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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންއްޔާ ފާްސކުރުމާއި ަޔއުމިކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/26އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3އަުްށ،  2016/18/22އިން  2016/18/20ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

އް. ިމ ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތަ 22ވަނަ ޖަލްސާއިން  20ވަނަ އަހަރުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.

 

 

 އަންގާ އެންގުން. . ރިޔާސަތުން 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ފަހު ަގިއވަ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއއްވުމަުށް 5.1މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެެޖންޑާ ައއިޓަމް  -4.1

މަުށް ޓަަކއި އުކުރިއަުްށގެންދި ބަހުސް  އީްނ އެ ބިލުގެ އިބްތިދާމަތީ ތުގެވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮ 75ގަާވއިދުގެ 

 ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލުން އޮންނާެނ. 

ިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ގަ  11:15 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.2

 .1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ . ޤައުމީ ލުކޮމިޓީއަކަުށް ައއި ބަދަ -4.3

 ފައިޞަލް ނަސީމް ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ާކުށި

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ޕާލިމެ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ  ގައި އަންގާފަ.2016އެޕްރީލް  13ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެސް.އެމްއަކުން 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަުށް ތަޢާރްފަކުރަންޖެހޭ ބިލު. ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ރުކާރުގެ ފަރާތުން ިއނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ގާނޫނު ސަ -5.1

ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8ނަންބަރު 

 ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު. )ިދވެހިރާއްޖޭގެ 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޙް ަގއިާވ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ިއނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާ 5އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.1

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިުލ  2009/8ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 
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ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ  75ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

 ޢީ އި ެނގޭ ވޯޓުަގއި ބިުލގެ އިބްތިދާމަޖިލީހުގަ  އިނުލަ ބަުހސަކާުށް ގެންިދއުމަުށް ޓަަކއި ވިދިގެން އަނެްއ މަރުޙަލާ ކުިރއަ

ތުން، އިނގުރައިޫދ ރުގެ ފަރާސަރުކާ ން. އީ ބަހުސް ފެުށުއިްބތިދާ އެ ބިުލގެ ،ނަމަ ސްވެއްޖެބަހުސް ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ފާ

 އްޭޖގެ ޕެންޝަނާދިވެހިރާ) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ަފއިވާ ވާހުުށަހަޅުއް ޙްހީމް ފަލާމެންބަރު އިބްރާިއއްޒަތްތެރި ގެ އިރާދާ

ގެ މަރުޙާލަތައް ެއއް މަރުޙަލާއާ ވިިދގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުްށ ލުެގނައުމުގެ ބި ޙުއަުށް އިޞްލާ( ނޫނުގާބެހޭ 

ހުގެ ރައީސް ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުން. މަޖިލީ ންމަތީ ގޮުތގެ ަގިއވާ)ނ(  ގެއްދާވަނަ މާ 75އިދުގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާ ޓަކައި 

ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ަފއިވާ ހުުށަހަޅުއްވާ ޙްހީމް ފަލާމެންބަރު އިބްރާ ިއްއޒަތްތެރިގެ އިރާ ތުން، އިނގުަރއިދޫ ދާރުގެ ފަރާސަރުކާ

 ގެ އްދާވަނަ މ75ާއިުދގެ ލު މަޖިލީހުގެ ަގވާގެނައުމުގެ ބި ޙުއަުށް ިއޞްލާ( ނޫނުގާބެހޭ  އްޖޭގެ ޕެްނޝަނާިދވެހިރާ) 2009/8

ގެ މަރުޙާލަތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކަިއ ލުބިއެ  ން،މަތީ ގޮުތގެ ގަިއވާ)ނ( 

އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަުްށގެންޮގސް، ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް ފެނޭތޯ ވޯޓަުްށ 

ތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ އެ ބިލު ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުަށް. މިއީ އަޅުގަނޑު ވޯޓަުްށ އަހައި، ބިލު ބަލަިއގަ

 ދަންނަވައިލާނެ ހުުށަހެޅުމަކީ. ވޯޓުނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން.

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ވޯޓަުްށ ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯޓަުްށ ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ަފއިވާ ހުުށަހަޅުއްވާ ޙްހީމް ފަލާމެންބަރު އިބްރާ ިއްއޒަތްތެރިގެ އިރާ ތުން، އިނގުަރއިދޫ ދާރުގެ ފަރާސަރުކާ

 ގެ އްދާވަނަ މ75ާއިުދގެ ލު މަޖިލީހުގެ ަގވާގެނައުމުގެ ބި ޙުއަުށް ިއޞްލާ( ނޫނުގާ ބެހޭ އްޖޭގެ ޕެްނޝަނާިދވެހިރާ) 2009/8

ގެ މަރުޙާލަތައް އެއް މަުރޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ޓަަކިއ ލުބި ން،މަތީ ގޮުތގެ ގަިއވާ)ނ( 

މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުރިައުށްގެންގޮްސ، ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް ފެނޭތޯ އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 

ވޯޓަުށް އަހައި ބިލު ބަލަިއގަުތމަުށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމަުށް. މި ހުުށަހެޅުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ 

 ދެން. ވޯޓުދެްއވުން އެ މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމުވޯޓުގެ ނަތީޖާ.  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 27. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 28އަދަދު؛ 

އިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

ގެ އިރާ އިނގުަރއިދޫ ދާ ހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުންއެ  .27ލަ؛ . ޖުމ14ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ ައދަދު؛ 27

ބެހޭ  އްޖޭެގ ޕެންޝަނާިދވެހިރާ) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ފަިއވާހުުށަހަޅުއްވާ ޙްީހމް ފަލާމެންބަރު އިބްރާ އިްއޒަތްތެރި

ގެ މަރުޙާލަތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް ަމރުޙަލާ ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުްށ ލުބި ގެނަުއމުގެ ޙުއަުށް އިޞްލާ( ނޫނުގާ

ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ވޯޓުަގއި 

 ން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިރާ ތުން، އިނގުަރއިދޫ ދާުރގެ ފަރާސަރުކާ ދެން އަޅުގަނޑު މި ކުރިމަިތލަނީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާއަުށް.

ބެހޭ  އްޖޭެގ ޕެންޝަނާިދވެހިރާ) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ފަިއވާހުުށަހަޅުއްވާ ޙްީހމް ފަލާމެންބަރު އިބްރާ އިްއޒަތްތެރި

ަޓކަިއ ބިލު ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަުށް ބަހުްސ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް  ޢީގެނަުއމުގެ ބިލުެގ އިބްތިދާޙު އަުްށ އިޞްލާ( ނޫނުގާ

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޙަހީމް ފަލާ މެންބަރު އިބްރާ އިްއޒަްތތެރިގެ އިރާއިނގުަރއިދޫ ދާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙްހީމް ފަލާއިބްރާ ގެ މެންބަރު އިރާއިނގުަރއިދޫ ދާ



5 

 

އްޖޭެގ ިދވެހިރާ) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ ތުން،ުރގެ ފަރާސަރުކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު 

ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ިއޞްލާޙު އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅަން. އަދި މި އަުށް ( ނޫނުގާބެހޭ  ޕެންޝަނާ

ރުޞަތު ދެއްވި ކަމަުށް ޓަަކއި ދިވެހި ސަރުކާރަުްށ، އަދި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ، ަވރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކ ފު

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، ޕެްނޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ބައެއް 

ުބވެތި ރަްއޔިތުންގެ ވަރަުށް ޮބޑު އެދުމެއް. އަުޅގަނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަކީ ިދެވހި ވަރަުށް ގިނަ ލޮ

ވެސް މި ބިލު ހުުށަހަަޅއިލާ ަސބަބު ދަންނަވައިލާނަން. ސަުރާކރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭުނމަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް 

މި ކަމުަށް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމުެގ މި ވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންެމ ބޮޑު ދަތިކަމަކީ ގެދޮރުގެ ދަތި ކަމަުށް ވާތީ، 

( ފަރުމާކުރެވިފައި ނޫނުގާބެހޭ  އްޖޭގެ ޕެންޝަނާދިވެހިރާ) 2009/8ތެރެއިން ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަުށް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނީ ރިޓަޔަރކުރުމަުށް ފަހު ބެނިފިޓް ސްކީމެއް ހިންގުމަުށް. އަދި މި ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މި ގާނޫނުގެ 

ސޫލުތަާކއި މަޤްޞަދާ ތަޢާރުޟުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަުށް ގެދޮރު ގަުތމަުށް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. އު

މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ގެޮދރު ގަތުމަުށް ޓަކައި ަދއްކަންެޖހޭ ޑައުން ޕޭމަންޓު ދެއްކުުމެގ ގޮތުން، ޕެންޝަން ފަންޑުގެ 

ރެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ ެއކައުންުޓގައި ކަނޑަެއޅޭ ވަކި އަދަދެްއގެ ފައިާސ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މެންބަ

( ނޫނުގާބެހޭ  ްއޖޭގެ ޕެންޝަނާދިވެހިރާ) 2009/8ކޮލަޓަރަލައިްޒކުރެވޭނޭ އިންތިާޒމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ން ޕެންޝަނުަށް ކުރާ ޚަރަދު ދެމެހެއްޓުމުގެ އަކީ، ރަްއޔިތުންގެ ޕެންަޝންގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުަމުށާއި ދައުލަތު

އުސޫލުތަކުން ކުިރއަުށް ގެންދިުއމަުށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގާނޫނެއް ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ަޝކުާވއަކަުްށ 

ޓަކަިއ  ވެފައި ވަނީ މި ގާނޫނުން ޤާއިމުވެފަިއވާ މޯލްިޑވްސް ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ މަންފާއެްއ ލިބުމަުށް

އަހަރު  65ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރު ހަމަވަްނދެން ދިގު އިންތިޒާެރއް ކުރަްނޖެހުން. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން 

ވުމުގެ ކުރިން ޕެންޝަން ފަިއސާގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ަމއްސަަލއަުށް ޙައްލެއް ގެެނވި، ޕެންަޝންގެ އަސާސް ުނގެއްލޭ ފަދަ 

ތެރެއިން ގެދޮރުވެރިކުރުން ފަަދ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކޮުށްދޭ ފަދަ ކަންކަމުަށް  ގޮތަކަުށް ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ

ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެްނ، ާއއްމުްނގެ މެދުަގއި ފައިާސ ދެްއކުމަުށް ހިތްވަރުލިބޭނެ. އަދި މި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ކުިރއަުށް 

ގެޮދރުވެރިކުރުމަުށް ޓަަކއި ޕެންަޝން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގެދޮރު  އޮތް އަހަރުތަުކގެ ތެރޭަގއި އެަތއް ސަތޭކަ ަރއްޔިތުންނަުށް

ގަތުމަުށް ޑައުން ޕޭމަންޓު ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެ ގޮތުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ 

ޔިުތންނަުށް ވަރަުށް މުހިއްމުވާނެ މި ހުުށަހެޅިގެންދާ، ޕެންޝަން ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ ދިވެހި ރައް 

އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ުމހިއްމުވަނީ މި ބިލުެގ މަޤްޞަދު ކަމުަގއި ބުނެވިަފއިާވ ބައިަތުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ؛ ވަރަުްށ 

ގިނަ ރަްއޔިތުން ޝަުކވާ އެބަުކރޭ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭ، އެ ބޭފުޅުން އަތުން ދައުލަތަުށް ަނގާ ޕެންޝަން ފައިާސއަކީ އެ 

ބޭފުޅުންނަުށް ކަމެއް ޖެހޭ ދުވަހު އެއްވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭ ފައިސާެއއް ނޫނޭ. އެއްެވސް ޝައްެކއް ނެތް. ދިވެހި ލޮބުވެތި 

ސަރުކާރުން ުނވަތަ އަމިއްލަ މީހުންނަުށް ވެސް އެިކ ތަންތާގައި މި އިމާރާތްކުރާ ރައްޔިތުން މިއަދު ވަރަުށް ބޮަޑުށް އެދޭ 
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އްކަން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ގިނަ ފަހަރުަށް އެންމެ ބޮޑަުށް ދަތިވެގެން މި ދަނީ އެ ފައިސާގެ ފްލެޓު ފަދަ ތަންތަނަުށް ފައިސާ ދަ

ޑައުން ޕޭމަންޓް. އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން މި ހުުށަހެޅި ޕެންޝަނާ ބެހޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ެއ 

ންކު ލޯނަކަުށް ދާިއރުގައި ބޭންކަުށް ަދއްކަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ފްލެޓަކަުށް މިސާލަކަުށް ފައިސާ ދައްކަނީ. ފަިއސާ ދައްާކއިރު ބޭ

ޑައުން ޕޭމަންޓް އެ ބޭފުޅެއްެގ ޕެންޝަން ސޭވިންގ އެަކުއންޓުގައި ހުރި ފައިާސގެ ތެރެއިން ދެއްކިދާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ 

އީސް، ަރއްޔިަތކަުށް ރައީސް. މިއީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަުށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ކިރިޔާ ވެސް ހެެވއް، އުފަލެއް، ރައްކާތެރިކަެމއް ލިބޭނެ ގޮެތްއ އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަމެއް ހޯދައިގެން ައޅުގަނޑުމެްނެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަެމއް ކޮުށްދެއްވާނެ. އެ ގާނޫނަކަުށް ިއޞްލާޙު ގެންނަވާނެ. އެހެންވީާމ، މި ފުރުޞަތުގައި އަދުގެ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުާށއި، ިދވެހި ސަރުކާރަުށް ވަރަުށް އިުޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމުން، މި ފުރުޞަތު ރައީސު

ދެއްވި ކަމަުށް ޓަަކއި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ނިންމައިލާނަން. ދެއްިވ 

 ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 1ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފަިއ ވަނީ 

ސިކުންތު.  51މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  21މިނެޓު  46ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  1މިނެޓު  39ގަޑި 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  32މިނެޓު  10 އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް

ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ  14މިނެޓު  4މެންބަރުންނަުށް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއި މަރަދޫ

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  2009/8ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންޖެހޭ. އިޞްލާޙުގެަނއުމަުށް ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަަރުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާލަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަުށް ގެންނަ އިޞްލާަޙކީ ޕެންަޝނާ ބެހޭ ގާނޫނު ގަޑުބަުޑކުުރމަުށް ގެނެޭވ އިޞްލާަޙކަުށް 

ވެގެންުނވާނެ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން ވަރަުށް ގިނަ ޝަކުވާކުރާ ާވހަކަ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވްއޖެ. އެއީ ތެދުފުޅެއް. އެކަމަކު 

ނާ ބެހޭ އޮފީހުން ވެސް، އަދި ސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެ ޝަުކވާ މި ކުރަނީ ޕެންޝަ

ޕެންޝަނަކީ ކީްއކުރަން ބާްއާވ އެްއޗެްއކަން ރަނަގޅަުށް ަރއްޔިތުންނަުށް ފިލުަވއިނުދެވޭތީ. އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަޒީފާ 

ންކަން ރަނގަަޅުށް ސާފުވާތީ. ދައުލަތުން ދެ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ިމ ޕެންޝަން ފަންޑަުށް ލާރި މި ލަނީ ކީއްކުރަ

ބައިކުޅަ އެއްަބއި، ނުވަތަ ވަީޒފާދޭ ފަރާތުން ދެ ބައިކުޅަ ެއއްބައި، އަދި މުސާަރއިން އަެނއް ބައި ީދގެން މި ފަިއާސ 
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ންކުރެވޭ ރައްކާކުރަނީ ފަހަުށް ރަްއކާކުުރމަުށް ޓަކައި. މި ފައިާސއަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް އެިކއެކި ބޭނުންބޭނުމަުށް ބޭނު

އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ދެކިގެންނުވާނެ. ަވރަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކަުށް މިކަްނ މި ހިނގަނީ ކިހިނަކުންކަްނ 

އޮޅުންނުފިލާ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް، އަދި ދަުއލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން 

ގެ ބޭުނމާއި، ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިުކރުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތް ނުކުެރވޭތީ ދިމާެވގެން ވެސް ަރއްޔިތުންނަުށް މީ

އުޅޭ މައްސަލަެއއް ކަުމގައި ިހތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހޭ. މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙަުށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަނީ 

މަުށް ޓަކައި އެކަުީށގެންވާ ބޭނުމަކަުށް މި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ކީްއވެގެންތޯ؟ ތާއީދު މި ކުރަނީ ހަރުމުދަލެއް ގަތު

ގޮތަުށް ކޮލަޓަރަިއޒްކުރުމަުށް ަޓކައި ހުުޅވާލެވޭ ފުރުޞަތެއް ީމ. އެއީ ވެސް ފަހަުށް ރައްކާކުުރމަުށް ޓަކައި އެޅޭ ފިަޔވަެޅްއ 

މ( އަުށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު ވަނަ މާއްދާގެ ) 6ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކޭތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނުގެ 

ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ފައިސާ އަެނއްާކވެސް ަވޒީފާ އަދާކުރާ ަފރާތްތަކަުށް ވެސް ރަނގަޅަުށް 

ަޓކަިއ ސާފުވާންޖެހޭނެ، މި ފައިސާ ެޕންޝަން ފަންޑުން ބޭނުންވާ ަކންކަމަުށް ނެގެނީ ނޫންކަން. މިއީ ގެދޮރުވެިރކުރުވުމަުށް 

މި ފައިސާގެ ބޭނުން ކޮލެޓްރަލް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަުށް ހުޅުވައިލެވޭ ސްކީމެއް ކަމާއި، ެއއީ ވެސް ފަހަުށް 

ރައްކާކުރުމަުށް ަޓކައި ކުރިއަުްށ އެޅޭ ފިަޔވަަޅކަުށް ވާތީ މި ުފރުޞަތު މިގޮތަުށް ދެވެނީކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް އޮޅޭ ގޮތަުށް މި ފައިސާ ނެގެނީ ކަމަުށް ހީވާ ގޮތަުށް މިތާގައި ވާހަކަދެެކވޭ ރައްޔިތުންނަުށް އަނެއްާކވެސް 

ކަމަުށް ވަނީ ިވއްޔާ އަެނއްާކެވސް އިތުރު މައްސަލަތައް މިކަުމން ނިކުންނާނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕެންޝަނަުށް ބެހެއްޓޭ 

ރިކަމާ އެކީ ހިމާޔަތްކޮުށް ރައްާކކުރެވެންޖެހޭނެ އެްއޗެއް. ެއީއ ފައިސާައކީ، ނުވަތަ ފަހަުށް ރައްކާކުެރވޭ ފައިާސއަކީ ފަރުވާތެ 

ރައްޔިތުންނަުށް ފަހަުށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަުށް ޕެންޝަން ެދވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި. ދުނިޭޔގެ ވަރަުށް ގިނަ 

ންޑުގައި ފައިސާ ނެތުމުެގ ޤައުމުތަކަުށް ވެސް ޕެންޝަން ދިނުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޕެންޝަން ފަ

ސަބަބުން، ނުވަތަ އެ ޕެންޝަން ފަންޑަުށް ފަންޑުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ބޮޑެތިބޮޑެތި މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، 

މި ކަންކަން ޙައްުލކުރުމަުށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަނަުށް މި ލާ ފައިސާައކީ އެކި ގޮްތގޮަތުށް ނަގަިއ، އެކި ކަންކަމަުށް 

ރަދުކުރެވޭ ެއއްަޗކަުށް ެވގެްނނުވާނެ. ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް މިކަން އޮޅޭތީ މީގެ މުހިއްމުކަާމއި ބޭނުންތެރިކަން ސާފުނުވާތީ ޚަ

ރައްޔިތުންގެ ަޝކުވާަތއް ެވްސ އެ އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަަގުކރަން. ދެން މި ޕެންޝަނާ 

ކޮމިޓީަގއި އިޞްލާުޙކުރާއިރު ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް އެަބޮއތް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. އެީއ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ވާހަކަ ަދއްކާއިުރ، 

ުރފިޔާއާއި ޕްލަސް އެ އޮންަނ  2000އޯލްޑް އޭޖު ޕެންޝަންގެ ަމްއސަލަ. މިހާރުވެސް ކުރީއްސުެރ ގާނޫނުަގއި އޮތް 

ާޔ ދެްއވަން ފެުށީމާ ވަޒީފާ އަދާކޮުްށގެން ރުފި 5000އުސޫލަކުން އިތުރުކުެރވޭ ގޮަތުށް އޮންނައިުރގަިއ، ސަުރކާުރން 

ރުފިޔާއަުްށ  5000ޕެންޝަން ލިބޭ ވަރަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކަުށް އެ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ގެއްލޭ ތަން އެބަާއދޭ. އެއީ 

ރުފިޔާ މިހާރު އޮތް ތަން. އެހެން ނުކުރާ ކަމުަށް ވަނީ ވިއްޔާ އެއާ ވިދިގެން  2000ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ ޕެންޝަންގެ 

 2000ރި މާއްދާތަކަުށް ބޮޑެތި ބަދަުލތައް ައއިސް، ކުދިކުދި އަދަުދތަކުން ޕެންޝަން ލިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ގެއްިލ، ހު
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ރުފިާޔއިްނ ވަރަުށް ގިނަ މީހުނަުށް އުނިާވ ތަން އެބައާދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ ގޮތަކަުށް ިމ  3000ރުފިޔާއިން، 

ވަރަުށް މުހިއްމު ނުކުތާއެއް. ބޭސިކު ޕެންޝަންގެ މިހާރު އޮތް އަދަދު، ދޭ އަދަދުަށް  ޕެންޝަނަުށް ބަދަލުގެންނައިރު މިއީ

ބަދަލުކުރުން. އޭރުން ވަރަުްށ ގިނަ މިހާރުެވސް ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤުަތއް ެގއްލިގެންާދދިޔުމަުށް ޙައްލެްއ އަންނާނެ. 

ން އެބަދޭ. ޕެިޓޝަން ލިބެމުން އެބަދޭ. ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަުށް މިހާރުވެސް ރައްޔިތުްނގެ ޝަުކވާތައް ލިބެމު

އަހަރު ވަޒީފާ ައދާކޮުށްގެން ލިބޭ ފައިސާޮކޅު  20ރުފިޔާއިން  1000ރުފިޔާއިްނ،  900ލިބެމުން އެބަދޭ. އެއީ އެ މީހުްނނަުށް 

ދަނީ. ދަުށުން އުނިެވގެން 2009/8އުނިެވގެން މިހާރު މި އޮތް ެޕންޝަންގެ ގާނޫުނގެ ދަުށުން، ނުވަތަ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުރފިޔާ އޯލްޑް އޭޖު ޕެންޝަނުަށް ބަދަލުކުރިއިރު ގާނޫނަުށް މި އޮންނަނީ ބަދަލުނުގެނެސް.  5000އެީއ، ސަރުކާރުން 

އެހެންވެގެން ގާނޫނުަގއި ހުރި އަދަދުތަކަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަަތއް ނުކުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން މި ގާނޫނު 

ންނެވި ބަދަލު ގެންނަން. ެއއީ ލަސްނުކޮުށް؛ އެީއ މިހާރުން މިހާރަުށް ގެންނަންޖެހިފައި އޮްތ ދިރާސާކުރާއިރު ކޮމިޓީން މިދެ

އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަންަނަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެޮދރުވެރިކުރުމަުށް ޓަަކއި ޕެންޝަން ފަންޑު ސެކިއުރިީޓއެްއގެ 

މުހިއްމު، ވަރަުށް ބޭނުންތެިރ ކަމެއް. އެއީ ވަރަުށް ގިނަ  ގޮތަުށް ނުވަތަ ކޮލެޓްރަލެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަކީ ވަރަުށް 

މީހުންނަުށް އޭގެ ފައިާދ ލިބޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރން މި ބިލު މިގޮތަުށް ހުުށަހެޅި ކަމަުށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑު ެއ 

ސް މިކަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑުަށް ބޭފުޅުންނަުށް ފަުށްފުަށުން ޝުކުރު ދަންނަވައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެ 

ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް އިދިކޮޅު ާޕޓީއަުށް ވީތީ ރަނގަޅު ކަެމއް 

 ހުުށަހެޅުނީމާ އެއަުށް ދެކޮޅުހަދާނެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ! މިއަދު ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ 

އްމު އިޞްލާޙެއް. މި އިްޞލާޙާ ގުިޅގެން ގެދޮރުހޯދުމަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ ދައްޗަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ަޙއްލެްއ މުހި

 17ލިބިގެންދާނެ. ހަމައެާއއެުކގަިއ މިއީ ވަރަުްށ ގިަނ ބަޔެްއގެ ޝަކުވާަތކެއް ވަރަުށް ޒަމާނުްއސުރެ ކުރަމުން އަންަނ؛ 

ލިކަމުގައި ވީނަަމވެސް ރައްިޔތުންނަުށް އެނގިވަަޑއިގަންަނާވނެ، މި ގާނޫނަުށް ވަރަުށް ގިނަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ބެ

އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން ދެތިންހަތަރު ފަހަރު މަތީން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ހުުށަހަޅުއްވަމުންގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ނުންކުރާބޭނުންކުރުމުގައި މިފަދަ ދުލެއް ދިނުމުަށް އޭރު އަބަދުވެސް ކަންޮބޑުުވމަކަުށް އޮތީ ޕެންޝަން ފަންޑު ބޭ
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އެއްބަްސވުމަކަުށް ނާދެވުުނކަން. އާދެ! އޭުރގައި އޮތް ަސރުކާރުން ވެސް ބޭނުންފުޅެްއ ނުވި މިކަން ކުރާކަުެށއް. 

ިތވެފަިއ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ަރީއސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން، ީސދާ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވީ ރައްޔިތުންނަުށް ކުރިމަ

ވަނަ މައްާދގެ )ހ( ގައި މި ބުނަނީ، ކޮލެޓްރަލްގެ  26މި ވާ ބޮޑު މައްސަލައަުށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މި ބިލުގެ 

ގޮތުަގއި މި ފައިސާ ބެހެއްޓިާދނޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ދިރާސާކުރަްއވަމުންދާ ފަރާތްތަކުން މި ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުގައި 

ސީެލއް، ަރއްޔިތުންނަުށް ރަނަގޅަުށް ޮއޅުންފިލާ ގޮތަުށް މިކަން ބަޔާްނކޮުށްފައި އޮތުމަކީ ވެްސ މުހިއްުމ މިއަުށް އިތުރު ތަފް

ކަމެއް. މީގައި އެބަ ބުނޭ ގެއެއް ގަތުމަުށް ޓަަކއި ކޮލެޓްަރލެއްގެ ގޮުތަގއި ނުވަތަ ޑައުްނ ޕޭމެންޓެއްގެ ގޮތުަގއޭ މި 

މަރުޙަލާއެއް އެބަ ބޭންކުްނ  2ހިއްމު ޕޮިއންޓެއް މީ. ލޯނު ނަގާއިުރގައި ބެހެއްޓޭނީ. އެހެންވީމާ، މާނަުކރުމުގައި ވަރަުށް މު

ކަުށަވަރުކުރަން ބޭނުްނވޭ. އެީއ ފުރަތަމަ ފްލެޓެއް ގަންނައިުރގައި އެ ފްލެޓު ގަންނަންދެން ލޯނު މި ދެނީ ގެރެންޓީެއްއ 

. ދެން ހަމަެއއާެއކުަގއި ލޯނެއް ނަާގއިރުަގިއ ބާއްވާފަ. ކޮލެޓްރަލެއް ާބްއވާފަ. ލޯނެއް މި ދެނީ ކޮންެމވެސް އެްއޗެއް ބާްއވާފަ

ވަކި އަދަެދއް އެބަ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ ފުރަތަމަ ދައްަކންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ،  15ނޫންނަމަ %، 20އެ ލޯނުގެ %

މެއް މީަގިއ ކަ 2ކަމެްއ އެބަ ހާސިލުކުރަންޖެހޭ. ލޯނުނަގާ މީހާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  2ލޯނެއް ނަގާއިުރގައި 

ހާސިލުވާ ގޮތަުށް އޮތުމަކީ ވަަރުށް މުހިއްމު ކަމެއް. މި ލޯނު؛ މި ކަންތައް ދިރާސާކުރާ ޮކމިޓީން މިކަން ފުރިހަމައުަށް 

ބެއްލެވުން ވަރަުށް މުހިއްމު. ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިާސލަކަުށް ފްލެޓެއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަނެވިދާނޭ އަޅުގަނުޑެގ 

ކޮންމެެވސް ބޯޓެއް މޯގޭޖުކޮުށްފަާޔއި ައދި އޭގެއިތުރުން ދެން ޑައުން ޭޕމަންޓުގެ ގޮތުަގއި ދަްއކަންޖެހޭ  އަތުަގއި މިހާރު އޮތް

ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ލޯނެއް ނަގާއިރު. އެހެންވީމާ، މި ތަފްސީލުވުމަކީ  2މަރުޙަލާގައި  2ކޭޝް އަތުން ދައްކާފަ. އެހެންީވމާ، 

މީގެ މައްސަލައެއް ހުރެގެން މިކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށް މިކަން އޮވެއްެޖއްޔާ  ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. މި ގާނޫނު އިތުރަުށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( މިއަުށް  26ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާިއ،  26އުނދަގޫތަެކއް، ދަތިތަެކއް ވާެނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް 

ހެޅުއްވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހަމަ މީގައި ވުރެ ބޮޑަުށް ތަފްސީލުކުރުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި ބިލު ހުުށަ

ތަފްސީލެއް މިއަުށް ގެނެސްދެްއވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މިކަން ނޯޓުކުރެްއވުމަކީ އަުޅގަނުޑ 

ދެން ބަލައިލަން  އެދޭ ކަމެއް. އާދެ! މިކަން ކުަރންޖެހޭ ސަބަބު އަޅުގަނޑު ިމައދު ބަލާއިރުަގއި ދެން އަުޅގަނޑު މި ބިލުން

ބޭނުންވަނީ، ހަމައެކަނި ސޯަޝލް ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމެްއގަިއ ބައިވެިރވަން އޮތް ޙައްެޤއްތޯ. މިއީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މިއަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މިތާގައި ވާހަކަފުޅުދަްއާކއިރު ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް 

ލުަގއި ހުރި ާމއްދާތަކަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށގެން ވާހަކަދެްއކުން. މި މާއްދާތަކުން ކުރަން މި އުޅޭ ކަންކަން ހާސިުލވާޭނ އެއީ މި ބި

ގޮތަުށް ގާނޫނު ފާްސވެގެންިދުއން އެއީ. އެހެންވީމާ، ިމވެސް އަޅުގަނޑު ޚާއްަޞކޮުށް ފާހަގަޮކުށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. މި 

ިވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީގެ؛ މިސާަލަކުށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަންތައްތައް ިމގޮތަުށް ފުރިހަމަކުރެ

ގޮަތކަުށް މިއަދު ބޯހިޔާވަހިަކން އެބަ ލިބެމުންދޭ. މިސާލަކަުށް ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް މިއަދު ބޯހިާޔވަހިކަން  2

ދޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ ކޮންމެ ްސކީމެއްަގއި ވެސް ަބިއވެރިެވޭވ ފޯރުކޮުށްދެމުން އެބަދޭ. ހަމައެހެންމެ ސަރުކާރުން ވެސް އެބަ
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ކަހަލަ ގޮތަކަުށް މިކަން އޮތުަމީކ ވެސް ވަރަުށް މުހިއްމު ކަެމއް. ހަމައެކަނި މިކަން އޮންނަންާވނީ ސަރުކާރުން މި ދޫކުރާ 

މާ، ކޮމިޓީން މިކަން ވެސް ގޯތިގެދޮރަުށް ކޮލެޓްރަެލއްގެ ޮގތުގައި ބެހެއްޓޭ ހަމައެކަނި ޮގތަކަުށް ވެސް ނޫން. އެހެންވީ 

ބެއްލެވުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ަކމެއް. ޚާއްަޞކޮުށް މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިކަްނ 

ނުޑ ބައްލަަވއިދެްއވުން ރަނަގޅު. ޯނޓުކުރަްއވާފައި ކޮމިޓީާއ ހަމައަުށް މިކަން ފޮނުވައިދިނުމަީކ ވެްސ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ައޅުގަ

އެދޭ ކަމެއް. މި ސްކީމު ބޭނުންކުރެވޭނޭ މިއަދު ލަްގޒަރީ ފެންަވރުގައި މި ހަދާ އެޕާޓްމެންޓުތަކަުށް ވެސް، އަދި ސަރުކާރުްނ 

މި ގެނެސްދެއްވާ ސޯޝަލް ަހއުސިންގ ްސކީމުގެ ތެރެއިން މިއަންނަ ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތއް ވެްސ، ނޫންނަމަ ގަނެވޭ 

ރީގެ ފްލެޓަުށް ވެސް ކުރިމަތިލުމަުށް މި ނަގާ ލޯނު މީގެން ކަވަރުކުެރވޭ ގޮތަުށް އޮތުމަީކ ކެޓަގަ 2ކަހަލަ ގޮތަކަުށް ވެސް މި 

މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް ބަލާއިުރ؛ ދެން މިާއ ެބހޭ ގޮތުން އެހެން ވާހަަކއެްއ ދައްކާ ކަމަުށް ވަންޏާ، ތަފާތު 

ދިމާއަކަުށް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެތރެއިން ވަރަުށް ގިނަ މީހުން  އެހެން ވާހަަކއެއް ަދއްކާ ކަަމުށް ވަންޏާ ދާންޖެހޭނީ އެހެން

ބުނާ ވާހަކައެއް މިއީ ތަޢުލީމު؛ އެ މީހުންގެ ދަރީންނުަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މީގެތެރެއިން ލިބޭނެ 

ރާއަުށް ދެވޭނެ ގޮތް އަމިއްަލއަުްށ އިންތިޒާމެއް ވެސް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ވެސް އެދޭ ކަމެކޭ. ައދި ޚާއްޞަކޮުށް ޙައްޖަުްށ، ޢުމް

ނެތް މީހުން؛ އެއީ ގެދޮރުހުރި މީހުން. މިސާލަކަުށް އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނޫން އިތުރު ގެެއއް ގަންާނކަުށް. ެއ މީހުންނަުށް 

ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވެސް ބޭނުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުންނަުށް އެ ބޭބޭފުޅުންދޭ އިލްތިމާސްކުރައްވަމުން. އެެހންނަމަވެސް، މިއަދު މިކަންކަން ކުރަމުންދާއިރުގައި މީގަިއ 

އެހެން ކަމެއް ވެްސ ކުެރިވދާނެތޯ ނޫންތޯ، މި މިވަރަުްށ ލިމިޓުކޮުށްގެން ކުރިއަުށްދާީނތޯ. މިވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ކުރިން މި ވާަހކަ ދެެކިވފައި ހުރީމަ. ދެން މިވަރުގެ ަކމެއް މި ސަރުކާރުން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެްއ. މީގެ 

ކޮުށްދެމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑު މިއަދު ވެސް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނާނީ ކީކޭ ބާވައޭ. 

އިތުރުވަމުންދާ ދުވަހެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން އިރުއަަރއި އިރުޮއއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ތާީއދު 

ބޭނުންވޭ. އަދި ހަމަ އިރުއަރަިއ އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަން ގެެނސްދޭ ސަރުކާރެއްގެ ގޮުތަގއި 

ދޭތެރޭގައި އޯގާތެރިކަާމ  މި ސަރުކާރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވިގެންދޭ. މިއީ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނާ

އެކު ކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ. ައސާސީ އެންމެ އާދަިއގެ ޚިދުމަތުން ފެުށިގެން އެންމެ މަތީ ެފންވަރުގެ ވީ.އައި.ީޕ ޚިދުމަތް 

މިއަދުގެ މި ސަރުކާރުން ފޯރުކުޮށްދެމުންދާކަން އެއީ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ވަސްކޮަޅކުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެންމެން ކަނޑުމަގުން ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އެއަރޕޯަޓުށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދެން ދު

ދަތުރުކުރާނީ ބްރިޖު މަތީގައި. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ސިޑިައކުން މާލޭގެ ެއއަރޕޯޓަުށް ޖަްއާސ 

ހިނގާފައި ާޓރމިނަލަުށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގަިއ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުންނަ  ފަސިންޖަރުން އިތުރު ވެހިކަލަކަުށް، ނޫންނަމަ

ސިޑިައކުން އެތެރެވާނީ މިދެންނެވި ޓާރމިނަލްގެ ތެރެއަުށް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ފެސިލިޓީޒްތަކާއި ވަސީލަތްތައް މިއަދު 

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އޮތީ ޤާއިމުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ޞި
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މިއަދު މި އޮތީ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ފެންވަރަުށް ނައިކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް ކުިރޔާ އަޅާބަާލއިރުަގއި ރަުށުަގއި ތިބެގެްނ 

ބޭސްފިހާރަތަްއ ޚާއްޞަ ޑޮްކޓަރުންނަުށް ދެއްޭކނެ ވަސީލަތްތައް ާޤއިމުކުރެވިަފ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރުަށެއްަގއި މިއަދު 

ވަނީ ޤާއިމުކުެރވިފަ. އެހެންީވމާ، ވަރަުށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުްނތަކެއް މި އަންނަނީ. މި ހުރިހާ ކަންތަކަުށް ޓަަކއި ރަީއސް 

ޔާމީނަުށް ވަރަުށް ޚާއްސަ ުޝުކރެއް މިއަދު ދަންނަވަން. އަދި މިއަދު މި ބިލުން މި ލިބޭ މަންފާއަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް 

ރަުށް ރަނގަޅު އުފަލަކަުށް ވެގެންދާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ލިބޭ ފުރިހަމަ ވަ

 ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަުށް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަުދގެ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް 

ދަންނަވަން. މި ކަމަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަުށް އަުޅގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ 

ޚާއްޞަކޮުށް އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް؛ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ އެ ބޭފުޅުންނުަށް 

ގެދޮރު ގަތުމަުށް ަޑއުން ބޭނުންނުކުރެވި، އަސްލު އުުމރު އެްއކޮުށް ހުސްެވގެންދާކަުމެގ ޝަކުވާ. ދެން ޑައުން ޕޭމަްނޓް؛ 

ޕޭމަންޓް ދެއްކުމާއި، މިކަްނަކމަުށް ފައިސާ ބެހެއްޓޭ ގޮތަުށް އޮތުމަކީ ެވސް ތާއީދުކުރާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެްސ، މީަގއި 

ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް؛ އުމުރުން ުދަވސްވެ، ބަލި ހާލުެވ، ކެންސަރު ބަލި ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި 

ރާނަ އަތްމައްޗަުށް ލަިއގެންދާ ބޭބޭފުޅުން، އަދި މާ ބޮޑު މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޤާބިލުކަމެއް ނެތް ޢާއިލާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަުށް ފު

މި ފައިސާ ހުރެމެ ބޭނުންނުކުރެވިގެންދާކަން. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކޮމިޓީ 

ބޭފުޅުންގެ  އެ ކޮުށް ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާކުރަމުންދާ ބޭފުޅުންނަުށްްސވީ ބޭފުޅުންނަުށް، ޚާއްޞައުމުރުން ދުވަމަރުޙަލާގައި 

. އެހެންނޫނިއްޔާ މީގެ ޙަޤީޤީ ފައިދާއެްއ ފަރުމާކުރެިވގެންދިއުން މި ބިލު އިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށްފަންޑުގައި ހުރި ފަ

އުުރގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންނާއި ސަރުކާަރުށް ކުރި ޚިދުމަތުން އެއްކުރެޭވ އެ ބޭފުޅުންގެ ޒުވާން ދަނުކުރޭ. ޙަޤީޤަތުގައި 

އެްއޗެްއ، ސީދާ އެ ބޭފުޅުންެގ ނަމުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ އެްއޗެއް އެ ބޭފުޅުންގެ މަރު އައިސް ުކޑަތަންާވއިރު ެއ 

ހިތާމަވެރި ަކމެއް. ގިނަ ބޭފުޅުން ެދއްެކވި  ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދުކޮުށްލަން، ެއއިން ޝިފާ ހޯދަން ޚަރަދުކޮުށްލަން ނުލިބުމަކީ

ވާހަކަތަކަުށް އަުޅގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހެނީ ފަހަުށް ރައްކާކުރެވޭ އެްއޗަކަުްށ 

އި ހުރުމަުށް ޓަަކއި ވާއިުރ، ފަހަކީ އެ މީހާގެ އުުމރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްޮކޅު. އެ ދުވަްސކޮޅު އެ މީހާ އިތުރަުށް ދުނިޔޭގަ
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މި ފައިސާ ޚަރަދުކުެރވެންޖެހޭނެ. އެފަދަ ގާނޫނީ އުސޫލެްއ ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ މި ފައިާސ ނެގުމުގެ ެއއްވެްސ މާނައެްއ 

އޮތް ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިކަމަުށް ސަމާލުކަްނ 

ރު އެޅުމަުށާއި އަދިވެސް އެނޫން މުހިއްމު ަޟރޫރީ ބޮޑެތި ބޭނުންތަުކގައި މި ފައިސާ ބޭނުންކުެރވެންޖެހޭނެ ދެއްަވއިގެން ގެދޮ

ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ އެ ވާަހކަ ވެސް ދަންަނވާލަން. ފަހަުށް ރައްކާކުރުމަީކ ހަމަގައިމު ެވސް ބަލިހާލުވެ، އެ މީހާއަުށް 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަރޯސާވެ، ުއއްމީދުކުެރވިގެން ފޮރުވިފައި ހުންނަ ލާރިއެއް. މަސައްކަތެްއކޮުށް ނޫޅެޭވވަރު ާވހިނދު އެއަުށް 

ސީދާ އަުޅގަނޑު ގާތަުށް ހަމަ ާޕސަނަލީ ކިތަންމެ ބޭފުޅަކު އަިއސް މި ވާހަކަ ދަްއކައިފި. އަުޅގަނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ 

ކަްނކަން މި ކަންކަމަކީ. ކޮންމެހެން ވެސް މި ވާހަަކ ދައްކާަލއިިފން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަްނ؛ ވަރަުށް މުހިއްމު 

ސަރުކާރެްއގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ފްލެޓުތަކާއި ބުރިޖުތަކާ އަޅަުމންދާއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ 

ްއޔާ ދެކެން. އެހެންވީމާ، މި ކަންަކން އިޞްލާޙުެވގެން މި ބިލު ާފސްވާނެ ކަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އުއްމީދުކުރަން. ުޝކުރި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަާނ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އަދުގެ  2009/8ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

ސަރުކާރުން އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅި ކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ަވރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޚާއްޞަޮކުށް 

ވާ ދަތިކަން ަޙއްލުޮކުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮެޅއް ކުރިން ލޯނުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ދިމާވެފައި

އިންޓްރެސްޓް ވެސް ކުަޑކުުރމުގެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން، އަދި އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭވަރު ނޫންކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެ 

ެއކު މި ގާނޫނަކީ ވެސް، އަދި މި ގާނޫނުެގ ދޮރުވެސް ހުޅުވާލައިަފއިާވކަން އަދި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެއާ

ދަުށުން ދެވޭ ޕެންޝަނުެގ ފައިސާައކީ ވެސް މުހިއްމު ަކންތައްތަކުަގއި އަތްލެވޭެނ ެއއްެޗއް ކަުމގަިއ ރަްއޔިތުންެގ 

ކަންބޮޑުވުންތަާކ ުގޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހަިއ މެންބަރުންނަުށް ޝަކުާވ 

ންދަނިކޮުށް މި ދޮރު ހުޅުވާލަދެްއވި ކަމަުށް ޓަކައި ަސރުކާރަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރ ހުުށަހަޅަމު

ދަންނަވަން. މީގެން ދޭހަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އިުހސާސްތައް ވަރަުށް ގާތުން ދެނެެގން، ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންާވ 

ޔާމީން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމް ކޮުށްދެްއވަމުްނ هللا ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަުދގެ ރައީސް ޢަބްދުކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތް. ާއދެ! މިފަދަ ގާނޫނެއް އިޞްލާޙުވެގެންާދއިރުަގއި ހަމަގައިމު ެވސް މި މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ 
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ހާމަކުރުމަކީ ގާނޫނަުށް ގެނެވޭނެ ފުރިހަމަކަމެްއ  މެންބަރަކު ވެސް ެއ މެންބަރަކާ ސީދާ ކުރިމަތިވެަފއިވާ ަކންތައްތައް

ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ގާނޫނު ފުރިހަމަކުރުމުަށް ޓަކައި ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުލުން ކަމުގައި ެވސް 

ބޮޑެިތ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޕެންޝަނުގެ ފައިާސއަކީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެނަުށް ވެސް އެބަ އެނގޭ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ކަންތައްތައް ކުރިމަިތވީމާ ނެގޭނެ ފައިސާއެއް ކަުމގައި ވާންެޖހޭނެ ކަމަުށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުާވކުރަމުންދާތީެވ 

އަޅުގަނޑު ވެސް އެ މަަސއްަކތުގަިއ ތެދުވެ ޭއގެ ހޯމްވޯކްަތެކއް ހެދުމަުށް ޓަަކއި ޕެންޝަން އޮފީހަުށް ތަކުރާރުކޮުށް އެތަްއ 

ގޮސް، އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކަިއ، މީގައި ކުެރވޭނެ ކަމަކީ ކޮަބއިޯތ ބަލައި، އެ މަސައްކަތްަތއް ފަހަރެއްގެ މަތީން 

ކުރިން. ކުރި މަަސއްކަތުން އެނގުނު ެއްއޗަކީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަުށް އެބަ ގަޫބލުކުރާކަން. އެހެންނަމަވެްސ 

ވާ ެގއްލުން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވަނީ ކިަޔއިދީފަ. އެހެންވީާމ،  މިއީ ވަރަުށް ނާުޒކު ކަމެްއަކން. މިކަމާ ކުޅެގެން

އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި ކަންަތއްތަުކގައި މި ފައިސާ ެނގޭެނ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުސޫެލްއ އޮތުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް 

ދަނޑިވަެޅއްަގއި އަުޅގަނުޑ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި މަަސއްަކތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ެވސް ގަޫބލުކުރަްއވާ ކަމެއް. އާދެ! މިފަދަ 

ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ ހަމައެކަނި ގެދޮރު ގަތުމަުށް ޓަކައި ކޮލެޓްރަލްގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ބެހެއްޓޭނެ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއ 

އެހެން އެްއވެސް ކަމަކަުށް ިމ ފައިސާ ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ަކމަުށް މި ގާނޫނުގައި ބުނުމުްނ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ 

ަތކަުށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޙައްލު ލިބިގެންދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. މިއީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަުށް ފުރިހަމަކޮުށް ޝަކުވާ

ދިރާސާކޮުށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ، ައޅުގަނޑަުށް ހަމަގައިމު ވެސް އަިއއްސަ ހުރި ޝަކުވާތަުކެގ 

ދައިން ަކވަުރނުކުރެވޭ ަބއްެޔއްެގ ތެރޭަގިއ ފައިސާ ހުރެ، ެއ ފައިާސ ތެރޭގަިއ މަރުެވގެން އެަބ ދާންޖެހޭ އާސަން

ވަނަ  28ބޭނުންނުކުރެވި. މިވެސް ކޮްނމެވެސް ވަރަކަުށް ޙައްުލކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ގާނޫނުގެ 

ެއަކމަުށް ކުރެވޭނޭ ބަޔާންކޮުށްފައި މާއްދާގައި އެނޫން އެހެން ެއްއވެސް ކަމަކަުށް މީތި ބޭނުންނުުކރެވޭނެ ކަމަުށް ހަމައެކަނި 

ވީއިުރގައި ޢާއިލާތަެކއް ވާ ހިނދު، ޢާއިލާތައް އެއްކޮުށްަލއިގެން ވެސް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކެއް މީގެތެރޭަގއި ހުޅުވާލެިވގެްނ 

ހަގަކޮުށްލަން. ދިޔުމަކީ މިކަން ހަރުދަނާކުރުމުަށް ޓަކައި ކުެރވިދާނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކޭތީ އެ ނުކުތާ ވެސް ފާ

އަދި އެާއއެްއކޮުށް މިހާރަކަުށް އައިސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޤައުމުަގއި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު އެއް މައްސަަލއަކީ މިއަދު 

ޕެންޝަން ލިބޭ މީހުންނާއި ނުލިބޭ މީހުން؛ ނުވަތަ ޕެންޝަންގެ ފައިސާއަުށް ފަިއސާ ޖަމާވަމުންދާ މީހުންނާއި ނުވާ މީހުން 

ާރއްޖޭަގއި އެަބ އޮތްތޯ. ހަމަގައިމު ވެސް މަްސވެރިންނާއި ދަނުޑވެރިންނަކީ އެ މީހުންގެ އަތުން ަފއިސާ  ކިހާވަރަކަުށް

ކަނޑައި ަދއުލަތަކުން ުނވަތަ އެހެން މުއައްަސސާއަކުން އެ މީހުންނަުށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންދާ ބައެއް ނޫން. އެފަދަ 

ަތކުގެ ދާއިމީ ޙައްލަކީ ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާަތކެއް ެވސް މިއަދު ވޭ. އެ ޝަކުވާ

އަދިވެްސ، އަިދވެސް މިހާރު ޮއތް ވަރަުށް ވުރެ އިންޓްރެސްޓް ކުޑަކޮުށް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުާމއި ޮއޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަުށް؛ 

ޯދނިފަހަރު ބަނުމަުށް ތަންކޮޅެއް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމާކޯޅިެއްއެގ ތެރޭގައި ދަންނަަވއިލާނަން. ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި އޮޑި

ގަިއ އިންޓްރެސްްޓަގއި ލޯުނ  11.5ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތެއް ެވގެންދިއުން. ރިސޯޓުަތއް ތަަރއްޤީކުރުމަުށް ޓަަކއި %
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އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  10ިމލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުަނގާ މީހާ  5ދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަުށް ޓަަކއި 

އަުށް ވުރެ ގިނަ  100ނޫން.  11.5މިިލއަނަުށް ވުރެ ގިނައިން ެދއްުކނީމާ އެ ދެއްކެނީކީ % 10ދައްާކ ނިމޭއިރު  އެ

ޕަސެންޓް އެ ފައިސާ ދައްކަންެޖހޭ. ނަތީޖާއަކަުށް މި ވަނީ ކަްނމަތީފިހާރައިން ވިއްކާ ކޯސްޓް ކިރުދަޅު، ުނވަތަ އެނޫްނވެްސ 

ވުން. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންކަުމގެ މަްއޗަުށް ވިސްަނއި، މި ބިަލކީ ެވސް އެްއޗެއް ައގު ހެޮޔކޮުށް ވިއްކޭނެ ގޮތެއް ނު

މިދެންނެވި ފަރާތުގެ ޝަުކވާަތކަުށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަެމއް ކަމުަގއި ވެގެންިދއުމަކީ 

ހުޅުވާލަދެްއވި ކަމަުށް ަޓކައި ސަުރކާރަުށް  ހަމަގައިމު ވެްސ ވަރަުށް ޮބޑަުްށ އެދޭ ކަމެއް. މިފަދަ ވިސްުނމެއްަގއި މި ދޮރު

އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ޕެންޝަންގެ ބޭފުޅުން 

ގެންނަަވއިގެން އެ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް މީގެތެރެއިން ެއއްކޮުްށގެން، ައދި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުެގ 

ޑުވުންަތއް ވެސް މީގެެތރެއަުށް އިތުުރކޮުށްގެން ވީހާެވސް ފުރިހަމަ ގޮތަކަުށް މި ފައިސާ ރަނަގޅު ގޮުތަގިއ ކަންބޮ

ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމވެގެންިދއުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއންމެހައި ރައްޔިތުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ ކަމެއް ކަމަުށް ވާީތ 

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އަލިފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު މިއަުދ މި ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭ ޕެންޝަން ބިލަުށް ފުރިހަމައުަށް ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

ތާއީދުކުރަން. ޕެންޝަން އޮީފހުގެ ބޭފުޅުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކާ ބައްދަުލކޮުށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަރަުށް ފުރިހަމަ 

ްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުްނނަުށް ފައިސާ އިތުރުކުރެވޭެނ ތަޞައްވުެރއް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ އޮޅުންފިލުއްަވއިދެ

ގޮތްތައް ފަހިކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވާ މަސައްކަުތގައި ހަމަަގއިމު ވެްސ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނަން. 

ލިބި މި ތަނުަށް އަޅުގަނޑަުށް މިއަދު މި ބިލު، ނުވަތަ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ފުރަތަމަ ބަލައިލަން ފުރުޞަތު ނު

އަންނަންޖެހުނީމާ އޭގެ އަސަުރތަކެއް ކުރި އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަުތގައި އެއް މަރުޙަލާ އަނެއް މަުރޙަލާ ކުރުގަރުަވއިލާފައި އަންނަ 

އައުމަީކ މި ބާވަުތގެ ކަންތަްއތަކުަގއި ބޭނުންކުރަން އެއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަކަުްށ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އޭތި 

ާވއިދަުށް އެ ަގާވއިދު ގެެނވުނީ ނައިބު ަރއީަސކު މި ތަނުން ބޭރުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުުރގަުޅވާލަން ެވގެން. މަޖިލީހުގެ ގަ

އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަދައްކަން ތައްޔާުރވެލާނެ ފުރުޞަތު މިހެން ހެއްދެވީމަ 

ޕެންޝަން ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން މީަގއި ވަރަުށް ގިނަ ފައިދާތަެކްއ ނުލިބޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. މި 
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ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ ކުރޭ. ާޚްއޞަކޮުށް ގެދޮރުގެ ދަިތކަން ވެަފއި ތިބި ފަރާތްތަކަުށް އެ ފަިއސާ ހޯދުމަުށް ޑައުން ޕޭމަންޓް 

ހުނުކުރުމުަށް އެއްވެސް އެސެޓެއް ބަހައްޓަންނުޖުހި، ދެއްކުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ރަނަގޅު ފުރުޞަތެއް ފަހިވެގެން އެ ދަނީ. ރަ

ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ބެހެއްިޓފައި ހުރި ފައިާސ ރަހުނުކުރެިވފައި، އެ ފަިއސާ އަދި އަނުބރާ އެ ލޯނު ަދއްާކ ނިމުމުން 

މާކުރަމުންދިޔަ އެ ޕެންޝަން ފަންޑަުށް ދާ ގޮަތުށް އޮތީމާ އެ ޕެންޝަން ފަންަޑުށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ައިއ، ނޫނިއްޔާ ޖަ

އެްއވެސް ަރއްޔިތަކަުށް ޭއގެން އުނިކަމެއް ަނއިސް ވަރަުްށ ލުއިފަސޭހަކަމާ އެކު އެަކން ކުރެވޭނެ ުއސޫލުތަެކްއ 

ހަމަޖެހިގެންދަނީ. މިއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ކަެމއްގެ ގޮުތަގއި ައުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމައެާއއެކު ެޕންޝަން އޮފީހުން މިހާރު އެ 

ޓުުކރުމަުށް ޓަކައި ކުަރއްވަމުްނ ގެންދަވަނީ ޓީބިލު ވިއްުކމަުށް. ހަމައެކަނި ޓީބިލަުށް ފައިސާ އިތުރަުށް ޖަނެރޭ

އިންވެސްުޓކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ކުރަމުންދާ ބޮޑެތި ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަުށް ވެސް މި ަފއިާސ 

ކު މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ިމ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ހަމައެއާއެ 

ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ފައިާސ ޖަމާކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ވެސް ފަހިވާްނ ެއބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކ ބޮންުޑ 

ން ވިްއކަިއގެން ފައިސާ ޕެންޝަްނ ފަންޑަުށް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮްތތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ާގނޫނުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮުށްދޭ

އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންދިއުމަކީ ަރއްިޔތުންނަުށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޕެންޝަން ފަންޑު އިތުރުެވގެންދާނެ ވަރަުށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ހުޅުިވގެންާދ ކަމެއް ކަމަުށް. އެހެްނވީމާ، 

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ނަގާފައި ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ، ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ

ސަުރކާރު ޒިންމާވާ ކުންފުންޏެއްެގ  100އެ ފައިސާގެ މައްޗަުށް އިތުުރ ފައިސާ އެއްވެސް ކަހަލަ ރިސްކެއް ނެތި، %

އްޔިތުންނަުށް އޭގެ ެއއްވެްސ ކަންބޮުޑވުމަކާ ނުާލ ތެރެއިން އަޅާަފއި މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަީކ އެއީ ރަ 

ރައްކާތެރިކަާމއެކު އެ ަފއިސާ ތަފާތު ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކަުށް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ 

ރައްޔިތުންނަުށް ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ޖަމާކުރެވިފައި ހުންނަ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އޮިނގަނުޑގެ ތެރެއިްނ އެ ފައިސާ 

ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި ެވސް އެ ލުއިފަސޭހަކަން އެބަޖެހޭ ލިބިގެންދާން. އަުޅގަނޑަުށް ދާދި ފަހުން ގުޅުއްވި ތިމަރަފުުށީެގ 

ބޭފުޅަކު. އެ ބޭފުާޅ ރިޓަޔަރުކރެއްވުމަުށް ފަހު ެއ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިގެން އުޅޭތާ މިާހ ދުވަސް ވެއްޖޭ. ިމކަމުަގއި 

އިން ވިޔަސް ަމގެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަްތކޮުށްދެހެރޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮުްށލިން ކިހިނެއްތޯ ވެގެން ިތ މަޖިލީހުގެ ތެރެ

އުޅެނީ. ބުނީމާ ެއ ބޭފުޅާ ައޅުގަނޑު ގާުތގަިއ ބުނި، މިހާރު ވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަުްށ 

ބިގެން ލަސްެވގެންދާީތ އެތައް ފަހަރަުކ އެ ތަނަުށް ފޮނުވާފައޭ. އެ ފައިސާ ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިްނ ނުލި

ހިނގައްޖައީމޭ. ދިޔައީމަ ބުނެއޭ، މިހާރު ޕެންޝަން ބިލުަށް އެބަ އިޞްލާޙެއް އާދެއޭ. ެއ އިޞްލާޙު އަންނާތީވެ، ެއ 

ނަ ގާނޫނީ ފައިސާ ނުދެވިގެން ިދގުލަމުންދަނީއޭ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ، އެއިެރްއގައި ތަްނފީޛުކުރަމުން އަން

އޮނިގަނުޑގެ ތެރެއިން އެ ަރްއޔިތަކަުށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ފައިސާ އެްއވެސް މިނިސްޓްރީއަކަުށް ހިފެހެއްޓިގެން ވެސް ނުވާނޭ. 

އެ ގަާވއިދުން ލިބެންޖެހޭ ގޮތުަށް ހަމަ ލިބެމުންދާންވާނޭ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މައްސަލަެއއް ކަމަކު ނޫން އަޅުގަނޑަުްށ 
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ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީން ހިފަހައްޓަވަނީ ކަމަުށް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް  ގަބޫލުކުެރވުނީ. ެއއީ

ދަންނަވާނީ މިފަދަ ދަތިތައް ސަރުކާރުން އާއްމު ރައްިޔތުންނާ ދޭތެރޭގައި އެްއވެްސ ވަރަކަުށް ނުވާނެ ގޮތަކަުށް 

ގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ބިލަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ބައްޓަންކޮުށްގެން ކަންަތއްތައް ކޮުށްދެއްވަމުްނގެންދަވަހަރޭ. ައޅު

 ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮަޑުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.ބްރާހީމްދީދީއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ފަލާޙް  އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެ) 2009/8ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފުރިހަމައަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮުށް ދޮުށީ އުމުރުގެ މީހުންނަުށާއި 

ދޮރުވެރިކުރުމަުށް އަދި މެދު ފަންތީގެ އުމުުރގެ މީހުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލަކަުށް ެވގެން އެބަދޭ. މި ބިލުން ގެ

ޓަކައި ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން މީގެތެރެއިން މި ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދާނެކަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަުށަވަރުެވ، ޔަޤީންވެގެން އެބަދޭ. އެހެންީވމާ، މިކަމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނުޑ ހަމަ މި ބިލު ސަރުކާރުގެ 

ހެޅުއްވީތީވެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށާއި ސަުރކާރުގެ އެްނމެހައި ވެރިންނަުށް ވަރަުްށ ފަރާތުން ހުުށަ

 ދާއިރާގެ  އިނގުަރއިދޫއިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި ބިލު ސްޕޮންސަރކޮުށްދެއްވި ފަރާތް ކަމުަގއިާވ، 

ޑު ަދންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި އަތޮޅުތަުކގެ ުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނމެންބަރައިްއޒަތްތެރި 

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަުށް ޓަކައި އަތޮޅުތަކަުށް އެބަ ދަތުުރކުރަން. އެބަ ޒިޔާރަތްކުރަން. އޭގެތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެްނ 

ކި ރަުށްތަަކުށް ވެސް އަުޅގަނޑު މި އައީ ދާދިފަހުން އިހަކަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ާދއިރާ، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ެއކިއެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަންޫދބެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަދި ާދއިރާގެ މެންބަރުގެ ަހއިސިްއޔަުތން އައްޫޑއަުށް ައޅުގަނޑުމެން 

ހުރީ މި  ކުރި ދަތުރުގައި ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކޮުށް ވާހަކަެދއްިކއިުރ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު

ކަންކަން މިގޮތަުށް އިޞްލާޙުުކރެވިގެންދިޔުމަުށް. ާޚއްޞަކޮުށް އިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަރަންޓަުށް މި އަިއ ބަދަލާ ގުިޅގެން ަރއްޔިުތންގެ ތެރެއިްނ އަތޮޅުަތކުެގ؛ ބައެއް އަތޮޅުަތކުެގ ބަެއްއ 

ތަފާތެއް އޮތް މައްސަަލއިަގއި ަޙއްލެއް ހޯއްދަަވއިދެްއވަން ވިދާޅުވެެދއްީވތީވެ އެ މަނިކުފާނަުށް ވަރަުްށ  ރައްޔިތުންނަުށް ައުގގެ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އެއީ ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުމެއް. އެ ެގނައި ބަދަލުން ރައްޔިތުންެގ 
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ތަެކއް ލިބިގެްނދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، ަބެއއް ރަްއޔިތުންނަުށް ުކޑަކުަޑ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއގެ ަރްއޔިތުންނަުށް ލުއި

ނޫނިއްޔާ ބޮޑުތަން ބޮޑުެވގެންިދޔަ މައްސަލަިއގައި ަޙއްލު ހޯދައިދޭން އެ މަނިކުފާނު އެ ވަނީ އިޢުލާނުކޮުށްދެްއވާފަ. އެކަމަުށް 

މަ އަުޅގަނުޑމެންނާ ވާހަކަދެއްކި ަބއެްއ ޓަކައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެއާ ވިިދގެން މި މައްަސލައަކީ ވެސް ހަ

އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން އެދުުނ ކަމެއް. އެއީ ރައްޔިތުންނަުށް މި ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ފައިސާ ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ 

އަަކުށް އުމުރުގެ ބޮޑުަބއި ނިމިގެްނޮގސް ވަޒީާފއިން ރިޓަޔަރެވގެންދާއިރު ވެސް ޭއގެ ބޭނުންނުހިފި އޮންނަ ވާހަކަ ަޝކުވާ 

އަންނަނީ. މި މައްސަލައަުށް ޙައްލެއް މީގެތެރެއިން އެބަ އަްނނަ؛ އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި 

ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ބޭނުންާވ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތަކަުށް މި ެގންނަވާ އިޞްލާޙުތަާކއި، އަިދ 

ުށް މިެގންނަވާ ބަދަލުތަކާއި، މި ކަްނކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަަގޮކުށް އެ މަނިކުފާނަުށް ފަުށްފަުށުން ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަ

ޝުކުރު ދަންނަވަންޖެހޭ ކަމެްއ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ އަތޮޅުަތުކގެ ރަްއޔިތުން އުފަލުން ފޮޅިފައި ތިބި ތަން 

މެން ާރްއޖޭގެ އެިކ އަތޮޅުަތކަުށް ދަތުރު އެބަ ކުރަން ަރއްޔިތުންނާ މިހާރު މިއަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން. އަުޅގަނޑު

ބައްދަލުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސައްކަުތން ރައްޔިތުންނަުށް އަންނަ 

ބަޖެހޭ. އެގޮތުން، އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުތަކާއި، ރާއްޖެއަުށް އަްނނަ  ތަރައްޤީތައް އަޅުގަނޑުެމން އަމިއްލައަުށް ދެކެން އެ

ދާއިރާއަުށް ކުރި ދަތުުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަން ފެނޭ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ައއްޑޫ ސިޓީއަުށް މި ކުރި ދަތުރުަގއި 

ސަރުކާރަުށާއި އަދި އަުޅގަނުޑމެންނާ އެއްކޮުްށ ދިޔަ ވަފުދަުްށ ައއްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ަރއްޔިތުްނނާއި މުޅި އެ ސިޓީްނ، މުޅި 

ްއޑޫ ސިޓީން ކީ މަރުޙަބާައކީ މި ސަރުކާރަުށް ލިބޭ ާތއީދުކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ޔަޤީންވެ ކަުަށވަުރވެގެންދިޔަ. އަ

އެހެންވީމާ، އެކަމަުށް ަޓކައި ޭފދޫގެ ރަްއޔިތުންނާއި އަްއޑޫެގ ހުރިހާ ރަުށްރަުށުގެ ރައްޔިތުންަނުށް އަުޅގަނޑުމެން ފަުށްފަުށުން 

ޅިއެުކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ ޝުކުރުދަންނަވަން އެބަޖެހޭ. އަދި މު

 ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކޮުްށގެން ަސރުކާރާ އެްއކޮުށް މިފަދަ ކަންަކމުގައި ސަރުކާރަުށް ެދއްވާ އެްއބާރުލުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 ުށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

އަުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ  2009/8ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނަވާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ެވސް ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަމޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހީުކރީ މީގައި އަންނާނީ އާއްމު ދަން

ތެރެއިން ދެން އެހެންނަމަވެސް، މީގެކަމަުށް.  ގޮތުން ޕޭމަންޓާ ބެހޭ ފަސްޓް ހޯމްގެ ޑައުންގޮތެްއގައި ފުރަތަމަގެ ނުވަތަ 



18 

 

 ތިބީކީ ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިތުން ހުސް ިއ އޮތް ތަންޮކޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަެއކަނިނައްތާލެވިފައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަނދާން

ރާއްޖޭގެ އެަތްއ  ،ބައެްއގެ ގޮުތގަެއއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ތައް ހޯދާމިކަހަލަ ސްކީމުތަކުން ފްލެޓު

 ނުކުރެވި ވަރަުށްއިމާރާތް ގޯިތތައް އެ ،ތިތައް ނަގާފައިގިނަ ދުވަސްަތކެއް ވަންެދން ގޯ ،ރަުށެއްަގއި ވަރަުށް ދިގު މުއްދަެތއް

އިލާތަެކއް އެތައް ަމްއސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން އެބަ ިދމާވޭ. ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގައި ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ގިނަ ޢާ

އަެނއް ަބޔަުކ ، އިރު ގޮތަކަުްށ ކަންތައްަތްއ ކޮުށްދޭ ކަމެްއ. އަުޅގަޑުމެން ަބޔަކަުށް ަފސޭހަ މިކަމާ ވިސްނާލަންޖެހޭ

؛ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ހަމައެކަނި ތިބީ ވާނެކޮުށްގެން ދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުބާކީެވގެން

އެބަދޭ.  ެވސް މުންމިހާރު ފްލެުޓތައް އެޅެވެސް އެނގޭ ރާއްޭޖގެ ެއކި ރަުށްރަުށުގައި  ންނަވާިއރުއަޅުގަނޑަުށް މިހެން ދަ

 10ނުކުރެވި ރި މިންވަރު. އަދި ގޯތި އިމާރާތްލަންވީ ރަުށްރަުށުގައި ގޯތި ނެގިފައި ހުއަުޅގަނޑުމެން ބަލައި ،ސްއެހެންނަމަވެ

އަހަރު ވަމުންދާންކަން. އާދެ! މީަގއި ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ލިބިދާނެ ެގއްލުމަކަުށް.  15 ،އަހަރު

. ސަބަބަކީ މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ެއއްެވސް ސުވާލު ނެތް ގަނޑު އޭަގއިއަޅު

 މި ،ބޭފުޅުން ވިސްނަވާ ވާހަކަާއއި ބައްދަލުކުރެވުނު. އެ ބައްދަުލވުމުަގއި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން މިކަމަުށް އެ

އެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ްއ ހުރި ވާހަަކ؛ ކަންތައްތަ ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުުމގަިއ މި ގެންދިއުަމުށް އެކަންތައްތައް ކުރިއަުށް 

އިތުރަުްށ ންނަމަވެސް މީގެއެހެ .ނުދާނެކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޮޑު ގެއްލުންތަެކއް ެވގެން މިއަދު ޔަޤީންވަނީ މިކަމުން މާ 

ންތަެކއް އެބައަރާ. ގޮތުން ވަރަުށް ބޮޑު އޮޅު ގެނެވިަފއި އޮތް ލާޙުއިޞްގާނޫނުގައި  މިހާރު ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން

އި ގޮތުން ހަމަ ހަޤީޤަތުގަ އޮތް މިހާރު މި .އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގަިއ މި ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ސާުފޮކުށްދޭން އެބަޖެހޭ

ނޫނީ  ،ކުރެވެނީން މިހާރު ރިޒާވްއަުޅގަނޑުމެ ،ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް ންޓް ގޮތުަގއި ލިބޭޕޭމަ ވެސް އެބަހީވޭ ަޑއުން

އަދަދު.  ވާ ޕޭމަންޓަުށް ްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ހުރި ފައިސާއިން ޑައުންސެކިއުރިީޓއެ

އެއާެއކު އަުޅގަނުޑ އި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. ހަމަގޮތުގަ  ގެ އެއީ ވަރަުށް ބޮަޑުށް ސާފުކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް އެހެންވީމާ،

ހަުށް ކޮންމެވެސް ވަރަުށް މައްސަލަަތއް ހުުށަހެޅިފައި އެބަހުރި ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މަޖިލީ 

އިްއޒަތްތެިރ  ވެްސ މަރަދޫ ދާއިރާގެިއ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ކަންތައްތަކުަގއި. އެ ވާހަކަ ކުީރގަ ރާތުންއެކި ަރއްޔިތުްނގެ ފަ

ދާއިރު އަުޅގަނޑު ާވހަކަދެކެވެމުން ބިލެްއގެުނވަތަ  ،މް ޝަރީފް ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި. މިފަދަ ިއޞްލާހެއްގެމެންބަރު އިބްރާހީ

ތާ މިދިަޔ ހަފު އެާއއެކުބެން އެބަޖެހޭ. ހަމައްލެްއ ލިންނަުށް ޙަގަބޫލުކުރަނީ މިހިރަ މައްސަަލތަކަުށް ެވސް ައޅުގަނޑުމެ

ޕެންޝަންގެ  ޑަބަލް ؛ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ އަމިއްލަ މެންބަރެއް ހުުށަހެޅުއްވި މަްއސަލަ

 ،ބަޔަކަުށް  ގޮތުން ުކޑަކޮުްށ ދިމާވި. ެއއީ ވަކި  މައްސަލަ. ެއވެްސ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ައގަނޑުމެންނަުްށ އޭތި އޮތް

ގޮްތތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ޑިގެްނދާތީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުނކުރެވިަފިއވާ ފަރާތްތަކަުށް އޭތި ކެހަމައެކަނި އިންތިޚާބު

ވަކި ވަރަކަުށް ނުވަތަ މުސާރައިން ، ވަންޏާ ޑަބަލް ޕެންޝަން ލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ަކމަުށް ކުަޑކުރަން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

ވެސް އަުޅގަނޑަުްށ  މި ން؛ހާހުން މަތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަުށް އެްއކޮުށް އެ ުމއްދަތަުށް ހުއްާޓލު ހާސް ނުވަތަ ވިހި ފަނަރަ
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އެއާެއުކ ދެން ހަމަ އިންސާފުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއްހެން. ،ހަމަހަމަ ވަންޏާ ކަމަުށް ހީވަނީ ގާނޫނުގެ ތެެރއަުށް ެގނެވިއްޖެ

ކަމަކަުށް މިފަދަ  ެވސް ގަބޫލުކުެރވޭ ހުރިހާ ކޮންމެ ައޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ 

ހަމަ ަވރަުށް ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި ދިުގ މަވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ނަފަންޑެއްގެ ފަިއސާ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެން

 ވަރަުށް  ކުރަންޖެހޭ ވެސް އެބަދޭ ބަެއއް ފަރާްތތަކުން އެއި އަދި ހަމަ ދުނިޔެ ޫދކޮުށްފަ ،މުއްދަތަކަުށް ބޭސްކުާރ ފަރާތްތައް

މިފަދަ ލާފައި މެން ވިސްނައިގޮތުން ނުކުރެވިގެން. އެހެންަކމަުށްވަންޏާ މިވެސް އަޅުގަނޑު  އިލާތަކުން ބުނާ ޢާ ޚަރަދު އެ

ކަންަތއްތަަކީކ  ގަނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާގެއަޅު ޓަކައި  ދިރިހުރުމަުށް ؛ކަންތައްތައް ވެސް

މީގެތެެރއިްނ  ވެސް އްލެއް ޯހދިދާނެތޯސް ޙަ މު ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، މިކަމަުށް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެްއވެއެންމެ މުހިއް

 ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ވާތީ އެ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ކަމަކަުށް ގަބޫލުުކރާ ލުމަކީ އަުޅގަނޑުބަލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. 

 

 ފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއް

ވާ އިޞްާލޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާހެއް.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި

ވާ ުށް ހުުށަހެޅިފައިއަގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ  25ގާނޫނުގެ  މި ނުންވޭ،އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭ ،އެހެންނަމަވެސް

ރި ރަީއސް. މިހެން ގޮުތގަިއ ޕެންަޝން ފަންޑު ބޭނުންކުރެވިދާނޭ. އިްއޒަތްތެ ގެއްޮކލެޓްރަލެ، ބުނަނީ އިޞްލާޙުަގއި މި

ހުރި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު  ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ލާރިމަ، ނަ ނުވޭ. ހަމަޖެހިފައިވާ ގަާވއިދަުށް ފެތޭ އަދި ފުރިހަމައެއް އޮތީމަ

 އެބަޖެހޭ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސަުރކާރަުށް ާގނޫނުގައި ިލޔަން ކަމަުށް މި މިަކން ކުރެވެންޖެހޭނެ ،ފުޅަކު ބޭނުްނވާ ނަމަބޭ އެ

ދީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވާ ބަޔަކު ބޭނުންނުކުރުމުގެ ބޭނުންވާ ބަޔަކު، އޭރުން ކޮލެްޓރަލްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަން ފުރުޞަތު

ން ކަބޭފުޅަކު އެ ހެން އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، ކަނަޑއެޅިގެން މި ގާނޫނުަގއި ލިޔަްނ އެބަޖެހޭ އެފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ މި

 ނިއްޔާނޫއެހެންކަމަުށް.  ޖެހޭނެއެކަން ކޮުށްދޭންބޭފުޅަކަުށް  ނަމަ އެ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލަުށް ފެތޭ ،ނަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ

ޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އުފާކުރަނީ ނުދާނެ އިއް ންމިކަމުގެ ފައިދާެއއް ަރއްޔިުތންނަުށް ފެނިގެ

ގެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީވާތީ  އިމުކުެރވިފައިހަމަ ރަނގަޅު ޕެންޝަން ފަންޑެއް ޤާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރަގއި

ޝަން ފަންޑުަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ޕެން ދުަވހު އެ .އިމުކުރީެޕންޝަން ޤާވެރިކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން 

އަހަެރއްހާ  5ވީ  އިމުކުެރުވނުތާ އަދި މިފަންޑު ޤާ ނަގަމުން އަންނަ އަދަދަކީ ބޮޑު އަދަދެްއކަން. އެންނަމަެވސް ޕެންޝަން

 ފަންޑަުްށ ހޯދިފައިވާކަްނ ެއއީ މިއަުދ ައޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ތެޭރގަިއ ެއކަުށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ ފައިާސ މި ދުވަސް
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ނޫން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ  ކަމެއް ސަރުކާުރގެ ހެޮޔފުޅުކަމުން ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުްށދެވޭނެ ކަމެއް. މިއީ

 ފައިސާ ބޭނުކުރުމުެގ ގޮތުން ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތަުށް އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ،ފައިސާ

ބޭފުޅުންގެ  އެ ،ބޭފުޅުްނގެ އޯގާތެިރކަމާއި އެ ،ވާ ބޭފުޅުްނގެ މާތްކަމާއިވެރިައކަުށް ހުންނަ މީހާ ސަރުކާރުަގއި ތިއްބަ  އެއީ

ވެސް  އުުމގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްަޓކައި ޤަ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދޭ ކަެމއް ޚުޠޫރަތްތެރިކަމުން

ރެވޭނެ ވަސީލަތްތަެކއް ންނަުށް ބޭނުންކުފައިސާ ރައްޔިތު ދެއްގައި އެ ނކުރަންޖެހޭނީ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހި

ރައީްސެގ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ެއއީކަމެއް  އި އަދި އެންމެހާ ދިވެހިންގެ މައްޗަުށް ލާޒިމުމި މަޖިލީހާ އިމުކޮުށްދިނުމަކީ ޤާ

 ރަުށް ބޮޑަުށް އޮޅޭތަނުގައި ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފުޅުންނަުށް މިކަން ވަ މިއެހެްނވީމާ، . ިރކަމެއް ޫނން އެއީހެޔޮފުޅުކަމާއި ވަފާތެ

ވާހަަކ ދަންނަވާލީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އަޅުގަނޑު އެ ދެކެމުންދާތީވެވާހަކަ  ގޮތަުށް ހަމަ އެ

ހާސް  އެޅޭ ފްލެޓަކަުށް ތެއްތިރީސް ޓަކައި މި ގެ ދަުުށން ރައްޔިތުންނަުށް ބޯހިޔާވަހިަކން ދިނުމަުށްސްކީމު ފްލެޓުމާލޭގައި 

 ތްތެރި ވަނީ ިއއްޒަ މިަކން ކަމަކަުށް ނޭރުންލަބަލަ! އޭދައްކާ ވާހަކަ  ހުނީމާ، އެ ކުޑަކޮުށްލާފަިއ ދެން ތިޖެކަންރުފިޔާ ދައް

ކޮޓަީރގެ  3ހާސް ރުފިޔާ  ގެ މީހަކަުށް ތެއްތިީރސް ެއއްއިލާޢާފަންތީގެ  އުމުަގއި އާދަިއގެ މެދުޤަ ރައީސް. ާކކަުށްތޯ މި

އެއީ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ަކއިގެން ދިރިުއޅޭނީ؟މެ މަހަކު ދައްއިތުރަުށް ކޮން ޕޭަމންޓަުށް އެޕާޓްމަންޓަކަުށް ޑައުން

މަކީ. ރަްއޔިތުންގެ ލާރި ކަ ާވހަކަ ދައްކަްނވީ. ެއއީ ސަުރާކރުގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން ކޮުށްދޭންޖެހޭ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަަކއަކީ. އެ

 އަގު  ޕްލެޓުތަކުގެހެޮޔފުޅުކަމަކީ  ސަރުކާރުން ހެޔޮފުުޅަކމެއް ނޫން. ސަރުކާރުގެ މާ އެއީދިނީގޮތް ހަދައި ކުރެވޭބޭނުން

ން ރައްޔިތުން ހެޕީވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަރަންުޓެގ ގެ އަްތފޯރާ ހިސާބަުށް އަގު ގެނައިމަ. އޭރުހެޔޮކޮުށްލާފައި ރައްޔިތުން 

ނީ. ޑީސަްލ ޔުނިޓަކަުށް ެނގެ ަބއި ކަރަންޓު ރުފިޔާ 7ދުވަަހުކތޯ  މުގައި ހަޔާުތގަިއ ކޮންއު ޤަ މި ަގއިވާހަކަ ދަްއކާއިރު 

އާ އެްއއަެގްއގައި ޑީސަްލގެ ައގު ވޯޓަރ އުފެއްދޭ އިރުަގއި މިއަދު މިނަރަލްނިޓް ކަރަންޓު ޔު  4 ،ޔުނިޓު 3ލީޓަރަކުން 

ހެޔޮވެަފއިާވ  ވެސް މިއަުްށުވރެ ޑީސަލް ައގުއި ދުިނޔޭގެ ހަޔާުތގަހިސާބަުށް ދިޔައިުރގައި  އެ މިހިރީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

 ރުފިޔާ ވިޔަފާރިކުރާ  7 ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންނަމަވެސް ،ހެޔޮވެފަިއވާ ުދވަހެއް ނާދޭ ައގުލް ނާދޭ. ޕެޓްރޯ ދުވަހެއް

ދާއިރުަގއި މިީއ ގަމުންރުފިާޔ ޔުނިޓަުކން ނަ 6 ،ރުފިޔާ 5ގެައކުން  ހަމަެއާއއެްއކޮުށް އާދަިއގެ ތަނަކުން ނަގާ އެބަ.

ކަމަކީ މިހެން ނުވާނެކަން. އެއީ އެނގޭ  ޑުމެންނަުށް އެނގޭ މިކަންރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކުރަންީވ ކަންތައްތަކަކީ. ައޅުގަ 

 މުޅި  .ކުރުމަކުން ައއީރަުށްރަުށް ތެޔޮ ސަޕްލައި އިން ރާއްޖޭގެތެރި ރައީްސ، އެސް.ޓީ.އޯގެ ިފއުލް ސަޕްލައި އިްއޒަތް

. މި ެވއްޓިފަ ުށްއަ 40ވަނީ % އަދަދު ކުރަމުން ައިއއިރުަގއި މިހާރު އެތެޔޮ އެސް.ޓީ.އޯއިން ސަޕްލައި 74ރާއްޖޭގެ %

ން ލާރި ަނގަިއގެން ތެރެއިޭއގެ، ދީ ކުރަންޔޮ ސަޕްލައި މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަުށް މި ތެ

 12 ،ރުފިާޔއަުށް 9ޮބޑުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އަގު ންޏާ ރަުށުގައި ހަމަ ނަގާ ކަރަންޓު ހިފަމުން ދައޭގެ ބޭނުން

ދަނީ ިއއްޒަތްތެރި  ުފވައްުމލަކަުށް މިއަދު ތެޔޮ ލީޓަރެއް ިވއްކަމުން އެ ،ައއްޫޑއަުށް، ފުުށްޓަުށްކުޅުުދއް، ުށްޓަުށްރުފިޔާއަުށް ހޯރަފު

 ތޯ ަބއްަލވާ ކޮންދުވަަހކުބުަޖއްސަވާބޭފުޅުން ހިސާ ބޮުޑވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކަރަންްޓ އަގު 
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ެއއީ މިއަދު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ؟ ުށް ކަރަންޓް ޔުިނޓެއް ނަގަމުންދިޔައީއަރުފިޔާ 5ރުފިާޔއާއި  7އުމުގައި ޤަ މި

ރޭގެ އެްއވެސް ރަުށަކުްނ ވުރެ ގިނައިން ރާއްޖެތެ ރުފިޔާ ބަޔަުށް 3ރުފިޔާ ބަޔާއި  2އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގަިއ 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދ  ޔާރުފި 17ރެއްގެ ައގަކަީކ ޓަ ޔުނިޓެްއގެ ައގެއް ަނގާފަެއއް ނޯންނާނެ. ތެޔޮ ލީ ކަރަންޓު

 ބޭފުޅުންގެ އިންޖީނުގޭަގއި ކާކުތޯ . އައްަސަވއިބައްލަބާ ތިރުފިޔާ ބަޔަުށް ލީޓަރެއް 5ޓްތަކަުށް އެބަ ތެޔޮއެޅޭ ރިސޯ

ރުފިޔާ ލިބެންވީމާ، ދެން ރައްޔިތުން  1ކޮންމެ ލީޓަރަކުން އެއިން ކުރަނީ. މެންބަރަުށް އިންޖީނުގެތަކަުށް ތެޔޮ ސަޕްަލއި

އެހެްނވީމާ، ދައްކާ ވާހަަކއަކީ.  ބިލު ދައްކަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިބޮޑުކޮުށް ކަރަންޓު  އަގު ޖެހޭނީ

ރުފިޔާ ވަރު ަރއްޔިތުންނަުށް  10000ކޮުށްލާފަިއ، ފްލެޓަކަުށް ެވސް ޔާ ހަމަ ަކރަންޓު ވެސް އަގުހެޔޮ ހެޔޮފުޅިއް  ސަރުކާރު

ން ކޮުށްލީމާ، ސަރުކާރަުށް ސަނާކިޔޭނީ. ރައްޔިތުންެގ ފަންޑެއްގައި ހުރި ފައިާސ ކަންކަ ލާފައި މިކަން އަންަގއިދައް

ގޮތަުށް ވާހަކަ ނުދެއްކީމާ،  ކިޔަންޖެހޭ ސަބަބެްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޮއޅޭަރަކުށް ސަނާބޭނުންކުރުމަކީ ެއއީ ސަރުކާ

ދޭން އިްއަޒތްތެރި. ރައީސް. އެހެންވީމާ، ފިލުވައިއޮޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޑުން ތިބެވޭނީ. ޮއޅެންޏާ އަުޅގަނޑުމެްނޖެހޭ

 ކަނީ. ދައް ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް އަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް.ހީދު އިބްރާމުޙައްމަދު ވަޙީ

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީތުލުސްދޫ 

ރު މިީއ ްއޗަުްށ ވާހަކަދަްއކަން ބަލާއިސްކުރެވޭ ބިލުގެ މަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

ުށް ން ކަންތައްތައް ކުރުމަގޮުތގެ މަތީ ވާަގއި ޙުއެ އިޞްލާ ،ބެހޭ ގާނޫނަުށް އިޞްލާހެއް ގެނެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ

މު ވާހަކައެއް. ރަުށް މުހިއްއަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ވަ އް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ސެނިންމައިގެން ކުރިއަުށްދާ ބަހު

ޑުމެން ިމ އަުޅގަނ ޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މު ނިންމުމެއް. އަނިންމަނީ ވަރަުށް މުހިއް އަޅުގަނޑުމެން މި

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އެނގެންޖެހޭ.  އިުރގައި މި ޕެންޝަނަކީ ކޯއްެޗއްކަންގެންދާސްކުރަމުންމައްސަލަިއގައި ބަހު

މީހާ އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެްއ  ނުވަތަ އެ ،މީހާ މުސްކުޅިވުމުން މިއީ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

ނުވަތަ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބުމުގެ  ،މީހާއަކީ ނުކުޅެދޭ މީހަކަުށް ވުމުގެ ސަބަބަބުން ތަ އެނުވަ ،ނެތުމުގެ ސަބަބުން

މީހާއަުށް ޭއގެ  ުދވަހެްއގައި ައއި ުދވަހަކުން އެގެ ދަުުށގަިއ ތިބި ަރއްިޔތުން އެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން އެ ަސރުކާރު

ކިޔަނީ އިޖްތިމާޢީ  ޝަނެއް މިއީ. މިއަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިމަންފާއެއް ލިބޭގޮަތުށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ޕެން  ،ފައިދާއެއް 

މު ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޝުއަރެންެސއް މީ. މި އިންޝިއުރެންަސކީ އާއްތައުމީން. ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އިން
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ވަތަ ބަލިވުމުން، ނުވަތަ ގޮތް ވުމުން، ނުނުވަތަ ނުކުޅެދޭރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މުސްކުިޅވުމުން، އެ ސަރުކާރެްއގެ 

ލިބި ހުންނާނޭ ގޮތަކަުށް އަސްލު އިމީ ގޮތެއްަގއި މާލީ އެހީ ލިބިދާ ނަުށްމީހުން އް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެކުރާނެ މަސައްކަތެ

ެގންދާ މަސައްކަތެއް. ހުރިހާ ުކންފުނީގެ ތެރެއިން ކުރަމުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުންުފންޏެއް އުފައްަދއިގެން އެ

ދަ އިްޖތިމާޢީ ތައުމީނަކީ މިއީ ހުއް ގޮުތަގއި ވާތިފާޤުދީނީ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިއް ،ރިން އިއްތިފާޤުވާ ގޮުތގައި ޢިލްމުވެ

މިފަދަ ގޮތަކަުށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ނުވަތަ ިއންޝުއަރެންސެއް. ދަންނަވާަލން މި ހަލާލު ތައުމީނެއް،

ިއތުރުން އިޖްތިމާޢީ ތައުމީންެގ ޖްތިމާޢީ ތައުމީން، އަދި ޭއގެއޮންނަ އި ކަނޑަޅިފައި  މި ފައިސާެއއްގެ ތެެރއިން ހަޤީޤަތުގައި

ގެ ދަުށުން ލޯނެއް ނަގާ މި ޕެންޝަން ސްކީމުޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއް.  ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މަންފާއެއް ލިބގަތުމަުށް

 ގާނޫނުގައި ބެލިފައި ހިނދުގައި އެންމެ ބޮޑަުށް މި ދާގެންރެވިނުކު ޓަކައި އެ ލޯނު އަދާ ފަރާތަކުން އެ ލޯނެއް އަދާކުރުމަުށް

 އި ކަނޑަައޅައި ޓަކައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ކަމުަގިއ މި ގާނޫނުގަ ދޭ ފަރާތުގެ މަންފާއަުށްޗެްއ. ލޯނުހެން އެއް މި އޮތީ އެ

 އެއް ހާސިލުކޮުށްދިނުމަުށްމީހާއަުށް ަމންފާ އެ ،މީހާ ުށް އެދޭތުގައި މަންފާައކީ މިއީ އެކަމަ ޤީޤަ ބައޮތް. ޙަބަޔާންކޮުށްފައި އެ

ނުވާނެ. . ެއއްވެސް ހާލެއްަގއި ލޯނުދޭ ފަރާުތގެ މަންފާއަކަުށް ެވގެންނެަޑއެޅިެގންދާ ގާނޫނަކަުށް ވާންޖެހޭޓަކައި އަސްުލގައި ކަނ

 ނަވީފަހަރު މަޢު ުނވޭ. ެއއީ ބަެއއް ލޯނަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން މާއްދީ އެްއޗަކަުށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަކަުށް ބަހާލައިގެްނ ޕޭމަންޓު ދީ ޕާޓް  ނުވަތަ ގޯތި ގަންނަ ފަރާތްތަކުަގއި ލޯނެއް ނުވެސް ،ނުދީ ގެދޮރު ގަންނައެްއޗެއް. ލޯނު

ކުަށް ޤީޤަތުގައި މުޅިން ތަފާތު ގޮތަޙައޮތީ  ގޮތަުްށ ގެދޮރު ގަންނަމުންދާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް މި ގިނަ ދުވަހުން އަދާކުރާ

ވެްސ ސްޓް އިންޓްރެ ދޭ. އެކަމަކުލޯެނއް ނުެއއް  ކަމަކުއެ .ވޭއޮ  ގަިއ ބަޔާންކޮުށްފައި ްނޓުތި ެއގްރީމެ. އޭބަދަލުކޮުށްފަ

 ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން.  ދީން އިްސލާމްެއއީ ާޒތުގެ ކަންތައްަތކަކީ  ނަގަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާ

 ުށް. ނިޒާރު އިބްރާހީމަމޫސާ 

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީކެޔޮދޫ ދާއިރާ 

އި ހުުށަހެޅިފަ ުށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަ، ވާ މި `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހަޅެފައި

 މް ފަލާޙަުށް އަޅުގަނޑުބްރާހީދެްއވީތީ، އިނގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި މި ވާ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުްއަވއި

ސްކީމާ ބެހޭ  ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޕެންޝަން . އަުޅގަނޑުދަންނަވަން ކު ުޝކުރުއެ ވެސް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރަކމާ

ކުރާނެ  ޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑު މަންފާއެއްވެހި ރައްގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކީ ދި

މު ެވސް ވަރަުށް މުހިއް ުނވާނެ. އެއީނޑުމެން އޮޅުވާަލއިގެންސްކީމުގެ މަޤްޞަދު އަޅުގަ ންޝަންޤީޤަތުަގއި ޕެކަމެއް. ޙަ
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އޭނަ ރިވެިތ  ކަތްކޮުށް ުމސްކުިޅވާ ދުވަހުއް ވެސް މަސަ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ

  އެ ފައިސާައކީ. ކުރެވޭ ފައިސާކާކައި ފަހަުށް ރައްޓަ އެކު އުޅުަމުށް ރައްކާތެރިކަމާ ،ޓަކައި  ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަުށް

ކަުްށ މީހަ ތަލުގައި އެދިރިއުޅުުމގެ ެއކިއެިކ މަރުޙަލާދާއިުރަގއި އޭނަގެ ކުރުމަކުންއެ ފައިާސ ރައްކާ ،އެހެންނަމަވެސް

ްއެގ ގޮތެ ުނވާއްލުންފަިއސާގެ ތެެރއިން ެއ ފައިސާ ެއއްކޮުށް ގެ މު އަސާސީ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކަުށް އެ ކުރިމަތިވާ މުހިއް

މެްނ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަުށް ގެނައުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުގާނޫނަުށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށް މަތިން އެ ފައިސާ ބޭނުން

ޓަކައި މިކަން ކުރުމަުށް  ގެދޮރުވެރިުކރުމަުށް ،މިގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަުށް ބަލާއިރު، ކަމެއް. އެހެންވީމާ މުމުހިއް

 ދުކުރާއަޅުގަނުޑމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީ ގާނޫނގެ ތެރެއިން މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާކަމީ ،ދާކަމީ ތު ހުޅުވާލެވިގެންފުރުޞަ

ގޮތުން  އޮތްގާނޫނުަގއި ލިޔެވިަފއި  ހަމައެކަނި މިހާރު ،ވަނީމަވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންނަމެއް. އެހެންކަ

 ައދި އިމާރާތްކޮުށް ނިމިފައިވާ ިއމާރާތަކަުށް ފައިސާ ދެްއކުމަުށް ،ެލވޭ ފުރުޞަެތއްަގއިގެން ުހޅުވައިމުކޮުށް އިޢުލާނުކޮުށްއާއް

 ވަނީ. މި ފާހަގަކުރެވިަފއި މި މަުށްކަ ކުރެވިދާނެފަިއސާ ބޭނުން ޓަކައި އެ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަުށް ޓަކައި ނުވަތަ އޭގެ ަޑއުން

ދާނޭ. ންނަުށް އަދި ރަނގަޅުެވގެން ހިނަގއިފުާޅކޮުށްލެްއިވްއޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެ ތު އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަަރނީ މިއަުށް ވުރެފުރުޞަ

ިރ މާލެ ކައި އިިގނައިން އަިއއްސަ ހުންނާނީ ައޅުގަނޑު ދަންނަާވ ގޮުތގައި ިމހާރު މާލެއާ ފުރުޞަތުތައް ހަމެކަނި މި

ެވްސ  މީހުން އެ ،ރާއްޖޭގެ ވަރަުށް ގިނަ ހިސާުބތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ވަރަުށް ގިނަ ރަޔިތުން ،ހިސާބުތަކަުށް. އެހެންނަމަވެސް

ގެ އިންތިޒާުރގައި އެަބ ތަކުޓަކައި ވަަރުށް ބުރަ މަސަތްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ވަރަުށް ގިނަ އަހަރު ގެދޮރުވެިރކުރުމަުށް

ކުެރވޭނެ މީހުންގެ ގެދޮރު އިމާރާތް އްޔިތުންނަުށް ވެސް އެޓަކައި. އެހެންވީާމ، އެފަދަ ރަ މަުށްތިބެންޖެހޭ އެ މަސައްކަތް ކުރު 

ވެފައިވާ ގެދޮރު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތުން މަޙްރޫމުމީހުންނަުށް  ކުރެވޭ ނުވަތަ އެ މިލްކު މީހުންނަުށް ފުރަތަމަ އެ ،ފުރުޞަތު

ދިނުމަކީ އިން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްމި ގާނޫނުގެ ތެރެ ޓަކައި މީހުންނުަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަުށް

ކަމެއް. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ދޭންޖެހޭނެގަނޑުެމން ވަރަުށް މުހިއްމުކޮުށް ސަމާލުކަންއަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅު 

ތަުކގަިއ ވޭ ފަދަ ސަރަހައްދުކުރެކަތް ތަނެްއގައި ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ރަނގަޅަުށް މަސައް އެ ،ބެލިދާނެ އެ ސަރަހައްދެްއގައި 

ތިޞާީދ ގޮތުން ުނވަތަ ވިޔަފާރީެގ ގޮތުން އެ ފުރުޞަތުތަްއ ދާނެކަމުގެ ގެރެންޓީ އިޤްނުއެ ފައިާސ ެގއްިލގެން

މިއީ ވަރަުށް  ދިނުމަކީޔިތުންނަުށް ަނމަވެސް ެއ ފުރުޞަތު ތަނަަވސްކޮުށްތަނަވަސްވެަފއިާވ ތަންތަނުގަިއ ދިރިއުޅޭ ަރއް

ތުންނަުށް ޔިއެކަނި ވަިކ ސަރަހައްދެްއަގއި ދިރިއުޅޭ ަރއްއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންނޫނިއްާޔ ހަމަގަކަމު  މު ކަމެއްމުހިއް

ެއގޮތަުްށ  ކަމެއް. ހަމަ ނެދާނުން މަޙްރޫމްވެގެންދިއުމަީކ ވަރަުށް ުނވެ ެއހެން ރައްޔިތުން މިކަމު ،މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެ 

 އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ތަޢުލީމުގެ ވާހަަކއަކީ ެވސް. އެ  ޒަމާނުަގއި މު ކަމެްއގެ ޮގތުގައި މިމުހިއް އަސާސީ

ބަހައްޓާފައި  އަދަދެްއގެ ފައިސާ މިގޮތަުށް ބޭންކެްއަގއި ކޮލެޓްރަލްގެ ގެ ފަންުޑގައި ބަހައްޓާފައ ހުރި ގިނަމީހެއްގެ ސްކީމު

ުޑ ރެޭވނެ ގޮތަކަުށް މި ފަންބޭނުންކުޓަކަިއ  އެ މީހެއްެގ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގައި ރަނގަޅު ހިސާަބކަުށް ދިއުމަުށް

 ޅު ގަހަމަ ރަނވަަޑއިގަތުން ތުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވިްސނާގެނައުމަކީ އަުޅގަނޑު ހިނޫނަުށް ިއޞްލާޙުގާ ،އުން ބަދަލުވެގެންދި
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އުމުރުން އެއްފަހަރު އަދާކުރަން ކަނޑައެޅިފަިއވާ ފަުރޟު ޙައްޖުގެ ވާހަކަ ެވސް  މާތި ،ކަމެއް. ހަމަ އެގޮތަުށް ބޮޑެތި

ގަނޑުމެން މިތާަގއި ދަްއާކލުން ރަނގަޅު. މިސާލަކަުްށ މީހެއްގެ ްސކީމު، ޕެންޝަންްސ ސްކީމަުށް ޙައްޖަުށް ިދއުމަުށް އަޅު

ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސއަުށް ވުެރ ގިނަ ފަިއސާ އެބަހުރި ރަްއކާކުރެވިފަ. ޭއގެ މާނަައކީ އޭނައަުށް ެއ ފައިާސ މިލްކުވެަފޭއ 

ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭކަުެށއް ނެތް. ޙައްޖަުށް ދެވޭކަުށެއް ނެތް މިހާރު ގާނޫނު ބުނާ  ހުރީ. ލިބިފައޭ ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް އެ

ގޮތުން އެ ފައިސާގެ ނަމުަގއެްއ. ނުވަތަ ބޭނުންކޮުށްގެން. އެހެންވީމާ، މި ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މި ޒަމާނުގަިއ 

ފަިއސާއަީކ އޭަނެގ މިލްކުަގއި އޭނަ އަިމއްަލ ފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަނަވަސްެވގެން ހިނަގއިދާނެ، އެ 

މަސައްކަތުން ހެޔޮ ހަލާލު ގޮތުަގއި ހޯދާފައި ހުރި ފައިސާއެއް ކަމަުށް ވާތީ އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮެތްއ 

 ތަނަވަސްެވއްޖެްއޔާ. އާެދ، މި ކަންތައްތަާކއި، އަދި ބޮޑެިތ ބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަުށް އެ މީހުންގެ ބަލިތަކަުށް 

ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަުށް ޓަކައި ވެސް މި ފައިސާ ބޭނުންކުެރޭވނެ ގޮތް އޮތުމަކީ ައޅުގަނޑު ހިތުން ހަމަ ރަނގަޅު ކަމަކަުށް 

ވެދާނެ، މި ފައިސާ އެއްކޮުށް ެގއްލިގެންނުދާ އުސޫެލއްގެ މަތިން، ހެދޭ ގަވާއިެދއްގެ ތެރެއިން. އާދެ، މިއީ ވަރަުށް ރަނގަުޅ 

ން. ސަރުކާރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ބިުލ ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ވަރަުށް އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް ދަންނަވަ

 ރައީްސ. ަވްއސަލާމް ޢަލައިކުމް. އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކުިރްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަމުުރވަނީ އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލަުށް. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ރައީސް. ޙައްޖަުށް ދާން ބޭުނންވާ ރައްޔިތުންނަުށް ަޙއްޖަުށް ދެވޭ ގޮތަުށް، ބެންކޮކަުށް ދާން  އިްއޒަތްތެރި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

ޔިތުންނަުށް ބެންޮކކަުށް ދެވޭ ގޮތަުށް، ކިޑުނީ ބަދަުލކުރަން ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންނަުށް ކިޑުނީ ބަދަލުކުެރވޭ ގޮތަުްށ ބޭނުންވާ ރައް

އާސަންދައިން ނުލިބޭތީވެ؛ މިައދު އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގާނޫނު ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަުްށ 

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތުން އެބަ އެނގޭ ިމހާރު އުފެދިފައިވާ ރަނގަޅަުްށ ބަދަލުވެގެންދާ ތަން. މި މަޖިލީހުގެ 

ހިނގަމުންދާ ޕެންޝަން ސްކީމު ހަލާކުވެގެން މި ދިަޔއީކަްނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު ާމ 

ލުގައި މިއަުށް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންުޑ ރަނގަޅުވާނެ ތި ބޭފުޅުން މި އިޞްލާޙު ގެންނަާވއިުރގަިއ، ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބަދަ

ސްކީމު ކިޔާފައި މި ގާނޫަނުށް ބަދަލުގެނައުން. ޕެންޝަން ސްކީމަކީ ކޯއްެޗއްކަން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ގިނަ 

ބޭނުންފުޅުންނަކަުށް އެނގިއެްއ ނުލައްވާހެން. ޕެންޝަން ސްކީމެްއގައި ލާރި، ރަްއޔިުތންގެ ލާރި ބެހެއްޓޭއިރު އެީއ 

ޔިތުންެގ މިލްެކއް ނޫން. ގާނޫނީ ގޮތުްނ އެ މިލްކުވަނީ ވަކި އުމުރަކަުށް ޮގސް، ވަކި ގޮެތއް ވީމަ ެއ ކޮންމެހެން ރައް
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މިލްކުވަނީ. މިއަދަކު ަރއްޔިުތންގެ މިލްކުަގއި ހުރި އެްއެޗއް ނޫން. އާދެ، ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން، ދިވެހި 

ކަހަލަ ކަމެއް މިކަހަލަ ގޮތަކުން ނަމަވެސް، ެއއްެޗއް ހަލާކުެވގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު މިއަދު ވެްއޓިފައި އޮތް ދަރަޖައިން މި

ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ެއްއޗެއް ލިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ައޅުގަނޑު މި ބިލަުށް ރައްޔިތުންނަުށް 

ިދޔަކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަުޅގަނުޑ އެ ފަސޭހަކަން މި ަވގުތު ލިޭބތީ، ކުިރއަުށް އޮތް ާތގައި އަިދ ސްކީމު ހަލާުކވެގެން

ވޯޓުދޭނަން. ހަގީގަުތގައި ސަުރކާރުން ކުރަްއވަންވީ ކަމަީކ، ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި ކަންކުރަން ބޭނުންފުޅު ކަމަުށް 

ވަންޏާ ހައުސިންގ ސްކީމަުށް ކޮން ކޮލެޓްރަލެއް ަނގަންތޯ. ސަރުކާރުން ގެރެންޓީދީފަިއ ހައުސިންގ ސްކީމަުށް ބޭނުންާވ 

މީހުންނަުށް އެކަން ކޮުށްދެއްވަްނވީ ނޫންތޯ މި ސްކީމު ހަލާކުނުކޮުށްލާ. ދެން ވިދާޅުވެދާނެ، އެ މީހާގެ ެވސް ކޮންމެެވްސ 

ކަމެއް ޭއަގއި އޮންނަްނވާނޭ. މިހާރު މި ވާ ގޮތަުށް ވަންޏާ ކޮްނމެހެން ނުޖެހޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ ސަރުކާރުން ހަމަ ސަރުކާރުެގ 

ނަުށް މިކަން ކޮުށްދެއްވަންވީ ނޫންތޯ. އާސަންދަ؛ އާސަންދަ، ހުސްނުވާ އާސަންދަ ނޫނީ ގެރެންޓީަގއި ގެދޮރު ނެތް މީހުން

މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ިއއްަޒތްތެރިއަޅުގަނޑަކަުށް އަދިެއއް ދިމައެއް ނުވޭ އާސަންދައިން ކަމެއް ެޖހުނީމަ ކަމެއް ވާ މީހަކާ. 

އެބަހުރޭ. ރާއްޖޭގައި ބޭްސފަރުވާނުކުރެވޭ އެްއވެސް ކަމެއް  މެންބަރުންގެ މަދުވެރިކޮުށް ޮގސްގެން އާސަންދަ ލިބޭ ތަންތަން

އޮންނަ ކަމަކަުށް ނުވޭ. ތިންަހތަރު މަސް ފަހުން ކުރެވެން އޮންނަ އޮޕަރޭޝަން، މިއަދުްނ މިއަދަުށް ކުރެވެން އޮންނަ 

ރަނގަޅުކުރަންީވ  އޮޕަރޭޝަން ވެސް ރާއްޖޭަގިއ ކުރެވޭ ކަމަކަުށް ވާތީ އާަސންދައެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން

ފުރަތަމަ އިނގޭތޯ. މި ކަްނކަން ރަމގަޅުރަންވީ. ސޯަޝލް ހައުސިން ސްކީމުތަކަުްށ ސަރުކާރުން، ސަރުކާރުން 

ގެރެންޓީދީގެން ރަްއޔިތުންނަުށް އެ ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވަންވީ. އާސަންދަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ބޭނުންާވ 

ބޭނެ ގޮތް ހައްަދވަންީވ. ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ވަރުގަަދުކރުމަުށް ޓަކައި އެއަުށް ވަިކ މީހުންނަުށް އެކަން ސިޔާސީުނކޮުށް ލި

ސްކީމުތަކެއް ހައްަދވަންވީ. ޮކންމެހެން ޕެންޝަން ސްކީމު ހަލާކުކޮުށްލައިގެެނއް ނޫން މިކަން ކުރަންވީކީ އިނގޭތޯ. 

އެއް ހިންގާ ކަަމުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ރައްޔިތުންގެ ލޮުލގައި އަނދުން އަޅުަވިއގެން އަނެްއކާެވސް ހަމަ ބޮޑު ޖަރީމާ

އަހަރު، ޫނނިއްޔާ އެއަުްށވުރެ ވެްސ ދުރަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންެގ  10އަހަރު،  15އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަުށް އޮތް 

މަީކ ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލަުށް މި ސްކީމު ހަލާކުެވގެން މި ދަނީ. މިއަދު މި ތަނުން މި ހުޅުވާލެވުނު ދޮރު؛ މިއަދު މި ކަ

ފަހަރެއްގައި ޭއގެން މާ ބޮޑު އަސަރު ނުެވސް ކޮުށްފާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ދޮރެއް މި ހުުޅވާލަނީ ޕެންޝަން ސްކީމު 

ހަލާކުކުރަން. ެއކަން މިއަދު ިމ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާަހކަތަކުން ައޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ަޙއްޖަުށް ދާން 

އިވެންޏަުށް މި ބޭނުންކުރަންވީ. އެހެންވީމާ، ީކއްކުރާ ޕެންޝަން ސްކީމެއްތޯ؟ ައޅުގަނޑަުްށ މި ބޭނުންކުރަންވީ. ދަރިންގެ ކަ 

މައްސަލަެއއް ނެތް މީތި ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބަދަލު ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަުށް ހަދައިލާފައި އެގޮތަުށް ހައްދަވަންޏާ. 

ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރިހެދިގެން މި ދަނީ އިނގޭތޯ  ޕެންޝަން ސްކީމޭ ކިޔާ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ގޯެހއް މިއަދު

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަުށް ވަަރުށް ފުންކޮުށް ސަރުކާރުން ވެސް އެބަޖެހޭ ވިސްާނވަަޑއިގެން ިމކަހަލަ ބިލުތަކަުށް؛ ހަމައެކަިނ 

ކަމެއް އިނގޭތޯ. ސިޔާސީ މަންފާއަކަުްށ، ސިާޔސީ ަވގުތީ މަންފާއަކަުށް މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ވަރަުށް ދެރަ 
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ނުލާހިކު ރަނގަޅަުށް ހިނގަމުްނދާ ސްކީމު ހަލާކުެވގެންދާ ތަން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެނަުށް ފެިނގެން މި ދަނީ. ވަރަުށް ޮބޑުަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާ  އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުުށަހެޅިެގން ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުަށް  އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ގައި ތިއްެބވި އިނދިކޮުޅ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެަބ ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަުްށ މިތާ

ތާއީދުކުރަްއވާ. ދެން ބައެއް މެންބަރުންގެ ބައެއް ކަންބޮުޑުވންތައް މީގައި ފާހަަގކުރަްއވަިއފި. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ 

އި ަރއްޔިތުންނަުށް ސާުފކޮުށް މި ކަންކަން އޮޅުންފިލާނެ ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް ހުުށަހެޅިގެންާދއިރުގަ 

މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅުެދއްެކުވމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް.  އިްއޒަތްތެރިގޮތަުށް ހުރިހާ 

ގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަކަުށް ރައީސް ިދވެހިރާއްޖޭ  އިްއޒަތްތެރިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން 

އެްއވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް ނާންނާނެ. މީގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ ދަންނަވާ، މިއަުށް ރައްކާތެރިވުމަުށް ޓަކައި މީކީ 

ގޭަގއި ގޭސްފުިޅެއއް ހުސްވީމަ، ހަނޑޫބަސްތާ ހުސްވީމަ، އަނެއް ކަމެއް ވީމަ މި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. 

މުދަލެއް؛ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފައިވާ އެއް ކަމަކީ ބޯހިާޔވަހިަކމުގެ ރައްކާތެިރކަން. މިކަްނ  ހަރު

ކުރުމަުށް ޓަކައި ަޑއުން ޕޭމަންޓުގެ ގޮުތަގއި ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ބަިއވެރިވެަފއިވާ ފަރާެތއްގެ ޭސވިްނގ އެަކއުންުޓގަިއ 

 ިއއްޒަތްތެރި އުން ޕޭމަންޓުގެ ގޮުތަގއި ދެއްިކދާނެ ކަމަުށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙުގައި އެބަ ބުނޭ. ޕެންޝަނުގައި ހުރި ފައިސާ ޑަ 

ރައީސް، ހަމަ އަމިލަ ބޭންެކއްަގއި އޮންނަ އަިމއްލަ ެއކަުއންޓެއްަގއި ފަިއސާ ހުންނަ ުއސޫލު ބެލޭ ގޮތަުްށ، ކޮންެމ 

ދެއް ެޗކުކުެރވޭނެ. ބެލޭނެ. އެ ފައިާސއިން މިސާލަކަުށް ބޭފުޅަކަުށް ވެސް ޕެންޝަން ަފންޑުަގއި ހުންނަ ފައިސާ ހުރި އަދަ

ޕްލެޓެއް ގަންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ޕްލެުޓ ގަތުމަުށް ަޓކަިއ ޭބންކަުށް ދެއްީކ ކިހާ ަފއިސާެއްއކަން ބެލޭނެ. މިއީ ެއއްވެްސ 

މެންބަރުން ވެްސ  ޒަތްތެރިއިއްއޮޅުމެއް އަރާނެ ކަމެއް ނޫން. މިކަމުގައި އޮޅުމެއް ނާރާނެކަްނ މި މަޖިލިހުގެ ވަރަުށް ގިނަ 

ވާހަކަފުޅުދަްއވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް މަދު އެ މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވި އޮޅުަމކީ، ެއްއގޮތަކަުްށވެސް އަރާނެ ކަމެއް 

 ރައީްސ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގައި  އިްއޒަތްތެރިކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. މީގެ އަެނއް ބޭނުމަކީ 

އެބައުޅޭ ޕެންޝަން ފަންޑުަގިއ ބައިވެރިނުވާ ވަރަުށް ގިނަ ރައްޔިތުން. އެ ރަްއޔިތުންނަުށް މި ކަމުގެ މުހިއްމުކަން މިއަދު 

ފާހަގަެވގެންދާނެ. މިސާލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ރަުށްފުުށުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ބަލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ދުވަހު މުސާރައުަށް 
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ނަކީ އެއްގޮަތކަުށްވެސް ޕެްނޝަން ފަންޑުގައި ބައިވެިރެވފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން. މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ރަްއޔިުތން

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގެ ސަބަުބން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އެނގިގެންދާނެ މިއީ ވަރަުށް 

 އިއްޒަތްތެރިކަން މި ހުުށަހެޅުމަުށް ހަމަ މިތާ މި  މުހިއްމު، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަެމއްކަން. އެހެންީވމާ، މި

މެންބަރުން ތާއީދުކޮުށްދެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އުފާކުރަން. މި ސަރުކާރަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނީ އަތުަގިއ 

މަރެއް ނަހަދާނެ. އޮތް ހުރިހާ އެްއޗެއް ހަމަ ރަްއޔިތުންނަުށް ދޭނެ ސަރުކާރެކޭ. އެްއގޮތަކަުށް ވެސް އޮުޅވަެއއް ނުލާނެ، ކަ

ވަަނ  2ދޮގެއް ނަހަދާނެ. ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިޔާނާތެއް މި ސަރުކާަރކުން ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

 ފަހަރަުށް ވެސް މި ތެދުވަންޖެހުނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ންެމެވސް ވަރެްއގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުގެ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ކޮންޝަރަީއސް. ޕެ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަކެއް ވެސް މީގައި ހުރީތީ ފާހަގަކޮުށްލުމަކީ ، ސާސްކުރެޭވ. އެހެންނަމަވެސްލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް އެބަ އިހު

ކީ މާލޭގަިއ ެވގެން. ރައްޔިތުްނ ގެދޮރުވެރިކުރުމަުށްލަންވެސް އޮތް ކަމަކަުށް ވާތީ އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އެއްެޗއް ފާހަގަކޮ

 ؛ވަރަުށް ބޮޑު އަުގަގއި ،އްގެ ގޮތުަގއި އެޅުެނއް ކަަމކުސޯޝަލް ހައިސިންއެ  ުއސޫލުންވިޔަފާރި ، އަގު ބޮުޑކޮުށް

ތަކާއި އަދި ޮބޑެތި ައގުތަުކަގއި މާލޭ ފްލެޓު ންގެ އާމްދަނީއަުށް ބަލާއިުރގައި ވަރަުށްިދވެހީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ

އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަާރ  ،ބޭނުންކުރެވޭ ތަންތަން ވިއްކަުމން މި ދަނީ. މިހެން އޮންނައިރު ވެިރކަމަުށްގެދޮރު އެހެނިގެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕެންޝަންެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ ލާރިކޮޅު ވެްސ  ރިޓަޔަރކުރުމަުށް ފަހު ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުމެން ؛އެްއޗެއް 

އަނެްއާކ  ކަމުަށް ވިސްނި ރައްޔިތުން އެއަުށް ވެސް މާލޭގައި ކޮންމެހެން އުޅެންޖެހޭ ،އެންމެ ފަހުން މާލޭގައި އުޅުމަުށް

ގޮތްތޯ ވެސް ވިސްނަްނ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނިންމަންނިންމުމުގެ  ިމއީ ައޅުގަނޑުެމން އެންމެ ފަހުގެ އަޅުވެިތވުން،

ތީ ޖެހޭގައި ުއޅެންފަހުން މާލޭ އެންމެ ފައިސާޮކޅުޑުމެން މި ޮގތަުށް ޕެންޝަނަުށް ޖަމާކުރެވިފައި ހުންނަ އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނ

 ކުރާ އުމުރަުށް. ރިޓަޔަރބާއޭ ހިތަުށްއަރާ ދެން ފަހުން ވާނީ ކިހިނެއް ،ނަމަ ފަހު ނުދެއްކިއްޖެ ފްލެޓް ގަތުމަުށްގު ބޮުޑކޮުށް އަ

އާމްދަނީ،  ގެތަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރުންޖެހޭ އެއްެޗއް ޮއތްތޯ. މިއީ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަދާއިރު ލިބެ

ނަގަން އެަބޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ތަންތާ މިފަދަ  މި ރިސްކު މެން ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތަުށް ަބލާއިރު އަޅުގަނޑު

ސަުރކާރުން ައގުހެޔޮކޮުށް އެބަ ބަލާ ރައްޔިތުންނަުށް ގެދޮރުވެރިކަްނ  ،ުއޅުމުގެ ދަިތކަން ިއހުސާސްކުރެިވއްޖެ ނަމަ؛ ދަތިކަން
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ޔަހޫދީން އެހެން ޤައުމުތަކުން  ؛ނުބައި އިޒްރޭލުަގއި މީހުން ފާހަގަކުރެވޭ އެ ޮއތް ންމެންނަުށްފޯރުކޮުށްދެވޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އެ

ނަުށް ބަލާ އެ މީހުން އައިމަ އެ މީހުން އެ މީހުން އެބަ ،އިޒްރޭލަުށް ގެނައުމަކީ އެ މީހުންގެ ސިޔާސަަތކަުށް ވެަފއި ޮއެވފައި

ެއއްގޮަތކަުށް ވެސް  ރާއްޖެއާ، ާރއްޖޭގެ ަސރުކާރުތަކާ އިސް ިއްޒރޭލާވެގޮތަކަުށް އުޅެވޭ ގޮތް ހިލޭ ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑު ެއއް 

 ނުަށް ނޫން. ގާތްގަނަޑކަުށް އެްއގޮތް މި ވަނީ. އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިތުން ގަދަކަމުން މި ތަނަުށް ގެންނަނީ. އެ މީހުންއަޅާިކޔަނީ 

ކާުރެގ މާލޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރު ،ުނދީ އެ މީހުން ގަދަކަމުން ގެނައުމުގެ ސިޔާސަެތއްއިމިތާ އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް. މިހެން އޮންނައިރު އެ މީހުން މިމިއީ ކަމީ ސިޔާސަތުގެ ތެޭރގައި އޮތް 

ެއ ގޮްތ ވެްސ ހޯދަންޖެހޭ. އެއްގޮަތކަުށްެވސް  ތާ އުެޅވޭނެއެ މީހުންނަުށް މި ނައުމުެގ ސިާޔސަތު އޮންނަންޏާތަނަުށް ގެ

ރައްކާކުރާ އެިތކޮުޅ ކޮޅު ެއންމެ މުހިއްމުވާ އުމުރުަގއި ެއ މީހުން ރިކުރުމަުށް ފަހު އެ މީހުންނަުށް ލާން ރިޓަޔަރމީހު

ކަމަުށް  ޖެހޭ ހިސާބުަށް ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް މީހުން ހާލުގައި އެ ،ވެސް މިތާ އުޅެން ހޭދަކޮުށްއަނެއްކާ 

އެ ވަގުތަކަުށް ސަރުކާެރްއގެ ވެރިަޔކަުށް ހުންނަ ބޭފުޅަކުަށް  ކުރެވިދަނީ ގިނަ ފަހަރަުށް ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންކަން

 ،ނޫނުތަކަކީހެޅޭ ހުރިހާ ގާހުުށަ ،އެންމެ ރަނގަޅުވެދޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތަުށް މި ސަނާކިޔޭ ގޮަތކަުށް ކަމަުށް ވަްނޏާ

ވޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ދާ ނޫނިްއޔާ މި އިޞްލާުޙުކރެ ،ނޫނުތަކަކީހުރިހާ ގާ ހުުށަހެޅިގެންދާ

ދެއްކިދާނެ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރީތީ. މި މާލޭގައި  ވަގުތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަކަ އެްއޗަކަުށް ވެސް ނުވެދާނެ. މި

. ބޮޑު އާމްދަނީެއއް ނުލިބޭާހ މީހެއް ގައި އުޅޭމި މާލޭަގއި މި ުއޅޭ ކޮްނމެ މީހަކީ ހާލު ،އުޅުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިެތްއގެ ެވސް

އެ މީހާ އެަބ ހޭދަކުރޭ މިތާ ުއޅެން. މި  80ބޮޑު ވިޔަފާިރއަކަުށް ނުވެދާ ހިނދަކު ެއ މީހާގެ ާއމްދަނީގެ % ،ހިނދަކު

މި ހާލަތުގައި މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުން ސަރުކާރަުށް  ،ކުއްޔަުށް އެ މީހާ ހޭދަކުރަން އެބަޖެހޭ. މިހެންވާއިރު  ،ދެންނެވީ

ތު ލިބޭތީ މި އިޞްލާޙު އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަ ޔަން ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަުށްސަނާކި

މާލޭއަުށް މީހުން  ،އަުޅަގނޑު ކުރިން ވެސް މި ދެްނނެވިހެން ،އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ވާހަކަެދިވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

މާލޭގައި މީހުން އުެޅވޭނެ ިސޔާސަތެއް ވެސް އޮންނަންޖެހޭ.  ،ހުރިްއޔާ ގެނައުުމގެ ސިޔާސަތު ސަރުާކރުގައި ވިސްނުން

 ގފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިން  !އަުޅގަނޑުެމން ނިކަން ވިސްަނވާ އުެޅޭވނެ ސިޔާސަތަކީ؛ އަގުހެޮޔކޮުށް މިތާ މީހުން

ރަްއޔިތުންނުަށް  ،ހެންވާއިރު މިލިއަން ޑޮލަރު. އެ 140އިމާރާތް އަޅަން  ލިއަން ޑޮލަރު. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުގެ އާމި 150އަޅަން 

ުކރާނީ، ހިލޭ ދިނިއްޔާ ީކއްޯތ ީކއްއިމާރާތެްއ އަަޅއި؛  މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮުށްލަިއގެން 200 ،މިިލއަން 150ޓަކައި 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ  ައއި.ޖީ.އެމް.އެުޗގެ ނޫިންއޔާ ވާނީ ީކއްތޯ. ހިލޭ ދިނިްއޔާ އެްއޗެއް ނުނަގާ ހިލޭ ދިނިއްާޔ، ވާނީ؟

ސަރުކާރަުށް ެއއްެޗއް ސަާލމަތްވެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ،  ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރީމާ މިލިއަން 150ބުީރގެ އިމާރާތް  25

މިލިއަނުން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮުށްލައިގެްނ ަޑިއގެން މަވެސް، މި ދެންނެވި ހާލުގައި ުއޅޭ ރައްޔިތުންނާ ދޭެތރޭ ވިސްނާ ވަނައެހެން

އުމުރުަގއި  ލޭ ދިނަސް މާ ރަނގަުޅ. މި ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުން މުސްުކޅިަރއްޔިތުްނނަުށް ހި ،އިމާރާތެއް އަޅައި 

ކުރުމަުށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ކުުށްޔަުށް މި މާލޭގައި ުއޅެން ހަދައިގެން އެ މީހުނަުށް ުއފަލުގައި އުޅެންޖެހޭ ލާރިކޮޅު ރިޓަޔަރ
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ުށް ވާތީ އަޅުގަނޑު ެއކަްނ ފާހަގަކޮުށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ނުލިބި އޮތުމަީކ މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހިދާނެ ކަމަކަ ،ވެސް ތާުށިވެ

 ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ދަުށް.ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދާއިާރގެ މެ އުނގޫފާރު

މި  މެންބަރު މިއަދު  ިއްއޒަތްތެރިރައީސް، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  ިއއްޒަތްތެރި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

ުށް ވަރަުްށ ވާ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ވަރުށް ގިނަ ަބޔަކަ ހުުށަހަޅުއްވާފައި މިމަޖިލީހަުށް 

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ ފުރަތަމައިނުން  ވަރަުށް ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ،މުހިއްމު ގާނޫނެއް ކަމުަގއި

، ވަނަ ައހަރުގެ ތެރޭގައި ފަރުމާކުރެވި  2009ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ  ،ވެސް. އާދެ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން

 ިއްއޒަތްތެރިމެންބަަރކު، އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ  ިއއްޒަތްތެރި ާގނޫނެއް.މަލުކުެރވެމުންދާ އެއަުށް ޢަ

މި ޚިޔާލަކީ ިމ  ،ފަދައިން އެ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާުރގައި ގާނޫނު ވުޖޫދަުށް ައއިކަުމގައި ވިަޔސް މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި

ޒަޢާމަތުަގއި އަކުންނެއް. ޭއގެ ކުރީަގއި ަރީއސް މައުމޫނުގެ ނޫން މުޅި  ވަަނ އަހަުރ އުފެދުނު ޚިޔާެލއް 2009ރާއްޖޭަގއި 

ރެވި ޢަމަލުކުރެވެމުންދިަޔ. އޭތި ގާނޫނަކަުށް ބަދަލުެވ ވެސް ހަމަ އުސޫލެއް ަފރުމާކުގެ ނަމުަގއި ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު

ކަުމގަިއ  ވެމުންދާދިއުމެއްގާނޫނު ބައްޓަންެވެގން އައިސް ޭއގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރެ ،ޕެންޝަނާ ބެހޭ އުސޫލަކަުށް ފުރޮޅިގެން

ޕްރޮވިޑެންޓް  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަުށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަުށް މި ދެންނެވި ގޮތުގެ މަތިން

 ންޓް ފަންޑުދިޔައީ ޕްރޮވިޑެނަުށް އިހުސާސަކުެރވެުމންގައި ބަިއވެރިފައި ތިބި ވަރަުށް ގިނަ ސަރުކާުރގެ މުަވއްޒަފުންފަންޑު

މަންފާ ލިބެމުންދިޔަ ގޮތަުށް  އިމުކުރުމަުށް ފަުހ އެ މީހުންނަުށް ކުރީަގއި އެއީ ަޝން ސްކީމު ޤާއުވާލުމަުށް ފަހުަގއި މި ޕެން

ވަރަުށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ައއިމަ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގަނޫނަުށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަުށް. ވަރަުށް ގިނަ އިންތިޚާބުތަުކަގިއ 

 ،ައޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން ،ާއްއމު ރައްޔިތުން ދަްއކާ ވާހަަކެއއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ އެންމެންނާ ވެސް

އެއަުށް ން ލިބެމުންދާ ޕެންޝަނަކީ ގެ ދަުށުނޫނު ަތނެއްަގއި ގާ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަުށް ދުނިޭޔގައި ހުރިހާ

ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތުގެ މަތިން  ތަުށް އަންނަ ކަމެއްެރވޭ ފައިސާ ބޭނުން ކޮންމެ ކަމަކަުށް ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮރައްކާކު

 ،ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ބޭނުްނ ކޮންމެ ކަމަކަުށް ޚަރަދުކުެރވެުމންނުދަނީ. އެހެންނަމަވެސް

ީތެވ ކުރެވޭސާއިން ބޭނުންނުކުރާ އުމުރަުށް ދަންދެން އެ ފައިރިޓަޔަރއަހަރު ވަންދެން ނުވަތަ  65މީހުން ކުރާ މި ޝަކުވާއަކީ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން.  ހުން. އެއަުށް ނިމުމެއް ގެނދެވޭތޯ ސަރުކާރުން މި ބައްލަވަނީ ކަމާކުރަންޖެހޭޖެއެކަމަުށް އިންތިޒާރު
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ކަމެއް ތުގައި ވެސް މިއީ ވަރަުށް ބޮުޑ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރި. ޙަޤީޤަރަންޖެހޭ ކަމެއްއުފާކު އެހެންވީމާ، މިއީ މިއަދު ވަރަުށް 

ރައްޔިތުން ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމަުށް ވަނީ  މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮުޅތެރޭގެ ވަރަުށް ގިނަ .ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ރަްއކާތެރިކަމަކީ އީމި

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފަ. އެެހންވީމާ، މާލެއާއި އަދި ވަރަުށް މަދު ރަުށެއްގައި މި ސަރުކާާރިއ އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން މި

ތަކަުށް ފައިާސ ދެއްކޭނެ ގޮތް މީގެ ދަުށުން ކަނޑައެޅުނު ކަމަުށް ވިޔަސް ވެސް ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކަުްށ ޤާއިމުކުރާ ފްލެޓު

މިކަން  ،މަންފާ މިއިން އަދި ނުލިބި ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑުަށް ބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

ލެޓެއްގެ އިތުރަުށް އަތޮޅުތެޭރަގއި ޤާއިމުކުރާ ފް އެެހން ފަރާތަކުސަރުކާރުން ނޫނީ ނި މިހެން ހަމަޖެހިގެންދާއިރު ހަމައެކަ

ހަމަޖެހުމަކީ އެ މީހުނަނަުށް ލިބިގެންދާނެ ބަިއެވރިވެވޭނެ އިންިތޒާމު ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް މީގައި

ވަރު  ދިއުމުގައި މިހާކަުށްދާމުތަްއ ހަމަޖެހިގެން. އެހެންވީާމ، މި އިންތިޒާވާނޭ ވަރަުށް އުާފެވރި ޚަބަރަކަުށް ،ވަރަުށް މުހިއްމު

އެ ކަމަުށް ވާތީ  މީގެތެރެއަުށް ފައްތާލުމަކީ ވަަރުށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުްށ ފުރިހަމަ މަންފާތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް

 ތެރި ރައީސް.އްާޔ އިްއޒަތްޝުކުރި  މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާލީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށްފާަހގަކޮުށްަލން ައޅުގަނޑު ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 މަުށް. މުޙައްމަދު  ނާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް ާތއީދުކުރަން. އަ 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއސް. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ 

ދާ ޝަކުާވއަކީ ރަްއޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުްނ  ދާ، އަބަދުވެސް ިއވިގެން މި ވެސް އިިވގެން މި އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް

ވާހަކަ  ނުކުރާހު އެ ކުރި މަސައްކަުތގެ މަންފާދުވަނަގައި، ެއއިން އުމުރުސަންޓެއް ެޕންޝަން ފަންޑަުށް ލިބޭ ފައިސާގެ ޕަ

ގޮެތްއ  ެވސް ެއންމެ އެދެވޭ ރަނގަޅު ބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މިީއ އަުޅގަނޑު ވެސް ގަ އަުޅގަނޑު، މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ

 ،އްޖަުށް ދިއުމާއިރުމުެގ އިތުރަުށް ޙަގެދޮރުވެރިކު ން، މި ފަންޑުންކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. ޚާއްޞަކޮުށް މީގެ

ވެްސ  ދޭންޖެހޭ، ބޭނުންވާ ފައިސާ ނެގުމަކީކަުށް ބޭސްފަރުވާައުށް ދާންޖެހުނީމާ ބޮޑެތި ބަލިތަ ،މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމާއި

ތުަގިއ ކުރާ ގޮބޫލުގަ ގޮތުަގއި މި ފަންޑުން ރައްޔިތުންނަުށް ެއންމެ ފައިދާކުރާނެ އެއް ގޮތް. އަޅުގަނޑު ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަހަރެްއެގ ައޅުގަނޑު ގަކީ އުޅޭ މައްސަަލއަ މި މި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާގެ ކަންތައްަތއް ދިމާވެގެން

 40ން ޚަރަދުކުރަން މި ޖެހެނީ އަހަރެްއގެ މަްއޗަުށް މީގެ މިލިޔަން ރުިފޔާ ވަދޭ ޕެންޝަން ފަންޑަުށް. 800މައްޗަުށް 

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައި އޮތް މަޢުލޫމާތުގައި ގާނޫނަކުން މި ރުފިޔާ. މިލިޔަނެއްހާ

ގޮތުން.  އިތުރުކުރުމަުށް ހަމައެކަނި ކުެރވެން އޮތް ކަަމކީ ބޮންޑު ިވްއކުން. އިތުރު ކަމެއް ކުެރވޭކަުްށ ނެތް ގާނޫނު ބުނާ
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ގެ ވިސްނުމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ފަންޑުގެ ބޭފުޅުން ޝަންންމި ފައިސާ އެހެްނ ގޮތަކަުށް ހިނގައިދާނެީތވެ ޕެ، އެހެންވީމާ

ބޫލެއް ނުކުރަން. ައޅުގަނޑު ޑު ގަ ކަމަކަުްށ އަުޅގަނ ކަމެއް ލާަޙކީ. ސަރުކާރުގެ ެހޔޮފުޅުކަމުން ވާ ގަބޫލުކުރަނީ މި އިޞް

ނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ އެހެން. ގެެނވޭކަުށް ނެތް ައކަުށް މި ގާނޫނަކަުށް އިޞްލާޙެއްައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ިއދިކޮޅު ޕާޓީ ،އެދެނީ

ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން ވަރަުްށ  އިއެދެނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރެއްޖެއްޔާ މި ގާނޫނަުށް އިތުރަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްރަުށުގަ 

އަހަރުގެ ދެ ޕެންޝަނުން ލިބޭ ރިޓަޔރަމަންޓު ޕެންޝަންގެ ގޮތުަގއި  40އަހަުރގެ ޕެންޝަނަކާއި  20ބުރަ މަސައްކަތުން 

 ަމތީ ސީލިންގެްއ ކަނަޑއަަޅއި،، ދައި ަގއި ލިބޭ ަފއިސާެގ ތެރެއަުްށ ަވއްގޮތު  ގެވެސް އަސާީސ ޕެންޝަން އިސާލިބޭ ފަ

ސް އެ ބޭފުޅުން ބުރަ ވެ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އި،އަދަދު ކަނޑައަޅާފަ  ުށްގޮތަ ވުރެ މަތިނުވާ ހާސް ރުފިޔާއަުށް 10ނުވަތަ 

ެވސް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެްނ  ޮގތުގައި އެ ލިބޭ ަފއިސާ ލިބުނު ޕެންޝަނުގެ މަަސއްަކތުން ކުރި މަސައްކަތުން،

ބުރަ  ،ވުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ. ެއއީ އަުޅގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ ވެސް ގިނަ ާއމްދަނީއެއް ލިބޭ ގޮތް ރައްޔިތުންނަުށް

ޝަންގެ އަދަދަކީ ވަންދެން ސަރުކާރަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދިނީމަ އެ ދޭ ރިޓަޔރަމަންޓު ޕެން އަހަރު  40މަސައްކަތްކޮުްށގެން 

ުށް ބަދަލުވެގެންދާ ގޮތަކަުށް މި އަސާސީ ޕެންޝަނަ  އި،ުއނިވެފަކަމަުށް ވަންޏާ އެ  ވެއްޖެވުރެ ަދުށް އަސާސީ ޕެންޝަނަުށް

 އިކޮުށް ކުީރގަ ބުރަ މަސަްއކަތުން، ޚާއްޞަ ންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެ ބޭފުުޅން އެ ކުެރއްިވ އޮ

ބުރަ  ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ން، ކަތީބުކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުްނ، މުދިންކަން ކުރެްއވި ބޭފުުޅންދުވަްސވީ ބޭފުޅު ރަުށްރަުށުގެ

ވެސް  މަސައްކަތުން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިފައިވާ ޕެންޝަންގެ ަފއިާސ އުނިނުކޮުށް ޭއގެތެރެއަުްށ ރިަޓޔަރމަންޓު ޕެންޝަން

ދޭ ފްލެޓު މި އިޞްލާޙުން ފާހަގަވެގެން އެބަނޑުމެންނަުށް ވަދެގެންދިއުން އަޅުގަނޑު އެެދނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިކަން މި ހިމެނެނީ ސާ ބޭނުން މި ކުރަނީ. އަުޅގަނޑު ގަގަތުމަުށް މޯގޭޖުކުރުުމގެ ގޮތުން ކަމަުށް މި ފައި

ވެސް ލުމެއް ނެތް.  ުށްވާތީވެ. ަދއުލަތުގެ އިސް ެވރިންނަުށް ފްލެޓު ދޭންވީމާ ބީލަމަ އާދަިއގެ ނިކަމެތި ރައްޔިަތކަުށް 

އޮތީ. މިސާލަކަުށް  މި އިގޮތަުށް ކަނަޑެއޅިފަ ިދގު މުްއދަތަުށް ދެއްކޭ އި،އަގުގެ އިތުރަުށް ހައެްއކަ ލައްކަ ރުފިޔާ ލާފަހަމަ

އަޅުގަނޑު މި ަނގަނީ ރެހެންދި ފްލެޓު. ރެހެންދި ފްލެޓުގެ ަސރުކާރަުށް ކުރީ ބުުރގައި ލިބުނު ހުރިހާ ފްލެޓެއް ސަރުކާރުެގ، 

ލައްަކ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮުށްގެން އެ ްފލެޓުގެ އަސްލު އަެގއް ކަމަުްށ  ތުގެ ިއސް މުއްސަސަާސތަކުގެ ވެރިންނަުށް ނުވަދައުލަ

މިހާރު އެ ބޭފުޅުންނުަށް  ،މިލިަޔން ރުފިޔާ އަގެއް ކަމަުށް ކަނޑައަޅައި  1.6 އި،ލަކައްކަ ރުިފޔާ އިތުރުކޮުށްފަ ހަ ،ކަނޑައަަޅއި

ފްެލޓު ރައްޔިތުންނަުށް ދޭންވީމާ  11މިއަދު  އި،ދީފަ އިނިންމާފަ  ކާރުން ބަހައިގުރުއަަތކާ ނުލާ ސަރު، ބިޑަކާ ނުލާ

އަދަކީ ދެ މިިލޔަން ރުފިޔާ. އެއީ އަދި ބީލަުމގެ ބަިއވެިރވެޭވވަރު އިނގޭޯތ  މިނިމަމް ބީލަމުަގއި ަބއިެވރިވެވޭ  ؛ބައިވެިރެވވޭ

 މެތިކަން. ޚާއްޞަކޮުށް ސޯޝަލް ހައުސިންގއިން ތި މީހާއަުށް ނިކަމިއީ ަކންބޮޑުވުމެއް. ނިކަމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް  ހެދުނު ފްލެޓުތަކުން އިހުރި އިމާރާތުގަ އި ދާ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރީގަ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

އްޔާ ފްލެޓަކަުްށ ނިރުފިޔާ ދެއްކޭ ފަާރތަކަުށް ނޫ ދެ މިލިޔަން ،ވަނީ  އޮތް ސިީޓަގއި މި އިމި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނުާވފަ

ހާސް ރުފިާޔ އެއީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ ކަންބޮޑުވުެމއް. ާކކަުށްތޯ  33. މަހެްއގެ މައްޗަުށް ވެސް ނުލެވޭ ކުރިމަތި



32 

 

މިވަރު ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ  އިލާގެ މުސާރަ އެއްކޮުށްލިަޔސްޢާމުޅި  ނިކަމެއްަޗކަުށް މިވަރު ދެއްކެނީ؟ އާދަިއގެ

ނުކުރަން ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް އޮެވގެން ގެނައި އިޞްލާެޙއް ކަމަކަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޫލެއްއަޅުގަނޑު ގަ

އަހަރަުށް  10ނަމަ ސޯޝަލް ހައުސިންގެ މި ބުނާ ފްލެޓު  އެދޭ ރައްޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާބަޔަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ

ގޮތަުށް  ަލއްކަ ރުފިާޔ ދެްއކޭ 12ންނަ މަުށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮއިގެން އެކައަަހރަުށް ބަހާލަ 15ބަހާލައިގެން ނުވަަތ 

ދިނުން. އޭރުން ީމހެއްގެ ބޮލަުށް މި ޖެހެނީ، ނުަވތަ ފްލެޓެއްގެ ަނގާ މީހެްއގެ ޮބލަުށް މި ޖެހެނީ ގާތްގަނޑަކަުްށ އިހަމަޖައްސަ

ރައްޔިަތކަުށް.  ނެ އާދައިގެންނާވެސް ނޯ  ހާސް ރުފިޔާ ދެއްކޭނެ ހަމަ އެއްގޮތް 33، ހާސް ރުފިޔާ. އެހެްނވީމާ އަުށެއްކަ

ކަމުަގއި  ބޫުލކުރާނެ ގޮތެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ، މި އިޞްލާޙަީކ އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެދޭ އިޞްލާެޙއްމިއީ އަުޅގަނުޑ ގަ

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑު 

 މަނިކަުށް. މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ލާަޙކީ އާދެ! ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާގނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞް ؛2009/8ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ސެކިއުރިޓީ ނިޒާުމގެ  ގޮެތއްަގއި ޯސޝަލް ކަުމގައި ދަންަނާވލަން. ޚާއްޞަ ެވސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް އަޅުގަނޑު

ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާުޙަގއި ިމ  އްެލއް ހޯދުމަުށް ަޓކައިތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މަްއސަލައަުށް ޙަ

 އި މިހާތަނަުށް އައިއިރުގަ  ،ތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންދެކެވެނީ ވަރަުށް މުހިއްމު ވާަހކަ

ހުރި. ޭއގެތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ބަލައިގަންނަން ވަރަުށް ތަފާތު ޝަކުވާތަެކއް އެބަވެސް ޕެމްޝަން ނިޒާމާ ގުޭޅޮގތުން 

ހުންނަ  މުެގ ކުރިން ެޕންޝަން ފަންޑުގައި ވު އަހަރު 65ހުރި. މިސާލަކަުްށ ވެސް އެބަ ދަގޫ ޝަުކވާަތއްނތަންކޮޅެއް އު

ގޭނެ އުސޫެލއް ނޫންވެސް ކަންކަމުަގއި ނެ ފައިސާ ޙައްޖަުށް ދިއުމަުށް ޓަަކއި، ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި، ުނވަތަ މި

ންޝަންގެ ނިޒާމަކީ ބަކީ ޕެދަގޫ ކަމެއް. ަސބަނކުުރވުން މިއީ ބަލަިއގަންަނން ވަރަުށް އުުކރެވޭޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި ަވކާލާތު

ައދާނުކުރެވޭ އުމުުރގައި ވަޒީފާ  ރައްކާތެރިކަުމގެ ނިޒާމެއް. ޕެންޝަްނގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ަވޒީފާ އެއީ އިޖުތިމާޢީ

މަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ުދވަސްަވރު ޕެންޝަން ފަންޑަުށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކުން އެ މީހަކަުށް އި އަދާނުކުރެވޭ ހިސާބަުށް ދިޔަ 

ބޭނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރުވުން. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޙަޤީޤަުތގައި ޕެންޝަން ފަންޑުަގިއ މަންފާ ލި

ެލވޭ ފުރުޞަތަީކ ހުޅުވައި އްލުކުރުމަުށް ަޓކައި މިއްސަލަ ޙަރައްކާކޮުށްަފއި ހުންނަ ފައިސާ ރަހުނުކޮުށްގެން ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މަ

އްލެއް. ވެސް ލިބިގެްނދާނެ ވަރަުށް ބޮޑު ޙަ ކުރުމަުށްުށް ޓަަކއި ވަކާާލތުކުރިސާ ނެގުމަވުމުގެ ކުރިން ަފއި އަހަރު 65
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ުކގެ ލޯނު ހޯދުމުަށް ބޭން ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަަލެއއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގައި ގެދޮރު ގަތުމަުށް ޓަަކއި ދިމާވާ

ނެތުން. ނުވަތަ ެއ އިނެ ގޮތް މެދުެވރިވެފަންކަުށް ވަންނަ ހިސާބުން އެ ދައްކަންޖެހޭ ޑައުންުޓޕޭމަންޓު ދެއްކޭޓަކައި ބޭ

ގޮތަީކ  މި ދިާމވާ ނެތުން. އެހެންނަމަެވސް، މީަގއިފައިނޭންޝަލީ އެ ޤާިބލުކަން ، އެ ޤާބިުލކަން އި މީހެއްގެ ކިަބިއގަ

އި މިހާހިސާބުން ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ހުންނަ ފައިސާ ބޭންކުގައި ބަހައްަޓއިގެން ފުރަތަމަ ލޯނަުށް އެޕްލައިކުރާއިުރގަ

ގެ ޑައުންޕޭމަންޓު ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާ ކޮންޓްރިބިއުުޓކޮުށްގެްނ  30ނުަވތަ %، 20ޖެހޭ % ދައްކަން މި

ދަނީ. އެހާހިސާބުން އެ މީހަކަުށް ބޭންކު ލޯނުތަކުގެ ތެރެއަުްށ ވަދެވޭ. ބޭންކުން ކަނޑަައާޅ  ދެއްކޭނެ މަގު ފަހިެވގެން މި

އިއްޒަތްތެިރ އްލެއް ހޯދުމަުށް މަގު އެބަ ފަހިގެންދޭ ލައަުށް ޙަކަިއގެން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަްއސަމުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ލޯނު ދައް

ވުމަުށްފަހުަގއި ފައިާސ  އަހަރު 65ޙަޤީޤަުތަގއި ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޕެްނޝަން ފަންޑުން އުމުރުން ، ރައީސް. އެހެންވީމާ

ރާ އުމުުރަގިއ ަވޒީފާއަދާކު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން. މިސާލަަކުށް،ޓީ ޖެހެނީ ސޯޝަލް ސެކިއުރި ނެގޭނެ އުސޫލު ހަމަޖެހެން މި

ތަނުަގއި  އެ މީހެްއގެ ދިރިއުޅުމުަގއި ކުިރއަުށް އޮްތ ބައި ކުިރއަުށް އޮތް  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ލަތަކަުށް ހިނގައްޖެ ނުކުޅެދޭ ހާ

ެއ  ެރންސް ނިޒާމުގެ ތެެރއިންޝުއައުޅެވޭެނ މަގު ޕެންޝަްނގެ ިނޒާމުަގއި މި ރަްއކާކުެރވޭ ފަިއސާ ހޭދަކޮުށްގެން އިން

ދަންނަވަން ، ހެންވީމާއްލަކަުށް ވެގެންާދނެ. އެވެސް ވަރަުްށ ރަނގަޅު ޙަ ފައިސާގެ ބޭނުންކުެރވޭނެ ގޮތް ވެގެންިދއުން އެއީ

ޓީ ނިޒާމެްއގެ ތެެރއިން ޕެންޝަްނގެ ނިޒާަމކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސޯޝަލް ސެކިއުރި ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  މި

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން،  އިހޭދަކުރަން މި ޖެހެނީ. ހަމައެއާެއކީގަ  ގެޖަމާކުރާ ފައިސާ ންޝަނަުށްޕެ

ހުރި. މިއީ ހެދިބޮޑުވަމުންދާ ފަންޑެއް. އަޅުގަނޑުމެންެގ ބިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ އެބަ 5ކަުށް ގާތްގަނޑަން ފަންޑުގައި ޕެންޝަ

ގަނޑުމެންގެ ޤައުމީ ޖެހޭ އަޅުކުން މި ފަންޑު ބޮޑުވެެގން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ސްބަތަވަޒީފާ ބާޒާރު ފުޅާެވގެންދާ ނި

ކަމުގައި ވީނަަމވެްސ،  ހެދުންަރން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަނދަރުނެޝަނަލް ބިލްިޑންގއަުށް މި ފަންޑުގެ ބޭނުންކު ތަރައްޤީއަުށް،

ްނގެ ޤައުީމ ޅޭ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން މި ކަންަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް، މި ކަނޑައެ ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުން

 އި ޖެހޭ. މިއީ ސަރުކާރާ އެބަުނވަތަ ޤައުމީ ތަރައްޤީއަުްށ މި ފަންޑުގެ ބޭނުންކުެރވޭ ގޮތް ވާން  އުފެއްދުންތެރިކަމަުށް،

ބައިވެރިްނގެ ޙައްޤުތަްއ ން މި ފަންޑުގެ ޕެންޝަން އޮފީހާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދެެކވިގެން ކަނަޑއެޅޭ ުއސޫލެއްގެ ތެރެއި

ގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ަކމަުށް އަޅު ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ރަނގަޅު ފޯމިއުލާެއއްެގ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނުގެއްލޭ

ެއއްބަިއގެ ފަިއސާ މިހާރު މިހިރީ ފަންޑެއް  ބައިކުޅަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގާްތގަނޑަކަުށް ފަސް، އެހެންވީމާ

ބޮޑުެވގެން  އަުށްބިލިަޔނެއްހާ ރުފިޔާ 5ހަތަރު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަުށް އި. ކުިރއަުށް އޮތް އެންެމ ދެތިންގޮތުގަ 

ޑު ގްރޯވަމުންދާނެ. ހިނގައްޖެ ފަންޑު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީފާގެ ބާޒާރު ފުޅާވެގެންދާ ނިސްބަތަކުން މި ފަން

 ނެޝަނަލް ބިޑިންގ... އަުޅގަނޑުމެން، ައޅުަގނޑުމެންގެންދާނެ. އެހެންކަމަުށްވާނަމަ ހެދިބޮޑުވަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ން އެދެން. ވުމުން މެދުކަނޑާލަދެއްވު 10:30އަުށް. ދީދީއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

ވެސް ދަންނަވާލަން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ބިލުަށް ވާހަކަދައްކާއިރު ފުރަތަމަ

ޖެހޭ ގާނޫނެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ޑެތި އިޞްލާޙު އަންނަންދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ ވަރަުށް ބޮ ،ބޭނުންވަނީ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވަރަުށް ދިގު މުއްދަތެއްަގއި ވަރަުށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ދައުލަތަުށާއި  ،ބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީގަ

ހަމައަުށް އެބަ ދިރިއުުޅއްާވ.  ން ފެުށިގެން އަްއޑޫއާ ސަރުކާރަުށް ޚިދުމަތްކުރެްއވި ވަރަުށް ގިނަ  ބޭފުޅުންތަެކއް ހއ. އި

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުން ގެ އަހަރުތަކުން ފެުށިގެން މިހާތަނުަށް ޚ1950ި ،މިސާލަކަުށް

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުެގ  ،ބޫލުކުރަނީކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވާ ވަަރުށް ބޮޑު މައްސަަލއެއް

ލިބެންޖެހޭ  ރުން ކުރަްއވާ ކަންތައްތަާކއި، ސަރުކާރަުށް ޫނނީ ދައުލަތަުށް ޚިދުމަތްކުރެްއީވމަ އެ ބޭފުޅަކަުށްގޮތުން ސަރުކާ

ނުކުރަްއާވ ެވސް ޚިދުމަތް ގެންދިއުުމގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަުށް ުދވަހަކުކުސްކުރަްއަވއިެގން މި ގެންދަވާ މި ޕެންޝަނާ

އިާލ  . ެއކަމަކު، މުޅި އުމުރު އޭަނގެ ޢާރުފިޔާ 5000ރު ވީަމ އަހަ 65ވެްސ އެބަ ލިިބަވޑަިއގަންނަވާ  ބޭފުޅަކަުށް

ބަދަލުަގިއ އޭނައަުށް އެ ލިބެނީ ހަމަ  ވެސް އޭނަ ެއ ކުރި މަސަްއކަތުގެ  ސަރުކާރަުްށ ިޚދުމަތްކުރެއްވީމަ އިދޫކޮުށްލައްވާފަ 

ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާ ޅުގަނޑު ގަމަކަމެއް ވެސް ނޫން. އަ ެފއް ނޫން. ހަމަހައީ ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އިންސާރުފިޔާ. މި  5000

 އި ޮގތުން ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފުޅުން ަރނގަޅަުށް ދިރާސާކުަރްއވާފަ މި ބިލާ ބެހޭމާ ރަނގަޅު މިދެންނެވި ކަންތަްއ،  މިއަުށްވުރެ

. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިވަޑައިގަްނނަވަންޖެހޭ ޙައްޤު އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަުށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރުން

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ދައުރު މެންބަރަކު ައދާކުރެއްވީމަ އެ ބޭފުޅަކަުށް ޕެްނޝަން އެބަ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ.  ،މިސާލަކަުށް

ވެ ކުަޑވާވަަރކުަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ޕެންޝަންެގ އުސޫލު ހަމަޖެހިފައި މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ބޮޑު

ދައުލަތަުްށ  ،ީކއްެވގެންތޯ އަުޅގަނޑު ހިތަުށް މި އަރަނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކާރަުށް ، ގޮތަުށް. ެއހެންވީމާ އެއަުށް ބަދަުލއަންނަ

 ރުފިޔާ މި  5000އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ  ،އިްއޒަތްތެރިން ،އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުން  50 ،އަހަރު 45

މާ  ުށް އަުޅގަނޑުމެން ވަކާލާުތކުރިްއޔާަނވަންޖެހޭ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަދެނީ ހަމަ މަހަކު. އެ ބޭފުޅުްނނަުށް ލިބިވަަޑއިގަން

ރަުށް ގިަނ ައޅުގަނޑު ހިތަުށް މި އަރަނީ. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންެޖހޭ ކަމެއް މިއީ. ވަ އޭރަނގަޅުނޫންތޯ

އަދި އެހެނިހެން އެިކ  ،ްއވި ބޭފުޅުްނނާއިކަތީބުކަން ކުރެ ،އާދެ! އަތޮުޅެވރިކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުންނާއި ބޭފުޅުންތަކެއް؛

ރުފިޔާ މި ލިބިވަޑައިގަންަނވަނީ އެ  5000އަދާކުރެްއވި ަވރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. މަހަކު  ތަފާތު ވަޒީފާ

ނޫން  ފެއްުރފިޔާ. މިއީ އިންސާ 5000ލިބެނީ  ވެސް. ޖަލުގަ މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރާ މީހާ އުަށް ވެސް މި ބޭފުޅުންނަުށް

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަދު މިކަހަލަ ބިލަކަުށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ބިލުެގ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ އްތޯދެ
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 އިތަންތަންކޮޅުން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި ޕެންޝަން ބިލު ނަންގަވައިގެން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ބައްލަވާފަ

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޝުކުިރއްާޔ  އްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ގެނަުއން  މާ މުހިއްމުއެއަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ރަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށްގެންދަްނ ކަމަުށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  .الس الم عليكم

ޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ) ދިވެހިރާއް 2009/8އްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅު

އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ބަޙުްސގެ މަރުޙަލާަގއި ދެން އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ  ގާނޫނު( އަުށް

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުަށް. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ 

ނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަ 2009/8އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލަުށް ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުނިޔަވީ ގޮތުން ކޮންމެ 

މަޤްޞަދު ފެކްޓަކަުށް ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުން ގޮަތކަުށް ވާހަކަ އަދި ދެއްކުަމކުންނެއް ޭއގެ ފުރިހަމަ 

ދަންަނވަން މި  ޅޭ ެއއްަޗކީ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސްހާސިލުވެގެންނުދާނެކަން ފާހަަގކޮުށްލަން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަަވން މި އު

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ބަޔާންކުެރވިފަެއއް އި ކަނޑައެިޅގެން މިއީ މަޖްބޫރުއުޅޭ ވާހަަކއަީކ، މި ގާނޫނުަގއި މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގަ 

ވެްސ ކޮންމެ  ވެސް ިދވެހިރާއްޖެ ނޫންަކމުގައި ވިޔަސް އި ކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި، އަދި ކޮންމެ ޤައުެމްއގަކަމަ ނެތޭ. އަދި މި

އި ކޮންމެ ފަރުދަކީ ެއއްހަމަ ކަނބަލުން ދިރިއުޅުްއާވއިރުގަ  ،ބޭފުޅުން ،ވެސް ތަފާތު ިގންތިތަކުގެ މީހުންއި ޤައުމެްއގަ

ބުުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ނެ ބޭފުޅުންަނުށް ނުވާކަން އެީއ ގަީވ ތަނަވަްސކަމުގަިއ ުއޅުްއވާލެވަލެްއގަިއ ދުނިޔަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ެއއްެޗއް އަުޅގަނުޑ  26ރައީސް. މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި 
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މަތީްނ  ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި މި ވަީނ، މި ގާނޫުނގައި  26 ޭއަގއި ތަކުރާރުކޮުށްލަން ބޭނުން.

ހަމައެކަނި ގެދޮރު ގަންނަނީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮުށް ނަމަ،  ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ކޮލެޓްރަލްގެ ގޮުތގައި ބެހެްއޭޓނީ

ގެދޮރު ތަރައްީޤއަުށް ަފއިނޭންސްކުރާ ކުންފުންޏަކުްނ  ުށްކަންކަކުން ދޫކުރާ ޯލނަން މެދުވެރިކޮުށް ނަމަ، އެފަދަ ބޭންކަކުބޭ

މީގަިއ  .ނުވަތަ ެއ ނޫން ވެސް އެފަދަ މާލީ މުއައްސަާސއަކުން ދޫކުރާ ޯލނެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ ،ދޫކުރާ ލޯނަކަުށް

ވާ އަސްލު މަޤްޞަދަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުދުންތެރިކަން އެވަުރގައި ނެތް މީހުންނަުށް  މި އިބަޔާންކޮުށްފަ

 ކީމުޕެންޝަން ސް މީަގއި ބަޔާްނކޮުށްފަެއއް ނުވޭެވސް  . މީގައި ފަހަރެްއަގއިވެސް މިކަން ކުރުމުަގއި މަގުަފހިކޮުށްދިނުން

އަިދ މި ކަމަުށް މަޖުބޫރުކުރެޭވ ހާލަތަކަުށް ެވސް މީަގއި ަބޔާންކުެރވިފައިުނވާ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ  ،ފުޑުފުޑުކޮުށްލާ ވާހަކަެއއް

ޅުވިގެންިދއުމަކީ އަޅުގަނޑު ރޭން މިފަދަ މަގެއް ހުޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަދި ސޯޝަލް ެސްކރެޓަރީގެ ތެ ހަމަ މަޢުލޫމާތަުށް

ލިބިގެންދާނެ ވަރަުށް ފުރިހަމަ  އި ފައި ތިބި ފަރާތްތަކަުށް މީގަ އަދި މިކަްނކަމަުށް ބޭނުންވެ ،ަރއްޔިތުްނނަުށް ިދވެހި ދެކޭގޮުތގައި

ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް މުހިއްމު  އީމި .ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ވެސް ފުރުޞަތެއްގެ ގޮުތގައި

ބޭފުޅުންގެ ޕެންޝަން  ހަމައެކަނި ބޭންކުން އެ އަދި؛ ދިނުން ަފއިކަމެއް. މިއީކީ ކޮންމެހެން ައދި ފައިސާތަކެއް ނަގާ

އަދި މި ވިގެންދާ ެއއްަބސްވުމެްއގެ ތެރޭން. ދެންީޓގެ ގޮުތަގިއ ހިމެނިގެން ނީ ގެރެނޫ ،ސްކީމުގެ ތެރޭން ދެވޭ އިތުބާެރއް

އި ބޭންކަކާ ކާތަރޭން ހެދިގެންދަނީ ވެސް އެ ފަރާގެ ތެރޭން ނޫނީ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ތެއުރިޓީ އިދު ސޯޝަލް ސެކިގަވާ 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މިއީ  ބޫލުކުރާ ގޮުތގައިދޭތެރޭގައި އޮންނަ މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ގަ

 ،އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމަުށް ބަހުސްކުރެވިގެން .ުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކުށްލަންހަމަ އެންމެ އެކަުށީގެންވާ ކަމެްއގެ ގޮ

ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ދިވެހި އީމި ،މަެވގެންދާނެ ގޮތަކަުށްމި ދިރާސާކުރެވިގެންދާއިުރަގއި އަދި މިއަުށްވުރެ ވެސް ފުރިހަ

ޓަކަިއ  ގަކޮުށްލަން. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ދެއްވި ފުރުޞަތަުށްޙައްޤެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނުޑ ދެކޭތީވެ މިކަން ފާހަ

 އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ އެންމެ  ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުހުބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ގައި ވޯޓު ވަގުުތަގއި  1:30ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވުމުގެ ފުރުަޞތު ދޫކޮުށްލައްވާފަ. މި ބިލާ ގުޅޭ ސް އިއްވެ ފަހު ބަ

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  .ތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީ، 7 ޓަމުއެޖެންޑާ ައއި

 10ތުގެ ބިުލ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް އައިޖުރާ ޢީޖިނާ -7.1

ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް އިޞްލާޙު ލިިބފައިވޭ. މި  10ަގއި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް  2016އެޕްރީލް 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ،ެދްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއިޅުއްވަހުުށަހަ

 އަރުވަން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި ޟާ.ރި

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީައުށް ލިބުމާ ގުިޅގެން ކޮމިޓީން  ތުެގ ިބލުއައިޖުރާ  ޢީސް. ޖިނާތެިރ ަރއީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތް

 . ެއއީ، މި ބިލަކީ ވަރަުށް ބޮޑު ބިލަކުަށް އިލަންޓަކައި ސަބް ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވަ ކުރުމަުށް ނިންމީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް

މި ބް ކޮމިޓީގައި ވަރަުށް ގިނަ ވަގުތުަތކެއް ހޭދަކޮުށްގެން ސަްބ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމަުށްފަހުގައި ސަ ،އެުކގައި. ެއގޮތުން ވުމާ

. ހަމައެއާއެުކަގއި، ސަބް ކޮިމޓީގެ ރިޕޯޓް މައި ކޮމިޓީއަުްށ ފަދެއްވާއިފުރިހަމައަުށް ނިންމަ ވަނީ ވަރަުށް  ބިލުގެ މަސައްކަތް

އެުކގައި މި ރިޕޯްޓ  ިއޞްލާޙުތަކާ އައުމާެއުކގައި މައި ކޮމިޓީން ެވސް އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ

ޓަކައި ހުުށަހަޅާލަން. މި  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ިރޕޯޓް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށްވަނީ ކޮމިޓީން ނިންމާފަ މި

ން. ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަ ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑަުށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަުށް

ބޭފުޅުންނަުށް ޝުކުުރ  ަޓކަިއ ެވސް އެ ހަމައެއާެއކުަގއި، އިދާރީ ބޭުފޅުން ވެސް ިމކަމުަގއި ވެެދްއވި އެހީތެރިކަމަުށް

 ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ،ސަލަމާތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ

ތެރިަކމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޞްން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާއިްއޒަތްތެރި އެހެ އި،ނައިބު މުޤައްރިރަުށާ

އިޞްލާހު ހުުށަހެޅުއްވުމަުްށ  މާ،ންވީ ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެ 10ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ކުރިން 

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙ ވަނަ މާއްދާައުށް  12 ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުމެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދައިްއޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  ،ވުމަުށްއްޅުހުުށަހެ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 ގެ ޞްލާޙެއްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި މި ބިލުަށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ އިރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އިޖްއާދެ! ޝުކު

ބެލުން ކަމަުްށ  މައްސަލަ އްސަލަ ބެލުން. އަވަސް ިނޔާއީމަ އަވަސް ިނޔާއީ  އަުށްވަނަ މާއްދާ 12 ނަންލާއިގޮތުަގއި ދަންނަވަ 
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 ލަތުގައިހާލިބޭ މީހާ ކުުށަުށް އިޢުތިރާފުވާ  އަުޑެއހުމުގައި ދަޢުވާ ޢީމައްސަލަެއއްގެ އިބްތިދާ ޢީވަނީ، ޖިނާ ބުނެފައި އެ

 ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަުށޭ. 162ނޫުނގެ ގާޗަުށް ޙުކުމްކުރުމަުށް ޓަކައި މި އޭނާގެ މައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  .ޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަންއަ ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށްކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ އާދެ! ދެންމެ، އުނގޫފާރު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުނގޫފާރުހުުށަހެޅުއްވުމަުށް  ންބަރަުށް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ނަވަނަ  4ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(40 .ވަނަ އިޞްލާޙުދެ

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުއޫދަދާ ޖަޢުފަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ލާ އިޞްލާޙު ދަންނަވައިލާނަން. އިވަނަ މާއްދާއަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަ 40ތުގެ ބިލުގެ އައިޖުރާ ޢީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޖިނާ

( ވަނަ 1ގެ )ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( 38ނޫނުގެ ގާދިނުމަުށް މި މުރު ަބޔާންކޮުށް އުމާއި . މީހާގެ ނ4ަ -ވަނަ މާއްދާ )ނ( 40

ޓަކައި. ިއއްޒަތްތެިރ  އެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަުށް ކުރާ އަމުރަުށް ިއންކާރުކުރުމުން ލަތުގައި ފުލުހަކުހާނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ 

 މެންބަރަކު ތާއީދުކޮުށްދެްއވުން އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންހޮޅުދޫ ދާއި

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އީުދކުރާ އުނގޫފާރު ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ހުުށަހެޅުްއވި އިްޞލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ތާ އާދެ! ދެންމެ

 .ލަންވާހަކަ ދަންނަވާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުުށަހެއްޅުވުމަުށް އަުށް ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  46 ؛ވަނަ އިޞްލާޙުތިން

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 :ންވާހަކަދެއްެކވު  ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 .)އ( -46ިމ ދަންނަވާ އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން.  ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަުށް 46އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ބިުލގެ 

ނޫނީ ވަކީލެްއެގ ގާސުވާލުކުރަމުންދަިނކޮުށް، އޭނާ  ލަތުގައި ކުުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާހާމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ  މި

ލަކު ޢައްޔަންކުރުުމގެ ެއވެ. ައދި ވަކީކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލަްނވާނެނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލު ނެފިކަމަުށް ބު ފުރުޞަތު ބޭނުންވާ

 ެއވެ.އޭނާއަުށް ދޭންވާނެ ން)ބ( އަދި )ޅ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ މި މާއްދާގެ )ނ(، ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަުށް  ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( އަުށް 46އާދެ! 

 ން.ލަވާހަކަ ދަންަނވާތާއީދުކުރާ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ، ަވނަ މާއްދާގެ )ުށ( އަުށް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު 108 ؛ވަނަ އިޞްލާޙުހަތަރު

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުޖަޢުފަރު ދާއޫދަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ވަނަ  108ގެ )ުށ( އަުށް މި ދަންނަވާ އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅަން. ވަނަ ާމއްދާ 108އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ބިުލގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ  107ނޫނުގެ ގާމި  ،ނަމަ ުކުށަުށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެ ައުޑއެހުމުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ޢީއިބްތިދާ .)ުށ(ގެ މާއްދާ

ރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޙައްޤުތައް ެއ ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަުށް ހުރި ނަންބ9ަ( ވަނަ ނަންބަރުން ފެުށިގެން )3ގެ ))ނ(

 އެވެ. އަދި ެއކަން، ފަނޑިޔާުރ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަުށް އަންގަްނވާނެެއވެ.މީހަކު ދޫކޮުށްލީ ކަމުގައި ބެލޭނެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މަދަުށް ފުރުޞަތުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ މުޙައް

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަުށް  ( އަުށް ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ 108

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޖަޢުފަރު ިއއްޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އްދާގެ )ުށ( އަުށް ވަނަ މާ 116 ؛ވަނަ އިްޞލާޙުފަސްޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުދާއޫދަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ދާގެ )ުށ(. ވަނަ މާއް 116ވަނަ އިޞްލާެޙއްގެ ޮގތުގައި ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަނީ ފަސް ބިލުގެ ތުގެއައިޖުރާ ޢީއާދެ! ޖިނާ

ހެޅުމެއް ނެތް ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތް ފެުށުމުގެ ކުރިން ހުުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުުށައި މައްސަލަ. )ުށ( -116

ނަމަ،  ވަނަ ބާބުގެ ދަުށުން އެފަދަ ުހުށަހެޅުންތައް ހުުށަހަޅަން ދެވޭ ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލައިފި 14ނޫނުގެ ގާކަމަުށް ބުނެ، މި 

 އެވެ.ތާވަުލކުރަންވާނެ  އިާވނެ ދުވަސްތައް ކޯޓުން ކަނޑަައޅައް ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަުށް އުނގޫފާ ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( އަުށް  116

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޖަޢުފަރު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު ؛ވަނަ ނަްނބަރ6ުގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 119ވަނަ އިޞްލާޙު. ހަ

 އަރުވަން. ރުޞަތުުށް ފުދާއޫދަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 .(6) -)ހ( 119ގެ ވަނަ ނަންބަރަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ ިއޞްލާޙަކީ، 6ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 119އާދެ! މި ބިލުގެ 

 ުށް އެދި ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުން.ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހެކި ހާމަކުރުމަުށް އެންގުމަ 132 އަދި 129 ނޫނުގެގާމި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ޞްލާޙު، އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެއ ގެންނެވި އި ( ވަނަ ނަންބަރަުށް ދެންމ6ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )119

 ދަންނަވަން. ޙުކުާރ ވާހަކައިޞްލާގޮތަުށް މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ހުުށަހެޅުއްވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫާފރުަވނަ މާއްދާގެ )ުށ(. 150؛ ވަނަ އިޞްލާޙުހަތް

 އަރުވަން. ތުފުރުޞަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

)ުށ(.  -150ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( މި ދަންނަވާ ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުަރން ހުުށަހަޅަން.  150އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މި ބިުލގެ 

 ފަރާތުންނެވެ.ބަޔާން ހުުށަހަޅާނީ ދައުލަތުންނެވެ. ެއއަުށްފަހު ދަޢުވާ ލިބޭ  ފުރަތަމަ ޚުލާސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން.އަބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ
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ރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ހުުށަހެޅުއްވި އުނގޫފާރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ދެންމެ ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( އަުށް 150ބިލުގެ 

 އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއޫދުަށް  ޖަޢުފަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނޫގފާރުވަނަ މާއްދާގެ )ނ(.  206 ؛ވަނަ އިޞްލާޙުއަުށް

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙު މި  ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް 206އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ބިުލގެ 

ތު ގެ ދަުށުން ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިިބފައިވާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަ)ނ(. މި މާއްދާގެ )ުށ( -206ދަންނަވާލަނީ. 

ލަތެއްގައި އެފަދަ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ، މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ހާވޭނެ މީހަކު ނެތް ދިފާޢުކުރެ

ވުރެ މަތީ ރޭންެކްއގެ ވެިރއެްއގެ ހުއްދަ ހޯދުމަުށްފަހުގަެއވެ.  އިްނސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ ރޭްނކަުށް ސަބްނަމަ،  އޮފިސަރެއް

 އެެވ.ިރއެްއގެ ހުއްދަ ހޯދުމަުށްފަހުގަބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެ ދާރާެއއްގެ ކަމާ ނަމަ، އެ އި އެނޫން އިދާރާެއއްގެ އޮފިސަެރއް

 މި އިޞްލާޙަުށް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮުށްދެްއވުން އެެދން.ގެ އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ލީ މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އިޞްލާޙަުށް  ގެންނެވިއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ  ނ( އަުށް ދެްނމެގެ )206ބިލުގެ 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޫގފާރުއުވަނަ މާއްާދގެ )ބ(.  212 ؛ވަނަ އިޞްލާޙުނުވަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު
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މަލުކުރަން ފެުށުން. ޢަކުރަން ހުުށަހަޅަން. ާގނޫނަުށް ވަނަ މާއްދާ މި ދަންނަވާ ގޮތަުށް ިއޞްލާޙ212ުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

ކޮުށް، ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާާތ ގުދީސްނޫނު ފާސްވެ، ތަގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ މި ގާ މި -212

 )އަުށް( މަސް ހަމަވާ ދުވަުހން ފެުށިގެންނެވެ. 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫހޮޅު

އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ގެންނެވި އިޞްލާޙަުށް  ގެ )ހ( އަުށް 212މި ބިލުގެ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޖަޢުފަރު އިްއޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(، 213ފަހު އިޞްލާޙު.  އެންމެ ،ވަނަ އިޞްލާޙުދިހަ

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުދާއޫދަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ދަންނަވާލަނީ  ލާޙުގެ ގޮތުގައި މިވަނަ އިޞްދިހަތުގެ ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ އައިޖުރާ ޢީއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ޖިނާ

ވަނީ،  "ފަނޑިޔާރު" ކަމަުށް ބުނެފައި އެ -ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(213ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަުށް ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙު. 213

ޓާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯ ތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ދަުށު ކޯޓުތަކާއި، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހައިޚްމައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އި ޢީޖިނާ

 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނނަުށެވެ. އަުޅގަނޑު މި އިޞްާލޙަުށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ާތއީދުކޮުށްދެްއވުން އެދެން.ސުޕްރީމް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 :ެކވުންވާހަކަދެއް މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ގެންނެވި  ( އަުށް ދެންމެބވަނަ މާއްާދގެ ) 213ބިލުގެ 

 އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޕޯޓުަށް  ގެމި ކޮމިޓީހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން އިޞްލާޙު ހުުށަ

ިސކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަުްށ  31މިނެޓު  31އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ސްގެ ވަގުތު. އެީއ، ހުަގޑިިއރުގެ ބަ 1ވަނީ  ކަނޑައެޅިަފއި

. އަދާލަުތ ސިކުންތު 21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45މިނެޓު  14

ން. ހުޅުވާލަފުރުޞަތު މިނެޓު.  3މިނެޓު. ަވކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ދެޕާޓީއަުށް 

 އަޙްމަދުދީދީއަުށް. މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި އުުތރު މައްޗަްނގޮޅީއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު އިާރގެދާ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި އިްނތިޚާބުވި ދެވަނަ ދައުރުްއސުރެ 

މި  ކަމަުށް އް ނެތިގެންތުެގ ބިލެއައިޖުރާ ޢީ އަންނަނީ ޖިނާ ފެުށިގެން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ދައްކަމުން މި

 ،ދާދިއުން ގެންދަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިވިގެން މިއިބޮއްސުންލަ ުށްމައްސަލަތައް އެކި ގޮްތގޮތަ ޢީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޖިނާ

ވަީނ  އިރު ވެސް މި ގަވާއިދަކީ ަގވާއިެދއްެގ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނުނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބެލިއަދި އަުޅގަ

 ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ގަާވއިދުވަނަ 16ަފހުން ގަާވއިދެއްހެން އަުޅގަނުޑމެން ފާސްކޮުށް  އަދި ޭއގެ ޑުރާފްޓުކުރެވިފަ.

ފާސްކޮުށްފައި އަުޅގަނޑުމެން ފޮނުވީމާ ކޯޓުތަކުން އެއަުށް ޢަމަލުކުރެވެން ދަތިކަމަުށް ވިދާޅުވެ، އެ ގަާވއިދު ވަީނ 

ެއކި ޮގތްގޮތަުށް މި މަޖިލީހުގެ އެކިެއކި ކޮމިޓީން ބަލަމުންބަލަމުން ހުއްޓުަވއިލަްއވާފަ. އަދި އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް 

އައިސް ިމއަދު މި އޮތީ ފާސްުކރާ ހިސާބަުށް ގޮއްސަ. އޮތްއިުރ މި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަީކ އެްއވެސް ގޮތަކަުށް އަލަުށް 

ުށަހެޅުންތަކާއި މި ހުރިހާ ކަމަކީ އައި ބިލެއް ނޫން. އަލަުށް ކަެމއް ކުރާ ބިލެްއގެ ވާހަަކއެއް ވެސް ނޫން. މި ހުރިހާ ހު

ވެސް ކުރީއްސުރެ ހަމަ ބިލު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވާހަކަދެކެވުނު ގޮތަުށް ގާތްގަނަޑކަުށް އޮތް އެއްެޗއް. އެހެންކަމަުށްާވއިރު، 

ބޭނުންވެއޭ  މަސްދުވަސް 8އަނެއްާކވެސް މިއަދު ހުުށަހެޅުމެއް އައިމާ މި ބިލު ފާސްކޮުށް ތަސްދީގުކުރުމަުށްފަހު އަދި އިތުަރުށް 

މި ބިލުގެ ޢަމަލުކުރަން ފުެށުން؛ މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ މި އޮތް ހުރިހާއިރު 

އަޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކި ވާހަކަ؛ ކޮންމެ މަޖިލީހެއްގައި މި ދެކެވެމުންދަނީ މި ބިލު ނެތިގެން ކަމަުށް ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް 

ތައް ސާބިތުނުވަނީ. ކޯޓުތަކަުށް ެއހީތެރިނުވެވެނީ. ފުލުހުން ވެސް އަބަދުވެސް ވިދާޅުވަމުްނ ގިނަވަނީ. ޖިނާޢީ ކުުށް

ވަަޑއިގަންަނވަނީ ޖިނާޢީ އިޖުާރއަތުެގ ބިލެއް ނެތީމަ އެ ބޭފުުޅންނަުށް ދަތިވާ ވާަހކަ. އެހެންިވޔަސް، ިމއަދު މި ހިސާބަުށް 

މަސްދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމަުށް މި  8ދިޔައިމަ އަނެްއކާވެސް އައިްސގެން ކޮމިޓީން ފާސްކޮުްށ، މި ކަންތައް މި ހިސާބަުށް 

ވިދާޅުވަނީ. ބައްަލވާ ސީެމގު ކުރިއަުށް އޮވެދާނެ. އަދި ސީެމގުަގއި ތިމަންނާމެން މިހާރު ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިެލްއ 

ން ރަނގަުޅކުރަން ފާސްކުރީމޭ ބުނެލަން ވެސް މި ފާސްކޮުށްފާނެ. އެކަމަކު ޙަީޤޤަތުގައި މިގޮތަުށް ބޭނުްނވެގެްނ، ކަންކަ
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ބޭނުންވެގެން އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްލައަުށް ކުރާ ކަެމއްެގ ޮގތުގަިއ، އަދި އަުޅގަނޑުމެން މީތި މިގޮތަުށް ތަންފީޛުކުރަން 

ބޭނުންވެގެން މިކަން ކުރިްއޔާ ނޫނިއްޔާ މި ކަމެއް މިގޮތަކަުްށ ނުވާނެ. ކިތައް ބިލުތޯ މިހާހިސާބަުށް އަިއއިރު ސަރުކާރަުްށ 

ދަތުދީފައި ަގާވިއދު ހަދަންވާނޭ ކިޔާފައި ވެސް ހުރެ، ަގވާއިދުތަްއ އެ ބުނާ ުދވަހަުށް ނެހެދިގެން ވެސް އެ މިގޮތަުށް މުއް

ދަނީ. ކޮމިޓީއަުށް ގެނެސް ހަމަ އެ އެްއޗެހި ވެްސ ބަހައްޓާަފއި ހުންނަނީ، އަެނއްާކވެސް ުފރުޞަތުދީފަ. އަޅުގަނޑު މި 

ިވޔަސް، ިމގޮތަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ހިސާބަުށް އައިްއސަ، މިާހ ދަންނަވަނީ ފުރުޞަތުނުދޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެން

މަސްުދވަސް ޭދންޖެހެއޭ ބުނެ ފާސްކޮުށްފައި،  8ދުވަސް ފަހުން އަިދ މި ހިާސބަުށް އަިއއްސަ އަނެްއކާ އަލުްނ އިތުރަުށް 

ނުަށް އަންނަ މީހުންނަުށް ދަޅައެްއ އަޅުގަނޑުމެން ސީމެގުގެ ލޮލުަގއި އަނދުނެއް އަުޅވާނަމޭ، ނުަވތަ ރާއްޖޭން ބޭރުން މި ތަ

ދެއްކުމަުށް ޓަކައި ކަން ކުރުަމކީ އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބައެއްހެން ތިބެގެން، އަދި ިމ 

ުށް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މުސާރަދޭ ބައެއްހެން ތިބެގެން ކުރަން ހެޔޮނުވާވަުރގެ ކަމެކޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑަކަ

މަސްުދވަސް ވަްނދެން ފަސްކުރާ ގޮތަުށް އެ ހުުަށހެޅުއްވި ހުުށަހެުޅއްވުމަކަުްށ.  8ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ އަނެްއކާެވްސ މި ބިލު 

އެހެންވިޔަްސ، މި ގާނޫނަކީ ަހމަގައިމު ވެސް ބޭނުންތެރި ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނު ނެތި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ހަމަަގއިމު 

ލާ ކޯޓުތަކުން އެ މީހުން ކޮންމެ ކޯޓެއް ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ކަންކުރުމަުށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. ވެސް ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބަ

ވީމާ، ިމއަދުން މިއަދަުށް ވެްސ މި ފާސްކޮުށް، ތަސްދީުގކޮުށް، ޢަމަލުކުރަން ފަުށާ ގޮތަުށް ާފސްކޮުށްދެްއވުމަުށް އަުޅގަނުޑ 

ަނުށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ހަމަގައިމު ވެސް މިތާނގެ ެމޖޯރިޓީއަުށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރާއްޖޭެގ ޖިނާޢީ އިޖުާރއަތުގެ ބިެލއް ފާސްކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުރާތާ އަހަރުތަެކއް 

ުޅގަނޑުމެން މި ތިބެނީ. ވެއްޖެ. އާ ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށީއްސުރެ މި ބިލު ވުޖޫދަުށް އައުމުގެ އުއްމީުދަގއި އަ

އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން އެންމެ ފަހުން މި ބިލު ފާސްވެގެންދާނެ ދުވަހަކަުށް މިއަދު ާވނެތީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އްގެ ދަުށުން ނޫނީ އަދި ކަނޑައެޅިަފއިވާ ޕްރޮސީޖަރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން އެބަޖެހޭ.

ކުރުން ޮއވެގެެނއް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އަލަުށް ބަލައިގަތް ޤާނޫނުައސާސީާއއި ޝަރީޢަތްކުުރމާއި، ޙުކުމް، މާއިތަޙުޤީޤުކުރު

އިމުކުރުމަުށް ޓަކަިއ އެންމެ ލުތަާކއި، ިދވެިހރާއްޖޭަގއި އާ ޑިމޮކްރަީސއެއް ޤާއެ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ކަނަޑެއޅިފައިވާ އުސޫ



46 

 

މާޔަތްކުރުމާިއ، ކުުށުން ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ މީ. ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތަްއ ހިކީ މުހިއްމު އެްއ ދައުރެްއ އަާދުކރާނެ ބިލަ

ކުރުމަުށް ޓަކަިއ އިންޞާފުވެރި ގޮތަަކުށް ޝަރީޢަތް، ދޭތެރޭގައި ޢަދުލުވެރި އް ހިންގުމާ، އަދި އެ މީހުންނާތަޙުޤީޤުތަ

ކަމެްއ  ގޮަތުށް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަުށް ފެތޭކަނޑައެިޅގެްނވާ ަވކި އުސޫލުަތކަކާއި ހަމަތަެކއް ބައިނަްލއަޤްާވމީ މިންގަނޑުތަ

ބޮޑު  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަުކގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރު، އެންމެ ރަީއސް. ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި

އަދި ، ލުތަކާ ޅިފަިއވާ ހަމަތަކާއި އުސޫއެ މާއި، ކަނޑަޮގތަުށް ޝަރީޢަތްކުރުމާއި، ތަޙުީޤޤުކުރު ޝަކުާވއަކީ ދެފުުށް ފެންނަ

ގޮތަުށް އެ ނިޒާމު ބައްަޓންވެފައިނެތުން. މި ބިލު ފަރުމާކުރެިވގެން މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކުގެ މަްއޗަުށް ފެތޭ

ފަހުން އާޚިރުގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ބިލު  ވެސް މި ބިލަުށް ބަހުސްކުރެވުނު. އަޅުގަނޑު އުާފކުރަނީ ެއންމެ

ކަމަކަުށް  އިމުކުރާިއރު އެންމެ މުހިއްމުޑިމޮކްރަސީެއއް ޤާއަުޅގަނޑުމެން  ނެ ކަމަުށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ދާފާސްވެގެން

ބޮޑެތި ޝަކުވާަތއް  ކަމަުށް އެންމެ ން. ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤު ގެއްލޭރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރެވިފައި އޮތުވާނީ 

މީހަކު ޝަރީޢަތުަށް ހުުށަހެޅޭއިރު ކަނޑައެޅިަފިއވާ  އަިދ އެ ،އިރުޙަލާގަޔާ ނީ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މަދަ  އުފުލެމުން މި

 ފުުށް ފެންނަ މައްޗަުްށ ބިނާެވެގން ކަންކަން ދެތަކެއްެގ ހަމަތަކެއްގެ ަމއްޗަުށް ޕްޮރީސޖަރބަޔާންެވގެންވާ އުސޫލުތަަކކާިއ 

މީދުކުރަނީ މި ބިލުން ނެތުން. އަުޅަގނޑު ުއއްންކަން ރައްޔިުތންނަުށް ލިބިފައިނުވަތަ ުކރެވޭކަމުގެ ޔަޤީ ،ތަން ގޮތަުށް ކުެރވޭ

އަދި  ،ގޮތަުށް ވެސް  ިދއުމުން މިދެންނެވި ޔަޤީންކަމާއި އިތުބާރު ތަޙުީޤޤުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ކަންިހނގާފާސްވެގެން

އާއެކު ޖިނާީޢ މިނެ ކަމަުށް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަެވގެންދާ ގެ ނިޒާުމގައި ެވސްޝަރީޢަތްކުރުމު

އް ހިންގަން. އަދި މި ރިކުރުމުގެ ޕްރޮްގރާމުތަނޫނަުށް އަހުލުވެމި ގާޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޝާމިލުާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް 

ނީ ޢަތްކުާރ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް، ޔަޢުގޮތަުށް ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތު ަވކީުލންނަުށް ވެސް، ޝަރީ ފެތޭ ،ގޮތަުށް ޒަމާނު

ހަމަތަކުަށް  ތަކާިއ، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުސޫލުތަާކއިއަދި މި ޒަމާނުގެ ލޯ ލައިބްރަރީ .ފޯރުކޮުށްދޭން ޑިޔާރުންނަުށް ވެސްފަނ

އޭގެ  ންނޫނުގާން. މި ންތިޒާމުކުރަން އެ އުސޫުލެގ މަތީގޮތުަށް ވެގެންދާނެގޮުތގެ ކަންކަން އި ފުުށް ފެންނަޝަރީޢަތް ދެ

ޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ަމއްޗަުށް ަރއްިޔތުންގެ އިތުބާާރއި ޔަޤީންކަްނ އަދި މުޅި ޖިނާމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭނީ، ފުރިހަ

ވެެގން މި ގާނޫނާ ެއއްގޮތަުށް ތަބާ ، ނޫނަުށް އަހުުލވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ެވސް މި ގާާޝމިލު މުގައި އޮންނާނީ މުޅި މިކަ

އި ތަރުބިއްަޔތު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ޝަރީޢަތްކުރާ ބަޔަކަުށް ހަދައިެގން. އެކަން ކުރެވޭނީ ެއކަމަުށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާ

އިދާރާތަކަުށް ފޯރުކޮުށްދެވިގެން. ހޭ ބެ ފަރާތްތަކަުށް ފޯރުކޮުށްދެވިގެން. އެކަމަުށް ބޭނުންވާ ރިސޯސްތައް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކަމާ

ވުން. ން އެއަުށް ތަބާ. ހުރިހާ އެންމެއެްއގޮތަުށް ައކުރުން އަކުުރން އެއަުށް ޢަމަލުކުރުން ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއާ

ކަން ކަން ކުރާ ފަރާްތތައް ވެސް. މިރީޢަތްބޯލެނބުން. ރައްޔިތުން ވެްސ، ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްަތއް ވެސް، ޝަ

ނޫނަުށް ބޯަލނބާ ބަޔަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެވގެން. ދައުލަުތގެ ގާ، ޫނނަުށް އަހުލުވެރިއަޅުގަނޑުމެނަުށް ކުރެވޭނީ ގާ

ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަްއޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް ިއއްޒަތްތެިރ  ިދ ރައްޔިތުން ވެްސ. އެހެންީވމާ، މިއަ ،މުއައްސަސާަތއް ެވސް

ނޫނަުށް އަހުލުވެރިކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އީސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނު ފާސްކުރުމުގެ އިތުރަުށް މި ގާރަ
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ބޫލުކުރާެނ އްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަކުރަންޖެހޭކަމީ ރާއް ކުރަން. ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކެ މަސައްކަތްތަ

 މެދު އަޅުގަނޑު ަޝއްެކްއ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިގަބޫުލކުރާނެ ކަމެއްަކމާ ކަމެއް. ދައުލަުތގެ އިްސވެރިްނ ވެސް 

 ގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރާސިލުކުރެވޭީނ، އަޅުކަްނކަން އުއްމީުދކުރާ ގޮތަުށް ހާ ައޅުގަނޑުމެން މި އުއްމީދުކުރާ ،ކަންކަން

ނެ ނިޒާމެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރެވޭ ނޫނުގައިވާމި ގާސިލުކުރެވޭނީ ނަތީޖާތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ހާ

ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަުްށ ވެސް ހެދިގެން. އެހެންވީމާ،  ނޫނުަގއިވާނު ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތަކަކީ ގާނޫގާން. އިމުކޮުށްގެޤާ

ރާތްތަކުން މި ތަންފީޛުކޮުށްދެއްވާެނ ބެހޭ ހުރިހާ ފަ ެއީކ ކަމާ ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ދަުއލަތުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަޅުގަ

ގޮތަުށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ  އޮތް ނޫނު މިއަުޅގަނޑު އުފާކުާރ ކަމެއް. މި ގާ ދިއުމަކީކަމަުށް. މި ގާނޫނު ފާސްވެގެްނދާ

 އީސް. އިްއަޒތްތެރި ރަ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަދި ، ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ މިައދުގެ މިހާރު ދެކެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ޝުކު

 ،ނޫނީ އެކިެއކި ޕްރިންސިޕަލްތަކުން ވެސްއަދި ގާ، ބައިވެިރވެފަިއާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ނޫނުން ެވސް މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަުށް އަިނޔާކުރުމަކަުްށ ނޫނިއްޔާ ޠަބީޢީ ގާ، އަދި ނެޗުރަލް ޖަސްިޓސް

އެ ހަމަތައް އެ ުއސޫލުތައް ނެގެހެއްޭޓވަރުގެ ބޭބޭފުޅުްނ  ،ުފވުމަކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. ެއކަންއިންސާނޫނިއްޔާ ނާ

 ގޮތަކަުށެއް ެއކަން ަކން ހިނގާރަކާތްތެިރެވަވޑަިއގަންނަވާނަމަހީ މިއަދު އެސިސްޓަމުގައި ހައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖިނާޢީ 

ޮބުޑ  ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ކަަމކީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިމާވެފަިއވާ އެންމެހިނގުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިެގން

ިވ ަރއްވަން ިތއްބެކުޒާމު ނެގެހެއްޓުމަުށް މަސައްކަތްމައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނި

ފަސާދައިްނ މުޅިން ފޯވެފައިވުން. މިއީ  ،ކަމަީކ، ކޮރަޕްޝަނުން ގިނަ ަބއެްއގެ ނާޤާބިލުކަން. އަނެއްބޭބޭފުޅުންގެ، 

އުޅޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ.  ފެއް މިއަދު ވެސް ނުލިބި މި ހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް އިންސާޙަޤީޤަތުގައި ދިވެ

ނޫނެއް އައުމަކީ ވަރަުށް އުާފކުރާ ކަެމއް. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. ބެހޭ ޤާ ތާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނާ  ވަނީ ނޫނެއް މުހިއްމު މިހޭ މިފަދަ ގާބެ ތާނޫނިއްާޔ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ، ތެއްއިޖުރާއަޖިނާޢީ 

ގޮސް. ަރއްޔިތު މީހާ ނެތޯ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންުކރަމުން ދާފުލުހުންނަުށް ކިހާ މައްަޗކަުށް ދެވިދުގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަްއ؛ މެ

ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މީހާގެ ހައްޔަުރގައި ކިހާ ދުވަހެއް ަވންދެން ބެހެއްޓިދާނެތޯ. ބަހައްޓައިގެން ކިހާވަަރކަުށް ތަޅައި 
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ވާނެ. ގައި ބަޔާންކުރެވެން ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭެނކަން މީ ޖެހެނީ. މިއީ އެންތޯ އެއްބަްސެވ، އިޢުތިރާފުވާންއަނިޔާކޮުްށގެ

ބޫލުކުރަން. ޕްރޮސިިކއުޓަރ ނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގަމިއަުށް ޙައްލެއް ލިބެންެޖހޭ ގާނޫނަުކންތުގެ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ

އެއީ  ؟ކުރަމުން ކިހާ މައްަޗކަުށް ދެވިދާނެތޯ ،ކުރަމުންހާވަރެއްގެ ބާރެއް، ޕްރޮސިިކއުޓުކުރަމުން، ޖެނެރަލަުށް ކި

އެރި ފަރާތެްއގެ މަްއޗަުށް ުށްތަްއ ކުެރވިދާނެތޯ. ހިތައް. ސިެލކްޓިވް ޕްޮރިސކިއުޝަންުށް އެނގެންޭޖނެ ކަމެއަޅުގަނޑުމެންނަ

ްއވުމުަގއި ކިާހވަރަކަުްށ ެއރި ފަރާތެއްގެ މަްއސަލަ ައނބުރާ ގެނެވިދާނެތޯ. ޙުކުްމ އިހިތަުށް، ދައުވާ އުފުލާފައި

ޙަޤީޤަުތގައި ިމއަުށް ބެލެންސް ކަނަޑއެޅުްނ  ،ްއތަކަުށް ޙައްލުުފ ވެވިދާނެތޯ. މިހިރަ ކަންތަނާއިންސާ، ެވވިދާނެތޯބަޔަސް

ީކ ެއއް މައުޟޫޢަބޮޑަުށް ބަހުސްކުރެވޭ  ދަނީ. އެންމެ ނޫނެްއ މުހިއްމުެވގެން މިމިފަދަ މުހިއްމު ގާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވެްސ . އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޢުޙަޤީޤަތުގައި ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން މި މައުޟޫ

ބޮޑު ބައެއް އޮންނަނީ ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސްއާ  އަދި އެހެން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސެގ އެންމެ

އެއީ މީހެއްގެ ފުރާަނ  ުށް ލިބިގެންވާ އެންމެ ބޮޑު ބާރު؛ކަމަުށް ޓަކައި. އަދި ދައުަލތަކަ ގޮތުން. އެކަންކަމުގެ މުހިއްމު ބެހޭ

އިންސާފު މިފަދަ  .މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، މީތި މި މުހިއްމު ވަނީމިކަހަލަ ލިބެނީ  ބާރު ވެސް މި ނެގުމުގެ

ހުރެގެން. މީހެއްގެ ފުރާނަ ނެގުމުގެ ބާރު ވެސް މި މުހިއްމުވަނީ މި ސަބަބުތަކާ  ކުރުންޤާއިމުވާނެ ގޮތްތަަކކަުށް ބައްަޓން

ދަނީ. ުނޙައްޤު ގޮުތަގއި ފުރާނަެއްއ  އިމުކުރުމުެގ މުހިއްމުވެގެން މިންސާފު ޤާ ކަްނކަމުގައި އި ދައުލަތަުށް ދޭތީވެ މި

ފަހުން ދިމާވި އެއް ކަމަކީ،  ލާއިރު އެންމެފެނިގެންމިދާ ކަންތައްތަކަުށް ބަލައިނަގާލެވިދާނެތީވެ. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް 

ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްގަލޮ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 5އަދި އެއަުށްފަހުަގއި  ،ޖަުލގައި  ެހްއޓުމަުށްފަހުގައި ެއއް ދުވަހުގެ މައްޗަުށް ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވިފައި ަހއްޔަުރގައި ބެމަޚްލޫފް

ވާ އުފުލާނެވަުރގެ އްޗަުށް ދަޢުއަންގަނީ އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ މަ  ދުވަހު ގޭ ބަންދުގައި ބެހެއްުޓމަުށްފަހުގައި ދައުލަތުން މި

ން ހުުޅވަިއގެން ހެއްކެއް ެވއްޓެންދެން އަނގައުޑު މަތި 7ހެކި ނެތީމާ ހެކި ލިބެންދެން މައްސަލަ ފޮނުވާލީ ކަމަުށް. 

 ކޮން އުސޫލެއްތޯ؟ މިއީ އިސްލާމް  ެވއްޓިއްެޖއްޔާ ދަޢުާވ އުފުލަން. މިއީ ކޮންހަމައެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ،ތިބެންވީ

 ތޯ؟ ދުނިޔޭގެ ހަމަތަކާ ގާްތކުރާ ހަމައެއް އްތޯ؟ ދުނިޔެ ިއންސާނީ ބުއްދިއާގާތްކުރާ ގޮތެ އި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާދީނާ

ތުގެ މައްޗަުށް އަޙްމަުދ ގެ މައްޗަުށް، ދައުލަމިއީ އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގާތްކުރާ ހަމައެއްތޯ؟ ހެއްެކއް ލިބެންދެން މަޑުކޮުށްލާުށޯ. 

ގޮތުގައި ހެކި  ޅުން ކޮމްޕެންސޭޓުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ދައުލަތުގެ ފަާރތުން ނުޙައްޤުބޭފު އުފުލާފައި އެމަޚްލޫފް ދަޢުވާ

 އަދި އެ ދިން އަދަބަުށް  ސް އިންޓެންޝަންގައި ހެކި ނެތި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ބަންދުކޮުށްފައި ބެހެއްޓުމާ،މެލިޝަ ،ނެތި

ފެންނަނީ.  ގޮތް މި ންގެ ދައުލަތް މިއަދު ހިނގާދޭންޖެހޭނެ ދައުލަތުން. އަޅުގަނޑުމެޓަކައި އޭާނއަުށް ޙައްޤު ބަދަލު 

ބުނަނީ  ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅީމަ މި ހައްޔަރުކުރުމަުށްފަހުަގއި އޭނާ އެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފަުށް ހައި ؛ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ނިހާނު

މިނަލް ކޯޓުން ކްރި ،އިސްތިޢުނާފެއް ނުކުރެވޭނޭ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މީހަކު ދޫކޮުށްލައިފިއްޔާ

ހުުށަހެޅޭ ދަންވަރު ކޯޓު ހުޅުވަިއެގން. މީހަކު ހައްޔަރުކޮުށްފިއްޔާ  ުތގެ ފަރާތުން އެބަ އިސްތިޢުނާފަުށްދޫކޮުށްލައިފިއްޔާ ދައުލަ
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މިކަހަަލ ، އެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިއީ؟ އެހެންވީމާ ހުުށަނޭޅޭނޭ. ކޮން ހަމަ ދެން އެ ބުނަނީ ިއސްތިޢުނާފަުށް

އެއާއެުކަގއި މިހާރު ހިނގާ އަެނއް ކަމަީކ، އެންިޓ ހޭ އެޑްރެްސކުރެވެން. ެދން ހަމަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެކަންތައްތަކަުށް އަ

އަމާޒުކޮުްށގެން ހަދާފައި  ންނަނީ އެއްކަލަ ޓެގު އެުޅވުުމގެ ކަންަތއްތައް. ޓެރަރިސްޓުްނނަުށްއޮ  ޓެރަރިޒަމުގެ ޯލގެ ދަުށުން މި

ނެރެނީ. ގޭންގު ކުުށަކީ އަދި ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެްއ  ގެ މަްއޗަުށް މި ައމުރު މިނޫނެއް. ގޭްނގު ކުުށްތައް ކުރާ ކުދިންއޮތް ގާ

ހަދާފަ. މީތި ވެްސ  ނޫނެއްުޅވުމުގެ ބާުރ ދީފައި އޮންނާނީ ގާނޫނޭ. ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލަކީ ަވކި ޢަމަލެއް. އެއަުށް ެޓގު އެ

 ކުރަނީ މުޅިން އެެހން...މި އެޕްލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

صحبه وعلى آله و الم على أشرف األنبياء والمرسلين،الة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب  . حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ތުގެ ދިރާސީ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގެ މައްޗަުްށ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަދާ  މި އާދެ! މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުން .أجمعين

އެފަދަ ގާނޫނަކަުށް ރާއްެޖ  ،ނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އެފަދަ ބިލަކަުށް ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާކަމުަގިއ ވަނީ

ތަކީ ކޮބަިއކަން ވަރަުްށ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލެއް. މިއީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަވެއްޖެ.  ކުރަމުންދާތާ ވަރަުށް ޒަމާންއިންތިޒާރު

ނޫނެްއެގ ލުތަކެއް ވެސް ކުރަމުން އެަބދޭ. ގާނޫނަކުން ގާޢަމަފުކޮުށް އެނގެން އެަބއޮތް. އިޖުރާއަތްތަެކއް އެބަހުރި. ސާ

ނޫނަުށް އެ ގާޫނނެއް ހަދައިގެން އަދި ގާ، ނޫނެއް ހެދުނީމާގާ ގޮަތކަުށް ގެންދިއުމަުށް ަޓކައި  އިަގއި މިކަން ވަކިސިފަ

އަހުލުވެރިކުުރަވއި މި ، ގުޅޭ ބޭބޭފުޅުން ތަމްރީނުކުރުވައި ކަމުގެ މާހިރުން ނުވަތަ އެކަމާ  ޢަމަލުކުރަން ފަުށައިގެން އެ

އޮންނަނީ.  ޖެހުން މިވެސް އެކަމަުށް ފާުޑކިުޔމާއި ހަޖޫތަކަުށް ވަގުުތކޮެޅއް ބޭނުންވީމާ ކަންތައް ނޫނަުށް އަހުލުވެިރކުރުަވއި މިގާ

ނޫނު ދުވާލަކަުށް ބަެއއް ނޫން. އިންާސނުން ހަދާ ގާ މާކަ ަވރުގަދަ ،އިންާސނުންނަކީ މާކަ މޮޅު ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

އޭނަ ދާނީ އީ އަބަދުވެްސ އިންާސނާ ތަޖުރިބާކުރަމުންއި އޮންނަ ެއއްެޗއް. އެ އިރުއެރި ކޮންމެ ދުވަހަކީ ބަަދލުކުރަންޖެހިފަ

 ބަލަމުން މި ުމންދާ އެްއޗެްއ ގޮުތގަިއ އަބަުދވެސް މި ގާނޫނުނޫުނގެ މައްޗަުށް އެކަނި ތަޖުރިބާކުރަހެދި ގާނޫނަކާިއ އެ ގާ

ބަދަލެއް ގެަނއުމުގެ ޒާުތގައި އެއަުށް އެްއވެސް އޭގެ  ދަނީ. އެހެނެއް ނުވާނެ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތެއް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ

ެވގެންދާއިުރގައި  އަުޅގަނޑުމެްނގެ ގޮުތގައި، ތް އެއްެޗއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންއިޚްތިޔާރެއް އެްއވެސް ފަރާތަަކުށް ދީފައި އޮ

މިވެިނ  .އަުޅަގނޑަުށް އަުޑއިިވއްޖެ ،ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ގެން ހިނަގއްޖެކީެވސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފާޑު ދެންމެގައި

ެހއްކެްއ ލިބެންދެންނޭ.  ،ގޮތުން ވާހަކަެދެކވި ބެހޭ ނި ހެއްަކކާއި ެއވެނި ހެއްކަކާޙްޤީޤަކަުށް ހައްޔަރުކުެރވި، ިމވެމީހަކު ތަ
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ކަމުަގއި  ފަދަ ގޮަތކަުށް ވާހަކަެދއްެކވި އެފަދަ ޒާތުެގ ވާހަަކެއއް ރައްޔިތުންނަުށް ޮއޅޭ، އުޭޅ ވާހަަކއަކީ  ދަންނަވަން މި

ބޮޑު ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެއް ކޮުށްަފއި، އެ ުޙކުމަުށް  މެއް ނޫން. ެއއަުށްވުރެ މާ އަޢުލާކަންވީނަމަވެސް ެއއީ ެއގޮތަުށް އޮތް ކަ

އޭަނ  ،އޭނައަުްށ އެ ޝިފާ ލިބިފައި ،ެއކަމުގެ ޝިފާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި، އެއީ ވަކި ޮމޅު މީހަކަުށް ވާީތވެ ،ގޮންޖަހާފައި

ޖެހި، މީހާއަުށް އޭނަ ޖަލުގައި އޮންނަންމެތި ރައްޔިތު އެންމެ އާަދިއެގ ނިކަ ،ދީފައިތަކަުށް އުޅުުމގެ ފުރުޞަތުބޭނުންހާ ގޮ

އޭނަ ެއއްެވސް ކަމަކާ ުއޅޭނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ ގޮަތކަުށް ަބޔަކު މީހުން ކަންކަން ކުރަމުންގެންދާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. 

 މި، ވެރިކަން. އެހެންވީމާ އި އިންސާފުއާިއ އެއްކަލަ ދެރަ މީހާގެ މަްއަޗުށް އޮތް ހަމަހަމަކަމާކޮބައިތޯ ެއއްކަލަ މޮޅު މީހާ

ކުން. ިދއުން. އިްނސާފުން ބޭރުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ެއއީ ހަމައިންނެއްޓިގެންޒާތުގެ ވާހަކަތައް ެދކޮޅުނުޖެހޭ ގޮތަކަުށް ދެއް 

ދަންނަވަނީ.  ަޝރުޢީ ޙުކުމެއް އޮތް ކަމެްއގެ މައްޗަުށް ކަނޑައެިޅގެން ދެކޮުޅހަދާ ވާހަކަ މި ުށްފައި،މިއީ ޝަރީޢަތް ކޮ

ޭރގަިއ ތަޙްޤީޤުގެ ވާހަކަ ތެ، އިޙުކުާމ ދޭތެރޭގައި ވާަހކަނުދައްކަ ފަހުގައި އެ  ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެއް ކުރުމަުށް، ންވީމާއެހެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ  މަކީ އެއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ދެކޮޅުނުބަލާ ވާހަކަދެއްކު ގެދިމާވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އޭ 

 ހުރި. ކަން ކުރަްނވާނެ ގޮތްތަެކއް އެބަމާ އެީކގައި ކަންވުޖޫދަުށް ައއު ތުގެ ބިެލއްއައިޖުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ިސކުންތު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  55ބާކީ މިހާރު އަުށް އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވަން.  ބެހޭ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ ވެސް މިއާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ދެވަނަ

ނޫނު ފާސްކުރުމުން ލާނަން މި ގާއިންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް ކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއް އޮތީ. އެހެ

ެވސް އެއް މުޅި ރާއްޖޭގައި  ،ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެކި މީހުންނަުށް އެކި ޮގތަުށްއަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މިހާރަުށް 

ތު ބިލުެގ ސަބަބުން. އަކުން އެންމެންގެ މެދުަގއި ޝަރީޢަްތކުރެިވގެންދާނޭ ކަމަުށް ޖިނާޢީ އިޖުރާޔައުސޫލަކުން، ެއއް ހަމަ

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މައްޗަުށް އޮންނާނީ ލީގަްލ  ،ގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންގެ އިތުބާރު ޝަރީޢަތުގެ މަްއޗަުށްއާދެ! އަޅު 

ކޮންސިސްޓެންސީެއއް ދެމެހެްއޓިގެން. މި ގާނޫނު ެއކަމަުށް ފަހިކޮުށްދޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ެއކި ގޮތަުށް 

އޮނިގަނޑު  ގާނޫނީ ،ކާނެ ޖާގަ މިހާރު ހުޅުވިފައި އޮތީމަ. އެ ގާނޫނުތައް ަބރާބަރަުށްދެްއކެވެނީ އެފަދަ ވާހަކަދައް  އެކި ވާހަކަ

އެްއގޮތަުށްތޯ ނުވަތަ ގާނޫނުން  ޭރގައި އެކަން ކުެރވެނީ ގާނޫނާދޭތެ އާފުރިހަމަވީމަ ދެން އެންމެންނުަށް ވެސް އެނގޭނެ ތިމާ

މް ހުޔިތުްނގެ މެދުގައި އޮތް ޝަްއކާ ވައި، ރައްމިހާރު މިއޮތް ނުތަނަވަސްކަމާ  އިރާްއޖޭގަ، ވީމާ ބޭރުގައިތޯ. އެހެން

 ފިލައިގެންދާނެ މީގެ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ލޫފަުށް.ޚްއަޙްމަދު މަ މެންބަރު

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޚްާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަދާއި ގަލޮޅު ދެކުނު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދުމެންނަުށް ފަހަރުގައި ދޫނިދޫ 

ަޑއިނުގަންަނވާީތ ކުޑަޮގޅިެއއް ކަހަލަ ތަނެްއގަިއ އެންމެ ދުވަހަުކ ެވސް މީހަކު އޮތުމަީކ ކިާހވަރެްއގެ ކަމެއް އެނިގވަ

ވި ފަހުމީ އެ ފާހަގަކުރެއް  ދެންމެ އަުޅަގނޑުގެ ކުރިން މިތާަގއި އިމްތިާޔޒް ކަންނޭނގެ އެކަހަލަ މޭރުމަކުން އެ ވާހަކަަދއްކަނީ.

ނެއްކާ ގެންދަނީ. ހަމަ ވަދެ ގަަދބާރުންނޭ އަ ،ރީނާއެއް ނެތި މިސްކިތެއްގެ ެތރޭގައި އިންދާގަ ގޮތަުށް، ެއއްެވސް ހެއްކެްއ، 

. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު މީގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު ހައިކޮމިޝަން، އިންޑިއަން ަހއިކޮމިޝަްނ އޭ ކިޔާފަޖެހީ

. އޭރު އެތާ ެތރެއަުށް ވެސް ގޮސް ފުލުހުން ވަދެ ހައްޔަުރކުރި މަންޒަރެއް ތަން ތެރޭގައި ވަރަުށް ގިނަ ުދވަހު އިންނެވި

ރުމަތްތެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެާތ ހުވުރެ މާ  ަރއީސް ާޔމީނަުށް މިސްކިތަކަުށް އޮތް ސަރުކާރަުށް، މިއަދު މި، ފެނޭ. އެހެންވީމާނު

އްލެއް ޙަޖެހޭ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަުށް ނުއެހެންވީަމ، މިކަހަލަ ތާކުންތާކު. ވެސް ހައިކޮމިޝަނެއް ތެރެއަުށް ވަދެ އިންނެވުން

 ގެ ާދޅުވިހެން މިހާރު މި ވާހަކައެއް މި މަޖިލީހުއިނގޭތޯ. އެތައް ދުވަހެއް، އެ ވި ކުރަންލިބޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުްއމީދު

ހުރި މި މަޖިލީހުަށް އަުޅގަނޑު ހަނދާން އެބަ ބިލުގެ ވާހަކަ ދެެކވެތާ ކިތަްނމެ ދުވަހެއް. ގެތު އަތެރޭގައި ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ުށަހެޅިން ޗުއްޓީއަުްށ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު ހު 17ޗުއްީޓއަުށް، މިދިޔަ ދައުރުަގއި، މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި، 

ތަުނގައި އެިކއެިކ ބޭބޭފުޅުން ހަޖޫޖެހުމާއި މަލާމާތްކުރުން ވެސް  ނުގޮސް މި ބިލުތައް ނިންމަން. އޭރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި

މަސް ފަހުން.  8 އިރުމި ފާސްކުރާ ،ތަނަުށް އައިްސ މި ވާހަކަދެކެވޭއިރު  ހިނގި. އެކަމަކު މިއަދު މި ބިލު އަނެއްކާ މި

މިީއ  ރުން.ޔާދީ، ޖެއްުސންކޮުށް، ގޯނާކުއަދިެވސް އެިކއެކި ގޮްތގޮތުން ސިޔާީސ ފަރާތްތަކަުށް އަނި؟ ކީކޮބައިތޯ ބޭނުމަ

 ޙަޤީޤަތަކީ. މިކަންކަން މިހާރުން މިހާރަުށް ވަގުތުން ކުރަނީ. ައދި ޙަޤީޤަތަކީ އިނގޭތޯ މިއަދު މިގޮތަުށް މި ބިލު ނިންމާލި 

ެމއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިއިން އެްއެވސް ކަމަކަުށް ޝިފާއެއް ނެތް. ތެދުވެރިކަެމއް، އިޚްލާސްތެރިކަ ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

 ފަރުވާެއއް ނެތް. އަުޅގަނޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ުތގެ ބިލުގެ ވާަހކަދައްާކއިރު އަުޅަގނޑު ވެސް ފާަހގަކުރަން މިއީ އަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ކޮންމެ ރައްޔިަތކު  ،ވެހި ރައްޔިތުންމުވެފައިާވ ބިލެއްކަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ދިއްދައުލަތަުށް މިހާރު ވަަރުށް މުހި ދިވެހި

ނަކަުށް. ކޯޓުތައް އެބަ ވާންޖެހޭ ވަރަުށް އިންސާފުވެރި ތަ، މި ޖެހެނީ ކޯޓުތަކަުށް. އެހެންވީމާވެސް އިންސާފު ހޯދުމަުށް ދާން 

ްނ އިތުރުމީގެކުރަްއވާ ބަަޔކަުށް ވާންޖެހޭ. އެކު ޙުކުމް  ޟީްނ ވެސް ވަރަުށް އިންސާފުވެިރކަމާޤާކޯޓުތަުކގައި ިތއްބަވާ 

ވާތަްއ ޢުދުަގއި ކަންޮބޑުވުންތަެކްއ އެބަުއޅޭ ޖިނާޢީ ދަމިހާރު އަސްލުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މެ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނީ

ބައެއް ތަޙްޤީޤުތައް ނިމި  ،ކަންތައްތަކުަގއި. ެއގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން މި ،އުފުލުމާއި، ޙުކުމްކުރުާމއި

ތިބި ގޭބަންދުަގއި ވެސް. ގިނަ އަދަދެްއގެ ރައްޔިތުން އެބަނެތި ވަރަުްށ  ޙުކުމެއް ކުރުމެއް، ނެތި ޝަރީޢަތެއް ކުރުމެއް

 ތިން އަހަރު،  ދެތިބި. އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ހަމަ ކެނޑިނޭޅި ޝަކުވާތައް ލިބޭ. މެން ދާއިރާގައި ެވސް ހަމަ އެބައަޅުގަނޑު

ނެތި. އެއީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  އްވެސް ޙުކުމެއް ކުރުމެއްއަހަރު ވަންދެން ެވސް ބަެއއް ފަހަރު ގޭބަންދުގައި ބަހަްއޓާ އެ 

ޢީ ދަޢުާވ އިތުރުން ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤެއް ކުެރވިގެން ޖިނާުށް ބޮޑު ޭބއިންސާފެއް. ެދން މީގެވަރަ

ަގކުރަން. މިހާރު ބައެއް ޙުކުމްތަކުގަިއ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤެއް ނުކުރެވޭކަން އަުޅގަނޑު ފާހަ ވާނީއުފުލެން

އެ މީހަުކ  ،މި އަންނަނީ ފުރަތަމަ ތަޙްޤީޤެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ގެންކުެރވިމްގެ ދަޢުވާ ވެްސ އުފުލި، ޙުކުމްހަމަ ޓެރަރިޒަ

ތަން  މްކުރާފަހު ވެސް ބަެއއް ފަހަރަުށް ޙުކު ހެދުމަުށް ގެްނގުޅެ އެ މީހަކު ޖަލުަގއި ވެސް އެތައް ުދވަހަކު ،ހައްޔަރުކޮުށް

ދޭތެރޭ ވެސް ެއއް ހަމައަުކން، އެއް އުސޫލަކުން ކަން  ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނާ ،މިއީ ުހރިހާ ކަމެއް، އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ

އެދުެމއް. އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ބުނަން، ަރއްޔިތުން ވަަރުށް ބޮޑަުށް އެދޭ ދިއުން އެއީރެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖެހިގެންކު

އް ކަންތައްަތކުަގއި. ޖެހިފައި ތިބޭ ބައެްއ، ބައެއިންސާނުންނަކީ އިސްލާޙުކުރަން .ލާުޙކުރަންޖެހޭ އަސްލުގައިޞްބަދުވެސް އިއަ

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ  ލާޙުކުރަންޖެހޭޞްުތަގއި މިހާރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިގޮ ވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އްކޯޓުތަ ، އެހެންވީމާ

 ނިޒާމު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ގޮތުން މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ުތގެ ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާއަޖުރާއިއާދެ! ޖިނާޢީ . عليكم المالس  `. 

ންނަުށް ކުެރވެމުންދާ ައޅުގަނޑުމެތެރޭަގއި ޮއންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަކާއި ހަަމތަކެއް ކަނޑަެއޅުމަުށް ޓަކައި  ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ

މި މަަސއްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މިފަދަ ، މު މަސަްއކަތެއް. އެހެންވީމާއްވަރަުށް މުހި

ނުވަތަ ގާނޫެނއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިކަން އަބަދުވެްސ  ،އުސޫލުތަކަާކއި ހަމަތަެކއް

ވެސް ފާހަގަކުރަމުންދާ ކަމެއް. އެާއއެކު އަުޅގަނުޑ  މަތިވަމުންދާކަން އެއީ ައުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރިހާ އެންމެންކުރި

ދަީނ ގަނޑުމެންނަުށް މި ކަނޑަެއޅިގެންގުިޅގެން ައޅު ތުެގ ގާނޫނު އައުމާއަހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ޖިނާޢީ އިޖުރާ

އެފަދަ ތަޙްޤީޤުތައް ހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި އަދި އެކަުީށގެންާވ  ،އަުށްގެންދިއުމަުށް ަމގުފަހިކުރުމާއިޖިނާޢީ ކުުށުގެ ތަޙްޤީޤުތައް ކުރި

ވާތައް ހަރުދަނާ ޢުމީެގއިތުރުން އެފަދަ ދައަވަސް މިނެްއަގއި ކުިރއަުށްގެްނދިއުމަުށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން. އަދި 

ެވސް މީގެތެެރއިން އަުށްެގންދިއުމަުށް ބޭނުންވާ ުއޫސލުތައް ގޮތެްއގަިއ ެއކަުށީގެްނވާ ައވަސް މިނެްއަގއި ކުރި 

މިއާއެކު ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަްއ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ ދާނެކަން އަުޅަގނޑު ހަމަކަނޑައެިޅގެން

ސޫލުތައް ވެްސ އަދި އެކަުީށގެންވާ ައވަސް މިނެއްަގއި ހިންގުމަުށް ޓަކައި ބޭނުންވާ އު ،ވީހާވެސް އިންސާފުވެިރކޮުށް

ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ސިާޔސީ  އާ މީގެތެރޭަގއި ކަނަޑއެިޅގެންދާނެ. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ

ފަރާތްތަކުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުެރވެމުންދާ ހިނދު، އެފަދަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެސް މިފަދަ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއަުްށ 

ރެވޭ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަްއ ނުންާވ އިންާސފު ހޯދުމަުށް ޓަކައި އަންނަންޖެހޭ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ގަބޫލުކު އެ ބޭފުޅުން ބޭ

ހުުށަހެޅުންތައް  ޖެހޭ.ކުރަނިވި ފާޑުތަްއ ކިަޔން އެބަކޮުށްެދްއވަން. އަދި މިފަދަ ގާނޫނުތަަކުށް ބިނާޓްއުއެބަޖެހޭ ކޮންޓްރިބި

ކެއްެގ ނާމުތަކެއް އެ ފަރާތްތައެކަނި ތި ތުހުމަތުތަކަކާއި ބަދުހަމަ ،ނަމަ މަުށް ވަނީޖެހޭ. ކަމެއް އިސްލާޙުކުރާ ކަހުުށަހަޅަން އެބަ

ޅާކޮުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ އްލެއް ނާންނާނެ. އެއަުށްުވރެ ފުޙަކެއް އެުޅވުމަކުން އެކަްނކަމަުށް ްލާޒމުތައިއިސްތަުށިފުޅުަގއި ނުވަތަ 

ގަނޑުމެންެގ ވެސް ދެވެން އޮންނަ އެއްބާރުުލމެއް ދީގެން އަޅު  ގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހުރި

ކަމަުށް  ލާޙުުކރުމުގެ މަސަްއކަތްތައް އެ ޭބފުޅުންނަުށް އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ހުރިޞްޝަރުޢީ މަރުޙަލާ އި

ދޭން. އަުޅގަނުޑ އްބާރުލުންޖެހޭ އެ މަސަްއކަތްތަކަުށް އެކޮންމެ ބިލެއްގެ ތެރެއިން އެބަ މިަފދަ ،ނަމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

އި ބޭުނންވާ މިފަދަ ގާނޫނުތަކާ އަދި އޮތީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކަ ގަބޫލުކުރާހިތް

ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވެްސ  ،ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހެދިގެންދާއިރުތައް އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ގާނޫނުލާޙުޞްއި

މިއާެއކު ކަމަުށް އެހީތެރިވެދެްއވަން. ހަމަޖެހޭ މިފަދަ ކަންުދމަުށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ެއބަހޯ އްލުޙަކަންބޮޑުވުންތަކަުްށ 

ުތގެ ގާނޫނެއް ނެިތގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތަފާތު އަޖިނާޢީ އިޖުރާ  ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަްނ ބޭނުންވޭ

އަުޅގަނޑަުށް މި ފެނިގެްނދަނީ މިފަދަ ބިލެއް ގާނޫނަކަުށް ވުމަުށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ  ެވސް ވާހަކަތައް ެދކެިވގެންދާއިރު

 ެއކު... ޔާމިއީ ހިތާމަ، ުށް ލިބިގެންނުދާކަން. އެހެންވީމާމަސައްކަުތގެ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ެއއްބާރުލުން ފުރިހަމައަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ބިލަކީ މި މަޖިލީހަުށް މި  ތުގެއަޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއާދެ! 

ފަހުން ވެސް އަހަރަކަުށް ވުރެ ގިނަ ދުަވްސ  ފޮނުވުނުކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަުށް  ،ދައުރުަގއި ހުުށަހެޅުނު ބިލެއް ކަމަުށް ވެފައި

އޮތީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދަކީ  މި އްސަން ނިމިގެން ތަޅުމަުށް އައިފަހު މި ބިލު މިހާރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއި ވުމަުށް

ނިމިގެްނ  ބަެއއް ޅީގައި ވެސް ވަަރުށް އުފާވެރި އުާފވެރި ުދވަހެކޭ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ހެނދުނުގެ ުފރަތަމަ ދަންފަ ވަރަުށް

އޮްތ ގައި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑަުށް ކޮުށްދިނުމުފު ޤާއިމުޞާުކުށުގެ މާޙައުލުަގއި ޢަދުލުއިން އެއާެއއްކޮުށްމި ދިޔައީ. ހަމަ

ބިލެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ ކަމަުށް ވަރަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަމުން އެތައް ތުގެ އަގޮންޖެހުމަކީ ޖިނާޢީ އިޖުރާ

އަނެއްކާެވސް މިކަހަލަ ބިލެއް ވުޖޫދުަށް  މި ސަރުކާރުން ،ވަންދެން ގޮސްފައި ވަނީ. މިހެން ވެފައި އޮއްވާ  ދުވަހެއް

މި މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުން ނިމިގެންދާކަމީ  ؛ގެ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މި ަދއުރު ،މި ތަޅުމުން  އްސި. ގެނެސް ގެނެ

ޤޫބާތު ޢުނޫނުލްޤާ ،ެނތް ގޮތުަގއި އްމުަގއި ައޅުގަނޑު ެދކެން. ަޝއްކެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ަވރަުށް އުފާވެރި ކަމެއް ކަ

އެއާެއކު ޖިނާޢީ . ހަމައެ ދަނީމިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން  ެވސްޤޫބާތަުށް ޢުުށް ބައްޓަްނކުެރވިގެން ޤާނޫނުލްއެްއގޮތަ ޒަމާނާ

ގޮސް ޯކޓުތަކަުށާިއ ހުރިހާ އޮތް ަޝއްުކ ފިލައިެގން ތުެގ ބިލެއް ައއުމުން އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ މިއައިޖުރާ

ދާނެ. ތަރައްޤީވެފަިއވާ ހުރިހާ ލުއިަތކެއް ލިިބގެން  ،ފަނޑިޔާރުންނަުށް ވެސް މަްއސަލަތައް ނިންމުމުގައި ފަޭސހަތަކެއް

ހަމައަުށް މައްސަލަތައް  ނުތަކުގެ ދަުށުން ފަނޑިޔާުރންނާކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ހެދިގެން އެ ާގނޫ އުމުތަކެްއގައި ވެސްޤަ

ދަނީ.  މި ކުރެވިގެންފު ޤާއިމުޞާދުލުއިންޢަރުޞަތު ހުޅުވާލެވިގެން ގޮސްފަިއވާތީވެ އެކަުީށެގންވާ ގޮތެްއަގއި ނިންމުމަުށް ފު

ިކެއިކ އެ އެިކއެކި ކުުށްތަުކގައި ،މި ވަނީ ްނ ވެސް ކަންބޮޑުވެސް، ހުރިހާ ރައްޔިތު އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން

ގޮސް ުކުށްކުރި މީހާއާއި އެ ކުުށުަގއި ޝާމިލުވާ ހުރިހާ އެންމެން ހަނދާންނެތޭ ފަހުން ޝަރީޢަތްތައް މަރުޙަލާތައް ދިގުލަމުން

މެދު ގިނަ ރައްޔިތުން  ގޮތަކާ ވާ އެކަންއެހެން އެ ޝަރީޢަތްތަކަުށް ޙުކުމް ކަނޑައެޅިގެންދާީތވެ. އެހެްނނަމަވެސް،  ،ބޭއްވި 

ގޮތަކީ، ފަނޑިޔާރުންނަުށް ވެސް އޮންނަ ފުރުޞަތުތައް  ވާ. ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއކަން ވާިޚޔާލެއް ނުަބހައްޓަކަުްށވެސް އެްއގޮތަ

 ގެންާވ މިންވަރަކަުށް އެ މީހުންނަުށް ވެސް އޮންނަ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަުށް ހުުޅވާލެވިފަިއވާ ދޮރުތަްއ ގާނޫނީ ގޮުތން އެކަުށީ 

ހަަގކޮުށްލަން ީވމަ ކަންތައްތައް ދިގުލަމުންދާަކން އަޅުގަނޑު ފާ ނެތީމަ ގޮތްތައް ހޯދަިއގެން ކުރަންވާ ކަންަތއްތައްހުޅުވިފައި

ފު ޞާދުލުއިންޢަތުގެ ބިލު ާވނީ ރާއްޖޭަގއި އަދާ ޖިނާޢީ އިޖުރާ މިއަދު ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ނިމިގެން މި، ބޭނުން. އެހެންވީމާ

އިން ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަުށް ވެސް ރަނގަޅު ޛަރީޢާެލވޭނެ އެންމެ ފަހި ދޮރަުށް. މީގެ އިތަނަުށް ހުޅުވަކުރުމަުށް މިހާޤާއިމު
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ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް ފު ޤާއިމުޞާދުލުއިންޢައަދި އެަކުށީގެންވާ ހަލުވިމިނެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެން  ،ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި

 ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުިރއްޔާ.  ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  ،މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއި

 ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ ނުދީފިެހން މި ބިލުގެ މައްޗަުށް ަވގުތު ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނުޑ ކުިރންވެސް ދަންނަވަމުންގެންދިޔަ

ުމެގ ން ފާސްކޮުށްގެން އެކަމިފަދަ ބޮޑު ބިލެއް ގާނޫނަކު .ޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ފާޑުިކޔާނެއަނެއްާކވެސް ހަމަ މިއަދު ފާ

ިފއޭ. ކޮުށް ނިންމައިގުތަސްދީ އި އް ނުދީ ވެސް މި ގާނޫނަކަުށް ހަދަފަރާތްތަކަުށް ަގވާއިދު ހެދުމަުށް ފުރުޞަތެ ޖެހޭގަާވއިދު ހަދަން

 ،ޮބޑު ގާނޫނެއް. މިއީ ެއއަުށް ޮކންމެ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުްނމެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުން ވެސް ،މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެޭހ ެޗއް. ައދި މިކަމުގެ މީހުން އެބަަގވާއިދު ހަދަންޖެހޭ ެއއް އި ރާ އިދާރާތަކުން ވެްސ ބައްަލވަކުއަދި ހުރިހާ ތަޙްޤީޤު

 6ުދވަހަކީ ނުވަަތ މަސް 8މިކަމަުށް އަހުލުވެިރކުރުމަުށް ، ރީނުތަކެއް ދޭން ވެސް. އެހެންީވމާތަމްރީނުތަކެއް ހަދަން. ތަމް

ގޮތުން  މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ .ޗެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދުވަހަކީ އެއީ ބޮޑު އެއް ހަރުއަ އެއްދުވަހަކީ ނުވަތަ މަސް

އް، ޤުރުއާްނ ތެ ސްގައަދި ނަމާދުކުރުމުގެ  ،ިކޔައިިފ. ވުޟޫނުކޮުށްވެސް މިސްކިަތކާއި އެމްބަީސއަކާ އަޅާ ވާހަކަދެްއކީމަ

ވިގެން ފިލަން ދުވެފައި ވަްނނަ ތަނަކަުށް މިސްކިތް ވެއްޖެ ކަމެއް ުކރެ ނެތި އްތެސްގައް، ދުޢާކުުރމުގެ ތެ ސްގަކިެޔވުމުގެ 

އެމްބަސީއަކަުށް ވަތް މީހާ ވެްސ  ؟ޙުރުމަތްތެރިކަން ތްކޮަބއިތޯ އެ ފަރާތުގެ މިސްކިާތ ދޭތެރޭަގއި އޮ ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

އަދާލަތު ޕާޓީން ިމ  ދެން މި ދަންނަވަނީ ތަޙްޤީޤެއްަގއި މިސާލަކަުށް .ެއއަުށްވުރެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމާ ރަނގަޅު 

މަ ެއ ހައްޔަރުކުެރވިގެންިދޔައި ،ބަންދުވެގެންهللا މްރާން ޢަބްދުޢި ،ކުކުރަްއވާ ބޭފުޅަމަޖިލީހުގައި މިސާލަކަުށް ތަމްސީލު

ުށް ކުުެށއް ލެއްަގއި އެ މީހެްއގެ ަމއްޗަހާއުޅޭ ވާހަކަައކީ އެްއވެސް  ވާހަކަ ތަފާތު އެކި މޭރުމުން ދައްަކވާ. ދަންނަވާލަން މި 

ނަމަ އެއަުށް  އެ ޙުކުމުގެ މަްއޗަުްށ ކަމުގައި ވަނީ ،ހިންަގއިގެްނ، އެއީ ޝަރީޢަތެއް ޮކުށްގެން ވީ އެއީ ތަޙްޤީޤުސާބިތު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ރަނގަޅަުށް އެނގެންޖެހޭ އެބަ.  ؛ތުގައި ކަނަޑއަޅާ ބަޔާންކޮުްށފައިބޯލެނބުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަ

ނަ ގޮތަކީ. އިްއޒަތްތެިރ ހޯދަން ދުވުމަކީ އެީއެއއް ނޫން އެކަން އޮން އްޝިފާއެމީހެއްގެ މައްޗަުށް ޙުކުމްކުރުުމން އެއަުށް 

މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރީގައި ވެސް ފެނިފަިއ އޮތް ހާދިސާއެއް. ތަްނކޮޅެްއ ވަރުގަދަ އިްއޒަތްތެރިައުކ  .ރައީސް

އޭނަ ދޫކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި  ،ަނމަ ވަނީ ނުވަތަ ުޙކުމެްއކޮުށް ނުވަތަ އޭަނގެ މަްއޗަުށް ސާބިތުވެއްޖެ ކަުމގައި ،ވަްއކަމެއްކޮުށް 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަުށް ަމސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރޭ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮުށްގެްނވާެނ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން 
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ފާއެްއ އްެދއް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަުށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އެއްެޗއް ޝިހަނުދޭ. އެއްވެސް  ދީން އެކަމަކަުށް ހުއްދައެއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އޮތީ ދިނުމަކީ ނުވަތަ ލުއިދިނުމަކީ އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގެން މި

 ނިމެންދެން އަޅުގަނޑަުށް ވަގުތު  އިދަންނަވަ ޘްުއޅެނީ. މި ހަދީ އް ދަންނަވާލަން މިޘެކިޔާ ނިމެންދެން އަޅުގަނުޑ ޙަދީ މި

ޤުރައިޝް ވަންހަިއގެ އަންހެނަކު ވަްއކަންކުރި. ވައްކަްނކުރީމާ  .ނުލާ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިްއވަ ދެއްވާތޯ އެދެން، މެދުކަނޑު

އަދި  ،މަޝްހޫރު ،ައކީ ެއއީ ތަންކޮޅެްއ ވަރުގަދަލާޢާއިެއއީ ޤުރައިޝް ވަންހަިއގެ  ،އޭނައަުށް ޝިފާެއއް ހޯދުމަުށް އެދި

ންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަުކ އެ ބޭފުޅު ،ނުވަތަ ވަންހައަކަުށް ވާީތވެ ،ވާީތވެ ބީލާއަކަުށްޤަލާއަކަުށް ނުވަތަ ާޢއިއިްއޒަތް ލިބިގެންވާ 

 ىصل   هللا رسولއެދި ދަންނަވަނީ ުއސާމާ މެދުވެރިކޮުށް  ވަްއކަންކުރީމަ ެއކަމަުށް ؛ވީމަ، އަދި އަންހެނެއްކުރެއް ވަްއކަން

ރައްވަނީ. ކު އަލައިހި ަވއްސަލަމަ ހަދީޡްهللا ސައްލަ ދެންނެވީމާ ކީކޭތޯ ރަސޫލުދަންނަވަނީ.  މި އަރިުހގައި موسل   عليه هللا

 ؟ނީކުރަްއވަދީޘްޙައާެދ! ކީކޭތޯ  ؟ކުރަްއވަނީޘްދީޙަ موسل   عليه هللا ىصل   هللا رسولދެންނެވީމާ ކީކޭތޯ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ميهف قرا سذإوا انك مهن  أ مكلبقمن  ينالَّذ كلها أمن  إ ،االن اسأيه  " لاقف بطتاخف امق م  ث  "للا   وددح نم د  ي حف عفشتأ"

ثم   "اهدي تعطقل تقرس دم  حم تنب ةماطف ن  أ ول للا   مايو ،د  اْلح هيلوا عامأَق ،يفعالض   ميهف قرا سذإو ،وهكرت ،يفرالش  

ންނަން އީސް، މިއީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިައދު މި ޒަމާނުގައި ފެްއޒަތްެތރި ރައި ،أمربهافقطعت يدها

 މިހާރު އެދި  އަުށް ޝިފާޢަތް އެދިްއަޒތްތެރިއަކަުށް ވާީތވެ އޭނަ އި މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ރީގޭ އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ގ. ކެނެ

 ޝިފާޢަތް  ،ނަ ދޫކޮުށްލުމަުށް މިއަދު އެދި ގޮވަމުންވާތީވެ އޭ މްރާނަކީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމުަށް ޢިސިްނގާ ޕާޓީއަކުން. ގޮވަނީ ބޮޑު

ކަނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ هللا އޮތީ  މި އިގެ މާަނއިގަ ދީޘްޙަމި ދެްނނެވި  އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެންމެގައި އެދި ޮގވަމުންދަނީ. 

ާބ ޠުތެދުވެވަަޑިއގެން ޚު ކަލޭެގފާނުދެން އިތުރު އެ  ؟ހައްދުތަކުގެ ތެެރއިން ހައްެދއްަގއި ޝަފާޢަތްތެރިެވވަަޑއިގަންަނވާނީތޯއޭ

ކުރެއްީވ ކުީރގެ ުއްއމަތުގެ މީހުން ހަލާކުތިޔަ ބައިމީހުންގެ  !މީސްތަކުންނޭ، އޭ"ދެއްވި. ދެން ެއކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ. 

އަދި ެއއުރެންގެ  އޭ.ނުކަނޑާ ދޫކޮުްށލައްވަނީ އަތް ،ނަމަ ަވނީ ކޮުށްފި ކަުމގައިމާތް މީހަކު ަވއްކަންއެއުރެްނގެ ތެރެއިން 

. ދެން އިތުރު އެކަޭލގެފާުނ ކަނޑަނީއޭހައްދު ޤާއިމުކޮުށް އޭާނގެ އަތް ،ނަމަ ކޮުށްފިދެރަ ނިކަމެތި މީހަކު ވައްކަން  އިންތެރެ

މަތުގެފާނު ޠިއްމަދުގެފާނު ދަރިކަނބަލުން ފާޙަަހމަކަުށަވަރުން މު .ގަންދީ ވިދާުޅވަމޭهللا މާތް ،ެދއްވަނީގަދަައޑުފުޅުން ވިދާުޅވެ

އަންހެނާގެ ކަނުޑްއވާނަމޭ. އެހާހިސާބުން ދެން އެ ކަމަނާގެ އަތްޕުޅު ިތމަންކަލޭގެފާނު އެ ނަމަވެސް ކުރެްއވިވަްއކަން

  ...އްޒަތްތެރި ަރއީސްއިސް ދިޔަ. ކަނޑާލެުވނު. ވެ އަންހެނާގެ އަތް ކެނޑިގެންއެ އަދި  .އަތްކެނޑުމަުށް އަމުރުކުެރްއވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންަނަވން. އެހެންކަމުން، ގަާވއިުދގެ މަވީ. ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާ ނިމުނީބަރު ަވގުތު ހަމެން ިއްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ެއ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއިާވ ގޮުތެގ މަތީން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުންިތން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ 75

 ބިލުގެ  ތުގެއައިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޖިނާޢީ އިޖުރާމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އިްއޒަތްެތރިތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 



57 

 

ގެ ވޯުޓ ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ ވެްސ 1:30ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ޯވޓު މިއަދު ޔުން އިްއވަން. މި ބިލާ ގުޅޭ ވަނަ ކިތިން

 ދަންނަވަން. 

 އަުްށ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު (ބެހޭ ގާނޫނު ޢާއިލާއާ) 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު ، 7.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{7.2}

ްއޒަތްތެރި އިގައި  2016ްޕރީލް އެ 14ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ިދރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން އަލުން

ވާނީ ޕޯޓު ަމޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެއް މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރި

އްޒަތްތެރި . އިމުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ،އްޒަތްެތރި މުޤައްރިރުއިއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 

 އަރުވަން.މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 އަުށް (ބެހޭ ގާނޫނު ޢާއިލާއާ) 2000/4ންބަރު ާގނޫނު ނައާދެ! ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި `. ޝުކުރިްއޔާ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިވަީނ  ރިޕޯޓެްއ ތި  ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮުށް މިއަދު މިއިޖު  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު 

ްއޒަތްތެރި އިގެ މަޖިލީހަުށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ . އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ރައްޔިތުން ފުޅުމައްޗަުށް އަރިސްކުެރވިފަ ކުރި

ފަހުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން  ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް. އާދެ! މި ބިލަުށް އެންމެމުޙައްމަދު  ލަޠީފްޢަބްދުއްމެންބަރު 

ޖުތިމާީޢ ފަހު ޖަލްސާގައި ވަނީ އަލުން އަނެއްކާ އި ފަހު ދައުރުގެ އެންމެ މަސައްކަތް ނިމި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ

ނީ މި ވަ މަސައްކަުތގެ ައލީގައި މިހާރު މި އްވިންކަމުން، މިހާރު މި ދައުރުގައި ކޮމިޓީން ކުރެ. އެހެކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވާފަ

ޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލު ފަހަރު ވެސް އަ . އާދެ! މިވާލެވިފަްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ފޮނުއިލައި އި ރިޕޯޓު އެކުލަވަ 

 ހުޤްފި އި،ޒާ އެފެއާ  މިނިސްޓްީރ އޮފް ިއސްލާމިކް ؛މުގަިއވާބެހޭ ފަރާތްތައް ކަ  އަުށް އައުމުން އަުޅގަނުޑމެން ކަމާކޮމިޓީ

ނިވަރސިޓީތަުކގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓަުށް އެހުނު. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެ ލިބުނު އަދި ހަމައެހެން ޔު  އިއެކަޑަީމއާ

ތި  ނިންމައި ،ބިލު ދިރާސާކޮުށް ވަނީ ކޮމިޓީން އަލުން އަނެއްކާ މި މިހާރު މި ނަުށްގެ އަލީގައި އަުޅގަނޑުމެންމަޢުލޫމާތު

މަޖިލީހުން  އިކުރީގަ  ،ފަހަރު . ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުރީތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވާފަްއޒައި

އަދި  ިޚޔާލުފުޅުތަކާ ފައިވާްއޒަތްތެރި މެންބަުރން މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުަރްއވާ އިވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބުމުން

އަޅުގަނޑުމެން ރުގެ ތައް މިހާތްތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ވަނީ އެ ކޮމެންޓު ބައެއް އެހެން ފަރާ، ހަމައެހެންމެ

. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަާރކޮުްށ ހިމަނާފަ އިއިޞްލާޙުކޮުްށގެން ގެނައި ބަިއގަ

އެހެންކަމުން، . ިއއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވިފަ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްކޮުށް ދިރާސާކުރުމަުށްފަހުގައި މި ބިލު ވަނީ ގެނެވުނު

 ިއ،ފާްސކުރަްއވަކޮމިޓީން ެއކު  މި ރިޕޯޓާ ެއއްކޮުށް މަޖިލީހުން ގޮެތއް ިނންމުމަުށް ޓަކައި، އިއްތިފާޤުން ކޮމިޓީން ފާސްވުމާ 

ޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުއިރުގެ ފަރާތުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާ

ލީހަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުްށ ްއޒަތްތެރި މަޖިއިުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މި ( އަބެހޭ ގާޫނނުއާ ޢާއިލާ ) 2000/4
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ތުގައި މިފަދަ ކޮންމެ އެދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަީތން ހުުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަ ދެްއވުންއިނިންމަވަ

 .ޓުން ވަރަުށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްެދއްވާ ޓޭރިއެރެސް ކޮމިީޓގެ ސެކްވެ ދާއިުރގައި ންސައްކަތެއް ނިމިގެން ކޮމިީޓައކުމަ

ލިބިގެންދޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު މި  ުށްއަބޭފުޅުްނގެ ލަފާ ަވރަުށް ފުރިހަމައަދި ހަމައެހެންމެ، މަޖިލީހުެގ ގާނޫނީ 

ކޮމިޓީގެ  ،ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށްއިއަދި ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް  ،ފަރާތްތަކަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ހުރިހާ

ވަރަުށް ޮބޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ . ހިފާލީފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ދަންަނވަމުން އަުޅަގނޑު މިއި

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ްއޒަތްތެިރ އި ، ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއިއިގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއިޝުކުރިއްޔާ 

ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި  ްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، އިބު މުޤައްރިރަުށާއިނަ

ިސކުންތު.  31މިނެޓު  31ުށް ހުސްެގ ވަގުުތ. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަގަިޑއިުރގެ ބަ 1ލަ ވަނީ ޖުމުރިޕޯޓަުށް ކަނޑަެއޅިފައި 

 21މިނެޓު  3އަުށް އެމް.ޑީ.އޭ ސިކުންތު.  22 މިނެޓު 5އަުްށ ރީ ޕާޓީސިކުންތު. ޖުމްހޫ 45މިނެޓު  14އަުްށ އެމް.ޑީ.ޕީ

ފުރުޞަތު  .މިނެޓު 3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އި. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިްސބަތްނުވާ މިނެޓު ދެއަުށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ކަނޑިތީމުއަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(ހު

 ޙުސައިނަުށް. މުޙައްމަދު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

އިޞްލާޙުެގ  ބެހޭ ގާނޫަނުށް ހުުށަހެޅިފައިވާއާ ވަބަރާތުހޫ. އާދެ! ޢާއިލާ هللا މަތުޢަލަިއކުމް ވަރަޙް ސަލާމް`. ައއް

 ،ާލއިރުަގއިއިނެ ގޮތުގެ ެއއްަބސްވުން އެކުަލވަގޮުތން ޢަމަލުކުރާ ބެހޭ ހޯދާ މުދަލާ އިަކިއވެނީގަ  ތެރޭގައި ަކއިވެީނގެ ކުރިން 

 ލާ ެއއްބަްސވުމަކީ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާއިރުަގއި އެ އެކުަލވަާލއިއިލަން އެދޭ ބަޔަކު އެކުަލވައިއެކުަލވަ

 ަވއިކުރަން ހުުށަހަޅުއް)ުށ( އިތުރު ގެމަުށް މި މާއްދާއްބަްސވުމަކަުށް ވާްނވާނެ ކަެލވޭ އެ އެކުަލވައިއެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން 

ވަރަުށް ަރނގަޅު ހުުށަހެޅުމެއް ކަމަުްށ  މަކީހުުށަހެޅުއޮތް އިތުުރކުރަން ހުުށަހަޅުްއވާފައިެއއް ވަނަ ާމއްދާ އަުްށ )ުށ( 11

ހެން މީހާ ކައިވެނިން ބޭުރާވ އާއި ފިރި ކަިއވެިނވެެގން ތިބޭ އަންހެންމީހާ ،އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ކުރަން.އަޅުގަނޑު ފާހަގަ 

ދަލުން ެއ ަކއިވެީނގެ މު ؛ހިއްސާ ޢަދުލުވެރި  ،ލާ ހިނދުއި ނުވަތަ ކަިއވެނި ރޫޅަ  ،ކުެރވޭ ިހނދުނުވަތަ ވަރި ،ހިނދު

މީހާއަުށާއި ހެން އަން ؛ތިބި ދެ ފަރާތަުށް އިއެއް ކަިއވެނީގަ ހިއްސާމެރިަޓލް ޕްރޮޕަޓީން ޢަދުލުވެރި  ،ެއއްހިއްސާޢަދުލުވެރި 

، އާއެކީަގއިމިަގކުރަންޖެހޭ. ހަމަކަުމގައި ފާހަ އަުށް ލިބިދުނުމުގެ އުސޫލަކީ ވެސް ވަރަުށް ަމތް އުސޫލެއްންމީހާރިހެފި

ތެއްގެ ގޮތުަގއި މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުންދާ މަދު ޖަމާޢަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ބައި ؛ޖެހޭ ބައި މަދުއަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން
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ަލބިއްޔަތު ކަމުަގއި މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޤައުމުތަކުގެ ޣްގިނަ އަ ޤައުމުތަުކެގ ތެރެއިން ބައި ،ޤައުމުތަކުަގޔާއި 

ތައް ޒާމުތައް ނުވަތަ ޕްރޮޕަޓީ ރެޖީމުބެހޭ ނި ކައިވެނީގެ މުދާ ބެހުމާ ،ުށްމަން ބައެއް ޤައުމުތަުކަގއި މިފަދަ މުދާ ބެހުތެރެއި

ބަެއއް ޤައުމުަތއް މިހެންގޮސް  ތުރުކީ ، ންސް، މޮރޮކޯން، ިފލިޕީޤާއިމުކޮުށްފައި އެބަހުރި. ޭއގެެތރޭގައި މެލޭިޝޔާ، އިރާ

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ، މާޔަތާއިހި ، ރައްކާތެރިކަމާއި އެބަހުރި. އެއީ ގާނޫނުގެ ސަބަުބން އެ ޤައުމުތަކުަގއި ޢާއިލާތަަކުށް ލިބުނު

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަލަުށް މިފަަދ  ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި މި ،އްލުކުރެވުުނ މައްސަލަތަާކިއ އުފެދުނު މައްސަލަތަާކއިޙަ

 ނު މިހާރު ދެކެން. އަދި މި ގާނޫހަދާއިރުަގއި ބައިލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮުށް ުށްގާނޫނެއް ތަފްޞީލުކޮ

ފަހުން މި ގާނޫަނުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާ ގޮތަުށް.  ހުގެދުވައޮތީ ަހއެްއކަ މަސް އެކުެލވިފަިއވާ ގޮުތަގއި އަދި ކުރިއަުށް މި

ާވއިރުަގއި އިސްލާމީ ހައްދަ އި މި ގާނޫނު ބައްަލވަ ިއ،ަހްއދަވަ ތައްމަސްުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ަގާވއިދު ހައެހެންވީމާ، އެ 

ގޮތުެގ މަތީން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ވަރަުށް ބޮޑު ފުރުޞަތެްއ  ެއްއގޮތްވާ އުސޫލުތަކާ

މި ގާނޫނުަގއި  ،ކަަމކަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ ބޭނުންކުރައްވާނެ ކަމަުށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެއް

ކަންތައް  މުދާ ބެހުމާ ބެހޭ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމާއިރު  އެ ،ކުރެވޭ ހިނދުވަރި  ނުވަތަެލވޭ އިއޮންނަނީ ކައިވެނި ރޫޅަ މި

 އްޔާ ކޯޓުންޚިލާފު އުފެދިއްޖެ، ވިްއޔާ ނުވެިވއްޖެ ކަމަުށް ވަނީގެްނދަން ދެ ފަރާތަުށް އެއްބަސް ވާ ގޮތަުށްއެއްބަްސވުމުަގއި 

ވެސްޓަްނ  ކޮންސެޕްޓަކީ މަކީ ނުވަތަ މިބެހުމުގެ ާބރު ލިބިގެންެވއޭ. އާދެ! އަްސލުގައި ިމ މަފްހޫމިވެނި މުދާ މިވެނި

 ކަިއވެނީގެ ިނޒާމުތަކުގެ ތެެރިއން މޮޑެލްކުރެވިފައި އޮންނަ ބައެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ެވސްޓަން ކަިއވެނިތަުކގައި މި

ދެން އަލުން އިނުން އެއީ ދެން ވަރަުށް ނޯންނާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  .ކުރުމަުށްފަހުގައި ދެން އެ ވަރިވީއޮންނަނީ ވަރި

ިއސްލާމީ ކަިއވެނި މިއީ ވަރަުށް ވަުރގަދަ އުސޫލުތަެކއްގެ މަްއޗަުށް ބިނާުކރެވިފަިއވާ ވަރަުށް މުޤައްދަސް  ،އުސޫލުން އިސްލާމީ

މުޖުތަމަޢުގެ. ކަިއވެިނ  ،ުނވަތަ އިސްާލމީ ކައިވެންޏަކީ ވަރަުށް މުޤައްދަސް އިންސްޓިޓިއުޝަެނއް ޢާިއލާގެ.މުއައްސަާސއެއް

އްދަިއގެ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއި އަލުން އަނެްއާކ އެ ޢި އްަދއެއް ޮއވޭ. ރިކުރުމަުށްފަހުަގއި ޢި. ވައޮންނަނީ ވަރި މި ،އޮންނަނީ މި

ފަހަރުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮވޭ. ތިންވަނަ ފަހަރާ ހަމައިން ދެން  ދެ ކަމެއް. އެގޮތަުށް ދެ ފަހަރެއްގެ، އިނުމަކީ ވެސް އޮންނަ

ޮއންނަނީ. އެކަމަުކ މި ގާނޫނު  ފަހުގަިއ އާެދވޭ ގޮތަުށް މި ގޮސް އެހެން ަކއިވެންޏަކަުށް ެގންއެ ދެ މީހުން މުޅިން ވަިކވެ 

ގޮތެއްަގއިތޯ ނުވަތަ ކިހާ ބީރައްޓެހި ގޮތެްއގައިޯތ  ތިމާގެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބައްޓަންކުރެވެނީ މިދެންނެވި އުސޫލާ ިކހާ 

 ަވރިކުރަން ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅީމަ އެ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އިސްާލމީ އުސޫލު ބިނާކުރާ ގޮތުން

ނިމުނީ ކަމުަށް ހަދާލުން އެއީ މިދެންނެވި  ލާފައި ދެ މީހުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ހިސާބުން ދެންބަހައި ހިސާބުން މުދާ

ގޮތެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން  ފަިރތަކިހާ  ްއޗަުށް ބިާނވެގެްނވާ އުސޫލުތަކާއިސްލާމީ ކަިއވެީނގެ އިންސްިޓޓިއުޝަން ޭއގެ މަ

މަސްދުވަހުގެ  6ގޮތުން ލިބޭ  އިލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނަޑުށް ހީވަނީ މިކަމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރައްވާނެހެން މިކަމާ ބެހޭބަލަ

 6މިހެންގޮސް މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެން  ،ގަާވއިދު ހެދުމުގެ މަރުޙަލާއާއި ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާއި،ތެރޭގައި. ތަސްދީގު 

އޮތީ މި ގާނޫނުގަިއ  ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތަުށް މި ގާނޫނު. ދެން އަނެއް ކަމަކަުށް މިއޮންނަނީ  މަސްދުވަސް ފަހުން މި
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ެދޭވނީ މިދެންނެވި މައްސަލަެއއް ވަރި ރަޖިސްޓްރީކޮުށްޭދން ނުވަތަ ަކއިވެނި ޫރޅައި؛ ެއ ކަްނތައް އެބަބުނޭ މުދާ ބަހައި

 ދެ މީހުން އިނދެގެން އުޭޅ، ނެ ދިވެހި މުސްލިމުަގއި ހުންނާނިންމާފައޭ. ދިވެހިރާއްޖޭ  ޖެހިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މުދާ ބަހައި

 ކަިއވެނިަތއްދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެ މީހުން އިނދެގެން އުޅޭ  ދެ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގަިއވާ 

 ،ކަމުަގއިވާ ެއއް އަެނކަކީ ބިދޭސީ ،ވާކަމުަގއި  އެކަކީ ދިވެއްެސއް ؛ގެ ތެރޭގައި ހުންނާނެ ދެ މުސްލިމުންންނާނެ. ދިވެހީންހު

 ރާއްެޖިއން ބޭރުގެ އެތަންމިތާގަިއވާރާއްޖެއާއި އެ މީުހންގެ މުދާ  ،މީހާގެ މުދާ ރާއްޖޭގަާޔއި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި އެ

ނިފައި ހުރީ ބުނާ ބައިތައް ހިމެ މި ގާނޫނުގައި މި އިއޭގަ  ،އެހެންވީމާ، އެ މީހުންގެ އެ މުދާ ހުރީ ކިހާވަރަކަުށްތޯމީހުން. 

މީގެ  ވަހަކުންތޯ؟ކުރެވޭީނ ކިހާ ދުހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައިގެން ވަރި  މުދާބަހައި،، ަވޒަންޮކުށް ތޯ ބަލައިކިހާވަރަކަުށް

 3ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ގެ  32ކޮަބއިތޯ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ފެނޭ. އަދި ހަމައެއާެއީކގައި މި ގާނޫުނގައި ޕްރެކްޓިކަލިޓީައކީ 

ބަލާ  ދަރީންއަންހެން މީހާއަކީ ގެ ބަލަހައްޓާ،  އިއޮތީ. މީގަ ކޮުށް ލިޔެފައި މިސްލިޔެފައި އޮތްއިުރގައި ވަރަުށް ޖެންޑާ ބަޔަ

ުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ މީގެ ރަނގަޅު އިުރގައި އަކޮންިސޑަރުކރަންވާނޭ އޮތްދެން މިވެނި ގޮތަކަުށް ކަމުގައި ބަލާފައި، މީހާ

ގޮތަުްށ  އާއި ފިރިހެންމީހާ ވެސް ޝާމިލުވާއަންހެން މީހާ؛ ހިމެނިގެން ތިބޭ ދެ މީހުން  ަކއިވެީނަގއި، ބާރާތަކަުށް ވާނީ އި

މި  ،ގެ ބެލުމާއި ،ދަރީން ބެލުމާއި ؛ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް މި ޢާއިލާގެ ޒިންމާ އޮތިްއޔާހެން. ދެ މީހުން ކުރެ ލިޔެފައި

 ގާނޫނެއް މަވެސް، އެހެންނަ .އްުމ އުސޫލުން އަންހެން މީހާ. އާދާކުރި މީހެއްތޯކަންތައްތަުކގައި ކިހާ ޒިންމާެއއް އަ

ވެސް  ފާނެ ކަަމުށް ބަލާފައި އެ ަބއިއެ ަމސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލައި، ނަކު ވެސް އެ ވާޖިބު އަދާކޮުށްފާނެލިޔާއިުރގައި ފިރިހެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުްނ ވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ފެންނަނީ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަަކކީ ކަވަުރވާ ގޮތަުށް އޮންނަން 

ކުެރވެންހުރި  ކަމުގެ މައްޗަުށް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނައިކަންކުރުމަުށް ޓަކައި އެދު ހާސިލުކުެރވޭ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަގަސްތު

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ.  ކަންތައްަތކެއް ކަމުގައި، ކަންތައްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ ބަިއތަކެއް ކަުމގައި 

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ަމތުކުމް ވަރަޙްޢަލައި  ވައްސަލާމް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ނިޒާރަުށް. ޢަލީ މެންބަރު

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ާވޝަލްކޮުށް ަޙކީ މިީއ ަތންކޮޅެއް ކޮންޓްރަބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާ އާ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢާއިލާޝުކުރިއްާޔ އި 

ދީުނގެ ވާހަކަަތއް އެބަ ދެެކވޭ. އިސްލާމް  އެކިގޮތުން އެކި  އަދި މިއާ ބެހޭ .ވެސް  ގައި އުޅެނީ ަޕބްލިކު މިހާރު މި އިޝޫ މި

އަުޅގަނޑުމެން  އެހެްނީވމާ، މި ވާހަކަެކވޭ. ވާހަކަ އެބަ ދެ އެ  ،ވާހަކަ ވެސް ހުރި ވެސް ފުުށުއަާރ ކަންތައްަތކެއް  އިމީގަ
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އިތުރަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަުށް  . އަމުދުން ދީނާ ފުުށުއެރުންތަކެއް އެޅެންޏާފުޅާކޮުށް ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ މައްސަލައެއް މިއީ

މެންބަރު  އްޒަތްތެރިރިން ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ އި ދިރާސާކޮުށް ވިސްނަން ވެސް ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ެފުށުމުގެ ކު

އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނު  އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަުށްއަޅުގަނޑު އި، މުޙައްމަދު ވަޙީދަުށް

 ެދވެންޖެހޭނޭ އަދަބު އެ ކަމަުށް  ޖެ، ކޮންމެ މީހަުކ ވެްސ ަވއްކަްނކޮުށްފިއްާޔ، ކުުށެްއ ކޮުށްފިްއޔާވިދާޅުެވއް

ާތއީދު އެ ކުރަްއަވނީ ގާްތގަނޑަކަުށްހެން ހަމަ  މާ، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުން ވެސްއެހެންވީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިޔަްސ. 

އެކަްނ ކުަރއްަވއިފިްއޔާ ގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ވެްސ ަވއްކަންމިދެންނެވި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއި  ،މި ބޭބޭފުޅުން

އްމަދު ވަޙީދަުށް ޝުކުރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަނޑު މުޙައްމަދު ވަީޙދަުށް، އިއެ ކަމަުށް އަޅުގަ. ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް

ިރކޯްޑ  ،މި އިޞްލާޙަީކ ގެްނނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މި ރާއްޖެއަކީ ވަރި ގިނަ ؛ދަންނަވަން. މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙުގައި 

 ހާ. އަދި ގިނަކުރެވުނީމާ ނިކަމެތިެވދަނީ އަންހެންމީފަހަރު ވަރި ގިނަ ؛ެވވޭވަރި ،ވަރި ގިނަ ޤައުމަަކުށް ވެފައިއަދަދަކަުށް 

ވެސް ގިނަފަހަރު  ކުރާ އެއްެޗއްއެްއޗެއް ނުދީ. އަދި ގާނޫނުން މަޖުބޫރު ފަހަރު ކުދީންނާއެކު ދޫކޮުށްލެވެނީ އެއްވެސް

 ޢާއިލާ  ،ޖެހެނީ ކޯޓުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ދެމަފިރިޔަކު އެުކގަިއ މަސައްކަތްކޮުށްގެން  މި ހޯދައިދޭން

އެްއ ހިއްސާ ން ކޮންމެެވސް ހުރި ކުރިއެރުމެއް ވެއްެޖއްޔާ ޭއގެ ދިރިއުޅުމަުށް ހޯދިފައި ނިއްޔާނޫ ،ހޯދާ މުދާ އުެޅގެންއެުކގައި 

ބޭބޭފުޅުން  ދީނީ .ފަހަރަުށް ދީނުަގއި މިަކން އޮންނަ ގޮތަުށް ބަލާނީ ގިނަ އަުށް. މިހެންވާއިރު، އަންހެން މީހާ ލިބެންޖެހޭނެ

 ދޭތެރޭ ފުުށުއެރުމެއް އޮތިއްޔާ  ދީނުގެ ޝަރީޢަތުގައި މިއާމެއް އިސްލާމް ވާނީ ދީނީ ފުުށުއެރުދަްއކަމި ކަމުގައި ވާހަކަ

ލިބެންޖެހޭ މަޝްވަރާ ލިބިފައިހެން ވާނީ.  އިއަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މީގަ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

އަދި އެ  ،ވަަޑއިގެންެނވި މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުންމި ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ ިއސްލާމިކް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުެމން

. އެހެންާވއިރު، މި ކަމަކީ ނުކުެރވޭނެ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މަްޝަވރާއެއް ނުލިބޭ .ދެްއވިމިއަުށް ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ވެސް 

ދެްއވަނީ މިއަުކ ވަރާއެ ބޭފުޅުން މަޝް .ވި ބޭފުޅުންނަުށްއުނގެނިވަަޑިއގެން ތިއްބެ ގަނޑުމެން ބަރޯސާވާނީ ީދނީ ޢިލްމުއަޅު

އްބަްސވުން؛ ކުރެވިދާނޭ. ދެން ވިސްަނންވީ ކޮްނގޮތަކަުށްތޯޭއ މިކަން ކުރަންވީ. މި އެިމހެން މިކަން  ،ތޭ މައްސަލައެއް ނެ

ހެދޭ  އްޔާކުރެވޭ ދެ ފަރާތުން ބޭނުމިޝަަނލް އެއްެޗއް. ަކިއވެނިއީ އޮޕްދަންޖެހޭ އެއްބަްސވުން މިހަ ކަިއވެނީގެ ކުރިން

ޝަަނލް އެއްެޗްއގެ ގޮުތގައި އޮތިްއޔާ މިއީ މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫން އޮޕް ެއގޮތަުށް މި އެްއބަސްވުންއެއްބަްސވުމެއް މިއީ. 

އެހެން ކުރަން. އެ އެއްބަްސވުން ހަދައިފިްއޔާ، ެއއްބަސްުވމެއް ެއއްބަްސވެއްޖެްއޔާ ދެްނ އެއަުްށ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. 

މުދާ ބަހަން އެއްބަސްވެއްެޖއްޔާ ަކއިވެންޏަުށް  ކަިއވެނީގެ ކުރިްނވެސް އެ އެްއބަސްވުން ހަދާފައި ދެ މީހުން އެުކގައި ހޯދާ

ފަހު، މިދެންނެވީ ވަރިއަުށް ފަހު އެ މުދާ ބެހުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. އެއީ ދީނުަގއި ވެސް ހުއްދަކުރޭ އެއްބަްސވުންތަްއ 

ެއއްބަސްެވވޭ ދީާނ  އެއްބަްސވާން. ދީނުަގއި ކޮންމެހެން ހަދީޘުންނާއި ޤުރުއާނުން ސާބިތުކޮުށްގެން ނޫން؛ އެއްަބސްވުންތައް

ފުުށުނާރަންޏާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެްއބަސްވެޭވ. އެހެންާވއިރު، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ކަިއވެނީެގ 

ކުރިންވެސް ެއއްބަްސވުން ެވއްޖެއްާޔ، ެއއްބަސްވުެމއް ެވވިއްެޖއްޔާ، މުދާ ބަހަން އެއްބަސްެވިވއްޖެއްޔާ މިއަުްށ 
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ބަލަންޖެހޭނީ މީގައި އެަބއުޅޭ އިޫޝއެއް. ވަރިނުކުެރވޭ؛ މި އެއްަބސްވުން ހަދާފައި ޮއެވއްޖެއްާޔ  ޢަމަލުކުރެވިދާނޭ. ދެން

ވަރިނުކުެރވޭ މި މުދާ ނުބަހަނީސް. ރާއްޭޖގައި މިހާރު މުދާ ބެހުމުގެ އުސޫލުތަާކއި ަގވާއިުދތަކަުށް ބަލާއިރު މިސާލަކަުްށ 

އަހަރު ނަގައިފާނެ މި ބިން ބެހުމުެގ  3އަހަރު،  2އްތޯ މި ދަނީ. ބިމެއް ބަހަންވެއްޖެްއޔާ މީަގިއ ކިހާ ދިގު ޕްރޮސީޖަރެ 

ކަންތައްތަކަުށް. ނޫނިއްޔާ ހޯދާފައި ހުރި މުދާ ބެހުން. މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. އަމުދުން މި ޒަމާނުގައި މުދަލާއި، ބިމާިއ، 

މީހުން ވަރިނުވެ ތިންހަތަރު އަހަރު  ތަންތަން ބެހުމަކީ މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. ބިން ނުބެހިގެން، މުދާ ނުބެހިގެން މި ދެ

ތިބުމަކީ މިއީ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް. މިހެންާވއިރު، ޔޫރަޕު ތަންތާަގއި ުއޅޭހެން ދެ މީހުން ވަކިންނޭ މި އުޅެނީ. 

ންނަުްށ ދެ މީހުން އަނެންހެން ވަކިންނޭ މި އުޅެނީ. ދެން ވަކިންއުޅުމުގައި ދެ މީހުންނުށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަުށް ައޅުގަނޑުމެ

ހުއްދަ މި ދެވެނީ އެ މީހުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ުއޅެން. ފިރިހެން މީހާ، އެހެން އަންހެނަކާ ެއކު އުޅެން. އަންހެން މީހާ، 

އަހަރު ވަންެދން މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ ދެވޭ. އެހެންވީމާ،  4އެހެން ފިރިހެނަކާ އެކު އުޅެން. ގާތްގަނޑަކަުށް 

ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތކަުށް ބަލާއިރު މީަގއި އެަބއުޅޭ ަމްއސަލަތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވިސްނަންޖެހޭ 

އަޅުގަނޑު މިއަުށް ާތއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރިެވދާ އަންހެން މީހާ ނިކަމެތިވެ، ކުދިން ނިކަމެތިވެ ޢާއިާލއަުށް 

ނަުށް އެބަފެނޭ. މި މަންޒަރު އަބަދު މިހެން ދެކެދެކެ ތިބޭކަުށްނުޖެހޭނެ. ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން

ގާނޫނަުށް ވެްސ ގެެނވޭ ބަދަުލތަކެއް ގެނެްސގެން މިއަުށް ަޙްއލު ހޯދުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކުަށް 

 ކޭ. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑަުށް ާތއީދުކުރެވޭ އިޞްލާޙެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އާދެ! ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި އަޅުގަނޑަުށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތް ދެމަފިރިން ކައިވެނިކުރުުމގެ ކުރިން  11ފާހަގަކުރެވުނީ މިހާރުވެސް ާޢއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި 

ދުގައި، ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮުށްގެން ުއޅޭ މުއްދަތުގައި އެ ކަިއވެިނ އެއްބަްސވުމެއް އެއްބަްސެވވިދާނޭ ދެ މީހުންގެ ދެމެ

ބިނާކޮުށްފައި ދެން ދިމާވާ ގޮަތކުން ވަިކވާންޖެހިއްޖެ ނަމަެވސް ދެ މީހުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއެޅިދާނޭ. 

އެ ތަފްސީލުކޮުށްފަ. އިތުުރ  އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވުނީ، މިއަދު މި ފާސްކުރަން އުޅޭ އިޞްލާޙުަގއި މި އޮތީ ހަމަ

ގަާވއިދުތައް ހަދަންޖެހޭނޭ، މިވެނި އުސޫލުތަކަކުންޭނ، އިްސލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތީންނޭ ދެވޭ އެއްޗެްއ 

ދޭންޖެހޭނީ. އެއްވެސް ހާެލއްަގއި ނުގަބޫުލގަިއ، ނޫނީ ދެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގަިއ، ނޫނީ ފިރިމީހާގެ ނުރުހުމުގައި އަނބިމީހާ 
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ރިެވގެންދާއިުރ ފިރިމީހާގެ ުނރުހުމުގައި ވެސް ުނގަބޫލުަގއި ވެސް އޭނަެގ އަުތގަިއ ހުރި މުދާތަކެއް އަނބިމީހާއަުށް ދޭ ވަ

ވާހަކަެއއް ނޫން އަސްލުގައި. އަޅުގަނޑަކަުށް ފާހަގަެއއް ނުުކރެވޭ. އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަވީ ެއގްރިމެންޓެއް ކުރެވިަފއި އޮތް 

ބަންވާނޭ. ެއގޮތަުށް ބުނެވިަފިއ މި އޮތީ. ދެން އެ އެގްރިެމންޓް އޮންނަންވާނީ އިސްލާމީ ނަމަ، އެ އެގްރިމެންަޓކަުށް ޯބލަ

ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ ެއއްޮގތަުށޭ. އެގޮތަުށް ފާހަގަ މި ވަނީ. ދެން ހަމަ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، 

ހީވަނީ ޢާއިލާތައް ރޫޅުުމން އަންހެނުން މި ދަނީ ފަގީރު  އަސްލު މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް އަންނަންޖެހުނީ ވެސް އަޅުގަނޑަުށް

ހާތަލަުށް. އަދި ކުދިން ވެސް ަފގީރު ހާލަތަުށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުުމގެ ގޮތުން އަސްުލގައި ީމގެ 

ސްެވވިފައި ޮއވެދާނޭ. ދެން ކުރިންވެސް ޢާއިާލއާ ބެހޭ ގާޫނނުގެ އޮތް އެްއޗެއް މީ. ދެ މީހުންނަުށް އެއްބަސްވުެމއް ެއއްބަ 

އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންެޖހޭ މިހާރު ކުރެވިފައި ހުރި ިގނަ ކަިއވެނިތަކެްއަގއި މި ެއްއބަސްވުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، 

 އެަކއިވެނިތަުކަގއި މިކަމަކަުށް ޙައްލު ލިބިގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ނަމަ، ވަރިވާންޖެހިއްޖެ

 ހާލަތެއްގައި ކޯޓުން ޤާޟީ ބަްއލަވަންޖެހޭނޭ މި އޮތީ މުދާ ބެހުމަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް.

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދު ވަޙީރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަތުލުސްދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އަމިއްލަ އެދުމުގެ ކުރިަމތީގައި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ 

ތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް ދީނީ ވާހަކަ ދެއްކުަމކީ އެއީ ނެތް ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ެފނިގެން މި ދިޔައީ. އިްއޒަ

ޢިލްމުވެރިޔަކު ވިދާޅުވެެދއްވާ! އެްއވެސް ހާލަތެްއގައި ވަރިނުުކރެވޭނެ ކަމަުށް، ވަރި ރަޖިސްްޓރީކޮުށްނުދެވޭނެ ކަމަުށް؛ މިީއ 

ޢަލައިހި هللا ކޮން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނޯންނާނެ. ވިދާޅުވެދެްއވާ! ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ

ْجعَة“ސައްލަމަ ޙަދީޘްކުަރއްވާަފިއ މި އޮންނަނީ ވަ އިްއޒަތްތެރި  ”ثاََلٌث ِجدُُّهنَّ ِجدٌّ َوَهْزلُُهنَّ ِجدٌّ الن َِكاُح َوالطَّاَلُق َوالرَّ

ރައީސް. މިގޮތަކަުށް ގާނޫނަކުްނ ނުހިފެހެއްޓޭނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަައީކ މިތާތެރޭގައި ގަބޫލުކޮުށްފާނެ 

ކަެއއް ވެސް ނޫން. މިއަދު މި ވަނީ މާއްދިއްޔަތަުށް ނަފްސު ހިސާރުކޮުށްފަ. އެހެންވީމާ، ނުބަލާނެ. ދެވަނަ ކަމަކީ، ވާހަ

އިޖުތިމާޢީ ބޮޑުސިންގާ ބަލިމަުޑކަމެއްގެ ތެެރއަުށް މި ގާނޫުނެގ ސަބަބުން އެބަ ވަދޭ. ކޮަބއިޯތ ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި، 

އަހަރު ނުފުރެނީސް އެ ކުއްާޖގެ ބިުމގެ ބައިން އެ ކުއްާޖއަުށް ނުދޭނެ ކަމަުްށ  18އްޖާ ނުވަތަ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫުނގައި ުކޑަކު

ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަ ަބއި. މި ހަދަނީ ބޮޑު މަކަރެއް. ދަރިން ލިބި، ދަރިން ބިކަވެ، ހުރިހާ ކަމެއް ދިަޔއިމަ ދެން އަލަުށް 

ކަމެތި ކުދިންކޮޅުގެ ަޙއްޤުތައް ދަމައިގަތުމަުށް ޓަަކއި ހެދޭ އަންނަ ބައިވެިރޔާއާ އެކީ ެއއްަބސްވުމެއް ހަދަިއގެން ެއއްކަލަ ނި
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ން ދުރުކޮުށްލިޔަސް މިއަކަުށް ޅުގަނޑަުށް ވަރިހަމަ ޕީ.ޕީ.ެއމުން ކަނޑާލިޔަސް، ޕީ.ޕީ.އެމު އަ ؛އެއްބަްސވުމެއް މީ. މިއަކަުށް 

އޮތީ. ެއގޮތަކަުށް  މިވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  32ޚިލާފަުށް ފުރަތަމަ  ނޑު ޯވޓެއް ނުދޭނަން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއަޅުގަ

ވަީނ  ވެސް އޮންނަނީ ވަރިކުރެވޭނެ. ހަމައެަކނި މައްސަލައަކަުށް އޮންނަނީ ބޭރުން ވަރިކޮުށްފި ކަމުގައިފެހެއްޓޭނެ. މިހާރުނުހި

މުދާ ބެހުމުގެ ކުރިން ާލހިކެއް ނޫނޭ ވަިރކޮުށްދޭކަުށެްއ.  ބުނަނީ ީކކޭ؟ ކުރުން އެކަނި. އެކަމަކު ީމގައި މިނަމަ ޖޫރިމަނާ

ވާ ނޫނީ މިކަުމގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔަކު ވިދާުޅވެބައްލަ  ޓްރީ ެވސް ކޮުށްލާކަުށް. ވިދާުޅވެބައްަލވާ ޝައިޚާ.އް ނޫނޭ ރަޖިސްލާހިކެ

ނުހިފެހެއްޓޭނެ. އެކަމަކު އެއްަކލަ ދީނީ މީހާ ވެސް އަމިއްލަ އެދުމުގެ ކުރިމަތީަގއި ނަފްސު  މިއީ ހިފެހެއްޓޭނެ ޙައްޤެއްތޯ؟

ޒާުތެގ  މި، މަކަރާއި ހީލަތާ، އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ދެއްކޭނީ މިކަހަލަ ވާހަކަަތކެއް. ދަންނަވަން މިހިސާރުކޮުށްފައި އޮތީމަ ދެން 

ފޭރިގަނެގެން ނުދާުށޭ ކީރިތި ަޔތީމުންގެ މުދާ ނުބައިގޮުތަގިއ  ،ކަންކަމުން ކުަޑކުޑަ ިނކަމެތި ދަރިން، މީހުންގެ މުދާ

 ނުވަަތ އެ  ،ކަމަކުން އަލަުށް އަންނަ ބަިއވެރިޔާ ން ހީލަތްތެރިނުބަިއ މަކަރަކު  ،ވަޙީކޮުށްފަިއ އޮތްއިުރގައި هللا ނުަގއި ޤުރުއާ

އެއްކަލަ ުކޑަކުޑަ ުކއްޖާ، ކިރުބޯ ކުއްޖާއަުށް ެވްސ  ،ތެރެައުށް ވަދެއަންނަ ބައިވެރިޔާ ައއިސް މީގެ މީހާ ވަރިކޮުށްފައި ދެން

ޖުތިމާޢީ ވަންޏާ ދެން އަންނާނީ އި ުށްކަމަ އޮތީ. އެއްބަސްވުެމއް ހެދޭ ބިލު ފަރުމާކޮުށްފައި މި އަނިޔާ ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަުށް މި

ރަނގަޅު  ޒާތުގެ އެއްެޗއް ހަދާ ދޫކޮުށްލީމާ މިއި ތަން ފެންނާނީ. މިފަދަ  ދަރިންތައް ނިކުމެ ރޮއިހޭރޭ ބަލިމަޑުކަން. ކުދިންގެ؛

މީހުންގެ އާއި އަނިޔާއާއި ެގއްުލމާއި ފަސާދަ، ނަމަ ވަނީ ކަމުގައިދައިގެން މިކަން މިގޮތަުށް ކޮުށްފިއެްއޗެއް ކަމަުށް ހަ

އިޚަކު ވިދާޅުވެދާނެ އް ިމއަކުން ނުފެނޭ. ިއސްލާމީ ޝަޙައްޤުތައް ނަހަމަ ގޮުތގައި ެކުއން ފިޔަވައި ެދވަނަ ެއއްެވސް އެްއޗެ

 ންނަ އެއްެޗއް. އެައކާއި މިައކާފަހު އަ . ތަރިކައަީކ މީހާ މަރުވުމަުށްތަރިކައަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފޭމީތި 

ވަންޏާ ކުންފުނި ހެދުމުގެ ގާނޫނެއް އެަބއޮތް. އި ަބްސވުމަކީ މިހާރު ވެސް ހެދޭ ކަމުގަފުުށުއެރުމެއް ނެތް. އެއް

ހުރިހާ އެއްެޗއް ހަދަންވީ ނޫންތޯ. އެކަަމުކ  ބެހޭ ގާނޫނެއް އެަބއޮތް. މިނެއް ެއބައޮތް. ކޮންޓެކްޓާ ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ގާނޫ

ތެްއ ވެްސ ކުރާނެ ގޮން ރަޖިސްޓްރީއެންމެ ުކޑަމިނު ރޭ ކޮން ގާނޫނަކުންތޯ މީތި ކޯޓުަގއިމީގެ ސަބަބުން މީތި ލާޒިމްކު 

 ..ާގނޫނުގައި. ކޯޓުން ރަޖިސްޓްީރުކރާއިރު ބަލަންޖެހޭނެ. ނެތް މިއަކު ބަޔާންކޮުށްފަެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 ުށް. ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުގައި ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ މި

 އެ ކަމުަގއި ވިަޔސް ވެްސ އަްތކަނޑަިއ، ކުރިއިގަންަނވާ ބަަޔުކ ަވއްކަންވަޑަ  ިއލާއަކުންމުޙައްމަދު ވަޙީދު ކޮންމެ ޢާ 
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ކުރި ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. ހަމަ ކާމިނީ ޢާއިލާއިން ވަްއކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީތީ ޝުކުރު

އްަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑަުްށ ްއވީތީވެ. އި ވިޔަސް އެކަން އެހެން އޮންނަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެ

އެކީގައި ކުރާ މީހަކު  ދެ ނިކޮުްށގެން ިތބެބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި އެއްަބސްވުމެއް އޮތަސް ނެތަސް، ދެ މީހަކު ކައިވެގަ

ލިބޭ  ންާދއިރު ހަމައެކަނި އެަކކަުށް އެމީހުން ވަކިވެގެ ނުވަތަ ހޯދާ މުދަލެއް ދެމަސައްކަތުން ބިނާކުރާ ިވޔަާފރިއެްއ، 

ން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އާއްމު ުއސޫލުގެ މަތީ، ދިޔުމަކީ ެއއީކީ އަސްލު އިންސާފެއް ނޫން. އާއްމު ގޮތެްއަގއިގޮތަުށް ެއކަން ެވގެން

ތެރޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓައި، ގޮތަކީ ިގނަ ފަހަރު އަނބިމީހާ ގޭ ވާ އަދި ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތާގައި ވެސް މި ،ވެސް

ކުރާެނ އަކަުށް އަމިއްަލއަުށް ނިކުމެގެންޮގސް ވިޔަފާރިހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ގޭަގއި އިންަނނީ. އޭނަ މިޓައި، ކުދިން ބަލަހައް

. ފިރިމީހާއަުށް ވަރަުށް ދަނީ ފަހަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ތަން ގިނަ ނުވަތަ ަވޒީފާ އަާދކުރާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ

އެުކ ކަެމއްެގ ފުުރޞަތު ބޮލަުށް ފަސޭހަކަމާހުރިހާ  މި ފައިާސ ހޯދައި،، ެއކީަގއި ގޮސް މަސައްކަތްކޮުށް މިނިވަންކަމާ 

އެކަހަލަ ހާލަތެއްގަިއ ، ބަލަހައްޓަމުންގެންދާތީވެ. އެހެންވީމާ ދަނީ އަނބިމީހާ ދެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަން ލިބިގެން މި

ދާ ވަގުތު އުޅެަފިއ ކައިވެނި ރޫިޅގެން މީހުން ކައިވެނިކޮުްށގެން އެަތްއ ޒަމާނެއް ވަންދެން ދެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަްއޗެއް ވެސް ނެިތގެންދާ އަތުަގއި އެ  ،ެވސް ނެތިފައި، ދެން ކާންބޯނެ ފައިސާ ވެސް ނެތިފައި ެއއްއަނބިމީހާ ވަންނާނެ ގެ

ގަނޑުމެންނަުށް ގޮތުަގއި އަޅު  ބޮޑަުށް ނިކަމެތިވެގެންދާ މަންޒަރެްއގެ  ޙަޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ބަޔަކު ވަރަުށް މަންޒަރު މިއީ

ވެސް ދެންނެވިހެން ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ ކުރިންއި، މި ގަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ 

 އޮތްއިޞްލާޙު އަިއއްސަ  ކަމަކީ މިހެން ހިނގަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަކު މިހާުރ މި މި ،ނެަތސް ،އެއްބަްސވުމެއް އޮތަސް

ތަުށް މުދާ ނުބެހޭހާ އެްއގޮ ެއއްބަްސުވމާ ުނަވތަ ވަރިވުުމގައި މި ،ކަިއވެނި ރޫޅުމުަގއި އޮިތްއޔާ ގޮތުން ެއއްބަސްވުެމއް

ގިނަ ފަހަރު އަންހެނުން  އަޅުގަނޑުެމން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް. ަވރަުށް ހުރުން މިއީނުެވވިފައި ހުންނަންޖެހޭހިނދަކު ވަރި

ވަރު ޖިްސމާނީ ގޮތުން އަނިޔާތަކެއް ލިެބން ފެުށީމަ ވެސް. އަނިޔާކުރާ ފިރިހެނުން ކައިރިން ވަރިވާން އެބަޖެހޭ އެތައް ބައި 

ޮބުޑ  މީގައި ުނކުމެދާނެ ވަރަުށް ރިނުެވވިފައި ހުރުމަކީ ިމއީފިރިއެްއގެ ކިަބއިން ވަިރވާންޖެހޭ ހާލަތުގައި މުދާ ނުބެހިގެން ވަ

ލު ލިބޭ ގޮތަކަުށް މި އްގެތެރެއިްނ ޙައަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، މިަކންކަމަުށް ވެސް މީ ކޭ ކޮމްޕްލިކޭޝަނެ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ދިޔުަމކީ ައޅުގަނޑު އެދޭ ގޮެތއް. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީފާސްވެގެން

ހަުރ ފަ ވާނީ. ގިނަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެކޭ. ެއގްރިމެންޓެއް ހެުދން މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަުށް ދަތި ކަމަކަުށް

ަލއްާވ ތް ކަުމގައި ިވޔަސް ވެސް ބައްަލވައިކުރާއިުރަގއި އަދި މިހާރު އެގްރިމެންޓެއް ހެދޭ ގޮތަުށް ގާނޫނުގައި އޮކަިއވެނި

ކިތައް ބޭުފޅުންތޯ ކަިއވެނިކުރަްއާވއިރުަގިއ އެގްރިމެންޓެއް ހަދަނީ. ެއގްިރމެންޓެއް ހަދައިގެނެއް ނޫން  ްސއަުށްސްޓިސްޓިކް

 ުރގައި ެއގްރިމެންޓެއް ނެތިްއޔާކަިއވެނިކުާރއި، ކުރެވެީނ. އެހެންވީމާ ރޭަގއި ހަމަ ގިނަފަހަރު ކައިވެނި މިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ

ޖުތިމާޢީ ގޮތުން ާތަގއި ވެސް އި ުށް އޮތްމާ ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ހަމަ ކުރިއަމިގޮތަުށް މިކަންކަން ނުހިނގާ ގޮތަުށް އޮތީ

ެއއްަޗީކ  ނުދޭ. ދެމަފިރިން ހަމަ އެކީަގއި ހޯދާކެއް ީމގެތެރެިއން ލިބިގެންލުތައްއުޅޭ ޙަ  އްލުކުރަން މި އަޅުގަނޑުމެން ޙަ
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ދެމަފިރިންނަުށް ހަމަހަމައަުށް ބެހިގެންދާންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަުްށ ހަމަ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދެން އަންހެނަކަުށް އެއްެޗއް ލިބޭ 

އަުށް އެހެން މީހަކު ހޯދައިގެން އެ މީހާތެރެއިން  ވާހަކަ މިތާ ދަްއކާއިރަުށް ދަރިން ނިކަމެތިވޭ، ކޮންމެވެސް ޮބޑު ރޭވުމެްއގެ

ވާހަކަ  ުށް މިޔަކު އުޅޭ ގޮތަމިއީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގަން ބަމީހާގެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން އުޅެ،  ކުރިން އިނދެގެން އުޅުނު

ދެމަފިރިއަކު ނުކުރަން  ،ޫބލެއްއެއީ އަޅުގަނޑެއް ގަދެއްކީމަ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ކަންބޮޑުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވެސް ހަމަ ފިރިހެނުން ވެސް ޭދން ކަމަުށް އެކަން ކުރަނީ. މިހާރުވަރިެވގެންދާއިރު އެއީ އެހެން މީހަކަުށް ފައިސާތަކެއް ހޯދައި

ދެމަފިރިން ވަރިާވއިރުަގއި އަންހެން  ހަމަ އިނދެގެން. ުއޅޭއިުރގައި ވެސް ކު މުއްސަނދި އަންހެން ކުދިންނާއެބައުޅޭ ނުލާހި

ބޭފުޅުން  ަނޒަރުންތޯ މި އެ؛ ޑި ކޮންމެެވސް މީހަކަުށް ދޭންވެގެން ފިރިީމހާ އޭނަ ވަިރކޮުށްފައި ދަނީ ކަަމުށްނބޮމީހާގެ ފައިސާ

 ކަނިތޯ މިގޮތަުށް މިކަހަލަ އީވިލްޖެހުނީމަ އެ ދައްަކވާ ބޭފުޅުްނ. އަންހެނަކާ ވާހަކަ ދެކެވަަޑިއގަންނަވާނެތޯ މިހެން މި

އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ކަންބޮޑުވޭ.  އުޅޭ ކަމަުށް މި ސިފަުކރައްވަނީ؟ އެހެްނވީމާ، މިކަމާންކަން ކުރަން ކަ ޕްލޭނެއް ހަދައިގެން މި

އެކީ ދެމަފިރިންގެ އް. ދެމަފިރިންގެ މުދާ ހަމަހަމަކަމާއިޞްލާޙަކީ އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރާ ކަެމއް. ޝުކުިރއްޔާ އި ބެހުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ތާއީދު މެދުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ފަރު ދާއޫދަުށް. ޖަޢު

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢު

ވަަނ  11ބިލުގެ  މި ؛2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު؛ރިއްޔާ އި އާދެ! ޝުކު

މެންބަރަކު ވިދާޅުިވއިރު  ލާނަން. އެހެން ިއްއޒަްތތެރިގަނޑު ރެޯކޑަުށް ޓަަކއި ދަންނަވައިގޮތް ައޅު  މާއްދާ މިހާރު އޮތް

ކަިއވެީނގެ ހިމެނޭ  ަކިއވެނިުކރާއިރު އެ ،އޮންނަނީ ވަނަ ާމއްާދގައި މި 11އަރާ ގޮތަުށް ވިދާުޅވެފަިއވާތީވެ. އާދެ! އޮޅުން

ބުނަނީ އިނގޭތޯ.  ކުރުމުގައި ތަބާވާނެ މަިއގަނޑު ުއސޫލުތަކުގެ އެއްބަްސވުމެއް ހަދާ ވާހަކަ މިފަރާތުން ދިރިއުޅުން ބިނާ ދެ

މާއްާދައކު ނާދޭ ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި  ަކއެއް އެކަންަތއްތަެކއް ކުރާ ވާހަފަހު، ވަރިވުމަުށްފަހުަގއި  ދިރިއުޅުން ދޫކޮުށްލުމަުށް

ައޅުގަނޑު  ނަވާލަން ބޭނުންވޭ.މައިނުން ވެސް ދަން ތައިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަަރުށް ކަންބޮޑުވާ އިޞްލާެޙއް ކަުމގައި ފުރަ

ޙައްޤުތަެކއް ވަނީ މަތީ ބާރުތަކަކާިއ  ދީނުަގއި އަންހެނުންނަުށް ވަރަުށް އިސްލާމް ،ކަންބޮޑުވަނީ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ

ތެޭރގައި ޭއގެ. ވަީނ ކޮުށްދެއްވާފަ . ހަމަ ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްގޮތަުށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ކަންތައްތަެކއްހޯއްދަވައިެދއްވާފަ

ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ކަިއވެނީގެ މަރުޙަާލގައި އަްނހެނާއަުށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތަަކކާއި އަދި ވަިރވުމަުށްފަހުގަިއ 

ވަނީ  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އްދަިއގެ ޙައްޤުތަކަާކއި، މިޙަޟާނާތުގެ ޙައްޤުތަކަާކއި، ޢި، ނަމަ ކުދިން ތިބިވެސް 
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ކައި ކަންތައްތަކެްއ . ނުބަިއ ފިރިހެނަކު އިންނަ އަންހެނަކަުށް އޭނަގެ ނުބައިކަން ދައްާކލުމަުށް ޓަރައްކާތެރިކޮުށްެދއްވާފަ

 ،ކޮުށްފައި ނެތުމެްއ ނޫން އެްއވެސް ހާލަތެްއގަިއ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްތްދީނުަގއި ެއކަން ހިމާޔަ އިސްލާމްކުރުމަކީ 

ެގންނަ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން  މީގައި އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވަީނ އަންހެނުންނަުށް ހޯދައިދީފަިއވާ ަޙއްޤުތަކަުށް މިހާރު މި

ުށް ރާއްޖެތެރޭގައި އުޅޭ ނިކަމެތި ފަގީރަުކ ލާނަން. މިސާލަކަޅޭ ހުރަސްތައް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއި ހުރަސްތަކެއް އެޅޭތީ. އެ

ގެދޮރު ބިނާކޮުްށ  އޭނަ ގޮސް އިންނަނީ. އިނދެގެން ކަިއވެނީގެ ދުަވސްތަކެއް  މި ގެ ބޮޑު ގެދޮރުހުރި އަންހެނަކާއައިސް މާލޭ

ން އެބަ ފިރިމީހާއަުށް ދޭ މަ އަންހެނާގެ މުދާޓާ ވަރިވާ ހިސާބަުށް ދިޔައީ. ދިަޔއިވަރަކަުށް ބުިރއަުށް ހަދާފައި ހުއް 10

ންހެން މީހާގެ ޙައްޤުތަްއ ދީނުގެ ކޮންތާކުތޯ އޮތީ އަންހެން މީހާގެ މުދާ، އަ ކުރޭ މީގެ ސަބަބުން އިނގޭތޯ. އިސްލާމްލާޒިމް

 ބިލަުށް މި މި ،އިނދެގެން އުޅޭ ފިރިމީހާއަުށް ދޭންޖެހޭ އެއްެވސް އުޫސލެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް އޭނަ

 ދޭން އެބަ ލާޒިމްކުރޭ. ނުދީވާނެ އެްއވެސް އެ ޙައްޤުތައް އަންހެން މީހާގެ މުދާ ފިރިމީހާއަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން

ެދނީ. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަްއ ކޮުށް އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތެއް ނޫން މިއިން މި، ގޮތެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ

އޮީތ ދެމަފިރިން އެކުގައި ކުރާ  މީގައި މި ،ންނަަވން ބޭނުންވޭހަމަ ނިގުޅަިއގަންނަނީ. އަޅުގަނޑު ެއގޮތަުށް ދަ މިއިން

މައްސަލައެްއ  އަދި ކޯޓަުށް މިކަހަލަ .ތެރޭގައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަހުރި މީގެ ފައިދީމަސައްކަތޭ ބުނެފައި މާނަކޮުށް

ހުިރ. މި ނުކުތާތަކުަގއި ވަރަުށް ުކރަންޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް އެބަލަ ާޤޟީ ބެއްލެވުުމގައި ރިާޢޔަތްއްޔާ އެމައްސަހުުށަހެޅިއްޖެ

ވަކިވާ ވަގުެތއްަގއި އެްއވެސް ހާލެްއގައި އެީއ ދެމަފިރިން ، އެގޮތަުށް ހުންނަ މުދަލެއް އޭނަ ،ސާފުކޮުށް މިހިރީ ބުނެފައި

މިީއ ، ންޖެހޭނީ މިހެންނޭ. އެހެންވީމާެއއްޗެިހ ޖެހޭނޭ ބަހަން. ބަހަ ވަކި މީހެްއގެ ެއއްެޗއް ކަމަުްށ ނުބެލެވޭނޭ. އެ 

ނަަމވެސް ައޅުގަނޑު  ހިސާބަުށް އައި ނަންޖެހޭ އެްއޗެއް އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން ނިންމާފައި މިވިސް

ވޭނެ ފިރިހެނުންނެކޭ އެްއގޮަތުށް އަންހެނުންނަުށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ިނގުަޅއިގަނެ  .އެްއވެސް ވަރަކަުށް ާތއީދެއް ުނކުރަން

ބިލުން އަންހެނުން ހިމާޔަތެއް ނޫން، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުަޅއިގަެނޭވ  ނެ. މިުނވާއެްއވެސް އުސޫެލއް ޮއވެގެން

 ބޮޑަުށް ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮުށް ފާޅުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ުށް. އަޙްމަދު ޢާމިރަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޑުމެން ސަރުކާރަުްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދަީކ ވަރަުށް އުފާވެިރ ދުވަހެއް. ހަމަގައިމު ވެްސ އަޅުގަނ

ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ބޭފުޅުން ބޮޑިބަތް ކައްކަންޖެހޭނެ ދުވަހެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެއީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ 
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 ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާކަމަާނއަުށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަރުާކރުން ހުުށަހެޅި ބިލަކަުށް ތާއީދުކޮުށް ވާހަކަެދއްކީތީ އެ

ދަންނަވަން. މިއީ ހަމަ ފަހުގެ ޒަމާނުގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް މަދުން ނޫނީ ވެފައި ނެތް ކަމަކަުށް ވާތީ އެ ނުކުތާ  ރުއެކު ޝުކު

ވެސް އަުޅގަނޑު  ކުާރނީ ހަމަގައިމުވާހަަކތަކުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް 

ެވސް ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅުވާނެ. ެއކަމަުކ  އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ،އްކޮުށް ވަެދވުން ނަމައެ މިތަނަުށް އަޅުގަނޑު އަންހެނުންނާ

ބޭުފޅުން ކުރިމަތިލައިގެން އެަކކަުށް. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު  ދިޔައީ ދެެއަކމަނާއަުށް ލިބިގެން މި ފުރުޞަތު ވެސް ަގއިމު

ކުެރެވނީ. ރައްޔިތުންެގ ބަލަިއގަތުން އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުަކމަުށް  އޮތީ ބޮޑުކޮުށް ވެސް އަންެހނުންނަުށް މި ވެސް ހަމަަގއިމު

ޤުަތކަުށް މިަކމުގައި ދެފަރާތުެގ ޙައް ،ުކރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް ިދޔައީ ިމގޮތަުށް ކަމަުށް ގަބޫލު ވެސް މިއަުދ ފެނިގެން މި

ކޮުށް އިޙްތިރާމު ޙައްޤުތަކަުށް ހަމައެކަނި އަންހެނުންގެ  ،ތިރާމުކޮުށް ދެއްކި ވާހަކަަތާކ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީއިޙް

ކަިއވެނިކޮުްށގެން ރާއްޖޭގެތެޭރގެ މީހުން އަިއްސ  ގެދޮރު ހުރި ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެްއކީމަ މުޅިއަކުން ކަމަކުނުދެއޭ. މާލޭގެ

މަ ނިންމާފައި އޭނަ ވަރިެވގެން ހަ ގެ ހަދައި، ގޮސް ދިރިއުޅުން އެއްކޮުށް ހުސްެވގެން ގެދޮރު އިމާރާތްކޮުށްގެން އޭަނެގ މުޅި

ލާފައި ދާންޖެހޭ ވާހަކަ. ދެން އަތްަތޅައި ެޖހޭ ރަުށަުށް ހުސްއަތާ އިނގޭތޯ. ދެން އެއީ މިހެން ފަތާލި ތަޅައިލާފައި ދާން އެބަ

މީހުން އެއްކޮުށް  ލާއިރުަގއި ދެބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން ބަލައި ކުރަންޖެހޭައޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫލު ހަމައެއާެއއްކޮުށް

ފާރަތުަށް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމުަށް  އޭގެ ޙައްޤު ދެ އުފައްަދއިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެްއޗެިހތަކެއް ކޮުްށގެން މަސައްކަތެއް

، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން މިއަދު މި ބިލު ހުުށަެހޅި މަިއގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 

ޅި ދިނުމަުށް ޓަަކއި ހުުށަހެރޭގައި ހުރި ކަންބޮުޑވުން ިފލުވައިތުންގެ ތެވެސް މިދެންނެވި ަކންކަމުގެ ތެރެއިން ރަްއޔި ގައިމުހަމަ

ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  . މިއަދު އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މި ބިލަުށް ތާއީދުކޮުށް ވާހަކަދަްއކާކަމީ ހަމަގައިމުބިލެއް ކަމަުށް

ނައުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަުްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަކަން ގެ ؛ހަމަހަމަކަން

މި ބިލުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަމުން  ،ފަރާތުން ދެއްވާ އިޖާބަެއއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެެހންނަމަވެސް އެ

ޭއގެ  ންމެ ކަމެއް ވެސްކޮ ކުރާ ކަމެއް. މިއިން ޅުގަނޑު ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އިޙްތިރާމުފާހަގަކުރެްއވި ކަންތައްަތކަކީ އަ

ވާނީ ެގއްލުން. ބޮޑު މުދާގަނޑެއް އޮންނަ މީހަކު  އްާޔ އެކަމަކުން ހަމަ ފައިދާގެ ބަދަލުގައިނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރެިވއްޖެ

އެއްަބއި ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް  ބައިކުޅަ ކުރާ ތަނުން އޭނައަުށް އެ މުދަލުގެ ދެއަންނަ ގޮތަުށް އަިއސް ކައިވެނި  ކުއްލިައކަުށް

ުށް ޙައްުލވެގެންދާނެ ގޮްތ އްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެީއީކ އިންސާފެްއ ނޫން. އެހެްނވީމާ، މިދެންނެވި ކަންކަން ރަނަގޅައޮވެ 

ކުރަންެޖހޭ ގޮތުަގއި ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު މި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުވެްސ  ދިޔުަމކީ ހަމަގައިމުވެގެން

ްނދޭންޖެހޭނެ ބައެއްގެ ގޮުތގަިއ ވަނަ މާއްދާގަިއ ދައުލަތުން އަޅާލު 34ނުއަސާީސގެ ނޫޤާ، ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮުށްލާނަން

ބައެްއގެ ގޮުތގައި މިދެންނެވި  އެއީ ދައުލަތުން އަޅާލަންޖެހޭނެ ،އިލާއެއް ރޫިޅއްޖެ ހާލަތުގަިއ ދަރިން ތިބި ނަމަޢާ

ވެރި މައިންނަުށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ގޮތުަގއި އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެކަނި  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަސާސީ ަޙއްޤެްއ؛

މީހާ ގެންގުޅޭ ދަރިއަުށް އެ ލިބޭނެ ގޮތެއް  ކޮުށްގެން ވާހަކަެދްއކީމާ އެކަނިމައިެއކަނި މަސައްަކތްނުކުރެވޭ ބަފައިއެކަން ސިފަ
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ންދާކަން ައޅުގަނުޑ އެހެންނަމަވެސް އަދުގެ ސަުރކާރުން އެކަން ކޮުްށދެއްވަމު ގެ ސިކުނޑިއަުްށ؛ނެތްކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން

ތީަގއި ނަން ބަދަލުކޮުށްލާފައި ދެބައި ެވސް މީ މި ބާވަތުގެ ކަންކަމުަގއި .ނަން ބަދަލުކޮުށްލާުށޭ އެހެންވީާމ،ފާހަގަކުރަން. 

ދިޔުމަކީ ހަމަ ަވރަުށް ބޮޑަުށް ރަނަގޅު ކަމެއް ެވގެން މީހުންނަުށް ހަމަހަމަ އުސޫލަުކން މިކަން ކުރެވޭެނ ގޮތަުްށ މިކަން

ުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމަ ޚާއްޞަކޮުށް ައޅުގަނޑު ދެން އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރަުށް ވެސް ދަންނަވާނީ ގޮތުަގއި އަ

 އި ވެސް ާވހަކަދައްަކވައިެދއްވާުށޭ...ފިރިމީހާގެ ޙައްޤުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޑޫތޮއް އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޙަސަނަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަސަން  އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

އިާލއާ ބެހޭ ގާޫނނަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވުމުންދާ އިޞްލާޙަުްށ އާދެ! ޢާަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 މުދާ ބެހުމާއި މި ބާވަުތގެ ކަްނކަން ވަރަުށް ޞަރީަޙކޮުށް ކީރިތި  ،ކަުށް ނެތް. ެއގޮތަކީ އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ާތއީދުކުެރވޭ

ފުރަތަމަ އިނުުމގެ ކުރިއަުށް އެގްރިމެންެޓއް، މުދާ  ،ޤުރުއާނުން އެނގެން ޮއންނައިރު ރަސޫލާގެ ސުންނަތުންނާއި ީކރިތި

ްއޗަުށް ކުެރވޭ ކަިއވެންޏެއް ހުއްދަެއއް ނުވާނެ ބަހާނެ ގޮތުގެ ހެދޭނެ އެްއެވސް ގޮތެއް ނެތް. ެއްއވެސް ޝަރުތެއްގެ މަ

ފުރަތަމަ. އިންސާފޭ ކިޔައިގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކިއރު އަސްލު އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭ. އިޚްލާޞްތެިރ 

އްޞަކޮުްށ ރަނގަޅު މައިންނާއި ދަރިންެގ ޙައްޤުތައް ެގއްލޭ. ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ މިސާލެްއ ދަންނަވާނަން. ޚާ

ކަުްށ ކުރަްއވާ. މިސާލަ ުށް ވަރަުށް ވަުރގަދައަުށް ވަކާލާތު ދީނީ ބޭފުޅުން ެވސް މިއަ މިއަުށް؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެން ބޭފުޅުން

 ުތއްތުތުއްތުވަަރުށް އިޚްލާޞްތެރިކޮުށް އުޅުނު ދެމަފިރިއަކަުށް ލިބިފައި ތިބި ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ  ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ

ނޯންނާނެ. ންނަުށް ވާރުތަނުވާނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ކުންދީ ޔަތީމުވީ. އެ ބައްޕަގެ މުދާ އެ، މަންމަ ނިޔާވީހައެއްކަ ކުދިން. 

ދީނުގައި  މާޔަތް އިސްލާމްހިގޮތަުށް  ކުރުމަުްށ ޓަކައި ަބއްޕަގެ މުދާ ެއްއެވސް ފަރާތަކަުށް ނުދާއެކަންތަކުން ސަލާމަތް

ގެން އެ ހުރިހާ މުދަލެއް އޭނާގެ އެގްިރމެންޓެއް ފާޑެްއގެ ހަދައިގެްނ ކޮުށްހާއާ ކައިވެނި ކުރެވިފައި އޮތީ. ފަހުން އަންނަ މީ

ނުެވވޭެނ އިހުމާލު އޭނާގެ މުދަލޭ ކިަޔއިގެން ގޮސް އެތައް ދުވަެހއް ފަހުން ބެހިެގންދާއިރު މި ބުނާ ޔަތީމު ކުދިންގެ މުދަލަުށް

ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑުަށް  ޔަތީމުންގެ މުދާ، އެްއވެސް ގޮެތއް މިއަކު ނޯންނާނެ. މަންމައެއް ދުނިޔެއަކު ނެތް. އެހެންވީމާ

. އެއީ ވަރަުްށ ބޮޑު ޙައްެޤއް. ވަރަުށް ޮބޑު އަމާނާތެއް. ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ރައްކާތެރިކުެރވިފަ

މަ ކައިވެީނގެ ފުރަތަ ،ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަުށް އަުޅގަނޑު ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތާއީދުކުރަން. ކަންކަން މިހެން ހުރިއިރު

ގައި ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ދަރިންގެ ދީނު ކުރިން މުދާ ބަހާ ވާހަކައާއި ެއއްބަސްވުން ހެދޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ިއސްލާމް
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މިކަހަލަ ގާނޫނެއް ހަދައިގެން  ،މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި ަޔތީމުންގެ މުދަލަުށް އިސްކަންދީފައި އޮންނަވަރަުށް ބަލާއިރުހި

 ،މިކަންކަން ކުުރމަކީ ކޮުށްގެްނވާވަުރގެ ކަމެއް ކަމަކަުށް އަުޅގަނުޑ ނުދެކެން. ޙަޤީޤަތުގައި ފަހުން އަންނަ އަޅުގަނޑުމެން

ނަުށް އި. އެކަމަކު އިޚްލާޞްތެރި އަނބީންމުދަލުގެ ބޭނުމުގައި އަންނަ ައންހެންމީހާއަުށް މިއިން ފައިދާކުޮށްފާނެ ފަހަރެއްގަ

ނަުށް މީގަިއ ވާނީ ގެއްލުން. އެހެންވީމާ، މިއަުށް ތާއިދުކުރެވެްނ ނެތް ވާަހަކ މީގަިއވާނީ ގެއްލުން. އިޚްލާްޞތެރި ދަރިން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މެންބަ އިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ުްށ މި ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަުްށ )ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2000/4ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މާޔަތްކުރެިވގެްނ ންހެން ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުތައް ހިއަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު މި ބިލުަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ އަ

މި ބިލުގައި އިތުރަުށް ާދކަން އަުޅގަނޑަުށް މި ބިލުން ފެންނާތީވެ. އަުޅގަނޑުމެން ިނސްބަތްވާ ދާއިާރގައި ވެްސ 

އްވެސް ކަހަލަ ިތބޭ. ދެން މި ބިލުން އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ އެ އެްއވަރަުށް އަންހެނުން އެބަ ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ަހމަ

އޮންނަނީ ކައިވެީނގެ ކުިރން ކުރެވޭ ެއއްބަސްވުެމއްގެ  ތަނެއް. މި ބިލުަގއި މި ފިރިހެނެއްގެ ޙައްޤެއް ިނގުަޅިއގަނެވޭ

ކުރާއިުރ ކުރިން، އަުޅގަނޑުމެން ކަިއވެނި ތެރެއިން އަންހެނުންނަުށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކެްއގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން ކައިވެީނގެ

ކުދިން ރަްނ  ރުފިާޔއަުްށ ވެސް ަބއެއް  1 އެ ކުއްޖާ ކިޔުުމގެ ޙައްުޤ ެވސް.ާޖއަުށް އެބަ ލިިބގެންވޭ ރަން ކުއްއަންހެން 

ކިޔާ. އެހެންވީމާ، ރިސޯޓަކަުށް ވެްސ ރަން އެބަ ކިޔާ.ލިއަން ޑޮލަރަުށް ވެސް ރަން އެބަމި 1ކިޔާ. އަނެއްބައި ކުދިން އެބަ

މީހާ އެއްބަސްވަންޏާ  ަތނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ. އެ ގަނެވޭވެސް އެ ފިރިހެން މީހާގެ ޙައްޤެއް ނިގުަޅއި  މިއަކުން

ެއ  ކުރެވެނީ. އެހެްނވީމާ، ަކއިެވނިކުރުމުގެ ކުރިން ދެމަފިރިއެްއގެ ދޭތެރޭަގއި އިނެދގެންމީހަކާ ކަިއެވނި އެ އަދަދަުށް އެ

ގައި ބެހުމަކީ އެއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ވާ ޮގތަުށް އެއްމީހުން އެއްބަސް ހޯދާ މުދާ ދެލިބޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ކަންތައްަތއް ހިނގާ ގޮތަުށް ބަލާއިރުަގިއ ، ސަބަބަކީއެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލު. ގޮތުަގއި ެއއީ ހަމަ 

، ރިން ބަލައި. ދައިލާއެއް ބިނާކުުރމަުށް ޓަކައިަވރަުށް ބޮޑު ޢާއަންހެން މީހާގެ ޙައްޤުތައް، އަންހެން މީހާގެ މަސައްކަތް 

ގެދޮރު ބިނާކުރުމުަގއި ހަމަ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް، އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްތަްއ ، ގެ ބަލަހަްއޓައި ދަރިން ގެންގުޅެ،

ވަރަުށް ވަރަުށް ޮބޑު. ެއކަނބަލުން ކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަނުޑމެން ފާހަގަކުރަން. ދެން އަނެްއކޮޅުން ބަލާއިރު އަންހެނުންނަކީ 

 ނޑުމެންގެ މަންމަމެން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައްތަެމން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮކއްކޮެމން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރީން،އަޅުގަހަމަ 
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މީހުންނަުށް އެއްެޗއް ލިބިދާނެތީ އެ އެއްަޗކާ ހެދި އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މާމަމެން. އެހެންވީމާ، އެ

ދީނުެގ  އެއާެއއްކޮުށް ދީނުަގއި މިއޮންނަ ގޮތަުށް ބަލާއިުރގައި ެވސް މިއަކުން އިސްލާމްހަމަައދި  ކަމަކަުށް ގަބޫލެއް ުނކުރަން.

މި ބިުލ  ،އެްއވެސް ކަަމކަުށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަކަުށް އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ފަޚުުރވެރިަކމާއެކު ފާހަގަކުރަން

މި ބިލަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން  ،ނދުކަމަުށް ވާހި އައި ބިެލއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅިެގން

ދަންނަވަން.  ރާތްތަަކުށް ވެސް ޝުކުރުފަ ތާއިދުކުރަްއވާތީ. އަދި ޚާއްަޞކޮުށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް ތާއީދުކުރާތީ އެ

އި ގެންގުެޅ، އެންމެނަުށް ލިބިދޭ އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި

މު ބައެއް. ރާއްޖޭަގިއ މި ރާއްޖޭގައި ވަރަުށް މުހިއްޙައްޤުތައް ހަމަ އިންސާފުން ގެންދަން. އަންހެން ކަނބަލުންނަކީ 

މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  އެ ބާރުވެރިކުރުަވން.އެއްަވރަުށް އަންހެނުން  ހަމަ ފިރިހެނުންނާ އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތު މި ކުރަނީ 

ތަން ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ،  ދައިދިނުމަުށް ޓަކައި. އެހެންީވމާ، މި ބިލުން ފިރިހެނަކަުށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް އުިނވެގެްނދާހޯ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެަކނިވެރިވާ މައިންނަުާށއި ދަރިންނަުށް މިއިން ރަނގަޅު އިންާސފުވެރި ބަދަލެއް ލިބިގެންދާކަްނ 

ތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދީ. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި ވެސް ހަމަ މިގޮތަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާތީ އިއްޒަތް 

ބޭކަނބަލުްނނާ އެއްކޮުށް އަުޅގަނޑު މި  ލާ އަންހެން ކަނބަލުން ތިއްބަވާީތވެ އެގޮަވއި މިކަންކަން ކުރުމަުށް ބޭނުންވާ،

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ބިލަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޝަރީފް  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 މީހުންގެ މެދުަގއި ެއއްބަްސވުމެއް ކުރެޭވ ދެކަިއވެނިަރއީސް. ަކިއވެނިކުރުމުގެ ކުިރން ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް  ައުށް މި 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއްބަްސވުމަކީ އަުޅގަނޑު ތާީއދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން

ދަރީންނަކަުށް  މި ގާނޫނު ާފސްވުމަކުންނެއް  . އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ދަންނަވަންކުރާ ވާހަަކ ާތއީދު ފުރިހަމައަުށް އަުޅގަނޑު

ންނަކަުށް ވެސް އެްއވެސް ކަހަލަ އުނިކަެމއް ާނންނާނެ. ހަމަހޭގައި ތިބެގެން ވެސް އަދި އަނބީންނަކަުށް ެވސް އަދި ފިރީ

ުށް ގެއްލުްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. މީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެއްބަްސވުންތަަކީކ އެއިން ެއއްވެސް ވަރަކަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަްނ ގެއްލުްނވާނެ ކަމަކަުށް ެވސް. އަދި އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން ެއއްބަސްެވވޭ 

ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަުށް ވެސް. މިފަދަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ  ދިޔުމަކީ އިސްލާމްްސވުމެްއގެ ދަުށުން މުދާ ބެހިގެންއެއްބަ

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނުންެގ  ކާރުކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވެސް އަުޅގަނުޑ ކަނޑަެއޅިގެން އިން ބޭފުޅުންނަުށް
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ޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމުގައި ދަންަނވަން. އަިދ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރަން

ކާ ނުލާ ލުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިްއޔަތު ބަފަޔަރު ތިބޭ ދަރިން ބެމީހުން ވަރިވާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރި ގިަނވެ، ދެ

ޙަޤީޤަތެއް.  ނެވަނީ ވެްސ އަންހެނުންނަުށްކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އުފުލަންޖެހިފައި

ތަްއ ކުދިންނެއް ތިޭބ. އުމެއް ނެތް. ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކު ވަިރާވއިރުގައި އެވުރެ ވަރި ިގނަ އެްއވެސް ޤަ  ދިވެހިރާއްޖެއަުށް

އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އެހީތެރިކަން ވަރުަށް ލަތެއްގައި މެނުވީ ހަމަ ހިތާމަޔާއެކުދިން ބަލާކަުށް ދެން ބައްޕަ ވަރަުށް މަދު ހާ

ކުޑަކޮުށޭ ލިބެނީ. އަމުދުން ބައެއް ފަހަރު ނުވެސް ލިބޭ. މިއީ ވަރަުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެމަފިރިއަކު އެކުަގިއ 

އެއްބަްސވުމަކީ ެއއީ  މީހުން ދުރާލައި އެ ލިބޭ އާމްދަނީން ބައެއް ލިބޭ ގޮތަުށް ދެގެން އާމްދަނީ ހޯދާއިރު، ކޮުށް މަސައްކަތް

ކަމެއް. މިކަުމގަިއ  ހިސާބަުށް ނުކުރެވި އޮތް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ެއއީ ކުރަންޖެހިފައި އަދި މި

މި ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަުށް އަޅުގަނޑު ަކނޑައެިޅގެން އިންކާރުކުރަން.  ކަމެކޭ ކިޔަިއގެން ދީނާ ޚިލާފު  އިސްލާމް

ގައި ބަެއްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ައޅުގަނުޑގެ އަޚް ފޭދޫ ދާއިރާެގ ގަނޑު އެކަަމކަުށް އެއްބަެހއް ނުވާނަން. މިތާއަޅު

ހެން މީހާގެ ޙައްޤުތައް ބޭނުމަކީ ވެްސ އަންވިދާުޅވި ފަދައިން ރަންކިޔުމުގެ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އައި.ބީ ވެސް 

ވަރަުށް  އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ެއކަުށީގެްނވާ އަންހެނުން މީހާގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރެވޭ ،މާޔަތްކުރުން. އެހެންނަމަވެސްހި

ނޯންނަ ކަމަކުަށް  އޮންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ އާދަކާދަތަުކގެ ތެޭރަގއި ހިމެނިފައި ވެފައި މި ރަންކިޔުމަކީ ހުތުރު ކަމަކަުށް

ނަ ޮގތަުށް ބަލާއިރު ހަމަ ހިތާމަޔާ ވަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އާދަާކދަ އޮތް ގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެ ކަންތައް ހިނގަމުން އަން

ދެމަފިރިން އެުކަގއި  އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ައންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ވަަރުށް މައްޗަުށް ެގއްލިފައި އޮވޭ.

ރުންެވ، މީހުން ދޭތެރޭގައި އަރައި އަންހެން މީހާއަުށް އެއިން އެއްެޗއް ގިނަ ފަހަރު ދެ  ކުާރއިރުަގއި ވެސްމަސައްކަތް

ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. މުޖުތަމަޢުގައި ރަނގަޅުކުރަން ވަރިެވގެންދާއިރު އޮންނަނީ ނުލިބި. މިއީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައި އޮތް

. އިނގޭތޯ  ކާތެރިކުރަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޖެހިފައި އޮތީމާޔަތްކޮުށް، ރައް ންހެނުންގެ ޤަދަރާއި އިްއޒަތް ހިކަމެއް. އަ

ޙަޤީޤަތް. އެހެްނވީމާ، ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްިވ  ބަޔަކު ކުރިޔަްސ، ބަޔަކު ގަބޫލުނުކުިރޔަސް ކަން އޮތް ގޮތް. މިއީ ގަބޫލު

ނގޭ ރިބާއިން އަުޅގަނޑަުށް އެއްލަ ތަޖު ބިލެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ައުޅގަނޑު މިކަމަުށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ އަމި

އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ  ާހ ވިޔަފާިރއެއް މިހާރުެވސް ހުީރ؛ އަުޅގަނަޑކީ ވިޔަފާރިކުރާ ީމހެއް.ހުރި ޅުގަނޑުެގ ިވޔަފާރީގެއަ

ކޮުށްގެން އަުޅގަނޑު ލޯނު ވަރަުށް ބޮޑު. އޭނާގެ ގެ މޯޭގޖު ނަމުގައި. އެކަަމކު އަޅުގަނޑުެގ އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އޭގައި 

ައޅުގަނުޑގެ ނަމުަގިއ ވިޔަފާރި ހުރީ. އަޅުގަނޑު މިއަދު އޭނަ ވަރިކޮުށްފިްއޔާ  ،. އެއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންަނމަވެސްނެގީ

ތަނަުށް  ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ައޅުގަނުޑ މިއޭނަ ހަމަ ހުސްއަތާ. އެއީ ގަބޫލުއެްއވެސް އެްއޗެއް ނުދީ ދާްނވީތޯ 

ޔަފާރިކޮުށްގެްނ ލާރި ހޯދިއިރުަގއި އަުޅގަނުޑގެ ދަރިން ބަލަހައްޓަިއގެްނ އިުރަގއި ައޅުގަނުޑ ވި މަސައްކަތްކޮުްށގެން ހުރި

މަދަރުސާއަުށް  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އެކަން ގަބޫލުކުރަްނ. ެއގޮތަުށް އެ  އޭ ދެދަަޅައުށް ދިޔައީ އޭނަ މަދަރުސާއަުށް ދެއިރު

މިއަދު  ،ރަުށްދާން ދޫކޮުށްފައި ނެތް ނަމަކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭދަރިން ގެންގޮސް ހުރީ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަްނ، ވިޔަފާރި 
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ުވމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނީސް  ހިސާބަުށް އައިސް މި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް މި އަޅުގަނޑަުށް ިވޔަފާރުކުރަމުން

އަުޅގަނޑު ިމ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭަނގެ ހިއްސާ ވަރަުށް ބޮޑު. ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތުންރުހުމުން އެގްރިމެންޓެއް ނެތަސް 

ުކރާ މީހުންނަުށް ކީއްެވގެންޯތ ުޅގަނޑުެގ ވާހަަކއަކީ އެ މަސަްއކަތްއެއްަބއި ދޭން ތައްޔާރަުށް. އަ ބައިކުޅަ ހުރީ ދެ

އުޅެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ  އަޅުގަނޑުމެން ފިރިހެނުން މިކަން ގަބޫލުކުރަން ނޫޅެނީ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެގެން މި

ންނަނީ ން ފިރިހެނުންނަުށް ހީވެފައި މި އޮހެނުންނަކީ ވަރަުށް މަސައްކަތްތެރި ަބއެއް. އަުޅގަނޑުމެޙަޤީޤަތް. ރާއްޖޭގެ އަން

ރިން ބަލާތީ، އަންހެން މީހާ އެކަނި ކަމެކޭ ދަރިން ބެލުން. އެއީ ކުޑަކަމެްއ ނޫނޭ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ދަ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ، ކޮުށްދޭތީ، ކަްއކާފައި ކާންދޭތީރިތިކުރާތީ، ައޅުގަނޑުމެން އަންނައުނު ިއސްގޭަގއި މަސައްކަތް 

ސް ވާކަން އަުޅގަނޑުމެން ކޮުްށގެން މި ހޯދާ ާލރި ހޯދެނީ. އެހެން ކަމަުށް ާވއިރުަގއި އޭނަެގ ޙައްޤުތަެކއް ވެމަސައްކަތް

ޅު ކަމެކޭ. ެއއްބަްސވުމެްއ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ައޅުަގނޑު ތާއީދޭ މި ބިލަުށް. މިއީ ަރނގަގަބޫލު

. ނޫން. އައިސް އިނެދެގން އެއްޗެހި ހޯދާނޭގައި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ މީހަކު އްޔާ، މިހާރު މިތާނެތި

، ެއއްބަްސވުމުގެ ދަުށުން ުކރެވޭ މަސަްއކަތުން ލިބޭ ލާރި ބަހަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާމީހުން އެްއބަސްވާ އިނުމަުށްފަހުގައި ދެ

ގޮތަުްށ ވާހަކަދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު އަުތަގއި ހުރި ެއއްެޗއް ފަހުން އިން މީހަކު  އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އޮޅޭ

މީހުން އެުކގަިއ  މީހުން އެއްބަްސެވގެން، ދެ އަިއއްސަ ދަމަެއއް ުނގަނެވޭެނ. ެއއީ ެއކަން އޮތް ގޮެތއް ނޫން. ދެ

ޖެހެނީ. މި ނުކުތާ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފާހަަގކުރަން  ޅޭއިުރ ބަހަން މިމަސައްކަތްކޮުްށގެން ހޯދާ ލާރި ކަިއވެނި ރޫ

ކަމެއް މިގޮތަުށް ެއއްބަްސވުން  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަ ،ދަންނަވަނީ ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ެކރިހުރެގެން މި

ބޭފުޅުންނަުށް  ތާ ޚިލާފަުށް. ނޫނިއްޔާ އެޙަޤީޤަ އީއެއީ. ހުއްދަ ކަެމއް ނޫން ކަމަުށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުަވނީ އެ

 ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ.  ގެްނ މިސާފުވެަވޑައިުނގަންނަވާތީ. އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭތީ ކެރިހުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 30ހިސާބުން  މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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)ޢާއިލާާއ ބެހޭ ގާނޫނު(  2000/4ގެންދަން ކަމަުށް. ގާނޫނު ނަންބަރު ގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް ދަންފަޅީ  މި .الس الم عليكم

 ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ މި  ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  ގެަނއުމުގެއަުށް އިޞްލާޙު

 ުށް.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާރިފް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި ޢާ، ރައީސް. މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި `. އާދެ! 

ކުާރ ގޮުތަގއި މި ޑު ދަންަނވަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުމު އިޞްލާެޙއް ކަުމގައި ައޅުގަނއްއޮތް އިޞްލާަޙކީ ވަރަުށް މުހި

އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭ ބަލައިގަންނަން. އެއީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ބަޔަކާއި މަދަނީ ބަޔަކާ ހިމެނޭ އިޞްލާޙެއް 

. އެހެނެއް ނޫން. ސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ިޚލާފުވެދާނޭއިޞްލާޙަކީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އި މި

ނުގައި އޮތް ގޮތުން ކަމުަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މީގެ ސަބަުބން ވާނީ އިތުރަުށް ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އޮތް ގާނޫ

ފަރާތުން ދިރިއުޅުން  ކުރާއިރު އެ ކަިއވެނީަގއި ހިމެނޭ ދެ ކަިއެވނި، ވަނަ މާއްދާަގއި 11އޮންނަނީ  އްޔާ މިހާރު މި ވެއްޖެ 

ންެވވޭ ެއްއބަސްވުމެްއގައި ހިމަނައި، އެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ލިޔުމަކު ބިނާކުރުމުގައި ތަބާވާނެ މަިއަގނޑު އުސޫލުތައް ދެ

އެ މާއްާދ  ން އެ ގާނޫުނގައި ވެސް އިތުރަުށް؛ޅުގަނޑުމެމަލުކުރުމަކަުްށ މި ގާނޫނު ހަރަހެއްނާަޅއޭ. އައެއްބަްސވުމަުށް ޢަ

 މާއްާދގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި،ވަނަ މާއްދާއަކީ އެ  11ކުޮށްލީ. ބުނެވިޔަ ގާނޫނުގެ  ވެސް އިތުރަުށް ފުރިހަމަ މި

ދާގެ )ހ( ގައި މި މާއްއޮންނަނީ،  އިތުރުުކރީ. އެއީ )ުށ( ަގއި މި ވި ައުކރު އިތުރުކުރުން. )ުށ(އޭގެ ފަހަތަުށް އަންނަނި

މަތީންނެވެ. އޭގެްނ  އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ުއސޫލުތަކާލަްނވާނީ ކޮުށްފަިއވާ ެއއްބަްސވުން އެކުަލވައިބަޔާން

ވުެރ  ނޫނީ ބުނެދޭ ވާހަކައަކީ އެއްބަްސވުމެއް ހެދިޔަސް މިހާރު އޮތް އެއްޗަުށް އަީކ،ވެސް އެ ބުނެދޭން އުޅޭ ވާަހކަ

ލާމީ ލު މި ކުރީ. ެއއްބަްސވުމެްއ ހެދިޔަސް އެ އެއްަބސްވުްނ ވެސް ވާންވާނީ އިސްުށް ތަފްސީ ރަނގަޅަުށް، އިތުރަ

ވެސް އެވީ އިތުރަުށް ރަނގަޅު.  ދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން ހެދޭ އެއްަބސްވުމަކަުށޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން އުސޫލުތަުކގަިއ، ިއސްލާމީ ޙު

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ވަނީ މަދަނީ  32ތޯ. މަދަނީ ބައިަގއި އަންނަނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މަދަނީ ބައި އިނގޭ  ދެން މި

ކަމަކީ  ކޮުށްދޭން އުޅޭ ަވނަ މާއްދާގެ )ުށ( ވާނީ ޝަރުޢީ ބަޔަކަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި 32 ބަޔަކަުށް. އަނެްއކާެވސް

ުށް ނަގަމާހިނގާ. މިސާލަަކުށް އަުޅގަނޑު. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މިސާލަކަ ؛ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު އެަތއް ޒަމާނެއް

އަުޅގަނޑަުށް އާދެވުުނ ދެ ކުދިން އެަބތިބި. ތާ. ެވއްޖެ މީހަކާ އިނދެގެން ުއޅޭ އަޅުގަނޑު މިހާރު ިވއްސަކަުްށ އަހަރު

 އަުޅގަނޑުމެން ދެ  ،ހިސާބަކަުށް އާދެވިފައި މިހިރީ އަޅުގަނޑު އަންހެނުންގެ ސަޭތކަ ޕަސެންޓް އެހީތެރިކަމާ އެކު. މާނައަކީ

. ައޅުގަނޑުމެންނުަށް އޭއަކީ އަުޅަގނޑުގެ  50. އަނެއް %އޭހިއްާސއަީކ އޭަނގެ  50ުށް އާދެވުނުއިރު %މީހުންނަުށް މިހާތަނަ

ކަުށް ޝަރުޢީ ބަޔަކަުށް އަތެއް ނުލެވޭނެ. ލެވިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަ، އޮބްިވއަސްލީ އެ މީހުންނަުށް އެްއޗެްއ؛ މަދަނީ ގޮތުން

 ،އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް އެ މީހުންނަުށް ުތން އަުޅގަނޑުމެންަކމެއް ެވސް ނޫން. މަދަނީ ގޮ ވާނެ. އެީއކީ ވާނެ ނުވެސް
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 ުއޅެނީ. މީގައި  ން މިއޭ ެއއްބަްސނުވެވޭދޭން މަސައްކަެތއް ކުރުމަުށް ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ކީއްވެބާ އިނޫނީ ފަހިކަމެއް ހޯދަ

އެއްބަސްވުްނ  އެ. މި އޮތީލާފައި  ްއާޔއޭ. ފްރީ ކޮންޑިޝަންބުނަނީ ކައިވެނިކުރާިއރު އެއްބަސްވުެމއް އޮެވއްޖެ ދެން މި 

ަގއި އޮންނަނީ. ދެން )ުށ( )ހ( މި ގ32ެކިޔާަފއި  އް ނޫން. ެއްއބަސްވުމެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ ކަްނުކރަންވާނޭއޮންނާކަުށް ލާޒިމެ 

އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭގަިއ  ،ވެސް ކަންބޮޑުވުެމއް ހުރި އޮންނަނީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވެސް އަދި ހަމަ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން މި

ނޫން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން  .ވެދާނޭ . ނޫނީ ގޯހެއްގޮތުން ގޮންޖެހުމެއް އައިސްދާނޭ ހުރި ދީނީ ބޮޑުވުެމއްކަން

 ނަމަވެސް މި އޮތް މާއްދާގެ )ހ( އެހެން  މި -ބުނީ )ުށ( ވެސް ބައްދަލުކުރިން. ީމގައި މި އެކަޑަމީގެ ބޭފުޅުންނާ ފިޤްހު

ނަމަވެްސ  ކޮުށްފަިއވާ ކަިއވެނީގެ ެއއްބަސްބުމެއް ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ކޮުށްފަިއވާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 11ގާނޫނުގެ 

ނަމަވެސް އެ ދެމަފިރިން ކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް  ުނވާ ުށްފައިނުވަތަ އެއްބަްސވުމެއް ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ކޮ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  .ފަރާތްތަކަުށް ލިބިދޭންވާނޭ އެއިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަުށް 

  ..ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އެއީ މަދަނީ ބައި. 32 ؛އެހެންވީމާ، މި މަދަނީ ބައި ޮއތުމަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ރާގެ އިްއޒައަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ލް ނަސީމަުށް. ފައިޞަ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު

ާލއިރު ޮއޅުންއަާރ ކަހަލަ ކަންތައްތަްއކެއް ހުިރ ކިޔައި، ލަހަކަ  އަރާސް ވަރަކަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ މީަގއި އޮޅުން ކޮންމެވެ

ވަަނ  11ައޅުގަނޑުމެންނަުށް  ،ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން. ސަބަބަކީ ބޮޑު ކަންތައްތަެކއް ހުރި ނަމަވެސް މާ

 ރީމެންޓެއްެއގް ،ފާހަގަކުރަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ،މަވެސް. އެެހންނަމާއްދާއިން ލާޒިމެއް ނުކުރޭ ިމ އެގްރީމެންޓެއް ހަދާކަުށް

ާދއިރުަގިއ ކަންތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ވަރީެގ މައްސަލަ ނިމިގެން، ނެތް ނަމަވެސް ޢަދުލުވެރި ެބހުމަކުން ކަންތައްތައް 

އަޅުގަނޑުމެްނ  މިފަދަ އިޞްލާޙަކަުށް ުނވަތަ މިފަދަ ދިމާއަކަުށް، ިވސްނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ ނޑުމެން މީަގއިއަޅުގަ

ލަން އެބަޖެހޭ. ކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިނު ސަބަބު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަދާންޖެހު

ވެސް ހަަމ އި ވަންޏާ ރާއްޖޭގަ  ލައިފި ކަމަުށްނޑުެމން މިއަދު ބަލައިެވސް ކަިއވެންޏެއް ރޫޅިގެން ދާއިރު ައޅުގައި ހަޤީޤަތުގަ

ވަރަުށް ދަތިހާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ  ،ނަުށް އެބަފެނޭ ަވރަުށް އެކަިނވެރިކޮުށްވަރަުށް ގިނަ ހިސާބުތަކުން ައޅުގަނޑުމެން

ދިއުމުްނ ވެގެންމި އިޞްލާޙު ފާސް ،އް. ދަތިން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ މިއަދު މި ގާނޫނުކެއަންހެނުންތަ

ނޫނީ ދެރަ ގޮތްތަކެްއ  ،ބިފައި ތިބި ދަރިންނަުށް ދަތިއަލަުށް ކުރާ ަކއިވެނިަތކުގެ ަސބަބުން ކުރީގައި ކުރާ ަކއިވެނިަތކަުށް ލި
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ވެސް އް ވެގެންދާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު އެއް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އެފަދަ ގޮތެ ދިއުން. އެއީ އަުޅަގނޑު ހަމަގެންދިމާވެ

އިސްލާމީ  ސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ނުވަތަކުރިޔަކޮންމެ އެގްރީެމންޓެއް  ،ބޫލެއް ނުކުރަން. ސަބަބަކީހާލެއްގައި ގަ

ގިަނ  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު އެްއވެްސ ކަމެއް ކުރެވޭެނ ެއއްެވްސ ގޮތެްއ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮމިޓީަގއި ވަރަުށް

އިސްލާމިްކ މިނިސްޓްރީގެ  ،ކުރެވުނު. ިމގޮތުން ަވރަުށް ގިނަ ޢިލްމީ ބޭފުޅުންނާއި ްސ ވެސް ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން. ބަހު

ވެްސ ތަފާތު އަޑުަތއް  . އަދި ިމއަދުފުޅުަތއް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ލިބިފަފުޅުންގެ ޚިޔާލުގިނަ ެއ ބޭ ވަރަުށް  ،ފުޅުންނާއި

 ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ، ދިޔައީ. އަުޅގަނޑު މީަގިއ ހަމައެކަނި މި ބަލާ ތަންކޮޅަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިިވގެން މި

 ގޮތުގައި ބަލައި  ކުދިން ހެޔޮ ން. އެތެރިކޮުށްދޭޤުތައް ރައްކާތިބި ދަރިންގެ ޙައް ދާއިރު ލިބިފައިއް ރޫޅިގެންކަިއވެންޏެ

ނޑަުށް ދަިރއެްއ ތަރުބިއްޔަތުކުރަން. އެީއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިން. މިސާލަކަުްށ އަުޅގަނުޑގެ ކުީރގެ ކަިއވެްނޏަކަުށް އަުޅގަ

ކަންަތއް ކުރަން.  އެވަންޏާ ައޅުގަނުޑގެ މިހާރުގެ ކަިއވެންޏާ އެއްފަަދއިން ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ކަމަުށް ލިބިފައި ހުރި

ވެފައި ހުރީކީ މިހެނެއް ނޫްނ. މީގައި ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭ  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަންތައްތައް  ،ހިތާމައަކީ

ވެސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ެވްސ  ވާހަކަ ދަްއކާިއރު މި ބައޮތް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްތަންކޮޅެއް އެ

ވެސް ޫނން. މިސާލަކަުށް ތަނަވަސްކޮުށް  ލިބޭ ބައެއް ޒީފާގެ ގޮތުން އެކަުީށގެންވާ އެއް މިންގަނެޑްއގައި މުސާރައަދާކުރާ ވަ 

ކާ ކުދިންނަުށް ޚަރަދުކޮުށްފައި ދެން އަނެއް 3ރުފިޔާ ލިބޭ މީހަކަުށް ނޯވޭ  5000އުޅޭ މީހާއަުށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނީ. 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ންތައްތައް ކުެރވޭކަުށް. މިއީކަ ގޮތަުށް އެ ކަުށީގެންވާލިބޭ ދަރިންނަުށް އެކުރާ ކަިއވެންޏެއްަގއި 

 ނުދާނެ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްިލގެން ކަންތަްއތަކާ ދޭތެރޭގަިއ އެ ވިސްނާފައި އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި

މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި  ،ނަވާލަން އޮތީ ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. މައިގަނޑު ގޮތެްއަގިއ އަޅުގަނޑު ދަން

ހަމަ ވަންޏާ އަޅުގަނޑު  ކަމަުށް ވެސް ބަހާ  އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެްއވެސް ަކންބޮޑުވުމެއް ނެތޭ. އަޅުގަނުޑގެ މުދާ މިއަދު

 މިހިރީ ބަހަން ތައްޔާރަުށޭ. މީގައި މި އޮތް ގޮތަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ކުރެންދޫ އަރު ިސކުންތު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 39އަުށް ބާކީ ބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ އި

 އަުށް. هللاބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ހަމައަުށް ތާއީދުކުާރ ގެނެވުނު ިއޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ފުރި ގާނޫނަުށް މި އިލާއާ ބެހޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢާ

ޑުމެންނަުްށ ދެއްިކއިރު އަުޅގަނއިޞްލާޙުކުރުމަުށް ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލު ިރ ރައީސް.ްއޒަތްތެވާހަކަ ދަންނަވަން. އި

ތެރެއަުށް ވެްއޓިގެންދޭ. މިހެން  ވަޓީ ޓްރެޕްމީހާ ޕަ ހިސާބަކީ ރާއްޖޭގައި އަންހެނަކު ވަރިކުާރއިރަުށް އެފެންނަން އޮތް ތަފާސް
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ތިން ކުދިން  ،ކުދިން ދެ ،ކުދިން  މީހާ ވަިރކުރާއިުރގައި ތިބޭ އެއް ދިމާވާންޖެހޭ ބައިވަރު ސަބަުބތައް އެބަހުރި. އެ

ތްތެރި އިއްޒަ މީހާ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދަންޖެހޭނީ. އަނެއްކޮޅުން ެއ ފިރިހެންމީހާގެ އެއްެވސް އަާޅލުމެއް ނުލިބޭ. ގޮަވިއގެން އެ

ކުރުމުގެ ކުރިްނ ކަިއވެނި، މަވެސް. އެހެންނަމި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަކުން ކޮންމެހެން މަޖްބޫރެއް ނޫން ރައީސް.

 ..ެވސް. ވަންޏާ ކޮންޓްރެކްޓް ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އެއްބަސްެވވޭ ކަަމުށް ފަރާތަުށް ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރު މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ުށް.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަ

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީތުލުސްދޫ ދާއިރާ

 އީސް.ނުވުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަ މުއެްއޗެއް ފަހު އި އޮތްމި މާއްދާގަ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފާހަގަކޮުށްެލވޭ ކަމަކީ 

ދަރިންގެ މަންމަ  10، ދަިރންގެ 7ގޮތަކަުށް ކަމެއް ނުކުރެިވެގނެއް ނޫން. ކުރީގައި  މިއުޅެނީ އެއްބަްސވުމުަގއި ވާ 

 އާއްސަނދި މީހާޅަުކއްޖަކު އެ މު  ،ދޮޅުނކަމެއް ކުރީމާ، އަލަުްށ އަންނަ ރީތި ޅަ އެހުރިހާ ކޮުށްލާފައި އެއްަލއިލާފައިވަރި

ކުރެޭވ އި ރަޖިސްޓްރީ ބުނާ އެއްބަސްވުމެއް ކޯުޓގަ ހިނދު މިިނގުިޅގެންދާ  ހުރިހާ ުކދިންގެ ޙައްޤުތައް ކަިއވެނިކޮުްށގެން އެ

ބިާމ ބެހޭ ގާނޫނުން ވެސް ބުނަނީ  އްާޖގެ ބިމަުށް؛ކު ކުރެވުުނ ނަމަެވސް އެސްޓްރީގޮތަކަުށް ނޫން. އަދި ކޯޓުަގިއ ރަޖި

މިފަދަ  އެކަްނ ބެހުމަުށް. އެކަމަކު ރާ ކަމަުށޭކާރުކުރު ފުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭނީ އޭނަ އިންއަހަ 18ކުއްޖާއަުށް 

 ކިތައް ކުަޑކުޑަ ޅަދަރީންެގ ހައްޤު ގެއްލިގެންދާނެތޯ؟ ސުވާލުއުފެދޭ. މި އުޅެނީކީ  އެއްބަސްބުމެއް ހަދައިިފއްޔާ

ެލވޭ ބަލައި އެްއވެސް ެއްއޗެއް ސްޓްރީކުރާއިރު މިއިންމި ެއގްރިމެންްޓ ރަޖިދާއިރުގައި އެއްބަްސވުމެްއ؛ ެއއްބަސްެވެގން

ދުނިޔޭަގއި ތިބި ބަޔަުކ  . މި އުޅެނީރަނގަޅު ،ލެވޭ ނަމައި އޮތީ. ބަލައިކުރެވިފަގާނޫނު ބައްޓަން ނޫން މި ކަހަލަ ގޮތަކަުށް

އެނޫން ިވޔަފާރިެއއް  ދުން،ރޝިެޕއް ހެޕާޓްނަކުންފުންޏެއް ވެސް ހެދުން، ވަންޏާ  ކަމަުށްގޮތަުށް ަހދާ މީހަކު އެއްބަްސވާ  ދެ

އުޅޭ  ެދވިދާނެ. ދަންނަވާލަން މިުށްއެއްބަްސވުެނއް ހަދައިފިއްޔާ ކުރިއަ .ކުރަން މިއަކުން މަނަލެއް ނުކުރޭ. ރަނގަޅު

 ކަެމއް ޙަރާމް މި ތަޢާލާ ހަލާލުކުރައްވާަފއިވާ هللا ން ގޮތުން ކަނޑައެިޅގެ ވާދާގައިމާއް ވާހަކަައކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

 ުށް ވަރިކުރާކަ ނިމުމުގެ ކުރިން ލާހިކު ކުޅަދާނެއެއް ޫނނޭ ވަރިާވކަުށެއް. ްއެވގެންތޯ؟ މި މުދާ ބަހައިނީ. އެއީ ކީގެންނަ

ުށް މިކަން އެހެންވީމާ، ަވރިކުރުމަުށް ހުރަހަކަ القإن أبغض الحالل عند هللا الط  އޮތީ  މި ،ވެސް. އެހެންވީމާ، ވަރި ެއއީ

ވެްސ  ކުރެވިފަިއވާ މީހާއަުށްމިއީ އިފްލާސްކޮުށްގެން ހަޖުރު؟ ދުވަސް. ކޮބަިއތޯއަހަރު 5އިފާނެ ނަގަވެގެންާދއިރުަގއި މިކަމަުށް 

 .ދަންަނވަނީ މީގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، މި ާމއްދާގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑު މި އަންނަނީ ނުލިބޭ ވަރުެގ ބޮޑު އަނިާޔއެއް މި

އްޖަތެއް ދީނީ ޙުދެއްވަްނވީ. ދައްުކވައި ހެއްޓޭނެ ގޮތެއް މިގޮތަުށް ވަރިކުރުން ހިފެ .ކު ވިދާޅުވާންވީ މާއްދާ ދީނީ ޝައިޚަ މި
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ހު ެއކަޑަމީގެ ްއވާ. ނުހުންނާނެ. ައޅުގަނޑު ފިޤްދެއެފަދަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް އަުޅގަނޑަުށް ަދްއކަަވއިދައްކަވަްނވީ. 

ުށް ވާަހކަދައްކާަފއެްއ މި މާއްދާއާ ބެހޭ ގޮތަކުންނެްއ އެގޮތަ ހަކަދައްލީމަ ވިދާުޅވީ،ބޭފުޅުންނާ ކޮންމެވެސް ވަރަަކުށް ވާ

ބަެއްއ  އްވެސް ހާލެްއަގއި ދީނީ ގޮތުން ކަންކަން ކުރާގަންނަ މީހުންނަކީ އެއީ އެ ކަމެއް ޙަރާމްކޮުށް ލުނޯންނާނޭ. މިއީ ހަލާ

 ެއްއގޮތަކަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު މި  މާއްދާތައް ހުންނައިރު މިއީ ނޫން. އެއަކަުށް ދީނެކޭ ުނކިޭޔނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ

 .. އެއްބަްސވުމުގެ. ދަންނަވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  3ގެ )ހ(ގެ މާއްދާ 75ގަާވއިދު  ،ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުންއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުޝުކުރި

ތްތެރި މެންބަރު ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަގޮުތގެ މަތީ ވާމާއްދާގެ )ުށ( ގައި އެ ،ންނަންބަރުގެ ދަުށު

ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ )އާއިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2000/4 މުޙައްމަދު ހުުށަޅުއްވާަފއި ގާނޫނު ނަންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

 ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ެގ ވޯޓުގ1:30ެން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ގޮތު ވަނަ ިކޔުން އިްއަވން. މި ބިލާ ބެހޭ 3ބިލުގެ 

 ން. ެވސް ދަންނަވަ ހަކަވާ

އުީމ ައސާސީއަުށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޤަ ނޫނުޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާިދވެހިރާއް، 7.3 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{7.3}

ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ  2016ލް އެޕްރީ 14ޓް ޓް. މި ރިޕޯިރޕޯގޮތުގެ  ނިންމެވި މަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިސަލާ

ދެްއވާނީ ލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓް ަމޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިވެސް އިޞްއް މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެ

އްޒަތްތެރި މް ރިޟާ. އިއިބްރާހީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަރުވަން. މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު

 

 މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ިއބްރާހީއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރަ

ބިުލ  ގެނައުމުގެސާީސއަުށް އިޞްލާޙު އަނޫނުޤާެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭ 

ްނ އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީޤަކުރިްނ  ގެބިލަކީ މީ  ދެ! މިއާ ކުރިން.ދިރާސާ ންމާ ގުިޅގެިލބުކޮމިޓީއަުށް އުމީ ސަލާމަތު ޤަ

ޓީއަުށް މިމީ ސަލާމަތުގެ ކޮއުޤަ ލީހުގެ ތަޅުމުން އަލުން އަނބުރާުށް ފޮނުވުމުން، މަޖިމަޖިލީހަ ގައިފަހު މަުށްދިރާސާކުރު އިބަލަ

ފަހު ނިންމި ގޮތުެގ  މަުށްކުރެްއވުވެސް ކޮމިޓީން ދިރާސާ ދެވަނަ ފަހަރަުށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ބިލެްއ. އެހެްނީވމާ، މި ބިލަުށް

 ޓަކައި. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ.  ޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުަށް ޓް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން މަރިޕޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. އެީއ ސްގެ ވަގުތުިޑއިރުގެ ބަހުގަ  1ވަނީ  ޓުަށް ކަނޑައެޅިަފއިމި ރިޕޯ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް

 22 މިނެޓު 5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  ސިކުންތު. 45 މިނެޓު 14އަުށް ޕީ . އެމް.ޑީ.ސިކުންތު 31މިނެޓު  31ުށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ދެ މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  21 މިނެޓު 3އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 

ްއޑޫ މީޫދ އަރުވަނީ އަ . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމަުށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޤީޤަތުަގއި ޙަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް މިހާރު ގެނެވެމުންދާ ބަދަލުތަކަކީ

ރު ބަދަލުތަކެއް ނޑު ދެކެނީ. ޤާނޫނުައސާސީއަުށް އިތުކަމަުްށ އަޅުގަ ލުމަުށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކެއްމުޅި މި ނިޒާމު ހަލާކުކޮުށް

ވުރެ ބަލިކޮުށްލުމަުށް ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކަުށް އަުޅގަނުޑ  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މިހާރުަށް  ނެސްގެން އަެނއްާކވެސްގެ

ން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުުމގެ ނިޒާމު ެއްއވެސް ވަަރކަުްށ ދެއް ނުކުރަން. މިހާރުވެސް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުތަކަުށް ާތއީއެްއގޮ

މިހާރު މި ނިޒާމު  ހެންނޫންނަމަ،ވާހަކަ މިހެން ލިޔެވިފައި އޮތީމަ. އެ އަސާސީަގއި ކަނޑަެއޅިގެން މިވެސް ޤާނޫނު އޮތީ މި

ތޮޅުތަާކ ވަރަުްށ ބޮޑަުްށ އި އަފެންނަނީ މާލެއާ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި، ރައީސް އެްއކޮުށް ފޮހެލައިފީސް. އިްއަޒތްތެރި

ންނަނީ އަތޮޅުތަކުަގއި ތިބި ރައްޔިތުންނުަށް ފެ ކުރެވިގެން ކަންކަން ކުެރވިގެންދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ތަފާތު

ަކއުންސިލުތަކަުށް  ންސިލުތަުކގެ ބާރުތައް ކަނޑުވާަލއި،ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެއްެވްސ ގޮތަކަުށް ނުދެވިދާ މަންޒަރު. ކައު

މު ދެން ަކުއންސިލުތަކުން ކަންކަން ނުވާ ާވހަކަ ދައްަކއިގެން މި ނިޒާ ،ދީނެ ެއއްވެސް ގޮެތއް ހަމަނުޖައްސައިސާ ލިބޭފައި

ަޑިއގެްނ އިވުނީ އަްއޑޫ ސިޓީއަުށް ވަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދުވަހަކުއެްއކޮުށް ފުޑާލަން މަސައްކަތްކުރާތީ. އިހަކަުށް

 ނީއޭ. އައްޫޑގެ ތަރައްޤީ އަދި ކިރިޔާ މިފެުށު އައްޫޑގެ ތަރައްޤީ އަދި ކިރިޔާ މި ތަން ވިދާޅުވި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު

. ޙަޤީޤަތުގަިއ ނޫން އޭގެ ކުރީ ުދވަހު ެވސް ވާރޭވެހުނީީތވެ ޭގގޭތެރޭ ޮއތީ ފެންބޮޑުވެފައިުރގައި އިްއޔެ ފެުށުނީއޭ ވިދާޅުވި 

ނުވާތީ ންތިޒާމު ރަނގަޅަުށް ހަމަޖެހިފައިކުން ފެން ދާނެ އިނުޖެހޭ. މަުގތަހަރަކު ޭގެގތެރެ ފެންބޮޑުވާކަުށްވާރޭވެހޭ ކޮންމެ ފަ

 އްލެއް ހޯދައިދިނުމަުށް އެދިއެދި ތިއްބާ އެފަހަރުުޅގަނޑުމެން މިކަހަމަުށް ދާއިމީ ޙަވެސް އަ މީގެ ކުރީަގއި ފެން ބޮޑުވި ފަހަރު

ނުކޮުށް ހަމަ ހި މަރާމާތުެއއްޗެ ގޮތަުށް މަގުތަކާ ހަމަ ކުރިންވެސް އޮތްގޮތުަގއި ޭގގެއަުްށ ފައިސާ ދީފައި، ވެސް އެހީގެ 

ނީ. މިއީތޯ ައއްޑޫ ސިޓީ އެހެން ބަހައްޓައިހެން އަނެްއާކވެސް ހަމަ އެއްތަެނއްަގއި ޖެހޭ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަ

ންޒަރު ވާޭރވެހުނީމާ، އައްޫޑަގއި ހުރި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާލިދީ ބަހައްޓާފައި ހުރި މަ ތަރައްޤީކުރެވޭ ގޮތަކީ؟

ޝަީރ އްޫޑ ސިޓީއަުށް އޮތް ތަަރއްޤީައީކ؟ އައްޑޫ ސިޓީަގއި ޓާދިޔައީ. އެއީޯތއޭ އަ ްއޔެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންއި

ެއންމެ ބޮޑަުށް ޚަރަދުކުރެިވގެްނ ، ގައި ޖަހާފައި މިއަދު މި ބުނަނީހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ބަޖެޓު ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދައިދޭން 

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަަކުށް ހަދާ ވާހަކަ މިއަދު މި ވާ ކޮްނވެންޝަން ެސންޓަރ ޓާކަމަުށް ނާހަދާފައި ހުރި ބި އެތާނަގއި
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އަްއޑޫ ސިޓީގެ ަރއްޔިތުން އެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަުށް  ގެނެވޭ ތަރައްީޤައކީ؟ ދެކެިވގެންދަނީ. މިއީތޯ އައްޑޫ ސިޓީއަުށް މި

ފެނުނީ ޗައިނާ  އެއަުށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ،ސަ ޑިތައް މާލެ ގެނެއްނދެފާނެތީވެ އެ ގޮނޑިަތކުަގއި އިުށީނގެންދިޔަ ގޮ

މަންޒަރު. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިއީތޯ އައްޫޑ  ހުރި ޑިތައް ޖަހާފައިނގޮ ހޯލުގައި އެތަނުގައި މެސް މީހުން މަސައްކަތްކުރާ

އަހަރު  ުށްފައި މިއަހަރު ކޮ ހަތަރު ގައި އޮންނަތާ އަުށް ގެންނަން ފެުށި ތަރައްޤީއަކީ؟ މީދޫގެ މިސްކިތެްއ ބަޖެޓުސިޓީ

 އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ންސްދޭން ވިާދޅުާވ ތަރައްީޤއަކީ؟ގެ ވެްސ ނުވެްސ ނެތް. މިއީތޯ އަްއޑޫ ސިީޓއަުށް މި ބަޖެޓުގައި

ހެުދމަުށް ހުރިހާ ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެންގޮްސ އެާތ ބަހައްޓާފަިއ ސަރުކާުރގަިއ ައއްޑޫ ސިޓީެގ މަގުފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ަގއި. ދަނީ ފިނިހަކަ ސްޕީޑު ދިަޔއިރުަގިއ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރީޢު މި ެވގެން އަހަރު ުތވި ހަަތރުވެްސ ފާއި ހުރިއިރު

ކޮންމެވެސް ކަމެްއ ، ތަނަުށް ސަރުާކރުގެ ޚަރަދުަގއި ަވޑަިއގަންނަަވންވީމާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޭބފުޅުންކޮޅެއް އެ، ބޭފުޅުންކޮޅެއް

ފެންނަނީ. ހުޅުމީދޫގެ  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ތައްތައް ކުރަްއވާކުރަްއވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފައި މިކަހަލަ ކަންއިފްތިތާޙު

އިރުގައި ހަމަެއކަނި ހޮޅި ވަޅުލުން ެއކަނި ކުރަން އޮްތ ތަނުަގއި ހުރި ފެނާއި ނަރުދަމާއަުށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްެޗއް އެ

 ތަން. މިހާރު އެ  މަސައްކަްތ ނުކުރެވޭ  ދިޔައިުރ އެ ހަތަރު އަހަރު ެވގެންފެންނަނީ  މަސައްކަތަކީ. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މި

 ވެސް ރަްއޔިތުންނަުށް މިއިން އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބިދާ ތަނުގައި ހަދާފައި ހުރި ެއއްެޗްއވެސް ހަލާކުވާހާ ުދވަސް ީވއިރު 

 ބަކީ؟ޑޫ ސީޓީގައި ފެުށިގެންދާ ހިސާފެންނަނީ. މިއީތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަރައްޤީ އައް  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ފެންނަނީ.  ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ކަރަންޓު ބިލު އިންތިހާއަުށް ައގުބޮުޑވެގެން ގޮސް އަތްނުޖެހޭ ހިސާބުގައި ހުންނަ

ހަ ހާސް  ،ރުފިޔާ ހަތް ހާސްކަރަންޓު ބިލުަށް ދެއްކި މީހުންނަުށް މިއަދު ހާސް ރުފިޔާ  2ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކުރީަގއި 

މިއީތޯ އަްއޑޫ ސީޓީއަުްށ  ކަންކަން ކުާރނީ؟ މީހުން ކިހިނެއްތޯ މި މަ އެލު އައިފަސް ސަޔޭކަ ރުފިާޔގެ ކަަރންޓުބި

ވަންޏާ  ކަމަުށް މިހެން ވާ ގޮތަކީ؟ ިމީއތޯ އަްއޑޫ ސިީޓ އަދި ކިރިޔާ ތަރައްޤީވާން ފެުށީމަ ވާ ގެނެސްދިން ތަރައްީޤއަކީ؟

ަގއި ދިރިއުޅޭނެ ބާވައޭ. މިއީޯތ ަރއްޔިތަކު އެތާ  ޤީވެ ނިމޭއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ އެއްވެސްއަްއޑޫ ސިޓީ މިގޮތަުށް ތަރައް

ުށް ލިބެމުން އަނަނަ ތަރައްޤީައކީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ިނާޒމަުށް މިގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަސބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ސަރުކާރުން ހުރިހާ  ޮގސް މައިމުޅި ނިޒާމު ހަލާކުކޮުށްލައި، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްދޭން އޮތް ނިޒާމެއް ހަލާކުވެގެން

 ގޮތް ހަދައި، ރައްޔިތުންނަުށް އަތްމައްޗަުށް ެއއްވެސް ފަިއާސއެއް ނުލިބޭބުނެ،  ކަމެއްގެ ތެެރއަުށް އަތްބާނަން

އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަުްށވެްސ ، ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާފެންނަނީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

 މިއީކީ. ޝުކުުރއްޔާ.  ކުރާ އިޞްލާެޙއް ނޫންތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ ތިން ގެ)ހ( ަވނަ މާއްދާގެ 75ގެ ަގވާއިދު އެހެންކަމުން، ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މެންބަރު. ބަހު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މިރު މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ިއްއޒަތްތެރިން ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ ގޮުތގެ މަތީ ވާމާއްާދގެ )ުށ( ަގއި އެ  ،ނަންބަރުގެ ދަުށުން

 ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން. ތިންގެނައުުމގެ ިބލުގެ ރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަާސސީއަުށް އިޞްލާޙު ިދވެހި ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ެޖއިން ރކް ސީްޑ ބޭންކަުށް ދިވެހިރާއްންގ ދި ސާބްލިޝްއެގްރީމެންޓް އޮން ެއސްޓެ ، 7.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{7.4}

ޕްރީލް އެ 14ޓް ުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯކުރުމުގެ މައްސަލަ، ޤަޢަމަލު

އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ޤަަގއި ިއއްޒަތްތެރި މ2016ެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  މް ރިޟާ.ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީ ދޫ ދާއިާރގެުގރައި ،އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

  ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީގުރަ

 ޓް އަޅުގަނޑު ހުުަށހަޅާލަން. ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯރިއްޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންެމ ސްގެ ަވގުތު. އެއީ ކޮމިނެޓުގެ ބަހު 30ލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމު ރިއްޔާޝުކު

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  15. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްަބތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު  5ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް 

ގެ ވޯުޓގެ 1:30މުގައި ދަންނަވަން. ިމ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ކަނިމުނީ ސް މަރުޙަލާހުޅުވާލަން. ބަހު

 ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. 

ިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ގަ 115އަސާީސގެ ާޔގެ ޤާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއް، 7.5 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{7.5}

ޓަަކއި ސުވިސް ކޮންފެޑަރޭޝަނަުށް  އުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށްޤަން ބޭރު ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

މެދު  ންކުރުމާއްޔަުްށ ހ. މީނާޒު، ޑރ. ޙާލާ ޙަމީދު ޢަކަމަރެޒިޑެންޓް ސަފީރު-ވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ، ނޮންދި

ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަ، ޤަުއމީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަުށް އެިދވަަޑއިގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ިއއްޒަތްތެރިަގއި  2016އެޕްރީްލ  14ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

އްރިރު، މުޤަ އިްއޒަތްތެރިމެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެއްވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ 

 މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. އިްއޒަތްތެރިގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބް

 ރަީއސް. މި ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑު ހުުަށހަޅާލަން. ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 
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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރިމުޤައްރިރަުށާއި،  ިއއްޒަތްެތރި ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި  އިްއަޒތްތެރިނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، 

މިނެޓު، އަދި ަވކި  5މިނެޓުގެ ބަހުސް ަވުގތު. ެއއީ ކޮންމެ ިސޔާސީ ޕާީޓއަކަުށް  30ފަިއވަނީ ުޖމުލަ ރިޕޯޓަުށް ކަނަޑއެޅި

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގަިއ  5މެންބަރުންނުަށް  ިއއްަޒތްތެރިޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ 

 ގެ ޯވޓު ަވގުތުަގއި އޮންާނނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  1:30މިއަދު  ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮުތން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ވޯޓަުށް ެއހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް  ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދާ، 8އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 .الس الم عليكمو. ގައި 1:30

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  13:17ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ،8 . އެޖެންޑާ އައިޓަމުގެންދަން ކަަމުށްމި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް .الس الم عليكم

ިއއްޒަތްތެިރ )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ

ވޯަޓކަުށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް.  16ވޯޓަކަުށް ދަްނނަވާލަން އެބައޮތް.  16މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. މިއަދު 

ވޯަޓކަުށް ދަންނަވާލަން  16ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކްކޮުށްެލއްވުމަުށް ހަނުދމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. އާދެ، މިައދު އިއް 

 ލާނަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައި؛ ލާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންވޯޓަުށް ދަްނނަވައިއެބައޮތް. ފުރަތަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ،ގެ ފަރާތުންސަރުކާރު

ގެނައުމުެގ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއްއޒަތްތެރި ިއޞްލާޙު ުށް ( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެްނޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2009/8

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

އްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދ65ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދާއިާރގެ  އިނގުަރއިދޫ ހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުންއެ  .65ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ ައދަދު؛ 65

ބެހޭ  ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ) 2009/8 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިބްރާީހމް ފަލާޙްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި

އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ  ުށްގާނޫނު( އަ

މިޓީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮކަމުަގއި ކަނަޑއަޅަްނ. ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެ ޢީ އިޖުތިމާއިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު 
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ެވްސ އަވަަހކަުށް މި ބިލުގެ މަަސއްކަތް ނިންމަަވއިދެްއވުމަުށް. . މި ބިލު ވީހާއްރިރަުށް ަދންނަވަންއިްއޒަތްތެރި މުޤަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުތގެ ބިލަުށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ިރޕޯޓަުށް ބިލަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަުށް ވޯޓަުށް ދެންެނވުން. އަރާ ޖުދެން މި އޮތީ ޖިނާޢީ އި

އަމީންޢާއްމަުށް ަދންނަވާނަން ކޮންމެ ފަހަރަކު  ،އިޞްލާޙެްއ ެއބައޮތް. ައޅުގަނުޑ ކުިރއަުށްގެްނދާނެ ގޮތަކީ 10 ،އެގޮތުން

ވަނަ  12 ،ދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ ހުުށަހެޅުނު ވައިެދްއވުމަުށް. އޭގެ ފަހުަގއި ވޯޓަުށްއިއް  އިޞްލާޙު

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.އިްއވައި މާއްދާއަުށް ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު

 

 ވުން:ޒުން އިްއވެ މޭ އިދާރީ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޅުދޫ ދާއިރާގެ ހޮ، ދު ހުުށަހަޅުއްވައި ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

މައްސަަލ  އަވަސް ނިާޔއީވަނަ މާއްދާ ައންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުުރން.  12 ލާޙު؛މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞް

 ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމުަގއި  ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީއަަވސް ނިޔާއީ މައްސަލަ ބެލުން -12 ބެލުން.

ވަނަ މާއްދާެގ  162ނޫނުގެ ުށް ޙުކުމްކުރުމަުށް ޓަކައި މި ގާއިޢުތިރާފުވާ ހާލަތުގައި އޭާނގެ މަްއޗަުށަުށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކު

 ދަުށުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަުށެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތި
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 43    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 43ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށ66ްއަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .7މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 

 ސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މި އިޞްލާޙު ފާެއހެންކަމުން،  .43ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ނަންބަރަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު އިްއަވއިދެްއވުމަުށް  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ  40ވަނަ އިޞްލާޙު؛ ދެ

 އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫރު ދާއިރާގެ އިއުނގޫފާ

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަުށް  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ  40މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙު؛ ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  38ނޫނުގެ ގާ މުރު ބަޔާންކޮުށްދިނުމަުށް މި އުމީހާގެ ނަމާއި  .4 ގެ)ނ( ގެވަނަ މާްއދާ 40އިޞްލާޙުކުރުން. 

ލަތުަގއި ފުލުހަކު ކުރާ އަމުރަުށް އިްނކާރުކުރުމުން، އެ މަޢުލޫމާތު ހާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ 1ގެ ))ޅ(

 ދެނެގަތުމަުށްޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު.ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

  

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 47. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .6މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ.ެއހެންކަމުން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47ދު؛ އަދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވައިެދއްވުމަުްށ ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހު އިއް  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަުށް 46ަވނަ މާއްދާ.  46ވަނަ އިޞްލާޙު؛ ތިން

 މަުށް ދަންނަވަން.އަމީންޢާއް
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 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި

ވަަނ  46ކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙު 46މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ ބިލުގެ 

ރަމުންދަނިކޮުށް، އޭނާ ލަތުަގއި ކުުށުގެ ތުހުމަތުަގއިާވ މީހާއާ ސުވާލުކުހާމާއްާދގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ  މިމާއްދާގެ )އ(. 

ެއވެ. އަދި ކުރުން ަވގުުތން ހުއްޓާލަންވާނެނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލު  ކަމަުށް ބުނެފި ނޫނީ ަވކީލެްއގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންވާގާ

 ން އޭނާއަުށް ދޭންވާނެ ެއވެ.)ބ( އަދި )ޅ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ މި މާއްދާގެ )ނ(، ންކުރުުމގެ ފުރުޞަތުލަކު ަޢއްޔަވަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

ުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމ56ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .4މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 

 ޅަކަުށްފަހު(މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮެއހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ އިއް  އިޞްލާޙު ފައިވާމާއްދާގެ )ުށ( އަުށް ހުުށަހަޅި ވަނަ 108 ޞްލާޙު؛ވަނަ އިހަތަރު

 ދަންނަވަން.

 

 ވުން:ން އިްއވެ މޭޒު އިދާރީ

ިއ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ދު ހުުށަހަޅުއްވަްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި

 108 އަންނަނިވި ޮގތަުށް އިޞްލާހުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ުށ(   108ބިލުގެ  މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛

ވަަނ  107ނޫނުެގ ގާމި  ،ަނމަ ކުުށަުށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެއަުޑއެހުމުަގއި ދަޢުވާ ލިޭބ މީހާ،  ޢީއިބްތިދާ .)ުށ( ގެވަނަ މާއްދާ 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަުށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ 9( ވަނަ ނަންބަރުން ފެުށިގެން )3މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

 ަކމުގައި ބެލޭނެެއވެ. އަދި އެކަްނ، ފަނޑިޔާރު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަުށް އަންގަްނވާނެެއވެ.ޙައްޤުތައް އެ މީހަކު ދޫކޮުށްލީ 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުހޮޅުދޫ ދާއި  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 48    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 މަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ޖުމުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 48. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

ިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ވޯޓުަގއި ބަ .5މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 

 ސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(މި އިޞްލާޙު ފާެއހެންކަމުން،  .48ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.އިފައިވާ އިޞްލާޙު ިއްއވަވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( އަުށް ހުުށަހެޅި 116 ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު؛

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި

 116ންނަނިވި ޮގތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަ ވަަނ މާއްދާގެ )ުށ( 116ބިލުގެ  މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު؛

ހެޅުމެްއ ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތް ފެުށުމުގެ ކުރިން ހުުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުުށައިމައްސަލަ  -)ުށ(ވަނަ މާއްދާެގ 

 އިފި ވަނަ ބާބުެގ ދަުށުން ެއފަދަ ހުުށަހެޅުންތައް ހުުށަހަޅަން ދެވޭ ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލަ 14ނޫުނގެ ގާމި  ،ނެތް ކަމަުށް ބުނެ

 ެއެވ.ތާވަލުކުރަްނވާނެ އިވާނެ ދުަވސްތައް ޯކޓުން ަކނޑައަޅަ ނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަުށް 46. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .5މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 

 ކަުށްފަހު(ކޮޅަމި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުތު ެއހެންކަމުން،  .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުމަުށް ިއއްަވއިވަަނ ނަންބަރަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު  6ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  117ވަނަ އިޞްލާޙު؛ ހަ

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ވަނަ ނަންަބރަުށް  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  119ންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަމީންޢާއްމަުށް ދަ

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.އިްއވައި
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 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި

އަންނަނިވި ގޮތަުށް  ވަނަ ނަންބަރ6ުގެ )ހ(އްދާގެ ަވނަ މާ 119ބިލުގެ  މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙު؛

 129 ނޫނުގެގާމި  ވަނަ ަނންބަރު. 6ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  119 ވަނަ ނަންބަރު؛6ވަނަ މާްއދާގެ 119 އިޞްލާޙުކުރުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަުުށން ހެކި ހާމަކުރުމަުށް އެންގުމަުށް އެދި ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުން. 132 އަދި

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 47. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68އަދަދު؛ 

ިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެ .7މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 

 ސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(މި އިޞްލާޙު ފާެއހެންކަމުން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ްއވުަމުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަންދެހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވއިވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( އަުށް  150ވަނަ އިޞްލާޙު؛ ހަތް

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އޫްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި

ންަނނިވި ގޮތަުްށ އިޞްލާުޙކުރުން. އަވަނަ މާއްާދގެ )ުށ(  150މި ބިުލގެ މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙު؛ 

 ބަޔާން ހުުށަހަޅާނީ ދައުލަތުންނެވެ. ެއއަުށްފަހު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުންނެވެ. )ުށ(. ފުަރތަމަ ޚުލާސާ ވަނަ މާއްދާގެ 150

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު އޫދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ  . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވ49ި. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 

 މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(ެއހެންކަމުން،  .49ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުަމުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. އިހުުށަހެޅިަފއިވާ އިޞްލާޙު ިއްއވަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް  206ވަނަ އިޞްލާހު؛ އަުށް

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ހޮޅުއޫްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި

- 206 ންނަނިިވ ގޮތަުްށ އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އ206ަުލގެ ބިމުޙައްމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ 

ހަކު ގެ ަދުށުން ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްުލމެއް ލިބިފައިވާ މީހެްއގެ މަްޞލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީ)ނ(. މި މާއްދާގެ )ުށ(

 ސަބް ނަމަ،  ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވސްެގ އޮފިސަރެއް ދަ މީހަކު ބަލައި ފާްސކުރަންވާނީލަތެއްގަިއ އެފަހާނެތް 

ެއވެ. އެނޫން އިދާރާެއްއގެ ިރއެްއގެ ހުއްދަ ހޯދުމަުށްފަހުގަވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ ވެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިްސެގ ރޭންކަުށް

 އެވެ.ރިެއއްގެ ުހއްދަ ހޯދުމަުށްފަހުގަބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެ ކަމާ ނަމަ، އެ އިދާރާެއއްގެ އޮފިސަރެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު އޫދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އްމަދުޙަޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުހޮ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 55ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މ68ެއަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 2ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(މި އިޞްލާޙު ން، ެއހެންކަމު .55ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ55ްއަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަުށް ދަންނަވަން.އްެދއްވުަމުށް އަމީންޢާއިޙު ިއްއވަހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާއަުށް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 2012 ؛ވަނަ އިޞްލާޙު ނުވަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ  ިއ،ދު ހުުށަހަޅުއްވައޫދާ ންބަރު ޖަޢުފަރު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެ

ގާނޫނަުްށ  ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. 212 ؛އިާވ އިޞްލާޙުތާއީދުކުރައްވާފަ  އްމަދުޙަމު
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ކޮުށް، ދިވެހި ގު ދީސްނު ފާސްވެ، ތަނޫގާނޫނުަށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ، މި ގާ. މި )ހ( -212މަލުކުރަން ފެުށުން. ޢަ

 ހަމަވާ ދުވަހުން ފެުށިގެންނެވެ. ދުަވސް( މަސްއް)އަުށެ  8ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާތާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ ދެންމެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު އޫދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އްމަދުޙަޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުހޮ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 08    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 8. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 49ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެނ69ްއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 2ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. އެހެން .57ލަ؛ . ޖުމ29ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ57ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ައުށް ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(  213 ؛ހުުށަހެޅޭ އެންމެ ފަހު އިޞްލާޙު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަުށް

 ެދއްވުމަުށް އަމީންޢާންމަުށް ދަންނަވަން.އިއިްއވަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: ދާރީއި

ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ،އި ދު ހުުށަހަޅުއްވައޫްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާފާރު ދާއިރާގެ އިއުނގޫ

 213ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން.  213ބިލުގެ  ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙު މުޙައްމަދު

 ލިބިގެްނވާ  ތިޞާޞް ޚްއި ބެުލމުގެ މައްސަލަތައް ޢީޖިނާ ަވނީ، އެ  ބުނެފައި  ކަމަުށް" ފަނިޑޔާރު" -(ބ) މާއްާދގެ ވަނަ

 .ފަނޑިޔާރުްނނަުށެވެ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓާިއ، ހައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކޯޓުތަކާިއ، ދަުށު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ ދެންމެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު އޫދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ އުނގޫފާރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އްމަދު.ޙަޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުހޮ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   47     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 24      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މ85ެއަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 47. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 2ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ެއހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( .47ލަ؛ . ޖުމ24ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ47ްއަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްޫދ  ،ޯވޓް. އެއީ، ދެންމެ މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަާކއެކު ބިލު ފާްސކުރުމަުށް. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން 12މިއަދުގެ 

ގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ތުއައިޖުރާ ޢީޖިނާ ،މް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާހީބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާންރި މެދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ނިންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްާލޙުތަކާއެކު ފާސްކުެރްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 . ދެއްވުން އެދެންނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މްހީންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

ފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނ68ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްއޒަތްތެިރ އިދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68

ނިންމެވި  އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަތުއައިޖުރާ ޢީޖިނާ  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މްހީމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާމެންބަރު 

 މަޖިލީހުން  ޯވޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަުރންގެ ިއއްތިފާޤުން ،ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި ިއޞްލާޙުތަކާއެކު 

 ވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ(ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ،ލާނަން. ސަރުކާުރގެ ފަރާުތންއިވޯޓަުށް ދަންނަވަ  13މިއަދުގެ 

ކޮމިޓީން  އުމުގެ ބިލުގެނަުށް ިއޞްލާޙު( އަޢާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މުޙައްމަދު

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ  އަލުން

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޙައްމަދުމު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 50    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. 

. 4. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 5ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ދިއްދޫ  .54ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ54ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހޭ ޢާއިާލއާ ބެ) 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ނިންމެވި ޮގތަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އިކޮމިޓީން އަލުން ދިރާސާކުރަްއވަ ގެނަުއމުގެ ބިލުުށް އިޞްލާޙު ( އަގާނޫނު

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ޢާމިރު  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ުކަޑހުވަދޫލާނަން. އިދަންނަވަ ުށްވަނަ އިޞްާލޙަ 14މިއަދުގެ 

ކޮމިޓީން އަލުން  ގެަނއުުމގެ ބިލުއިޞްލާޙު ނޫނުައސާސީއަުށްޤާިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

  ފާހެއްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 22ުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމ44ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ރި މެންބަރު އެހެންކަމުން، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ .66ލަ؛ . ޖުމ64ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ66ްއަދަދު؛ 

މިޓީން ކޮ ގެނައުމުގެ ބިލުނޫނުއަސާީސއަުށް އިްޞލާޙުޤާރިްއޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ ،އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ނިްނމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި. މިގޮތަުށް ފާސްނުވުމާ ުގޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  އިއަލުން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ވެއްޖެ ކަމުަގއި ދަްނނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ން މި ބިލު މި ހިސާބުން ބާތިލު)މ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ 85

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ެއގްރީމެންޓް އޮން އެސްޓެބްލިޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކަުށް އިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވ15ަމިއަދުގެ 

ނަވާ ގޮތަކަުްށ ނިވަޑަިއގަންމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ދިނުމާ މަުށް މަޖިލީހުން ރުހުންދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރު

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 68    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ވަިކ މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި 68. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި

ްކ ރއޮން ެއސްޓެބްލިޝިންގ ދަ ސާ ެއގްރީމެންޓްއެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ ޖުމު. 35. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަަދދު؛ 68

ދިނުމަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަުށް މަޖިލީހުން ވޯޓުގަިއ ރާްއޖޭން ޢަމަލުކުރުމުަށް ރުހުން ސީޑު ބޭންކުަގއި ދިވެހި

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  ވެއްެޖ.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ 115ވަނަ ވޯޓު. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ 16 ،ފަހު ވޯޓު މިއަދުގެ އެންމެ

ޝަނަުށް ޅުމަުށް ަޓކަިއ ސްވިސް ކޮންފެޑެރޭްނ ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަނޑައެބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

މެދު  ކުރެްއވުމާޙާލާ ޙަމީދު ޢައްޔަން .ރމީނާޒު ޑ ސަފީރުކަމަުްށ ހ. ޑެންޓްޒިރެޅާ ނޮންދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 65. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 68އަދަދު؛ 

ނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޝަނަުށް ސްވިސް ކޮންފެެޑރޭެއހެންކަމުން،  .65ލަ؛ . ޖުމ33ުފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ . 65

އެުރވުމަުށް ވޯުޓގަިއ އްވުމަުށް މަޝްވަރާކުރެޙާލާ ޙަމީދު ޢައްޔަން .ރމީނާޒު ޑ ަސފީރުކަމަުށް ހ. ޓްޑެންޒިރެ -ކަނޑައަޅާ ނޮން

 ެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ބައިވެރި 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނުޑ ދަންނަވަން. މިއަދަކީ ވަރަުށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް ކަުމގައި އަޅު  ބޮޑަުށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް

ބިުލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ  ގެަނއުމުގެޫނނަުށް އިޞްލާޙުގާބެހޭ  އިާލއާޢާ ،ބިލާއި ުތގެ އަދަންނަވަން. ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ރައްޔިތުްނެގ ތަރައްޤީކުރުމަުށް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިޔަ ުދވަސް. ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކޮުށް 
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ނިޒާމު އިޞްލާޙަކީ އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތުގެ  ޫނނަުށް މި ގެނެވުނުގާބެހޭ  އިލާއާޢާމި އެޅީ މާސިންގާ ފިޔަވަެޅއް.  މަޖިލީހުން

މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ޑިމޮކްަރސީގަިއ ކާމިޔާުބ މަޖިލީހެއް. ހަރުދަނާކުރުމަުށް ނިންމުނު ވަރަުށް މުހިއްމު ނިންމުމެއް. 

ހުރި މަޖިލީހެއް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ހޫނު  ޑިމޮކްރަީސަގއި ޖޯޝް ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރާ މަިޖލީހެއް. 

ާވ އަންގާަރ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2016އެޕްރީލް  19 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ އޮްނނާނީ ދެންވަން. މަރުޙަބާއެއް ދަންނަ

 ގަިއ.  9:00
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