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 71ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވިއްޖެ ކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
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 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. .13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު 13ޑާ ައއިޓަމް އެޖެން މި ދަނީ އިުތރު އެހެން މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދަުކ  އަްށ އަުޅގަ

 މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 ނިންމުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނީ.އެޖެންޑާ ައއިޓަމް މި ހިސާބުން ނިމު

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. هلل رب العالوينوالحود

_________ 

 

 

       

 




