
1 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

  

 

  މަޖިލީުހގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
  

  ވަނަ ޖަލްސާ  20ވަނަ ދައުރުެގ  3ވަނަ އަހަރުެގ  2014

 

  

   2014ޑިސެމްބަރ  01

  )ހޯމަ ދުވަސް(

  

 

 

 

  

2014/18/51: ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު   
 

  09:00 :ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި

 14:02: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



2 
 

  )މަސީޙް މުަޙއްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިީލުހގެ ރައީސް ޢަބްދުރި(

 

   ދުޢާ .1

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަ ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهالة والسّ حیم، الحمد � والصّ حمن الرّ بسم هللا الرّ 

  .ފެށުނީ

  

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 26މި ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 

 

 ން ލާނުކުރު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢު .3

  

    :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .3 ންޑާ އައިޓަމްއެޖެ

  .2014/3/20/އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ. އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުން - 3.1

. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  4އަށް  2014/18/47އިން  2014/18/44ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - 3.2

މި . ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް 16ވަނަ ޖަލްސާއިން  13ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2014އެއީ 

ފައި ނުވާީތ ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާ

  . ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް ނިންމައިފިން

  

  .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ސަުތން އަންގާ އެންގުން ރިޔާ. 4ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ
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ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  9:30. ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް މިއަދު  - 4.1

  . 2ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30. 1ކޮޓަރި 

ނުވި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ަމޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮ 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  - 4.2

ނޑަށް އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީ އާއި ސުންގަޑި  މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ (، 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު . ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިޢުލާނުކުރަން 128މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

  . 2014ޑިސެމްބަރު  7ށް އިޞްލާޙު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ސުންގަޑި އަ) އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު

  

  .ސުވާލު. 5

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ވާލު ސު. 5އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު  ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  - 5.1

. މި ފުރުޞަތުގައި ޢިއްޒަްތެތރި ވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން . އްވާ ސުވާލު ނަޞީރާ ކުރަ

ށް ސުވާލު ރިޔާޟަهللا މެންބަރު ޢަްބދު ޢިއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

  .ކުރެއްވުމަށް

  

  :ކެވުންވާހަކަދެއް ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ނޑު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. `  2014ޖުލައި  17މި ސުވާލު އަޅުގަ

މި ސުވާލަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަަތކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވެ ނުދިނުމަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީން . ގައި 

ހުން ވެސް މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެންދެއްވީތީ އަދި ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބަިއޯތ؟ މިހާ ފަ

  .ޝުކުރިއްޔާ. މަޖިލީހުން މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ޝުކުރުދަންނަވަން

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ކެވުންވާހަކަދެއް ނަޞީރު އުމަރު އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ
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އެހެން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރްާތތަކުން ބައިވެރިވަމުންދާކަން 

ފެިށގެން މިކަމާ ދެކޮަޅށް ަތާފތު އެކި މަސައްކްަތތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ވަނަ އަހަރުން  2005ފާހަަގކުރެިވ، 

މިގޮތުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަްށ ޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް . ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރަުމން އައިސްފައިވޭ 

ޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި ވަކިން އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައި މިފަދަ މައްސަލަތަަކށް ޚާއް

އަދި މިކަމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަަގކުރެވި، މިކަމާ . ބަލަމުންގެންދަން ފަށާފައިވޭ

ނޑައަޅައި ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވޭ . ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކްަތތަްއ އިތުރަށް ފުާޅކޮށް މިކަމަށް ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން ކަ

ސަލަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައިވަނީ މިފަދަ މައް

މިފަދަ ފިކުރު ގެންގުޅޭ ފަާރތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް އަދި މިފަދަ 

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް މަްއސަލަތައް ުހށަހަޅައި ދާޚިލީ  މިގޮތުން. ފިކުުރތަކުްނ ދިވެހިން ދުރުުކރުވުމަށް

ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ނިޔަތުގައި ބޭރަށް ދަތުރުުކރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަާރްތަތއް ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތަްށ 

ނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބައެއް . ހުއްޓުވާ ފުރުން މަނާކުރެވިފައިވޭ  ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯްޓ  އަދި ކޯޓުން ކަ

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތަުކގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުުރކުރާ ފަރާތްަތކުގެ މަޢުލޫމާތު . ހެިފހެއްޓިފައި ވެސް ވޭ 

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކަމާ ބޭެހ އިދާރާތަކާ ހިއްސާޮކށް، އެފަދަ ބައެއް ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހައްޔަރުކޮށް 

މިފަދަ މައްސަލަތައް ގިނަ ފަހަރު މެދުވެރިވަމުންދަނީ ބައެއް ފަރާތަްތކުން . އްޖެ ގެނެވިފައި ވެސް ވޭ އަނބުރާ ރާ 

ޤަބޫލުކުރާ ދީނީ އަޤީދާއެއްގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެވި، އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް އޮންނަ ގޮތް 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްަތކެއް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި 

މިގޮތުން މިފަދަ ފިކުރުަތކާއި ދެކޮަޅްށ ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަްތތައް ދިރާސާކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ . ކުރެވެމުން އެބަ ދޭ 

ން މިފަދަ ފިކުރުތައް އަދި މީގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެ. ދެމެދުގައި ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވޭ 

. ޤަބޫލުކުރާ ފަރާްތތަަކށް ނަސޭޙަތްދީ، ދީނުގައި މިކަން އޮންނަ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރްާތަތކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ަތާފުތ 

މިގޮތުން މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މީހުން ދަތުރުކުރުްނ . މަތިލާންޖެހިފައި ވެސް ވޭގޮންޖެހުންތަކާ ކުރި

އަދި . ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކޯޓުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ތާަފތު ަދތިތަކާ ކުރިމަތިލާންެޖހޭ

އިންޓެލިޖެންސްގެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވުމުން މިފަދަ  މިފަދަ މައްސަލަތައް ގިނަ ފަހަަރށް ބިނާވެފައިވަނީ ލިބޭ

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު 

  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް މި ގެންދަނީ ކުރަމުން
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   :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

ހަނދުމަފުޅު ުހންނާނެ ފަދައިން އިތުރު . އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތު ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރު 

ނޑު މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން އަދި ވަޒީރު ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި . ސުވާލުކުރެއްވުމަށް މިއޮންނަނީ ވެސް ސުވާލުގެ މައިގަ

هللا މެންބަރު ޢަބްދު ިޢއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ) ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު . (ނީ އެގޮތަށްވެސް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މިއޮންނަ

  .ށް ފުރުަޞތު އަރުވަންރިޔާޟަ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ރައްވައިފި ފުލުހުންަނށް މި ވަޒީރު، ދެންމެ ފާހަގަކު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑަށް ސާފުކޮށްލަދެްއވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު . މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ފުލުހުންަނށް ހުރި ގޮންޖެހުްނަތއް ފިލުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަދި މިނިސްޓަރ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ކުރައްވަމުންދާ 

  .ޝުކުރިއްޔާ . ތްމަސައްކަ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޞީރު އުމަރު އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބިނާވެފައި މިއޮންނަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ކޯޓަށް އެ . ންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ސިއްރު އި

މައްސަލައެއް ގެންގޮސް އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ނުވަތަ ހުއްޓުވަން ނުވަތަ ޕާސްޕޯްޓ ިހފަހައްޓަން ނުވަތަ އަދި 

. ކަށީގެންވާ ހެކި ކޯޓަށް ުހަށހަޅަންެޖހޭތީއެއީ އެ. އޭގެފަހުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އަބަދު ވެސް ދަތިަތކެއް ހުރޭ

ނޑު، ހެކި ހުށަހެުޅއްވުމުގައި މިއޮންނަ މިންގަނޑު މިހާރު އެ އޮތް ގޮތަށް  އެހެންވީމާ، ހެކީގައި މިއޮންނަ މިންގަ

 ބާއްވައިގެން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްަކްތތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބު ނުހޯދޭަކން މިއަދު ދުނިޔޭގެ ގިނަ 

ނޑު ވަނީ  ޤައުމުތަކުން ޤަބޫލުކޮށް އެ ހެއްކާ ބެހޭ އަދި ހަުށހަޅަންޖެހޭ، ކޯޓުތަަކށް ުހށަަހޅަންޖެހޭ ހެއްކާ ބެހޭ މިންގަ

އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތައް އަދި ރާއްޖޭގައި . ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި ތިރިޮކށްފަ

ނޑުތައް ތިރިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނޯވޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އެފަ ދަ ުކްށތަކުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ވިޔަސް އެ މިންގަ

ނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނަން މި މަޖިލީހާ . އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ . ގުޅިގެން
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   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ށް ފުރުަޞތު އަރުވަންމެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަޢިއްޒަތްތެިރ މަންޑޫ ދާއިރާގެ ކޮ

   

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

އެކިއެކި ޤަުއމުތަކުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިްނގެ އަދަދު ކިހާވަރެއްވާނެތޯ . ޝުކުރިއްޔާ

މިއަށް  2178ންތޯ؟ އަދި ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަންގެ ެސކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ޤަރާރު ނަންބަރު ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަ

  .ޢަމަލުކުުރމަށް ގެންގުޅުއްވަނީ ކޮންކަހަލަ އުސޫލުތަކެއްތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޞީރު އުމަރު އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާުތތަކަށް ބަލާއިރުގައި . ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާވަރަ މީހުންނަށްވުެރ  7މިހާރު އަޅުގަ

ގިނަ އަދަދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެކިއެކި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގޮސް ތިބޭނެ 

ނޑުމެން މިދަނީ ދެން ދެވަނަ. ކަމަށް ަލާފކުރެވެނީ އަށް ތި ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވާނީ، އެ ޤަރާރު އަޅުގަ

. ދިރާސާކޮށަްފއި ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހުިރހާ ނުކާުތތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ. ދިރާސާކުރަމުން

  .ޝުކުރިއްޔާ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .އިބްރާހީމް ޝަރީފަްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން މެންބަރުރި ޢިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ މަރަދޫ 

  

  :ވާަހކަދެއްކެވުން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަރަދޫ

ހައްދަުފހަނައަޅައިދިއުމުގައާއި އަދި ބޭރުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކުގައި މީހުން ފޮނުވުމަްށ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް 

އްޖޭގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް މަނިކުފާނު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަްށ ބާރުއަޅާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ރާ

ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯ؟ އަދި ތިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ކާމިޔާބުވަމުންނުދާ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު 
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ކުރައްވަނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ މިކަްނަތއް ނުކުރައްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ދެން އިތުރަށް އަޅުއްވަން ގަސްދު

  .އިޞްލާޙުކުރުމަށް

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޞީރު އުމަރު އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނާ  ފުަރތަމަ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިއިރުގައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މަސައްކަތް ޚިލާފަށް ވަރަށް ފާޅުގައި މިސްކިތްަތކުގައި ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ހުކުރުކުރުމާއި ނަމާދުކުރުމުގެ 

ކަން ހުއްޓުވާަކްށ ން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް އެއި 2008އޭގެ ކުރީގައި . ގެންދޭ  ކުރަމުން

ނޑު އިޢުލާންކޮށް އެކަން ކަން ހުއްޓުވާނެވާލުވުމަށަްފުހ އެޙަކަރު ވެރިކަމާ މަކު މި ސަރުކައެ. ނުކެރުނު ކަން އަޅުގަ

. އަދު ހުކުރެއް ނުކުރާނެ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މި. މިހާރުވާނީ ހުއްޓުވާފަ

އެހެންވީމާ، މި . ދޭތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމާ އްޔާމު އެޖެއްކުރާކަން މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުކުރު

ސަރުކާރު އެބަހުރި މިކަމުގައި  ވިދާޅުވެިހން މީގެ ކުރިން ދިޔަ ބައެއް މީގެ ކުރިން ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ތި ،ސަރުކާރު

ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ  ލް ނުވާކަން އަދި މި ސަރުކާރުން މިކަމާއިމަކު މި ސަރުކާރު މި ކަމުގައި ފެކައެ. ލްވެފައިފެ

  . ޝުކުރިއްޔާ . ހުރިހާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ ުފރިހަމަ ޔަޤީންކަން ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް އަރުވަން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .މަނިކަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން މޫސާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުުޅހެންވޭރު

  

  :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުުޅހެންވޭރު

ނޑު ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިއްޔާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ  2012ބޭނުންވަނީ  ސުވާލުކޮށްަލން ،އަޅުގަ

މެދުވެރިކޮށް ސޫދާނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދީން އިސްލާމިކް ަތޢުީލމް ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ފޮނުވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް 

ކަމާ ގުޅިގެން އެހެންވީމާ، އެ. ވެސް އެބަ ދެކެވޭ އެއްއަދި މީގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޖިހާަދްށ ދިޔަކަމުގެ ވާހަކަ .އުޅޭއެބަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ހުިރތޯ؟ހުރި ބަޔަކު އެބަ އަދި މކަމާ ގުޅުން ރެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިިބަފއިވޭތޯ؟ކިހާވަ ައދި އަޅުގަ

މުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުލަ ނުވަތަ މި ހައްދުަފހަނަޅާދިމި ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަ ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި

  ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭތޯ؟
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއުމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒ 

ސޫދާނަށް ދަތުރުކުރި ީމހުންގެ މައްސަލައަކީ މީގެ ތަންކޮޅެއް ! އާދެ. އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރި

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުިރ މަޢުލޫމާަތްށ ބަލާއިރު އޭގެ މިހާހި. ކުރިން އަހަރުތަކެއްގައި ހިނގާދިޔަ ކަމެއް  ސާބަށް ައޅުގަ

. ނެތް އްގުރާމައެއްގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވިކަން އަދިއެއް އިނގޭކަށެތެރެއިން ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮސް ހަނ

ކުރުމަށް ކޮން މަސައްކަތެއޯްތ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަނީ ހޭލުންތެރިސްކޫލްތަކުގައި ! އާދެ

ސަރުކާރުގެ ހުރިާހ  ކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިރެަޓޖިސްޓްދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުން ަވނީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް 

ދާއިރާތަކަކުން އެ ދާއިރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ ދާއިރާތަކަށް ކޮމިޔުނިކޭޓްކޮށް އެންގި އަދި އެ ދާއިރާތަކުްނ 

އެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ . އިމްކޮށްފަގާމޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް  އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ ކޮން މިންވަރަކްަށތޯ

ނޑުމެން އެ އެޑި ޝަނަށް ވެސްއެޑިއުކޭ ޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް ކޭޝަނުން އަޅުއްވަންޖޭެހ ފިއު އޮންނާނީ އަޅުގަ

 ކުރެވި އެ އޮފީހުން އެ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރަމުންއިމްގާމޮނިޓަރ ކުރުމަށް ވަކި އޮފީހެއް އަދި އެކަން  އި ދަންނަވަ

ޝަރީ ރއަދި ޓާ ސް އަދި ޕްރައިމަރީ، ސެކަންޑަރީވެ އެހެންވީމާ، މަދުރަސާތަކުގެ ތެރެއަށް. ވޭ ވެސް ގެންދެ 

މުގެ ޚިޔާލު ވަނަ ނުދިނުމަށް މި ސަުރކާރުން މި އުދީނީގޮތުން ހައްދަުފހަނަާޅ ދި ކޭޝަންގެ ތެރެއަށް ވެސްއުއެޑި

  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކުަރމުން ތަކެއްގެންދަނީ މަސައްކަތް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ފަހުމީ ައށް ފުރުަޞތު އަރުވަން  އިމްތިޔާޒު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

  

  :ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަްތަތކާ ގުޅި. ވަޒީރުއުމަރު ޝުކުރިއްޔާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މިސްޓުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ދި އިންޑިޕެންޑެންޓް ކްސްޓްރީއެ

ނިއުސް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއަކާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ތިމަންނާ 

އްވާ ފަރާތަކީ ރަީއްސ އެހެންވީމާ، އިންޓެލިޖެންސް ދެ. ތިިބ ަކމަށް ން އެބަމިސްޓުއެްކސްޓްރީްށ ސައުވީހަކަބެލިބެލުން 
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ނެރުއްވި  ބެލުމަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީންބެލިއެއީ ރައީސް ނަޝީދު އެ ގޮތްަށ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން  ނަޝީދުތޯ؟

  ...ބަޔާންގައި ވިދާޅު 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއުހޯމް އެފެއާްޒ  މިނިސްޓަރ އޮފް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންޓެލިޖެންސް ލިބެނީކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވަކި . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު

ކަމަކު އެ. ވޭ ފައިއިމް ކުރެވިގާމެކޭނިޒަމެއް  ކުރާން އިންޓެލިޖެންސް ކަލެކްޓްއަޅުގަނޑުމެ. ބޭފުޅެއްގެ ފަާރތަކުން ނޫން

އެކި އެލިގޭޝަންތައް އެކި . ވެސް ހުރިހާ ތަނެއްގަ އެކި ވާހަކަ ދައްކަވާ އަބަދުނަސް އަނގަބޮޑެތި ބޭފުޅުން އެކިނޫއެހެން

ނޑު ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޔީަޤންކޮށްދޭނީ ބައެއް ބޭފުޅުްނ . ވެސް އަޅަމުން ގެންދޭ  ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުގަ

އެއްވެސް ސިފައިންނާއި ުފލުހުންގެ ތެރޭގައި ދީނީ ހަުރކަިށ ޚިޔާލު ހުރި ކަމަށް ވިާދޅުވާ ވިދާޅުވުމަކީ  ވިދާޅުވާހެން

ނޑައެޅިގެން ދޮގު އަދި ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ދައްކަވާ ވާހަކައެކޭ . ކުން ތާނކު ޖެޭހ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ ނތާ . އެއީ ކަ

 7ީމހުންތޯ؟  24ވަނީ ނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވެގެންގައި ހަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކިތައް މީހުންތޯ ރާއްޖެއިން ބޭރު! އާދެ

ނޑުމެންނަށް މިހާ ހިާސބަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމުާތތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކްށ  މީހުްނތޯ؟ 9މީހުންތޯ؟  އަޅުގަ

ސް ތިބި ކަަމްށ ދަންނަވަންޖެހެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަަތކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ގޮ

  .ޝުކުރިއްޔާ. ނޭމީހުން 7ލަފާކުރެވޭ އަދަދަކީ 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ފަލާޙަށް ފުރުޞަުތ އަރުވަން މުޙައްމަދު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

  

  :ފަލާޙް ވާހަަކދެއްކެވުން މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިފަދަ ަހނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަަކްށ ރާއްޖޭގެ ބައެއް . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއް

  . ކަން ކިހާަވރަކްަށތޯ މިނިސްޓްރީ އަށް އެނގިފައި ވަނީއެ .ފަާރްތތަކުން މި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދޭ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ޒީރު ވަ
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  :މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއުއެފެއާްޒ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

މިފަދަ ފަާރްތތަަކށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ފަރާތަުކން މާލީ އެހީތެރިކަްނ . މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އަދި ލިބިފައެއް ނެތް ނޑުމެންންަށ އްކެއް އައެފަދަ ހެ. ފޯރުޮކށްދޭ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެން ޝަރީޢަތް ހިންގާ ދަޢުވާ އުފުލާނަން ޖެއްލިބި    . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އްޔާމު އެ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން މާރިޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅި

  

  :އަޙްމަދުދީދީ ވާަހކަދެއްކެވުން މާރިޔާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު އްޗަންގޮޅިމަ

ވަނީ ހަަމ ބޭރުގައި ދިވެހިން ހަަރކާްތެތރި ރާއްޖެއިން އިއިގަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

. ފަދަ މީހުން އެބައުޅޭންރޫޓިންގ އޭޖެންޓުރެކް. އެބައުޅޭ މިފަދަ މީހުންނަށް މިގަޮތްށ ވިސްނައިދޭ ބަޔަކު. ތިެބފައެއް ނޫން

ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ލިޔުމުން ނަމަވެސް އެ  އް އެބަހުރިތޯ ިމަފދަ މީހުންނާއެހެންވީމާ، ކިހާވަރެއްގެ އިންޓެލިޖެންސެ

ނޑުގެ ވާހަ ލީހަށް ހާމަ ޮކްށދެއްވަފާނަންތޯ؟އިންޓެލިޖެންސް މި މަޖި ނޑުގެ އޮތީ ެހކީ މިންގަ ކަ ދެވަނަ ސުވާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަނީ؟ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތީސް ކިހިނެްއޯތ ތި މި ހެއްކާ ،ވިދާޅުވީމަ ޝުކުރިއްޔާ  ންގަ

  . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :މަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއުމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒ 

ކުރުމާ ެބޭހ ރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުން ރެކްޫރޓްފުަރތަމަ ދީނީ ގޮތުން ހަ. ތްތެރި މެންަބރުވަރަށް ބޮޑްަށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

ނޑުމެންގެ އިންޓެލިޖެންސުން ހަމަ  ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އަޅުގަ . ގަޑިއިރު ބަލަމުން ގެންދާ ކަމެކޭ 24ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސިއްރު ފުލުހުން މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ  މިފަދަ މީހުން ހާޯދ އެފަދަ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް މިއީ އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި ދަޢުވާއެއްކޮށް މައްސަލައެއްގައި  އަދި އެފަދަ މީހުންނާ. ވޭ ވެސް ގެންދެ މޮނިޓަރ ކުރަމުން އަބަދު

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންޖެއްހައްޔަރުކުރެވޭ ހިސާަބށް ގެނެވި ތްެތިރ ޢިއްޒަ ދެން މި. އްޔާމު އެގޮތްަށ ވެސް އަޅުގަ

އެ ސުވާލުގައި ދަންނަވާނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންފުޅުާވ  ންސް މަުޢލޫމާތު ހުށަެހޅިދާނެތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯމަޖިލީހަށް އިންޓެލިޖެ
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ނޑުމެންނަށް އަ މަޢުލޫމާތެއް ކަަމށް ވަންޏާމު ނޑުމެންނަށްއަޅުގަ ލިބޭ  ންގަވާލެއްވީމަ ކްލޯސް ޑޯ ސެޝަނެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެ މަޢުލޫމާތެއް ދެވަނައަށް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވާނީ ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް . ން އަރުވާނަމޭ އަޅުގަ

މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ އެކަންކަން  އްވިއްޔާ ސަރުކާރުން އެ ޤާނޫނުތެދުފުެޅއް، އިރާދަކުރެ. އަދި ނެތް ވާހަކަ

ނޑުމެން ވަކި ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް ނުވަަތ  އެކަމަކު ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން  އަޅުގަ

  . ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ަހމައަށް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ  މަޖިލީހާޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް މި 

  

  . ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ތު އަރުވަންއަށް ފުރުޞަ هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މިހާރު ރާއްޖެއިން . މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ. ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ އަޅުގަ

އް މީހުން މިކަހަލަ ކަްނތަްއތަަކށް ތަމްރީުނ ބޭރުގައި ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް ވެސް އަދި އެނޫން ގޮތަކަށް ވެސް ކިތަ

ނޑަށް. ކުރަމުން ދޭތޯ ރެކްރޫޓް ޮކށްގެން  ނިމުނީމާއްޔާ ސުކޫލް އެނގިފައި އްޮތ ގޮތުގައި ވެއްޖެ  ދެން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ބޭފުުޅން  އަދި ފޮނުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ހަމަ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ. އި އެކި ތަންތަނަށް ކުިދން އެބަ ފޮނުވާސޫދާނާ

  ...ގައި ބައިވެރިވެގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މި މަސއްކަތްމި ނެޓްވޯރކް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ވަޒީރު 

  

  :ްޒ އުމަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

ވެސް  ކަތެއް ރާއްޖޭގައި ހިނގާތޯ އަބަދުރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެންގެ އިންޓެލިޖެންސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްާވ . ޑުމެންގެ ސިއްރު ފުލުހުން ގެންދާނީ ބަލަމުންނއަޅުގަ އަޅުގަ

އަދި ރާއްޖޭގައި މަދަރުސާތަކުގެ ތެރެއަށް ިމަފދަ ޚިޔާލުތައް ވެއްދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް . ބޭފުޅުން

ޓަކައި އެފަދަ ަފރާތްތައް އައިޑެންޓިފައިކޮށް އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާ ނަސޭަހތްދީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ވުމަށްހުއްޓު

ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުން އުޅުއްވާ ކަމަށް . ން ކުރަމުން ގެންދޭ ނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުމި

ނޑު ދަންނަ ވިދާޅުވި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުން . ވާނީ އެއީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާެތއް ނޫނޭ ވާހަކައަށް އަޅުގަ
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. ަމށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކޭކުރައްވާނެ މަސައްކަތްތަަކކީ މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެމީހުންނަށް ހެޔޮ މަގު ދެއްކު 

  . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ށް ުފރުޞަތު އަރުވަންތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަރާގެ ޢިއްޒަތްބިލެތްދޫ ދާއި

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ޤައުމުގެ ހާލަތު މިވަގުތު މިއޮތްގަޮތށް ބަލާއިރުގައި . ބާ މިނިސްޓަރު މަރުޙަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ކަމެއް ކަމުގައި  ންމުކާތެރިކަން ފޯރުޮކށް ދިނުމަީކ މުހިމާޔަތާއި ރައްމެންބަރުންނަށް ޙިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތު

ނޑުމެންނަށް ސެކިއުރިީޓ ނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވަމަ ންތޯ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ހާލަުތ ނިޔާކުރާ ގޮތްަށ ބަލާފައި އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ . ފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވާތީއެކަން ަހމަ ސާ  ރިޓީ މެދުަކނޑާލަމުން ގެންދާތީވެދީފައި ސެކިއު

  . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ްޒ އުމަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

ިތ  ސުވާލަކަށް ނުވާތީވެހުރި  ގުޅުން އަދުގެ ސުވާލުގެ މައި ނުކުތާއާކުެރއްވި ސުވާލަކީ މި ތި ބަރުޢިއްޒަތްެތރި މެން

  . ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން ބު ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އިޢުިތރާޟުސުވާލުގެ ޖަވާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ށް ުފރުޞަތު އަރުވަންޢިއަޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ

  

  :ވުންވާހަކަދެއްކެ ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

ނޑުގެ ސުވާލަކީ އެހެން ޤައުމުތަަކްށ ! އާދެ. ބާ މިނިސްޓަރުމަރުޙަ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ން ދޮރާށި އާއި އަދި އެ ގެނައުމަށަްފހު އަނެއްކާ ވަލު ވޭތޯސް ފަރާތެއް އަނބުރާ ގެނެވިފައިހަނގުރާމައަށް ދިޔަ އެއްވެ

ބައިވެރިވުމަށް ގޮސްފައިވޯޭތ؟ އެހެން މިދަންނަވާލީ  އިން ބޭރަށް ހަނގުރާމައިގައިރާއްޖެ ކުމެގެންމިކިޔާގޮތަށް ނި
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ށް މަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ ގެންނަ ފަރާތްތައް ވެސް އަނބުރާ ތަކުރާރުޮކށް ދާކަ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުށް

  . ޝުކުރިއްޔާ . ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ އެކަން ާސފުޮކށްލަން ފަރާތްަތކުންރާއްޖޭގެ ބައެއް 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ްޒ އުމަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ބައެއް ފަހަރަްށ ލިބޭ ުފރުމުގެ ކުރިން އެފަދަ މީހުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ . ވެސް ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ފުރާ ފަހުންބައި ފަހަރަށް އަޅުގަ އަނެއް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއްޔާމުން އެކަމްަށ . ވެސް  ގެން ތިއްބާވެބައިވެރި އި ހަނގުރާމައިގަ ކުރިން އަޅުގަ

ޓް މެން ހޯދާ އެމީސްމީހުންގެ ޕާސްޕޯއަޅުގަނޑު ޓަކައި ޯކޓު އަމުރު ންކޮށް އެފަދަ ފަާރްތތައް ހުއްޓުވުމަށްރވީއިންޓަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުފުރައިގެން ދާަފހު . ނޑުމެން ހުންނާނެ ިހފަހައްޓާފައަޅުގަ ލިބިއްޖެއްޔާ އެމީހުން  ން އަޅުގަ

ށްގެން ރާއްޖެ އްޔަރުކޮއެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެބަޔަކު ހުއްޓުވާ ހަ އް ބަލައި އެވަގުތަކު ތިބި ޤައުމެ

ދެން މިގޮތަށް ގެނެވޭ . ވެްސ ވާނީ ރާއްޖެ ގެނެވިފަ އެގޮތުން ދާދިފަހުން ތިން ީމހަކު. ގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭގެނައުމު 

ނޑު ދަންނަވާނީ ތިއީ ކުްށ . ވެސް ދޫކޮށްާލފައި އެމީހުންނަްށ އަނބުރާ ފުރޭނެތޯ މީހުން އަނބުރާ އަނެއްކާ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން . ނޯންނާނޭ  ޔަކު އަނބުރާ ފުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބފައެއްގެނެވުނު ބަ  އެގޮތަށް . މަޢުލޫމާތަކަޭށ ވާނީ

 ކު އެކަމަ. ފުރޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައެމީހުްނނަށް އިތުރަށް ނު  އޮންނާނީ އެ މީސްމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ިހފަހައްޓައި

ނޑު މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފުރަތަމަ ފަަށމުން ދެނެވިހެން ވަ  ވަރަށް ހައްސާސް . އުނދަގޫ މައްސަލައެއް ރަށްމިއީ އަޅުގަ

  . ޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް. މައްސަލައެއް މި މައްސަލައަކީ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ފަރު ދާއޫދްަށ ފުރުޞަތު އަރުވަންއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާ

  

  :ހަކަދެއްކެުވންވާ ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

ތަކުގައި ބައިވެރިވާން ދާ މީހުން ރާއްޖެ އަނބުރާ ޖެއިން ބޭރަށް ދާޚިލީ ހަނގުރާމަރާއް. ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރު! އާދެ

މިފަދަ މީހުން ގެނައުމުގައި . ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގޮތް ކޮންމެވެސް ވަރަކްަށ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

ނޑު ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ވެސް ފިރިހަނަކާއިއިތޯ ވިދާޅުވެރި ދިަތތަަކކީ ކޮބަހު  ،ދެވިދާނެތޯ؟ މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަ
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ން ދިޔަ ކުޑަކުދިންކޮޅެއް ދާދިފަހުން އައިސިސްގެ މުީހންގެ ގުރޫޕާ ގުޅެ ،އަންހެންނުންނާއި ،އާއި އޭނަގެ މައިދައިތަ

  . ޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް. އިން ލިބިފައިވާތީވެޚަބަރު މީޑިޔާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ްޒ އުމަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

ކަމަށް މަޢުލޫމާުތ އްސި ގައި ބައިވެރިވުމްަށ ގޮޔަކު ބޭރު ޤައުމެއްގައި ަހނގުރާމައިބަ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! އާދެ

ނޑުމެން ބަލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެއްޔާމުން އެ ހުރިހާ . ބަޔަކު ވަގުތު ތިީބ ކޮން ޤައުމެއްގައިތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް  ޤައުމުތަކެއްގައި ތިބޭ މީހުން އެ ޤައުމުތަކަކުން ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެނައުން އެއީކީއެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ހުރިާހ ޤައުމަކާ އެއް ފެންވަރެއް ނޫން ފަޭސހަކަމެއް އެކަމަކު . ގައި ނޯންނާތީވެއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮ އެހެންވީމާ، އަވަށްޓެރި . ޑްަށ އެއްބާރުލުން ދޭ މިކަމުގައަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަނބުރާ ގެނެވޭނެ އެކަމަކު އެފަދަ މީހުން އެކިއެކި ބޯޑަރު ހުރަސްޮކށް . ޤައުމުތަކުން ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ޤައުމެއްގެ ތެރެއަށް ވަނީމަ ދެން ވެސް ނިހެން ގެ ތެރެައށް ވަނީމަ ނުވަތަ އެހެސީރިއާ، ދަތުރު ކުރީމާ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމީހުން ހޯދައިގެން ގެނައުން އެއީ އަޅުގަ

. އެއީ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ . ން އަކީ ދުރާލާ ިފޔަވަޅު އެޅުއެހެންވީމާ، މީގެ ސްޓްރެޓަޖީ. ކީ ނޫން އެއީ

އެމީހުން . އަޅުގަނޑުމެން ދުރާލާ މަޢުލޫާމތު ހޯދާ އިންޓެލިޖެންސް ކަލެކްޓްކޮށް ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުން

  . ޝުކުރިއްޔާ. ވަނީ އެހާ ފަޭސހަކަމަކަށެއް ނޫން ފުރައިގެން ދިއުމަށްފަހު ދެން ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެނައުން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ްށ ފުރުޞަތު އަރުވަންެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ންަތއްތަކުގެ ތެރެއްަށ ބޭރުގެ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ކަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

އިސްތިޤުލާލަށް ބުރުއަރާ ަކހަލަ އެއްވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެްއ  އިއެކިއެކި މީސްމީހުން ވަދެ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ

ދޭތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ ހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކުރަމުން މަނިކުފާަނށް ލިބިފައިވޭތޯ؟ މިފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ދިވެ

  . އީސްޢިއްޒަތްެތރި ރަ
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ވަޒީރު 

  

  :ްޒ އުމަރު ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުންއެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

ނޑު ދަންނަވާލާނީ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދުގެ ސުވާލާ ގުޅުން ހުރި އެންގަލުން އަޅުގަ

ން ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތެރެއަށް ވަދެ އެކިއެކި ކަންކަން ކުރޭތޯ؟ އެއީ ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހު

ްށ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކުރުމަވަދެ ނުވަތަ އެފަދަ ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއަށް 

ވަމުން އަންނަ ން ތަރައްޤީޤައުމަުތކުގެ ެތރެއި އްދުގައި އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމީމި ސަރަޙަ. ފުރުަޞތެއް ނޯންނާނެ

. ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއަށް ީދނީ ަހރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުންނަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ކުޑަ އެއް ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ 

ވާނެ ބޮޑެތި ޔޫރަޕް ތަކުގައި ބައިވެރިވާ އަދަދު ނިސްބަތުން މާ މަދުއްޖޭގެ މީހުން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަދިވެހިރާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރެއަށް ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއްަށ . ވެސް ރެވުޤައުމުތަކަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހަަމ ނެތޭ ދަންނަވަން ޖެހޭނީ . ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ދީނީ ަހއްދު ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުންނަށް ގާތްގަ

  .ޝުކުރިއްޔާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން  5ބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް މިހިސާ .ޝުކުރިއްޔާ  މި . ސުވާލަށް ކަ

 ެއފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަޞީރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި  ފުރުަޞތުގައި އަދިވެސް އެއްަފހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

  . ޝުކުރު ދަންނަވަން

  

  .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

  

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

  . ކަންކޮމިޓަީތކުން ުހށަހަޅާ ކަން .6ޑާ އައިޓަމް އެޖެން

އަށް ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  85އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  76ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  - 6.1

 24ޓް މި ރިޕޯ . ތުގެ ރިޕޯޓްކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮ ާޢންމު އްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުހުށަަހޅު

ޓް މި ރިޕޯ . ލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭޓަށް އިޞްމި ރިޕޯ . ންބަރުންނަްށ ފޮނުުވނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެ 2014ނޮވެމްބަރ 
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. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްމަޖިލީހަށް ހުށަަހޅުއްވައި ދެއްވާނީ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކެލާ ދާއިރާ

  . މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ޢިއްޒަތްެތރި

  

  :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ވަނަ މާއްދާގެ  85އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. `

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ދިރާސާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަެހޅި ) ނ( ޓް މި މަޖިލީހަްށ ކަން ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯރެވި އެކުއަޅުގަ

  . ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައިފިން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރަިފށް ުޝކުރު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޢާންމު ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ކެލާ ދާއިރާ. ޝުކުރިއްޔާ

ގައި ޝުކުުރ ފުރުޞަތު އްރިރަށާއި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް މިއަދި ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤަ. ދަންނަވަން 

ނޑަ 1ޓަށް ުޖމްލަ މި ރިޕޯ . ދަންނަވަން   59މިނިޓު  27އެމަށް .ޕީ .އެއީ ޕީ . އެޅިފައި ވަނީ ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަ

 3އޭއަށް .ޑީ .އެމް. ކުންތުސި 48މިނިޓު  7ޖުމްޫހރީ ޕާޓީއަށް  .ސިކުންތު 58މިނިޓު  14ޕީއަށް .ޑީ .އެމް. ސިކުންތު

. މިނިޓު 3ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްނުވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް . މިނިޓު 3އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް . ސިކުންތު 15މިނިޓު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ . ބަޙުސްގެ ވަގުތަށް ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން އަޅުގަ

 . ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށްޢިއްޒަތްެތރި މެ

 

  :މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ދުވަހްަށ ބަޙުސްެގ  3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބައޮތް މަރުޙަލާއަށް އެ ދެވޭ ނޯޓިސްގެ ފުރުޞަތު  . ކުރުކުުރމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެހެން ެއ ގަވާއިދު އޮވެގެން  7ފުރަތަމަ ކަމަކީ  ދުވަސް އޮތްއިރު ވެސް މި މަޖިލީހު ެތރޭގައި އަޅުގަ

ތެރޭގައި އެކަމާ ދޭތެރޭގައި  އެތައް ބައިވަރު ދުވަހެއްގައި އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުަރމުންދިޔައިރު މެންބަރުންގެ 

އެހެން އެކަން އޮއްވާ ރައީސްގެ މޭޒުކޮޅުން . ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތްކަން އެއީ ހަމަ ގައިމު ވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ނޑުމެންނަށް ސުވާލު  އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ުހަށހަޅުްއވައިގެން އެކަން އެގޮތަށް އެ ގެންދަވަނީ ކީއްވެބާއޭ އެއީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީަސީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން . ދޭ ކަމެއްއުފެ

ނޑުމެން އިނިްތޚާބުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެއް އެހެން ކަމަށް ވިޔަސް ސަރުކާރުގެ . މި މަޖިލީހުގައި ބެލެހެއްޓުމަްށ ޓަކައި އަޅުގަ

ތިބޭފުޅުންގެ ހުންނަވާއިރު އެ ބޭނުންވާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުކޮޅު ޖީ ލީޑަރެއް ވެސް .ބެންޗުތަކުން ޕީ



17 
 

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން ނޑު ދަންނަވާލަން . މަތިން އެހެން ގެންދަވައިގެން އެކަން ކުރައްވާތީ އަޅުގަ މީގެ އިތުރަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި . ތަމައިނުން ވެސް ިބލެއް ފެންނާނީއޮތީ ފުަރތަމަ ކިޔުން އިއްވީމައޭ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ެއންމެ ފުރަ

ރައީސަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކިތަންމެ ބިލެއް އެބަ މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާ ކުރަމުން ދޭ އިދިކޮޅު 

ނޑުމެން ކުރާ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ބިލެއް  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތާއި ޖާގަ ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑިނޭޅި ތިޔަ ބޭފުޅުން، މިހާރު ސަރުކާުރގެ ތިއްބެވި . ބަލައިގެން އެ ބިލަށް ބަޙުސްުކރަން އެ ފުރުޞަތު ގެއްލުވާލަން ކެ

ނޑު ިހތާމަކުރާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ ބިލުތައް . ބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅު ކުަރއްވަންޖެހޭކަމީ އަޅުގަ

ޮގތުން ވަާހކަދެއްކެވި، ބިލުތަކާ ެބހޭޮގތުން އެހެން މީުހންގެ ވެސް ޚިޔާލާއި ފިކުރާ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެވި ބިުލަތކާ ބެހޭ

ނޑުމެންގެ ކޮންސްޓިޓުއެންސީސްއާ ވެސް ބެހޭ، އެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ިޚޔާލާއި ފިކުރާ އަޑުއަހާލަން  އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ  3ވެސް  މިހެން މިކަން އޮންނައިރު މިގޮތަްށ ، އެހެންވީމާ. ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތު އަޅުގަ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް  ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ . ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްގެން ގެންނަވާކަމީ އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ކޮމިޓީ އިއްތިފާޤުން ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނާ 

އެހެންވިޔަސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ އޮބި އަޅުއްވައިގެން . ޚިލާފުވެފައިވާކަން ނިންމިތާ މިހާރު ދެވަނަ ދައުރަށް މިދަނީ

ނޑު ހިާތމަކުރާ ކަމެއް . މިހާ ހިސާަބށް އައިއިރު ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ ހިސާބަްށ އެ ނުގެންނަވައި ހުންނެވިކަމީ އަޅުގަ

އެކަން . ރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވީމަ އެ ރަނގަޅުކުރާކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން ސަ

އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ ދުވަހަކު އެކަން އެ ބަހައްޓަވައިގެން އެހެން ފޮރުއްވައިގެން . ނިންމޭނީ ފްލޯރއިން 

ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ! ންޖެހޭހުންނެވިއެއްކަމަކު އެކަން ަރނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ގެންނަވަ

  . ފުރުަޞތަށް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

  . ޢާރިފަށް

  

  :ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މަނިކުފާނު މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވީތީ ނުވަތަ ޢާންުމ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަ

އެހެން މި ދަންނަވާލަންޖެހޭ . ކޮމިޓީގެ ޒަރީޢާއިން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވީތީ މަނިކާުފނަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން

ލީހަްށ ުހަށހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްގެ ވެސް ފުރަތަަމ ކިޔުން އިއްވާ ބިލު ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މަޖި

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުެގ  7ތަޢާރުުފުކރުމަށްފަހު  ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަްށ އޮންނަ އޮތުން އޮންނާތީވެ އަޅުގަ
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ޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކުރާނެ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި މަ. މަސައްކަތެއް ނެޭތ ކިޔާފައި ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކިތަންމެ ދުަވހެްއ އެބައާދޭ 

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ފޮނުއްވެވީީތ . މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓތަކުގައި ބައިވަރު މަސައްކަތް ހިނގާ. މަސައްކަތެއް ެނތިގެން

ނޑު މި ޝުކުރު ދަންނަވަނީ މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގައި ތަޅުމުގައި ހިނގާ  ޙަޤީޤަތުގައި ރައީސަށް އަޅުގަ

ނުހުއްޓި ހަލުވިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުަމތް ނުވަަތ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި  މަސައްކަތް

އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަްތ އެަތއް ގުނައެއް ހަލުވިވެގެން ހިނގައްޖެ 

ވަހަށް ކުޑަޮކށްދެއްވިކަމީ ޙަޤީޤަުތގައި ރައީސް މިތާ ތިއްބެވި ދު 3ދުވަސް  7ގައި މިއޮންނަ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  85

މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީުދކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުގައި ކޮށްދެއްވި ވަރަށްބޮޑު 

ނޑުމެން ކިތައް ދުވަހުޯތ މިތާނގެ އެތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ. މަސައްކަތްޕުޅެއް އި ކުރާނެ މިއީ އަޅުގަ

އެ ތިބޭ ތިބުމުގައި އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން . މަސައްކަތެއް ނެތޭ ކިާޔފަިއ ހުއްޓާލާފައި ބޭރުގައި މި ތިބެންޖެހެނީ

ނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު . ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގޮތުން. އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްކޮޅު ބޭފުޅުން ސިޔާސީގޮތުން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ސިޔާސީ ފިކުރުގެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ވިސްނުން ތަފާުތ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް ވްެސ . ބަޔަކު މި ޤައުމަކު ނުތިބޭނެ

. ދިއްކުރެވޭ އިނގިލިތައް ހުއްޓުވުމަށް މަނިކުފާނު މިގެންނެވި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ވަރަށްބޮޑު ބާރެއް އެޅިގެންދޭ

ނޑު މި ެތދުވީ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު މެންަބރެއްގެ ހައިސި އްޔަތުން މުޤައްރިރުގެ ހައިސިއްޔަަތކުންނެއް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑު މި ތެދުވީ މަނިކުފާންަށ މިކަމުގައި ހަމަ ވަރަށްބޮޑްަށ . ނޫން ޢާންމު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

  . ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާއޭ ދަންނަވާލަން 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅެުހްނވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ . ންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

  . މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް

  

  :ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޑަކަށް އަޅުގަ  3. ލީހުގައި މިދަނީ ވަނަ ދައުރު މަޖި 3އަޅުގަނޑު މި ގާތްގަ

ނޑު ވަރަށް އިޙުތިރާމާ . ވަނަ ދައުރަށް ފެށިގެން އައިއިރުގައި ހިސާބަކަށް ހައިސިއްޔަތު ތަާފތުވެފައި މިހިރީ އަޅުގަ

އެކީގައި ދަންނަވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ވަރަްށ 

އަޅުގަނޑު . އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް ދަންނަވަން . އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

މަނިކުފާނާ އެކީގައި މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ިމ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޮވާފައި ބަހައްޓާފަިއ 

ނޑުމެންަށ އިޙުސާސްކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް އަޅުގަ. ހުރި ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހެއް
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ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނަ ކަންކަން މި މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތާަފތުވުން އޮތް ޕާޓީތަކެްއ . ނުގެންދެވިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މި މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް އެ މުއައްސަސާ ޙިމާޔަތްޮކށް . ތިބި ތަނެއް ކަމަކު އަޅުގަ

ރައްކާތެރިކޮްށ މުއައްސަސާގައި ތިިބ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮްށ އަރުވަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެއް އޮއްވަިއ . ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

އިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެއްވެސް މެންބަރަކާ ދޭތެރޭ ކުރުަމކަށް އެއްވެސް އެ ގަވާ

ނޑެއް ނުކުރާނަން  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަޖިލިސްގެ ރައީސެއް ވެސް . މަސައްކަތެއް އަޅުގަ ހަމަ ގައިމު ވެސް އަޅުގަ

. އެ ޔަޤީންކަމާއި އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ. ވާނެ ނުވެސް ކުރައް. މިހާތަަނަކށް ވެސް ނުކުރައްވާ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންންަށ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އޮންނާނެ ބޭނުންވީމަ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ނަގާފައި 

އެކަން އޮތީ . ނިމުނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން ބޭރުކުރީމަ އަނެއްކާ ވެސް ތިބުޭފޅުން ޤަބޫލުވާ ބަޔަކު މިތަނަްށ ލީމަ 

އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ މި މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ އޮތް ފަާރތަކުން ކަންކަން ކުރަމުން . ވަރަށް ފަސޭހައިން އެގޮަތށް

ނޑުގެ ތިންވަނަ ދައުރޭ ފުރަތަމަ ފަށަމުން ވެސް މިބުނީ ފަހަރެއްގައި މީހަކަށް . އަބަދު ވެސް ގެންދޭ  މިއީ އަޅުގަ

ވަކި ގަޮތކަށް މި މަޖިލުީހގައި ވޯޓު ދިނީމާ ވަކި ބަޔަކު . އެކަމަކު ޙަޤީޤަތް ހިނގާ ގޮތް. ތީއެއް ނޫން ނޭނގިފައި އޮވެދާނެ

. އައިސް އެމީހުން ތިމާމެން ޤަބޫލުނުވާ ގޮތަަކށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ސަބަބުން ަހޅޭއްލަވައި، ހަޅޭއްނުލަވާ ވަކި ޕާޓީއެއް ނޫޅޭ

ތުގެ މި މުއައްސަސާއަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްަތއް އެހެންނަމަވެސް ދައުލަ. މިއީ މިކަން ހިނގާ ގޮތް

ނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ވެސް ގޮވާލަން . ކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިގެން އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި . ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ތްރެޓް ލެވެލް ހައިވަމުން މިއަންނަނީ 

ކުރާ ދުއްތުރާ ބޮޑުވަމުން ދާއިރުގައި . އަންނަ މެސެޖުތައް ގިނަ. އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރްުނނަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައި  ސަރުކާރުން މީގެ ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް . ރުކާރަކުން ވެސް ދިޔައީ ދެމުންއޮންނަ ސެކިއުރިޓީ ކޮންމެ ސަ އެއީ ވެސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަ

މިއަދު ދުވާލަކު މެންބަރަކަށް އަނިޔާދެމުންދާއިރު ސަރުކާރު ބީރު . ކޮށްދޭންޖޭެހ ކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް

ނޑު މިކަމާ ހިތާމަުކރަން ނޑުމެ. ކަނަްފތެއް ދީގެން އޮންނާތީ އަޅުގަ ން މި މުއައްސަސާގައި ތިބި މީހުން އަޅުގަ

ސަރުކާރު މީހުން ސަރުކާރު ފަޅިއަށް އިދިކޮުޅ . އެކައްޗަކަށްވެގެން ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން މިކަމުގައި ގޮތެއް ވާނީ 

އަޅުގަނޑުމެންންަށ  މީހުން އިދިކޮޅު ފަޅިއްަށ އަރާފައި އަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދެއްކީމަ ނޫސްަތކުގައި ލިޔާ ވާހަކައިން

 18އެހެންވީމާ، މަޖިލިސް މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި . ކެރޭ ލޯ ުހޅުވާލަންނު

ނޑު ވެސް މިހިރީ ފައިކުރި އޮޅާަފއި މަސައްކަތް ކުރަން މި . ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު . ންޖެހޭ ކަަމށް އެންމެން ވެސް އެބަ ބުނޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމްަތތެރިކޮށް ހިތަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހަމަ ދަންނަވާލަން ފަހަރެއްގައި ރައްޔިތުން ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް 
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. ބައިން މަޢަާފށް އެދެންއެކަމަށް ޓަކައި ހުރާިހ ބޭފުޅުންެގ ކި. އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިފައި އޮވެދާނެ 

ނޑައަޅައިގެން މިހިރީ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުން  18އަޅުގަނޑު ޢަޒުމު ކަ

ނޑަށް ލިބިފައި އޮތް ފުރުަޞުތގެ ބޭނުން ވަރަށް ބަރާބަރަށް  ބަލައިގަންނަ ޒިންމާދާރު ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން ކުރާނަން. ކުރަމުން ގެންދާނަން  މަޖިލީހުގެ މަސައްަކްތތައް ކުރިއްަށ . ޔަޤީންކަމާއި އެކީގައި ވެސް އަޅުގަ

ބިލެއް ދެ ދުވަސް ތެރޭގަިއ . އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދައުލަތުން މުސާރަ ދީފައި މަިތނުގައި ތިބޭ ބައެއް. ގެންދެވެންޖެހޭނެ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްސޭނެ  ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެސް ކަން  24. ތެރޭގައި ވެސް ވާނެ ތިން ދުވަސް . ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ދެމުން ގެންދާ  5އެއީ ވޯޓަކަށް ރަނގަބީލު ޖެހީމަ . ކުރެވޭނެ މިނިޓު ދީފައި ވިސްނުމާ އެކީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބައެއްފަހަ. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ަދއްކާ ވާހަކައެއް ނޫން މިއީކީއެއް . ބައެއް މިއީ  ރު ދެކެވޭ ވާަހކައިން އެއީ އަޅުގަ

މިއޮންނަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލާއިރުގައި ސިޔާސީ . ވަކި ޕާޓީގެ މީހުން ނުޤަބޫލުވެފައި އަނެއްބައި މީހުން ޤަބޫލުވޭ

މައްޗަށް އަރައިފިއްޔާ ހޯރަ . އަޑިއަށް ގޮސްފިއްޔާ ބޮޑުމަސް ހިފާނެ. މީހުންނަށް މިއޮންނަނީ ފުޅަްނގަށް ވާ ގޮތް

ނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނައިގެން . ންމެވެސް އެއް ގޮތަކަށް މި އިންނަނީކޮ. ދަމައިގަންނާނެ  އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ގޮތުގައި  .ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު އަޅުގަ

ނޑު ޔަޤީންކަންދެން އެމް ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި، ޤަދަރާއި، ޕީގެ ފަރާތުން ވެ.ޑީ .އޮވެގެން އަޅުގަ ސް އަޅުގަ

އެކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް . ރައްކާތެރިކަމާ ހިފެެހއްޓުމްަށ ކުރެވެން ހުރި ހުިރހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން

އެބައޮތް  އެކަމަކު މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އިދިޮކޅު ފަާރްތަތކުގައި. ދަންނަވަންޖެހޭ ދެންނެވުން ވެސް ދަންނަވާނެ

ނޑާއި ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނާ . އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެމީހުން ކަންކަން ކުރޭ. މިތަނުގެ މެޖޯރިޓީ  އެކަމަކު އަޅުގަ

ދެމީހުން ގުޅިގެން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ފޭވަރވާ ގޮތަށް މިތަނުަގއި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މަނިކުފާނުގެ 

ނޑު އެބަ އަރުވަން ފަރާތުން ވެސް އަޅު   . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ގަ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

  . އިބްރާހީމްދީދީ އަށް

  

  :އްކެވުންފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެ

ވަނަ  85އާއި އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު އަވަސް ކަމެްއ ) ނ(މާއްދާގެ 

އިޞްލާޙު ހަުށހަޅުއްވައި އަދި މި އިޞްލާޙު ފޮނުއްވައި މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ  ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޓަކައި ަހމަ މ
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ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ކޮމިޓީން ނިންމަވައިދެއްވީތީ އެ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަ. އިޚްލާޞްތެިރކަމާއިއެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން  ންނަވާނީ މި ބާވަތުގެ އިޞްލާޙުތަކުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަ

. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ަފސޭހަަތކެއް އަވަސްތަކެއް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއޭ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ބައެއްފަހަރު ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްަތކުގައި ކަންބޮޑުނުވިޔަސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން . ން ކަންބޮޑުވާ ކަނަްތއްތައް އެބަހުރިރައްޔިތު އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ުހށަނާޅުއްވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް . ން އެބަޖެހޭއިޙްސާސްތަކާއި ވިންދުތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްލަވަ 

ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު ބިލުތައް ބައެއްފަހަރު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ނޫނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ންބޮޑުވެ އެކިއެކި ޓީވީ ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުކޮޅުގައި ތާށިވެފައި ހުންނަ ހުރުމުން ރައްޔިތުން އެކަމާއި ކަ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގައި ރައްޔިތުން ަދއްކަވާ ވާހަކަފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް އަދި 

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަަމްށ ޙައްލު ގެނައުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނަށް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އަޑުއިވޭ

މި މަސައްކްަތތައް އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެިރ . ރަށް ގިނަ މުހިންމު ޤާނޫނުތައް އެބަހުރި ބޭނުންވެފައިވާ ވަ 

އަޅުގަނޑު . ރައީސް، ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުުޅަތކަށް ހަމަ ފަށްަފުށން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން 

އަޅުގަނޑުމެން . ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މިއަށްވުރެ ވެސް 

މިތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަްނ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ. ޙިކުމްަތތެރިކަމާ އެއްޮކށް ަމސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ނިންމަން ތައްޔާރުވެ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން

ވަނަ އަހަރަކީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހެއްގެ ދައުރުގައި ހަމަ އެންމެ ގިނަ އެއް މަސައްކަތް ކޮށް ނިމިގެންދާ އެއް  2014

ނޑު ފަާހގަކޮށްލަން ވަނަ އަހަަރށް މަިނކުާފނު މި ގެނެވުނުއިރު މިހާުރ  2015އަދި ޚާއްޞަކޮށް . އަހަރު ކަމަށް އަޅުގަ

ށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ އެތައް ކަމެއް، ދިވެހި މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެތައް ޤާނޫނުތަކެއް އެތައް އިޞްލާޙުތަކެއް އެތައް އައު ޤާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަކީ 

ނޑުމެން މި މަަސއްކަތް މި އިޞްލާޙުތައް  ނޑު އެއީ އަޅުގަ ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މައިގަނޑު މަގުސަދު ކަމްަށ އަޅުގަ

. ހަމަ އެއާއެކު މިހާރު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވެފައިވާ އެތައް ޤާނޫނެއް އެބަހުރި ވުޖޫދަށް ނުގެނެވިފަ. ޤަބޫލުކުރަން

ގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މަސައްކަތް ނުވެފައި މި ތިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ނޑުމެންގެ ބައެއް ކަހަލަ އިދާރީ މަސައްކަތައް މިކަހަލަ ަކންަތއްތައް މިހެްނ  ކަންތައްތައް ނުކުރެވި މި ތިެބނީ އަޅުގަ

ނޑު ޔަޤީންކަން . ހުރުމުގެ ސަބަބުންކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ނޑު ބުނެލަން ބޭނުން އަޅުގަ ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ އަރުވަން ބޭ ނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަޅުގަ

ބެހޭ ކޮމިޓީއަކުން ނޯންނާނެ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމާފައި 



22 
 

ސަރުކާުރ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން އެ މައްސަލަ ބަލަން އެއްވެސް ކަމެއް . އަޣްލަބިއްޔަތުން ވެސް އަދި އިއްތިފާޤުން ވެސް

ނޑު އަރުވަން . ނިންމާފައެއް ނޯންނާނެ  . އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ ހަނދުމަފުޅަށް ހަމަ އަޅުގަ

ރު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ސަރުކާ. އަޅުގަނޑަކީ ހަމަ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ މި ދަންނަވަނީ 

ނޑު . އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވާލަން . ކަމެއް ނޯންނާނެ އަންގާފަ އަދި ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް އަޅުގަ

  . ދަންނަވަން މީގެ ކުރީގައި ވެސް އެކިއެކި ސަރުކާރުަތކުން އެބަހުރި ކަންތަްއތައް ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގަޑިއަށް ނުނިމިފަ

  

  :ތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަ

ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ . ޝުކުރިއްޔާ

  . އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން

  

  )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  

  :ދެއްކެވުންމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ރިޟްވާން ގެއްލިގެން އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީގައި ތާވަލުކޮށްދެއްވުމްަށ ބުނި ދުވަހު ހަމަ އެތާ ެއ 

މަޖިލީހުގައި އެތާ ހުރިހާ ބުޭފޅުން ތިއްބަވައިގެން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައިގެން އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީުދކުރައްވައިގެން މުޅި 

ޤުން ނިންމާފައި އޮންނާނީ ޕެރޯލް ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާތީއޭ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާ

ނޑައެޅިގެން އިތުރުުފޅު މި މަޖިލީހުގައި . ކިޔާފައި ހަމަ ހަުށހެޅި ުހަށހެުޅމަކުން އޮންނާނީ ނިންމާފަ އެހެންވީމާ، ހަމަ ކަ

ނޑު އެ ވާހަކަ ފާހަގަ   . އެއީކީ އެގޮތަށް އެކަްނ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން . ކުރަން ބޭނުމީހައްދަވަމުން ގެންދަވާތީ އަޅުގަ

  

  

    :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނެންގެވި  އަޙްމަދުދީދީ  މާރިޔާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެން ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ނިޒާމީ މައްސަލައިގައި ދަންނަވަން އަޅުގަ

މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަަކފުާޅ ގުޅިގެން އެއަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނެގޭގޮތަކްަށ ނޫން 

ލަ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެމަތީން އެއީ ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަ. ހަމަޖިެހފައި އޮންނަނީ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށ . ބަލައިގަނެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން 

  . ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން
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  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުމެން ދޭތެރޭ، އަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި އަޅުގަ

މީގެ ކުރީގައި ވެސް އެބަހުރި ސަރުކާރުން ހަމަ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އަންނާކަށް ނުޖެހޭ

ނޑައެޅިގެން މިވެ ނި ކަމެއް މިވެނި ދުވަހަަކްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދަށް ގެންެސފައި ޤާނޫނުގައި ކަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  17އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްާލނަން . ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮއްވަ އެކަންތައްތައް ނުނިމިފަ

މަޖިލީސް ވުޖޫދަށް ގެންނަން ނޫނީ އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާ ދުވަހު އިންތިޚާބު ވެސް ނުބޭއްވި އޮތް ޤާނޫނުގައި ވަކި 

ނޑަ . އެހެންނަމަވެސް އެފަހަރަކު ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން މި މަޖިލީހަކަްށ ވެސް ނާދޭ. އަޅާފައި އޮއްވާ ދުވަހެއް ކަ

ނޑު . އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު ިމއޮތީ މި މައްސަލަ ސަރުާކރު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވީ ކަމަށްވެފަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބަހުރުވައާ ނޑު . އި ވާަހކަަތއް ހުންަނ ގޮތްމިދަންނަވަނީ މިހިރީ އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 85ވަނަ މާއްދާއަށާއި އަދި  77ދަންނަވާނީ ޢިއްޒްަތތެރި ރަީއސް، މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުތކްަށ މި ގެންނެވި ގަވާއިދުގެ 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީސް) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  ނޑު ކުރީގައި  އަށް މިގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ދެންނެވި ފަދައިން ހަމަ ވަަރށް ބާރު ސްޕީޑުގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން 

އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށާއި . އެބައޮތް

ރީ މަސައްކަތް ކުރާ ހުިރހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަމީންޢާއްމަށާއި އިދާ

  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ފަްށަފށުން ުޝކުުރ ދަންނަވަން 

  

    :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ ތު މި އަރުވަނީ އަޅުގަ

  .މަށްނަޢީ އަނާރާ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ވަނަ މާއްދާގެ  77މިއަދު ހަުށހެިޅފައި މިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ދުވަހުގެ ނޯޓިސް  3އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި މިވަނީ އަށް ) ހ(

ނޑު . ދިނުމަށްފަހު އެ ބިލުގެ އިބްތިދާީޢ ބަޙުސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާއްވަންވާނޭ މިގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ދާ ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތަކާއި އަދި އިޞްލާޙުތަކާއި މި ތަފާތު އެިކ ފާހަަގޮކށްލާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅިގެން މި

ދުވަަހށްވުެރ އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވާ  3ބައެއް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކީ . ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް މި ހުށަހެޅެނީ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރިްނ އޮތް . ކަންތައްތައް ދިރާސާކުރުަމށް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ވެްސ  7އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެއީ . ދުވަހުގެ މުއަްދތު ވެސް ބޭއްވިދާނެ 7ދުވަހުގެ މުއްދަތު ބޭއްވުމާއިއެކު  3. ބޭއްވުން އެއީ ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ދުވަހުެގ މުއްދަތު ކުރުވެގެން އެބަދޭ  3އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ބައެއްފަހަރު . އެގޮތުން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުން

އެހެންވީމާ، . އަނެއްބައި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް އެބަޖެހޭ އަވަސްކުރަން. ބައެއް ބާވަތުގެ މައްސަލަަތކަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގުޮތގައި  އެހެންވީމާ، . ދުވަސް މިއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް 3އަވަސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަަކށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންމިގޮތަށް އޮޕްޝަންކޮށް ޮއުތން މިއީ ރަނގަޅު ގޮ އަދި މި މަޖިލީހުގެ . ތެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު  މަސައްކްަތތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ވީހާ ވެސް ބިނާކުަރނިވި މަސައްކަތަްތކެއްގެ ގޮތުގައި ދިއުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެދޭގޮތް   .ރުަޞތަށްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފު. ހިތުން އަޅުގަ

  

    :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށިއަޅުގަނޑު މިހާރު، އަުޅގަ

  .ށްޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

އަށް މިގެނެވުނު ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  76ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ  އިޞްލާޙު މިއީ ވަރަށް ފުރަިހމަ ގޮތެއްގައި ދިރާސާކުރައްވައި ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި އަޅުގަ

. ސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޭބުފޅުންނަށް ވެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރޯލެއް ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ އަދާކުރަން މި ފުރުޞަތު މިދިނީ  އިންތިޚާބުކުރެވި ރައްޔިތުން އަޅުގަ

. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށޭ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަވަސްކުރުމަށޭ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ޞަރީަޙކޮްށ، ވަރަށް ޞަރީޙަޮކށް  70ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ . އި އެބައޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިކަންބަޔާންކޮށްފަ

ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަަކްށ . ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ހަދައި ނިންމުން

ނޑައެޅުން މިނޫން އެހެން . ދާރުކުރުންސަރުކާރު ޒިންމާ. ފާސްކުރުންރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު . މީހުން ކަ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާތަކެއް ގޮތުގައި ހަމަޖެހިަފއެއް ނެތް . އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާަކށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުާފކުރަން ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ މޭޒުކޮޅުން ހުށަެހިޅ މައްސަލައެއް

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިއޮންނަ އޮތުން އަވަސް ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ހުަށހެޅިގެން  7އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކުގެ 
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ނޑުމެންނަށް މި އަވަސްކުރެވިގެން މިދިޔައީ މި އެއްވެސް ހާލެއްގައި  3ޤީޤަތުގައި ޙަ. އައިކަން  ދުވަހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިލެއް ނިންމާ ވާހަކައެއް ނޫން 3ކީ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ މިދައްކަނީ ބަހުްސ . ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅުގަ

އޭގެ ފަހުގައި މިއޮތީ ކޮމިީޓތަަކްށ . މަރުޙަލާއެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބިލުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިގަންނަ ވާހަކަ

ނޑުމެން އެބައްޮތ، ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބަ ޙުސްކުރެވި ދިރާސާކުެރވި އަދި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަ

އަދި އޭގެ އިތުރަށް . ތަޅުމުގައި މިދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވެސް ހަމަ މުޠާލިޔާކޮށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ފުރުޞުަތ އެބައޮތް

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅު ުމގެ ފުރުަޞުތ ރިޕޯޓު އައުމަށްފަހުގައި ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް . އެބައޮތް ދުވަހަށް އެ ބެހެއްޓިފައި  7އެހެންވީމާ، މޭޒުކޮޅު މަތީގައި ހުންނަ އެކިއެކި މައްސަލަތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނެތް މަޑުޖައްސާލައިގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި އިެކ ކަންތައްތަކެްއ އަޅުގަ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު މަނިކުފާނަށް ުޝކުުރ ދަންނަވަން ޙަޤީޤަތުގައި ، އެހެންވީމާ. ތިބެވޭަކށެއް ވަރަށް، އަޅުގަ

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުންގެ . ދުވަަހށް އަވަސްކުރުމަށް ަޓކައި މަނިކުފާނު މިކަްނތައް ކުރެއްވިކަން 3މި 

ށް ރައްޔިތުންނާ ކަްނތަްއަތއް، އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ވާހަކަފުޅުގައި އެބަ ވިދާޅުވެއްޖެ މި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ، ރައްޔިތުންގެ މިތަނަށް މިލީ . ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމަށް ވަގުުތ ބޭނުންވާނޭ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާްސކޮްށ ނިންމުމަށް ޓަކައި  . ވަހަށް ނިންމަން އެކަނަްތއްތައް އަ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބިލުތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ބިލުތަކާއި މި . މުޠާލިޔާކުރުމަށް ޓަކައި އަވަހަށް ދިރާސާކުރުމަށް ަޓކައި އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން މޭޒުކޮޅުގައި މަތީގަިއ  7ޤާނޫނުތައް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އަޅުގަ ދުވަހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ކަށެްއ ންެތ އެއްވެސް ހާެލއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ބައްދަލުކުރާށޭ ކިޔާފައި ނޫނީ ބެހެއްޓުމްަށފަހުގައި އަޅުގަ

ނޑު ބައްދަލުވެ ރައްޔިތުންންަށ . ވަގުތަުތކެއް ބޭކާރުކުރެވޭަކެށއް އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނާ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެން އެހެރީ . ދާނެ މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިއިޚްލާޞްތެިރކަމާއި އެކު ކަމެއް ކޮށްދެވޭ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ކޮންމެ . ިއ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ަޓކައި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ލެވިފައި އެހެރީ ފާލަނަްތކާއި ހޮސްޕިޓަްލތަކާ

ނޑުމެންނަށް . މެންބަރެއް ވެސް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް ލެވިފައި އެހެރީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނެ ވަރަށް ސާފުޮކްށ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި އެކު ކަންތައްތައް ކްޮށދިނުމަށް ޓަކައި މިފަހަރުގެ ފެނިގެންދާ

ބަޖެޓުގައި ވޯޓު ނިމިގެންދާއިރު އެ ރައްޔިތުންނަށް ކަްނަތއްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވޯޓު ލަނީ ކޮންބައެއްތޯ ވޯުޓ 

ނޑު. ނުލަނީ ކޮންބައެއްތޯ މެން ކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ސްކޫލުަތކާއި މަދަރުސަތަކާިއ ރައްޔިތުންަންށ އަޅުގަ

. ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ . ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި އެއްޗެހިތައް އަޅަން ބޭނުންވަނީ ކޮންބައެއްތޯ

  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

  

    :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި
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 އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށިއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ) ވަގުތުކޮޅަަކްށފަހު. (މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

  . އަށް މޫސާ ޢަބްދުލަްޣފޫރު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ވަނަ މާއްދާއަށް މި ހަުށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ  77މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަހަރާއި މަހާއި . އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުންޮކްށ މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ޢިއްޒަތެްތރި ރައީސް

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި އަންނަ އެއްޗެއް ނޫން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު. ދުވަހަކީ އަޅުގަ

ދުވަހަށް ބިލުތަާކއި، ބިލުތަަކށް ބަޙުސްކުރުން ބަދަލުކުރުމަކީ  3ދުވަހުން  7އެހެންވީމާ، . އޮވެގެން ކަންކަން ކުރަން

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަެމއް  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް، . އެއީ އަޅުގަ

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ ނީލަން ނިންމާކަށް  72. މިއުޅެނީކީ ނީލަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެނެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން 

ނޑުމެން މިތަނުގައި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ިހނގާ ހުރިހާ ކަމަކާ ބެހޭ . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެން . ތުންގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިާމވާ ހުރިާހ މައްސަލަތަާކ ބެހޭ ގޮ  އެހެން އެކަން އޮތްއިރު އަޅުގަ

އެ ވަގުތުގެ . މެންބަރުންނަށް ުހށަހެޅޭ ބިލަާކ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަަކއި ވަގުތު ބޭނުންވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ  ނޑުމެން އެހެންވީމާ، އަޅު. ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިހޭފނެ ގޮތަކަށް އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެންގެ  އަބަދު ވެސް ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު ކަންތައްަތއް ކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ ހަމަ މި އޮކްޝަންކުރާ ުއސޫލުން . ތެރޭގައި އަށަގަންނަން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

. މިތަނުގައި ހުރި ގަވާއިދުތަކާިއ އެއްޗެހި ބަަދލުވެގެންދާ މަންޒަރު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ކަންކަން ނިންމުމަށް ަޓކައި

ނޑުމެން ކަންކަްނ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ އެކަންކަްނ . މިއީކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒްަތތެިރ ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެނެގަތުމްަށފަހުބަދަލުނުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އޭގެން ލިބޭ ގެއްލުމެއް ވެސް އަ ވަގުތު އޮވެގެން ބިލު . ޅުގަ

ހަމަ އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާއިރަށް ިބލެއް ހުށަހަޅާފައި އެ ބިލެއް . ދުވަހަކީ ވެްސ ދިގުމުއްދަތެއް ނޫން  7ހުށަެހޅީމާ 

މީހުންގެ  އަދި އެ ބިލަކާ ދޭތެރޭގައި. އެ ބިލަކާ ދޭތެރޭގައި ބަޙުސް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. ފާސްވެގެންދާކަށްނުެޖހޭ

އަދި މީޑިޔާގައި އެ ބިލަކާ ބެހޭގޮތުްނ ދެކޭގޮތް ވެސް . ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ވެސް ދޭންޖެހޭނެ

ދުވަހު މުއްދަތު މީގެ ކުރިން ވެސް ޖަހާފައި  7އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއެހޭނެ ގޮތްތަެކއް ގާއިމުވާންޖެހޭނެ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ. މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ ހެންވީމާ، މިފަދަ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލުގެނެވޭއިރުގައި އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީމާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހުރި އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރަމުންދާ މަންޒަރު . ވިސްނާލަން

އަބަދަކު . ރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީމިއީކީނޫން ކަންކަން ކު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެނިގެން މި ދަނީ

އެ ބަދަލުވާއިރުގައި . ވެރިކަމަކީ ހަމަ އަބަދު ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ އެއްޗެއް . ވެރިކަމަކު ނުތިބޭނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް 
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ނޑުމެންނަށް މީގެން ހިތި  އަނެއްކާ ވެސް ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން މިހުިރހާ ކަްނަތކެއް ބަދަލުކުރަންޖެހުނީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުންދާ މަންޒަރު . ތީޖާ ފެނިގެންދާނެނަ އާޚިރުގައި . އަޅުގަ

މިކަން ނިމޭއިރުގައި ވެރިކަމުގައި ވެސް އުމުރުދުވަހަށް ހުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ގަވާއިދުަތކާ އެއްޗެހި އުސޫލުތައް އެހެންވީ. އެއީ ވިސްނުމަކީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް މާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުންެގ . ބަދަލުކުރަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަ

އް ހަމައިން ނައްޓާލާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ިތބެގެން މި ޤައުމުގައި ހިނގަންޖެހޭ އަސާސީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަ

އަރާ އިންނަ އޮފިގަނޑު . އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރެއް ހިންގުމަށް ަޓކައި ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެ

ނޑުކަން ނޑާލެވެނީ އޮފިގަ ނޑާލެވޭއިރު އެނގެންޖެހޭެނ މި ކަ ދެން ތިމަންނާ ވެއްޓޭނީ ގަސްބުޑަށްކަން ޢިއްޒްަތތެރި . ކަ

ނޑު. ރައީސް އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ފިކުރުގައި ކަންކަން ކުރާއިރުގައި ވެސް . މެންނަށް ދަންނަންޖެހޭނެއެވަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިސްކުރަން އެނގެންޖެހޭނެ ޕާޓީ އަކީ ވެސް . އަބަދަކު އެއް ޕާޓީއަކު ނުތިބޭނެ. ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ރިވެތި އުސޫލާއި ރިވެތި . ދަލުވަމުން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މީހުން ވެސް ދާނީ ބަ. ބަދަލުވަމުންދާނެ އެއްޗެއް 

އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން . އަޚްލާޤާއި އިންޞާފާއި ހަމައަކީ ދުނިޔޭގައި ހަމައަކީ ބަދަލުވެގެންދާނެ އެއްޗެއް ނޫން 

ނޑުމެން އަބަދު ވެސް ނިންމަންޖެހެނީ ދުނިޔޭގައި ތަޙްޒީބު މުޖްތަމަޢުތަ ކުގައި މިކަން ކަންކަން ނިންމާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްކަމުގައި ބަލައިގެން ހަމަ . ކޮށްއުޅޭ އުސޫލާއި ހަމަ އާއި އިންޞާފު އެއީ އަޅުގަ

ވަކި މީހަުކ ބޭނުންވީމާ މި މަޖިލީހުގައި ލިބިފައިވާ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ކަްނކަން ބަދަލުކުރަން ދިމާކުރީމާ އޭގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ . ނީ ޤައުމުގައި ތިބި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާޚިރު ނަތީޖާ ދިމާވާ 

ނޑުމެން މި ކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްޯތ، ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަން މިއުޅެނީ . ބޭފުޅުން އަބަދު ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

. އާއި ލާބައަށް ޓަކައި ަކންތައް ކުރަންއަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ މުޅި ޤަުއމުގައި ފައިދާ 

ނޑުމެންންަށ  އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަމުން އެއްކިބާވެ ކަންކަން ނިންމަންޖެހުނީމާ ދެން ކަންކަން ވެގެންދާ ގޮތް އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން . ފެނިގެން މިއަދު މި ދަނީ   އަދި މިކަމުގެ . އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދާނެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި . ނުބައި ނަތީޖާ މި މަޖިލީހަްށ ވެސް އަޅުގަ

  . ފުރުަޞތަށް ޓަކައި

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މެންބަރު  އަޅުގަ

  . އަޙްމަދު މުބީނަށް
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  :ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަަކދެއްކެވުން

ނޑު ވެސް ނިސްބަތްވަނީ ޢާންމު ކޮމިޓީއަށް ކަަމްށ ! އާދެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ޓަށް މި ފޮނުވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވީހިނދު، ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ގެނެސް . ތާއީދުކުރަން ނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ ކަމަކީ އަޅުގަ  7އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުުމގެ ނިޔަތުގައި އްޔިތުންނާ ރަ. ދުވަހުން ތިން ދުވަހަށް މި ުކރުކުރީ ވެސް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް . ހަމައަށް ރަނގަޅު ބިލަުތކެއް ރަނގަޅު ޤާނޫނުތަކެއް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޤާނޫނެއް މި ބީދައިން މިގޮތަށް  ނޑުމެން ސުވާލުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަމުންދާ  އިރުގައި މިނިވަންކަންމަތީ ހްިތހަމަޖެހިގެން ތިބެ ރައްޔިތުންގެ މަޖީިލހުގައި އަޅުގަ

މި ޤައުމުގައި ކޮންމެ ބަޔަކާ ދެކޮޅު ޤާނޫނެއް ! އާދެ. މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް މިއަދު އެބަ އޮތްތޯ

ސް ބިރަކާ ނުލައި ހިތްަހމަޖެހިގެން ތިބެ މި ހަދަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިވަންކަންމަތީ ިތބެ އެއްވެ

ނޑުމެން ހުރިާހ  ނޑުމެން މި ތިބެނީ މިއަދު އަޅުގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކޭނެފަދަ މާޙައުލެއްގައިތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭތެރެއިން ގޭންގު ކުްށަތއް ހުއްޓުވުމަށް. މަޖިލިސް މެންބަރުން އެބަ ޖެހޭ ސުވާލުކޮށްލަން ކޮންމެވެސް  އަޅުގަ

ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން ތޫނޫ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ކޮންމެވެސް ޤާނޫނެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ފެނިެގންދާނީ މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން އެކަހަލަ ބިލުތަކާ . ގެންނާނެ 

މިއީ ސަބަބެއް ނެތި ހިނގަމުން . ނުކެރި ސައިކޮޓަރިއަށް ވެދެގެންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީދެކޮޅަށް ވަާހކަދައްކަން 

މިފަދަ މި މަޖިލިސް ހިނގަްނ ފަޭސހައަށް ަޓަކއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިތ . އަންނަ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތެްތރި ރައީސް

ނޑުމެން އެބަ ޖެ ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ިތެބ ކުރައްވަމުން ގެންދާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އަޅުގަ ހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ޤާނޫނުތައް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހެންނޫން ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަ . ފުރިހަމަ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާެތިރކަން ވެސް ދެއްވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ހިުތގައި އޮންނަ ޝޫުޢރު ރަނގަޅު ގޮތުގައި މި  މި ދަންނަވާ ސްޕީޑުގައި ކަންކަން ގެންދިއުމުގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން . މަޖިލީހުގައި ހާމަކުރުން ގިނަ މެންބަރުންނަށް މި ވަނީ މިއަދު އުޒުރުވެރިވެފައި ޢިއްޒްަތެތރި ރައީސް 

ނޑުމެންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙިމާޔަތްތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮއްސި މިފަދަ . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ނޑުމެންގެ މި މާޒީވެ ދިޔަ ދުވަސްަތކުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

އަންނަ ތްރެޓަކީ އިންތިހާައށް މިއަދު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މި . ބައިވަރު ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮއްސަ އޮތްތަން

ނޑުމެން އެކަންކަމާ އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ބޮޑުވެފައިވާ ކަމެއް ޢިއްޒްަތެތރި ރައީސް ތިއިން ބޭފުޅަކަށް ކަމެއް . އަޅުގަ

ނޑު އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ. ނުވެދާހިނދުގައި ތިއިން ބޭފުޅަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމަކާ މާބޮޑަކަށް ކަންބޮޑުވެ ނުލައްވާނެ 

ނޑުމެން މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން އެކިއެކި ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ
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ނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ަހމަ އެއް ނިޔަތެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ގެނެސް އިޞްލާޙު ގެނެސް އަޅުގަ

އްޓިފައި މިިހރަ ބިލުަތކާއި މިހުރި ހުިރާހ ކަންތައްތަކެއް އަވަސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ މި ހު

ނޑުމެންނަށް . ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މި ފޯުރކޮށްދެޭވތޯ ބެލުން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އެހެންވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑު މެން މި މަޖިލީހަށް ހާޟިރުވެ ިތެބ ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެ އެއްވެސް ބިރަކާނުލާ ރަނގަޅު ޞިއްޙަތާއިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރޮކށްދޭންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް އަވަސް މިނެއްގައި ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން . މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  އެކަން ކުރެވޭނީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ކޮންމެ ކޮންމެ ވަާހަކ . ރިހަމަައށް ލިބިގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްފު އެހެންނޫން ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ގޭންގު ކުށްަތކާ ބެޭހގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގައި ޝުޢޫރު . އެއް މިތާ ތެރޭގައި ދެއްކޭނެ ކަމަކަށް

ށް ނުދެވި މީހާ އަށް ަހމަލާދިނީމާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ޢިއްޒަތްތެރި ފާޅުޮކްށފައި ނިކުމެގެން ގެއާ ހަމައަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިހާރަށްވުރެން ފުންކޮށް ވިސްނާ ބަލަން. ރައީސް މިއީ މަނިކުފާނުގެ ބޮލުގައި . މި ކަންކަން އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ ގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މަނިކުފާަނކީ ވަރްަށ އަޅު. އެޅިފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާ އެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގެ ަފހުގެ ތާރީޚުގައި މަނިކުފާނުގެ ހިންގުންތެިރކަމުގެ ވާހަކަ ހުރިހާ މެންބަރުން . ހިންގުންތެރި ރައީސެއް

ާމ އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަ. މެންބަރުންނާ ގާތްކަން އޮންނަ ވާަހކަ އެބަ ދައްކަވާ. އެބަ ދައްކަވާ 

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ އެކިއެކި މެންބަރުންނަށް މި . ދޭތެރޭގައި މިހާރަށްވުރެ ފުންޮކށް އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން . އަންނަ ތްރެޓަކީ އިްނތިހާައްށ މިއަދު ބޮޑުވެފައި އޮތް ަކމެއް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

މިކަންކަން އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭކާރު ނުވިސްނާ އަޅުގަނޑުމެންންަށ މިހެން 

އަޅުގަނޑުމެން ބައްލަވާ ކިތައް ކަިތއް އިޞްލާޙުތޯ މިފަހަރުގެ މި . މަސައްކްަތތަކެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެގެން މި ދަނީ 

ކްަށތޯ ކެުރނީ ފާޅުގައި ގޭންގު ކުށްތަާކ ކޮން ބޭފުޅުންނަ. މަޖިލިސް ފެށިގެން އައި ަފހުން އައީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަހމަ މިހެން އިނގިލިން . ވަރަށް މަދު ބޭފުޅަކު. މަދު ބޭފުޅެއް އިނގޭތޯ. ދެކޮޅަށް ވާަހކަދައްކާލަން

ން ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫ. ގުނާލެވޭހާ މަދު ބޭފުޅުންކޮޅަކަށް ފާުޅކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެ ވާހަކަދައްކާލަން ކެރެނީ

މިއިން އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ޔަޤީންކަމެއް ނޯވޭ މިއިން ކުއްޖަކާ . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އެކަން އެހެން ވެގެންދަނީކީ 

ނޑަކީ އެއިން ކުއްޖެއްގެ މި ހުންނަ ކަންތައްތަކާ ދެޮކޅު ހަާދ . ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ބުނެފައި ނިކުމެގެން ގެއަށްދާކަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުލުހުންނަށް  އަޅުގަނޑަށް އެ... މީހެއް ދިމާވި ޙަދިސާ އެއް ދިމާވީމަ ވެސް އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރީމަ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެންމެ ކުއްޖެއް ހިަފއި ހައްޔަރުކޮށްގެން ިމ . އެންގިން އެ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލަން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގައިގެން އަޅުގަ. ރާއްޖޭގައި މި ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލަ ޙައްލުވެދާނެ ކަމަކަށް

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން . ނޫން ގޮތަަކށް މި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި މިއޮތް މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  ނޑުމެންނަށް މި ދޭންޖެހޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ މިއަދު އަޅުގަ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
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ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގެ . އެއްޗެއް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އެކަން ކޮށްދިނުމްަށ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އެއްަށ . ކިބައިން އެދެން  ނޑު ހަމަ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ތާއީދުކޮށް އަޅުގަ އަދި މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ، ވޯޓުދީގެން ފާސްވި އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވީހިނދު މިއީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ސްޕީޑުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި . ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމުގައި މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަކޮށްލަން 

  . ފުރުަޞތަށް ޓަކައި

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުގަ

  . މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް

  

  :މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަަކދެއްކެވުން

ވަނަ މާއްދާގެ  85އާއި ) ހ(މާއްދާގެ  ވަނަ 77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މީގެ ކުރިން ) ނ( ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ އަށް ުހށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ހުށަަހޅުއްވައިގެން . ވެސް މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަުށަހޅުއްވައިފި ޢާންމު ކޮމިޓީ އަށް

އަޅުގަނޑު ސުވާލު އުފެދޭ މައްސަލަ އަކީ . ގެ ބަޙުސް ހުއްޓުވޭކަަހލަ ގޮތަކަށް މަސައްކްަތކުރައްވައިފި އަޅުގަނޑުމެން

އެއްވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު މިކަމާ ކަންބޮޑުވެ ނޫޅޭހާހިނަދކު ރައީސްގެ މޭޒުކޮޅުން މިކަހަލަ މައްސަަލ 

އެމްގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އީޮތތީ ފާްސުކރައްވަމުން .ޕީ .މު ކޮމިޓީ ވެސް ޕީހުށަަހޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ އަދި ޢާން

ނޑުމެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ނޑު ހިތަށްއަރަނީ . ގެންދާތީ އަޅުގަ ނޑުގެ ސުވާލަކީ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  17މިއީ މި މަޖިލީހުގެ، . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންކަމެއް އަވަސްނުވެގެންބާއޭ މިއުޅެނީ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  18އަދި މި . އަހަރު ހޭދަކޮށް އެ ދިޔައީ  5މި ގަވާއިދު މިގޮތަށް އޮވެގެން މުޅި 

. އަހަރު މި ނިމިގެން މި ދަނީ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު މި ނިމުމަކާ ގާތްވެފައި މިއޮތީ ހަމަ މިގޮތަށް އޮވެ 1

އަޅުގަނޑު . ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކު މިކަމާ ކަންބޮޑުވެއެއް ނޫޅޭ އަޅުގަ

ހަމަ ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ުކއްލިއަކަށް އެއްދުވަހު . ިހަތށްއަރާ ކޮންަކހަލަ ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން އަންނަ ކަންކަންބާއޭ މިއީ 

މާދަން ގޮވާލާފައި ވިދާޅުވާނީ އަޅުގަނޑުމެން . ބަޙުސް ބަދަލުކުރަންވީއޭ ! ވަނީ އޭހަމަ ޢާންމު ކޮމިޓީން ގޮވާލަާފއި ވިދާޅު

އެހެން ތިބޭފުޅުން އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތީމަ ކުރައްވަމުން ގެންދިއުން އެއީކީ . ފުރަގަސްދީގެން ތިބެއޭ ބަޙުސްކުރައްވާނީ

ދެން . ލަންޖެހޭނެ އެެހން މީހުންނަށް ވެސްއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހާ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންހެން

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ޤާނޫނެއް އެއްޗެއް . އަޅުގަނޑު ހިތްަށ މި އަރަނީ ކޮން ޤާނޫނެއް އަވަސްނުވެގެންބާއޭ 
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ބަދަލުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބައިވަރު ވިސްނުންތަކަކާއި ވަރަށް ބައިވަރު ިކޔުންތަކާއި ވަރަށް މީހުންާނ 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ . ވަރާކުރުމަށަްފހު ނޫނިއްޔާ އެ ބަދަލެއް ނުކުރާނެމަޝް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުގަ

އަނެއްދުވަހު . މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ބަދަލުވީ ! މަޖިލީހުން ހެނދުނު އިރުއަރާފައި ހަވީރު އިރު އޮށްސޭއިުރގައި އަހަނ

މިގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލުވަމުންދާ މަޖިލީހަކަށް ިމ . ޤާނޫނު ބަދަލުވީ ހެނދުނު އިރު އޮށްސޭއިރުގައި ކުްށަތކާ ބެހޭ 

ނޑު ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލެއް  ނޑުމެން ރާއްޖެއާ . މަޖިލިސް ވުންތޯއޭ އެއީ އަޅުގަ އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ބަދަލުވެގެންދާނެ  ނޑުގެ އެހެން. ދޭތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުން ދެކޭގޮތް އަޅުގަ ވީމާ، އަޅުގަ

އިލްތިމާސަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިަކހަލަ ކަްނކަން މި ާޢންމު ކޮމިޓީ އަށް ވެްސ ގަވާއިދުތަާކ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަން 

ފޮނުއްވާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިސްނާވަޑައިގެން އެ އޮންނަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު އެހެން މެ ންބަރުންނާ ވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަ

  . ޝުކުރިއްޔާ . އިލްތިމާސްކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މިހާރު އަޅުގަ

  . މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް

  

  :ދު ވާހަކަދެއްެކުވންފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢު

ވަނަ މާއްދާގެ  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ! އާދެ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! އާދެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ) ނ(އްދާގެ ވަނަ މާ 85އާއި ) ހ( އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ . ހުށަެހޅޭ ހުރިާހ ބިލަުތކެއް އަވަސްކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ، މިފަހަރު ވަނަ ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދެވަނަ   18ގެ ގޮތުގައި އަދި އަޅުގަ

ދައުރު ފެށުުނ ަފހުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ  ޖަލްސާތަކުގައި ބަޙުސްކުރެވޭެނ 

ނޑުމުން ދިޔަތަން ގަވާއިދުގައި  ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި މިެހންވާން މި ޖެހުނީ. ބިލުތަކެއް ެނތިގެން ޖަލްސާތަްއ މެދުކެ

ދުވަހަްށަފހުގައި ކަމަށް  7މިހާރު މިއޮތް ގަޮތްށ ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ކޔުން އިއްވުމަށްފަުހ ބިލުގެ ބަޙުސް ފެށޭީނ 

އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކިތަންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކިތަންމެ . ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން

ން ޭބނުންފުޅު ކަަމްށ ވިޔަސް ގަވާއިދުގައި މިހެން ލިޔެވިފައި އޮތްހާހިނދަުކ، މަޖިލީހުގެ  ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަ

އެހެންވީމާ، ވަރަށް ހަރުދަނާ ވަރަށް ރަނގަޅު ވަރަށް އަވަސް . ބަޙުސަށް ބިލެއް ގެނެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ 

ދުވަހަށް  3ދުވަހަށް އޮތް ބައި  7މިހާރު މިއޮތް ގަވާއިދުގައި . އީޖާބީ ބަދަލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން 
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އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެން . ބަދަލުކޮށް ބިލުތަކުގެ ބަޙުްސ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބައި އަވަސްވެގެންދާ ކަމަށް ޓަކައި

މަންދޫބުންގެ  ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެން އައިސް މިތަނުގައި މަސައްކްަތ މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކޮްށދިނުމަށް . ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންަންށ ޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ތައް ހެދުމާއި ގަވާއިދުތަކަށް އެ ވަގުތަާކއި އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހަދާ އެކިއެކި ގަވާއިދު

މި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަކީ އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ކުރާކަމަކަށް އެ އުސޫލުން ގެންދާ ކަމެއް . ގެނައުން

އަޅުގަނޑު ހައިރާނެއްނުވަން މި ޢިއްޒަތްތެރި . ކަމަށްވަނީވިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތެއް ނުކޮށްދެވޭނެ 

މަޖިލީހުގައި މިކަން ހުށަހެޅުާމ ގުޅިގެން މިއަދު ބައެއް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚާއްޞަކޮށް އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ 

ނަ ރައްޔިތުންގެ ވަ 17އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދިޔަ . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މިއާ ދެކޮޅްަށ ވާހަކަދައްކަވާތީކީ އެއް 

އެ މަޖިލީހުގެ ކަންަތއްތައް ފެށުނީްއުސރެން ފަށައިގެން ނިމެންދެން . މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިނަގމުންދިޔަމުން ގޮތް

ހަމަ އެހެންމެ މި . ވެސް ހިނގަމުންދިޔަ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިޔައީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން 

އަޅުގަނޑުމެންންަށ . ތައް ވެސް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރައްޔިތުން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން މަޖިލީހުގެ ކަންތައް

ފާހަަގކުރެއްވޭނެ މަޖިލިސް ބައްލަވާ ބޭފުޅުންނަށާއި ނުބައްލަވާ ބޭފުޅުންންަށ ވެްސ ފާހަަގކުރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

އެކިއެކި މައްސަލަތައް އެކިއެކި ބިލުތައް އެކިއެކި ކަންތައްތައް  ދައުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅިގެންދާ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އެގޮތްަށ މިހެން މިދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި . ވަނަ ގިއަރުގައޭ  5ވަނަ،  5ނިމެމުން މި ދަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ރި މަޖިލީހަށް މަިފހަރު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މި ޢިއްޒަތްތެ

އެ ބޭފުޅުންގެ . ހޮވިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުެގ ބޮޑުކަމުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން . މަސައްކްަތތައް ހަމައެކަނި މިަކމަށް ފޯކަްސކޮށްގެން ގެންދަވާކަމަށް ޓަކައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ތަކުގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހަމަ އެހާ ބާުރ ސްޕީޑުގައި ގެންދަވާކަމަށް ޓަކައިވެސް ކޮމިޓީ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅިފައި ހުރި ބިުލތައް ެއ ބޭފުޅުންގެ މަސައްަކތްތައް  17ފާހަގަވެގެނެންދިޔަ 

ހަމަވެގެންދިޔައިރު ވެސް އެ އެއްޗެހިތައް އަނބުރާ އެހެރީ  ބުރަވެގެންގޮސް ނުކުރެވިގެން އެންމެފަހުން ބިލު، ދައުރު

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަންތައް ވާަކްށ  . އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުނިމި އަލުން އަނބުރާ ސަރުކާރުގެ ެތރެއަށް ގެންގޮއްސަ

ނޑުމެންގެ މި . އަޅުގަނޑެއް ނޭދެން  ކީ ނަމޫނާ ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަ 18އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެނީ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ހަމަ ދައްކަވައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިކަމެއް ގަވާއިދުގައި 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް ޤާނޫނުގައި ވެސް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެކަންކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށްގެން އަޅުގަ

. ކަަތކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް ެދނެވަޑައިގެން އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރަމުން ގެންދިއުން ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައް

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އަތުގައި އްޮތ  އެކަންކަން ކުރުމަށް ހުރަހެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ ހުރަހެއް ފިލުވާލުމަކީ އަޅުގަ
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ލާޙުތައް މިހެން ގެނައުމުގައި މި ކުރާ މަސައްކަތްަތަކށް އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ކުރުމަށް މި ކުދިކުދި އިޞް. ކަމެއް

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެންދިޔަ ގޮތަށް ބިލުތަްއ ލަސްކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ  17ހުރަސްއެޅުމަށް އަދިވެސް ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އެކިއެކި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިުކރަން ހުރި ފުރުަޞތުތައް ގެއްލުވާލަން ކުރައްވާ މަސައްކަތަީކ އަ ޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ އަދާކުރަން ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، . ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މަނިކުފާނުގެ ޚާއްޞަ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ވެސް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގަވާއިދަށް ގެންނަވައިގެން ވެސް މި ކަންކަްނ 

ހަމަ އެހާމެ އަވަހަށް ކޮިމޓީން ވެސް މި ކަންތައް . ތި ކުަރއްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ަޓކައި އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް  ކުރައްވާފައި އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން   . ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވަރަށް ބޮޑަށް ޝު. ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

  

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

މިނިޓު  2މިހާރު ވަގުތު ހަަމޖެހިފައި އޮތް ޮގތުން ޖުމޫްހރީ ޕާޓީ އަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ. ސިކުނުްތކޮޅެއް ބާކީ ޮއތީ ންބަރު ަޢީލ އަޅުގަ

  . ޙުސައިންއަށް

  

   :އިން ވާހަކަދެއްކެވުންރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެންދޫ ދާއި

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުގަނޑު މިހާރު މި . ދެ މިނިޓު އޮތުމާ އެކު އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ބަޙުސްކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ހަުށެހޅިފައިވާ 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ . ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައް، ދެކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ޢީ ބަޙުސާ މަޖިލީހުގެ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މާއްދާ އަށް ބަލާއިރުގައި ދެ މާއްދާ އަކީ ވެސް އިބްތިދާ

ގައި ވެސް މި އޮންނަނީ )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  85އާއި އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77. ގުޅޭގޮތުން އޮތް ދެ މާއްދާ އެއް

، 70މިހެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި . އިބްތިދާޢީ ބަޙުސްގެ ާވހަަކ އަދި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ާވހަކަ 

ލާޙުކުރެވޭއިރުގައި ތިން ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށަްފހުގައި އޮތް ތަްނ އިޞް) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77ޚާއްޞަކޮށް 

އާ އެއްގޮތްކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  85ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ ބަދަލުކޮށް  3މަދުވެގެން 

ން އެ ފާޅުކުރައްވާފައި ޝުޢޫުރތަކާއި މި މަޖިލީހުގެ މިއަދު މި ދެކެވެމުން މިދާ ވާހަކަަތކަށް އަދި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރު

މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ބިލު . އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގެންދާނެ 

 ފަރުމާކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އިޞްލާޙުކޮށްލިވިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު 

 3މަދުވެގެން . ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއަކީ އެއީ ފިކްސްވެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން  3އޭރުން ކޮންމެހެން . އިޚްތިޔާރެއް
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ނޑުމެން ލިޔުމުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީަސްށ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  ގައި އަޅުގަ

ނުވަތަ ބިލެއްގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުގައި ބިލުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލާފައި ދުވަސް  3ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއް އެއީ 

އެއަށްވަރު ގިނަ ދުވަހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ދިނުމަކީ އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރއިރު. ލިބިގެންވާނެ އިޚްތިާޔރެއް  ނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ އަޅުގަ

. ގަޑިއިރު 3މި މަޖިލީހުގައި ބިލަާކ މެދު ކިތަންމެ ބޮޑު ބިލަާކ މެދު ބަޙުސްޮކށްލަން މި ލިބެނީ ހަމަ އެކަނި އެންމެ 

އެހެންވީމާ، އެ ލިބޭ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފޭނީ . މިއީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް 

ނޑު މި . މެން ދިރާސާކުރުމްަށ ޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބިގެންއަޅުގަނޑު އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ

ނޑު އެދޭ ގޮތް ކަމުގައިވާތީ އެ ވާހަކަ  ދެންނެވި މަގުން އިޞްލާޙުކުރެވިގެން އިތުރަށް އިޞްލާޙުވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ

  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލަން 

  

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

ނޑައްތުޮކްށަފއި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު އެމް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  2ޕީއަށް ބާކީ .ޑީ .މިހާރު ވަގުތު ކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ . މިނިޓު ސިކުންތުކޮޅެއް  މުޙައްމަދު ބަރުމެންޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށިއަޅުގަ

  .ށްސައިނަޙު ރަޝީދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑު ވެސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑަކީ ވެސް ޢާއްމު ޮކމިޓީގެ. ތާއީދުކުރާނަން މެންބަރެއް ރެކޯޑަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގައި ދަންނަވަން  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ވަގުތީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަްއ ހިންގާލުމުގެ ނިޔަތުގައި . އަޅުގަނޑު  ވެސް ދެންނެވިން 

ނޑު ސިފައެއް ނުކުރަން   ކުއްލިކުއްލިއަށް މި ފާޑުގެ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވި ފަނަރަ ވަރަކަްށ .ޑީ.މިސާލަކަށް، ދަންނަވާނަމަ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށް އެމް . އިނގޭތޯ ޕީން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް . ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއް . އެއީ ހުރިހާ ކޮމިީޓަތކުން އެ މަސައްކަްތކުރިން. އެ މުއްދަތު ލިބުނު އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ތާީއދުކުރަން އެހެންނަމަވެސް ކުދިކުދި ބިުލތަކަ  ދުވަހުން އިޞްާލޙުތަަކށް އެއީީކ މައްސަލައެއް  3ްށ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން . ނޫން ކަމަށް . އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި ބިލުަތކަށް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ން ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ހަމަ މިސާލަކްަށ، އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ކުއްލިއަކްަށ ނިންމާލަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ ެތރޭގައި ތި ބޭފުޅު

އެ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ނިންމާލަން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި އޭތި . ދަންނަވާލަފާނަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެތި

ނޑިޔާރުން މަދުކުރަން ތި ބޭފުޅުްނ ބޭނުންފުޅު ކަމަށްވަންޏާމު . ނިންމިދާނެ  ހަމަ އެގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
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ނޑަށް ފާހަގަވީ ދާދިފަހުން . އަކަށް ނިންމާލުމަްށ ޓަކައި އެކަހަލަ ޖަރީމާއެއް ހިންގާލަން ވެއްދިދާނެ ކުއްލި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުަށށް ޓެކްސް ނަގާތީ ރައްޔިތުންނަށް  އިހަށް ދުވަހު މިތާނގައި އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހަ

ލުވި އަރުވާލާފައި ގޮސް ފާސްޓް ސްޕީޑްގައި ނިންމާލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޮއްތ އެ ނިކިމަތިކަމެއް ލިބޭ ކަމެއް ވީމާ ހަ

ހަމަ އެ ބިލުގައި އެބައިން . އަޅުގަނޑު އިނިން މިތާނގައި އެދުވަހު އިނގޭތޯ. އެއްޗެއް އަވަހަށް ނިންމާލިތަން ވެސް

އެބައޮތް ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުން  މިހާރު ވެސް ޓެކްސް ނެގެމުން އަންނަ އެއްޗެއް. ނުލާިހކު ބިރުވެރި އެހެން ކަމެއް

އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް މީހަކު ހެޔޮވަރު . އަށް ތިރިކޮށްާލފަ 0%އެކަމަކު، އެ ބިލުގައި އެބައޮތް  .25%އިނގޭތޯ 

އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ޖަރީމާތައް . ވަރަކަށް ފަހާާލފައި އޮތް ޯކެޓއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް އެ ވެސް ސިފަވެގެންދަނީ 

ދުވަހަށް ވެސް ބަދަލުކޮށްލުްނ  3ދުވަހުން  7މަށް ޓަކައި ތިޭބފުޅުން ބޭނުންވާ ވަގުތެއް ކަންތަްއތައް ކޮށްލުމަށް ހިންގު

އެހެންވީމާ، . އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފައިދާ ހުރި ކަމެއް 

ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް . ހިންގުމަށް ޓަކަިއ މިކަހަލަ ަކންތައްަތއް ނުކުރުމަށްއަޅުގަނޑު އެދެނީ އެކަހަލަ ޖަރީމާތައް 

ނޑު އެދެން ތަކުާރރުކޮށް ހަމަ ތަކުރާރާކޮށް މި އެދެނީ ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށް  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ ކިބައިން އަޅުގަ

  .ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި. ޓަކައި މިފަދަ ކަންތަްއތައް ނުކުރުމަށް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގުރައިދޫމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

  .އަށް ރިޟާ އިބްރާހީމް

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ

ނޑު ތާއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން! އާދެ. ރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ . ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން  ޙަޤީޤަތުގައި ފުަރތަމަ ކިޔުން އިއްވާ ! އާދެ. ރައީސްގެ ތި ޙިކުަމތްތެރި ަމސައްކަތްޕުޅަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބިލުގެ ޑުރާފްޓެއް  ނޑުމެން ދިރާސާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި . އެބަ ފެނޭދުވަހުން ެފށިގެން އަޅުގަ އަޅުގަ

ދުވުަހގެ ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންންަށ މި ލިބެނީ މިހާރު ގަވާއިދު  7މިހާރު . ވާނަމަ ދިރާސާކުރުމުގެ ވަގުތު އެބަ ލިބޭ 

ގެ މަސައްކަްތ ފެށުމާ ދުވަސް އެބަ ލިބޭ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ތަޅުމު 7އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމު 

ނޑުމެން ހަމަ އެ އުސޫލުން . ދޭތެރޭގައި ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައި  7މީގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ދެ ޞަފްޙާގެ ބިލެއް އަޅުގަ

ތަޅުމުން ުހށަހަާޅފައި ތަޅުމުްނ އަދި ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ބޭނުންވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ކޮމިޓީއަށް ދާ ދިއުމުން 

ންޑާ ކުރެވުނީމަ ކޮމިޓީއަށް ޭބފުޅުން ވަޑައިގެން އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިަމންނަމެން އަދި ދިރާސާކުރުމަށް ވަުގުތ ކޮމިޓީގެ އެޖެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން . ބޭނުމޭ އެންމެ ދެ ޞަފްޙާ ހައެއްކަ މާއްދާ އެކުލެވޭ ބިލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންހާ ސަކާރާތެއް ޖާަހ . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހޮވާފައި މިތަަނށް ފޮނުވާފައި މިތިބީ ޒިންމާދާރު 

ނޑުމެން މި ބިލު އަދި ދިރާސާކުރަން ވަގުތު ބޭނުމޭ، ބިލު ދިރާސާކުރާނެ ވަގުތު  ބޭނުންހާ ކަމެއްކްޮށފައި އައިސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެއީ ޒިންމާދާރުކަމެއް ކަމުގައި އަ. ނުލިބުނޭ ބުނީމަކާ އެއީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން  . ޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކްަތތައް މިހާުރ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

. ދުވަސްދުވަހު ހަމަ މި ދައުރު ތެރޭގައި ވެސް ހުއްޓާލާފައި ގޮއްސި މި ތަޅުމުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް ެނތުމެއް ނޫން ތަޅުމުން ކުރާނެ މަސައް ކޮމިޓީތަކުގައި . ކަތެްއ ނެތުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ތަޅުމުގެ މަސައްަކތްތައް . ކޮމިޓީތަަކްށ ވަގުުތ އެބަ ދޭންޖެހޭ . ބައިވަރު މަސައްކްަތތައް ެއބައޮތް

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ހަލުވޮިކށްފައި ކޮމިޓީަތކަށް އަަވހަށް މި ބިލުތައް ފޮނުވައިގެ ން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކިތަްނމެ ގިނަ ދުވަހު އެ ބިލެއް ހިފަހައްޓައިގެން މިތަނުގައި . ކަންތައްތައް ކޮށެއް ނުދެވޭނެ ތަޅުމުގައި އަޅުގަ

ވަތަ ަނތީޖާ ނެރެވޭ ތަަނކީ ޢަމަލީ މަސައްކްަތ ނު . މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އޭގެ ޢަމަލީ ނަތީާޖ ނުނިކުންނާނެ

ނޑުމެން . ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަލުވިޮކށްގެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަވަހްަށ ނިންމާފައި އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ޯފރުކޮްށދިނީމާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެ ޤާނޫނަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ މަންފާ ނުަވތަ ލިބިދޭންޖެހޭ ހެޔޮ 

ނޑުމެންނަށް މި . ބިގެންދާނީނަތީޖާ ލި ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ ދުވަސް އެއީ ހަމަ  3އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 3ތަޅުމްަށ މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ މޭޒުފުޅުން މި ފުަރތަމަ ކިޔުން އިއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން . އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް

ނޑުމެން އެ ބިލެއް ދިރާސާ ނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅުގަ ކުުރން އެއީ އަޅުގަ

. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ މި މަސައްކްަތ ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް. މުއްދަތެއް އެއީ 

ނޑުމެން އެހެން މަސައްކަތްތަެކއް މަޖިލިސް މަސައްކަތް ފިޔަަވއި އެހެން މަސައްކަތް  ތަަކްށ އެހެންނޫން، އަޅުގަ

ދުވަސް ދިނަސް އެއީ ކުރު  15ދުވަހެއް ނޫން  7އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަން ވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ 

ނޑު މި އިޞްލާޙަށް . މުއްދަތެއް ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައިވާތީ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

  .ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު. ތާއީދުކުރަން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މިލަންދޫއަޅުގަ

  .ށް ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރުޢަބްދުލްޤާދި މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ
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އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރަތަމަ މިފަދަ ބަދަލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތެްތރި ރައީސް ! އާދެ

. ވަނަ މާއްދާއަށް ުހށަހެޅުއްވީތީ މަނިކުފާަނށް ަފށްަފށުން ޝުުކރު ދަންނަވަން  85ވަނަ މާއްދާއަށާއި  77ގަވާއިދުގެ 

ނޑުމެން ކުރަން މިއުޅެނީ ކީއްތޯ އަޅުގަނޑުމެ! އާދެ ޙަޤީޤަތަށް . ން މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި ބައެއް ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ދައްކަވާއިރުގައި ހީވާ ކަހަލަ  ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަ

. ދަލުަތކެއް ގެނެސްގެން މާބޮޑެތި ޖަރީމާަތކެއް ހިންގާށޭއަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ޤާނޫނަކަށް ނޫނީ ބިލަކަށް މާބޮޑު ބަ

ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއުޅެީނކީ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާކަށް ވެސް ނޫން

ހަމައެކަނި މީގެން . އަށް މި ގެނެވޭ ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙީ ބަދަލެއް ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  85އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަަކްށ ވެސް އެ ބޭފުޅަކަށް ހިތުގައި ހުރި ހުރިހާ ޚިޔާލެއް މި 

ޗެމްބަރު ތެރޭގައި ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި އިބްތިދާޢީ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާގައި އެކަން، އެ ޝުޢޫރުތައް ާފޅުކުރެއްވުމަށް ޓަކަިއ 

މީގައި ވަރަށް ާސފުޮކްށ . ހަނދުމަނެތި ނުަދނީސް އެކަން ާފޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މިދަނީފުރުަޞތު 

 3ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް މަޖިލަީހށް ހުށަެހޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްގެ ވެސް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާ ބިލު ތަޢާރުފުކުރުަމްށފަހު 

މީގައި ވަރަށް . ދާޢީ ބަޙުސެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާއްވަންވާނެ ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް ދިނުމްަށަފހު އެ ބިލުގެ އިބްތި

 15ކޮންމެހެން ބިލެއް ުހށެަހޅި، ޤަރާރެއް ުހަށހެިޅގެންނެއް މި ނުޖެހޭ . ސާފު ޢިބާާރތުން މިއޮތީ ބަޔާންކުރެިވފަ

ޖަރީމާއެކޭ ކިޔާވަރުގެ  މީގައި އެއް ނެތް މާ ބޮޑު ގޯސަްތކެއް ނޫނީ ކަމަަކްށ އެއީ. ދުވަހަަކށް ބާްއވާކަށް 25ދުވަހަަކށް 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެން ހަމައެކަނި . އަދި ބަޔާންކޮށްދީފަކާެއއް ވެސް ނެތް. ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފަކާއެއް ނެތް

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންންަށ ޓަކައި ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ސްޕީޑްކޮށްލުމަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި 

ނޑުމެން . ންގެ މި ހަމައެކަނި ަތާފތު ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް އައިއްސަ މި އިނދީޑިއުރޭޝަ  7ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން  8ދުވަސް،  ދުވަސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަ

. ދުވަަހކަށް އޭިތ ޕެންޑިންގގައި ބާއްވާކަށެއް 7ވަހަްށ، ދު 12ދުވަަހްށ،  10ުދވަހަްށ،  8ނުޖެހޭ ކޮންމެ ބިލެއް 

ނޑުމެން ވެސް  ނޑުމެން ދާދި ފަހުން އަޅުގަ މިތާނގައި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވިހެން އަޅުގަ

އި ކުރާނެ ކަމެއް މަޖިލީހުގަ. އެކަމަކަށް ލަދު ގަންނަންޖެޭހވަރުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަާފއި ނެތެކޭ ނުދަންނަވާނަން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫނީ އަދި ހުށަެހޅިފައި ހުރި ކަަމށް ވިޔަސް ދުވަސް ހަމަނުވެގެން  7ނެތިގެން އެ އިންނަ 

. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ފޯްލރއަށް ތޮއްޖިެހފައި ހުިރ ބިލުތައް ވެސް ނާދެވިފައި ހަމައެކަނި މި ދުވަހުގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެން ރައް ނޑުމެން މިތަނަްށ ކީއްތޯވާނީ އަޅުގަ ޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢަމަލީ  3ދުަވސް އިން އެއްޗެއް އޭތި  7ފޮނުވާފައި ތިބޭ ބަޔަކު  ދުވަހަށް ކުޑަކޮށްލައިގެން އެކަމުގައި އަޅުގަ

މި ފްލޯރގައި އިބްތިދާޢީ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާގައި އެ މަސައްކަތްޮކށް އެ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލުފާޅުޮކށް މި ޗެމްބަރު ތެރޭގައި 

ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލުފާޅުޮކށްގެން އެބޭފުޅަކު ކިޔުނުހާ އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ދެއްވަން ހުރި ޚިޔާލުފުޅެއް ދެއްވައިގެން މިކަން 
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މިއުޅެނީކީ . ވެސް ނޫންމި އުޅެނީކީ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެން ޖަރީމާ ހިންގަން ފާސްކުާރކަެށއް . ނޫން . އަވަސްކުރެއްވިއްޔާ 

ނޑުމެންގެ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެން މާބޮޑު ގޯސްތަކެއް ހަދާކަށް ވެސް ނޫން ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ އޭތި ހަމައެކަނި  މަސައްކަަތށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން ލާބަކުރަނިވި ކަންތައްަތކެއް އަޅުގަ

އްލަވާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މީގެ ކުީރގައި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް މި އަންނަ ކުރިއެރުމާ އެއްގޮތަށް ބަ. ސްޕީޑްކޮށްލަން

ނޑުމެންނަކަށް . އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ވެސް އެބަޖެހޭ ކުރިއަރަން  ހުސް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރައިގެންނެއް އަޅުގަ

. ނޑުމެން ވެސް އެބަޖޭެހ ޓެކްނޮލޮޖީ ފަަހުތން ދާންއަޅުގަ. ދުނިޔެއެއް ވެސް، ޤައުމެއް ވެސް އާރާސްތެއް ނުކުރެވޭނެ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ސްޕީޑް . މިއަދަކު ކަމަކު ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ރިޔަލު ދޯނިފަހަރުގައި ދަތުރުކުިރން

ނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތައް އެބަޖެހޭ. ލޯންޗްތަކުގައާއި ފްލައިޓްތަކުގައި ދަތުރުކުރަނީ އެ ހަލުވިކަން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ފުރިހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ . ގެންނަން  ނޑު މި ބަދަލަށް މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

  .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ . ތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ މިހާރު އަޅުގަ

  .ޙިލްމީ އަށްهللا މެންބަރު ސަޢުދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅު މި ޢާންމު ކޮމިޓީން މި ހުށެަހޅިފައި އޮ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތް ރިޕޯޓް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އެބަ އަވަސްކުރަންޖެހޭ. ކަމެއްހެން ނޑުމެންނަށް މިހާުރ ދީފައި މި . އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ އަނެއްހެން ދިގު ދުވަހެއް ވެސް ނޫން 7އޮންނަ  ނަމަވެސް އެހެން. ދުވަހަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަވަސްކޮށްލަންޖެހޭ މަަސއްކަތެއް ދުވަސްވީމާ އެއީ ރަނގަޅު އަދަދެއް ކަމަށް  3. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ މި  7އެ މިހާރު ވެސް . އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ ދުވަސް ދީފައި ހުންނައިރު ވެސް އަޅުގަ

ހޭ ގޮތަކުން ނޫނިއްޔާމު މި އޮންނަ އިޞްލާޙަކާ ބެހޭ ގުޮތން އެހާ ރަނގަޅަކަށް ކިޔައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނެއް އެ ބިލާ ބެ

އެހެންވީމާ، މި ތިން ދުވަހަށް ބަދަލުކުރުަމކީ . އޭގައި ހުރި ކަންތަްއތައް އެހާ ބޮޑަކަށް ވިސްނަާފކާއެއް ނޫން ހުންނަނީކީ

ނޑު ޤަބޫ ވަނަ ރައްޔިތުން  17ސަބަބަކީ މި . ލުކުރަން ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ގެންނެވި ބަދަލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކްަތ ލަސްވެގެންދާ ވާހަކަ  . މަޖިލީހުގައި ވެސް އަޅުގަ

ތައް ދެން އެހެންނަމަވެސް އެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެއީ އެހާ ތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބިލު

އެކަމަކު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ . ފާސްކުރެވި އެންމެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއެކީގައި މަސައްކަތްުކރި އެއް މަޖިލިސް ކަމަށް
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އެއީ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން . ވާހަކަ އެގޮަތްށ ދެއްކެންޖެހޭ ސަބަބު ވެސް އެބައޮތް . ތެރޭގައި ވާހަކަ ހުީރކީ އެގޮތަަކށް ނޫން

އަދި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިގެން . ދިޔަ އެތައް ޖަލްސާތަކެއް ވެސް ދިޔަޖަލްސާތައް ކެންސަލްވެގެން

ނޑުމެންގެ . މި ރިޔާސަތަށް އޮބިނޯވެގެން ކެންސަލްކުރެވުނު ޖަލްސާތައް ވެސް ދިޔަ  ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އެކީގައި މަސައްކަްތކުރައްވާ ބޭފުޅަަކށްާވތީ މިއަދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާ

ނޑުމެންނަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުވޭ ހަމަ އެއާއެކީގައި ރައްޔިތުންގެ . އިރާދަކުރެއްވީތީވެ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަ

ސްގެ ތެރޭގައި މި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި މި ދެކޭ ގޮތް ތަސައްވުރު ރަނގަޅު ުކރުމުގެ ގޮތުން މަޖިލި

ނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން ވެސް ޖެހޭ . ރައީސް މި ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަަތށް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ބަލާއިރު މި މަޖިލިސްގެ ރައީސް ވެސް އެއްބާރުލުމާއެކީގައި ގެންނެވި އިޞްލާޙެއް ކަމަށް 

ދެން . ސް މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ޝުކުރު އަދާކުރަންއަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ މި އިޞްލާޙު ގެންނެވޭތީ ވެ 

އެހެންނަމަވެސް . އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަ މުޅިްނ މި ބިނާކުރަނީކީ މަޖިލިސް ރައީސަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގައެއް ނޫން

ކަމަށް އެ ކޮންމެ ބޭފުޅަަކށް ވެސް އެ ޙައްޤުވެގެންވާ ޝުކުރެއް އަދާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް 

އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ބަލާއިރު މިއީ ހަމަ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

ނޑު . ކަމަކަށްވާތީ ުޝކުރު އަދާކުރަނީ ނޑު ދަންނަވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ދެއްވި . ީއދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް މި އިޞްލާޙުވާތީ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާ

  .ފުރުަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިއައި  ގެ ދަށުން ބަޙުސްކުރެވެމުން 6.1މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ގައި 1:30މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު . ރިޕޯޓަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ވަގުުތ ަހމަވީ ކަމުގައި ދަންނަވަން 

  . އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން

އި ނިންމެވި ބަދަުލކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ކުށްވެރިން. 6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމް - 6.2

ބިލަށް އެއްވެސް . ގައި ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2014ނޮވެމްބަރު  26މި ރިޕޯޓް . ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ުހަށަހޅުއްވައި ދެއްވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު . އިޞްލާޙެއް ލިބިފަކާއެއް ނުވޭ

  .ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން. ިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ
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ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ލިބުމާއެކު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް .`

ރުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން މި ނިންމަނީ އިތުރު އިޞްލާޙަކާ ނުލައި ބިލު ކޮމިޓީގެ މެންބަ

. އެގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީން މިވަނީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް ެފންނަ ކަމަށް ފާްސކުރައްވާފަ. އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

މި ކޮމިޓީގައި . ްއ ނިންމައި ދެއްވުމަށް ޓަކަިއ ހުށަަހޅާލަންއަޅުގަނޑު އެހެން ކަމާއެކުގަިއ މި ބިލު މަޖިލީހުން ގޮތެ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުަތކާއި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒްަތތެިރ ކޮމި. ހާޟިރީ ރިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާނެ . ނަންފުޅުތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ނޑަށް ެދއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޓަކަިއ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން . މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑްަށ އެ ދެއްވާ އެހީތެިރކަމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  ހަމައެއާއެކުގައި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަ

  . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރު ދަންނަވަން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާއަށް ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެެހން މެންބަރުންނަށް ވެސް މި އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ކޮމިޓީ. ޝުކުރު ދަންނަވަން 

އެގޮތުން . ގަޑއިރުގެ ބަޙުސްގެ ވަގުތު 1ޖުމްލަ  މި ރިޕޯޓަށް ަކނޑައެޅިފައިވަނީ. ފުރުަޞތުގައި ޝުކުރު ދަންަނވަން

 48މިނިޓު  7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް . ސިކުންތު 58މިނިޓު  14ޕީއަށް .ޑީ .އެމް. ސިކުންތު 59މިނިޓު  27އެމަށް .ޕީ .ޕީ

ވަކި ޕާޓީއަކަްށ . މިނިޓު 3އަދާލަތު ޕާޓީއަށް . ސިކުންތު 15މިނިޓު  3އޭއަށް .ޑީ .އެމް . ސިކުންތު

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނިޓު 3ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް  އަޅުގަނޑު މިހާރު . އަޅުގަ

  .ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށްފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 

  

  :މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކާ ދިޔައީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ އަޅުގަ

އެ ބަޙުސްގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ . ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ގެންދާ ވާހަކަ 3ސާ ދޭތެރޭ ކިޔުމާއި އިބްތިދާޢީ ބަޙު

. މުޤައްރިރު ތެދުވެވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ މިފަދަ ބިލުތައް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން ކޮމިޓީއަށް ިދޔައިމަ ކޮމިޓީން ބަލާ ވާހަކަ

ޞަފުޙާގެ  51މާއްދާ ހިމެނޭ  56އައިއްސަ އޮތް ބިލަކީ ދަންނަވަން މިއަދު މި ކޮމިޓީއަށް އައިސް އޮތް ރިޕޯޓު، މި 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ . ބިލެއް  ނޑުމެން ހުށަެހޅީަމ އަޅުގަ ނޑުމެން މި ބިލަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކިއިރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފެންނަ ޚިޔާލުތަކުގެ ވާހަކަ ެވސް ކޯޓު އަމުރެއް އޮވެގެން  އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއަށް އަޅުގަ

ނޫނިއްޔާ މިފަދަ ކުށްވެރިންގެ އެހީތެިރކަމުގެ ކަންތައްތައް މީހުން އެކޮޅަށް ދިއުމާއި މިކޮޅަށް ދިއުމާއި، މިކަންކަްނ 
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ނޑުމެން  ނިންމުމާއި އެ ގޮތްގޮތުން ަރއްޔިތުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަްނ ހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ދިގުކޮށް އަޅުގަ

އެއިން އެއްވެސް ކަމަކްަށ ބަލާލުމެއް ނެިތ ހަމައެކަނި އެންމެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އެ . ކަ ދެއްކިންމިތާނގައި ވާހަ

އެމް ބޭފުޅުން ތާީއދުކުރައްވާ މިއިން އެއްވެސް .ޕީ.އެމް ބޭފުޅުން ުހަށހަޅުއްވައި ޕީ.ޕީ .ދުވަހު ބާއްވާލާފައި އެ ކޮމިޓީގައި ޕީ

އަވަސްވާނެ . މިއަދު މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް އައިއްސަ. ސްކޮށްާލ ދިޔައީ ބަޙުސަކަށް ދިރާާސކުރުމެއްނެިތ ބިލު ފާ

އެކަމަކު އަވަސްވުންތޯ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަކާ އެއްގޮތަށް . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ނޑުގެ ސުވާލަކީ  ނޑުމެންނަށް މިހާރު އެސްއަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް ގެންދިއުންތޯ އެއީ އަޅުގަ ޒެޑުގެ .އީ .ޅުގަ

އަދި އެ އަވަސްކުރުމުންނޭ ކިޔާފައި އޭގެ ތެރެއިން ވީކަމެއް . ބިލުގައި ވެސް ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ 

ން މިއަދު ހޯމް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެން އެ ވިދާޅުވީ، މީހުން ބޭރުގައި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކަށް ގޮސްގެ. ނެތްކަން އެނގޭ

އުޅޭއިރުގައި ވެސް ބައިލެޓަރަލް ކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވީމާ ގުޅުންތަުކ ތެރެއިން ކަމަށް ީމހުން 

ކުށްވެރިން . އަނބުރާ ގެނެވެނީ ވެސް އަދި ގެންނަން އެ މީހުން އެތާ އުޅޭކަން އެނގޭއިރު ވެސް ދަތިތަކާއި ދިމާވާކަން

ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަމޭ ކިޔައިގެން މި ބިލު ފާސްކުރިއަސް ެއއިން މީހަކު ނުގެނެވޭނެކަން ބަދަލުކުރުމަށް މި އީެހތެރިކަްނ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމެއް  އެހެންވީމާ، އެހެން އެ ވާހަަކތައް ދައްކަމުންދިޔައިރު އަވަސްކޮށްލާފައި . އެއީ އަޅުގަ

ތުންނަށް އެނގެން ބޭނުންނުވަނީ މިހާރު ރޯލަރކޯސްޓަރއެއްހެން މި ބިލުތައް ފާސްކުރަމުންދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔި

މިތަނަްށ . ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ސަރުކާރަކީ މި. މިއޮތް ސަރުކާރުން އެ ބޭފުުޅން އެކުރައްވާ ކަންކަން

އްވާ ސަރުކާރުން ކުރިން މިތަނަށް ބިލުަތއް ފޮނު. ވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަުފޅަކީ ބިލުތައް އަވަސްކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެން މިއީ . ކަމަށް ވަންޏާ އެ ނޯޓިސް ދެވިފައި ހުންނާނީ  4ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ވެސް އިންނެވި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ދައުރުތަކުގެ ހުންނަނީ ދައުރަށްވާ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ . ވަނަ ދައުރު މި މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރާ

. އެ ދައުރުގައި ސަރުކާރުން ފޮނުވާ އެ ހުރިހާ އެޖެންޑާއަކަށް ބަޙުސްކުރާނެ ކަމަށް. މަށްސަރުކާރުން ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަ 

ދުވަހަށް ކުރުޮކްށލައި ރައްޔިތުންނަށް އެ އަޑު  3ދުވަސް ދިނީމަ އަދި އެ ވެސް  7މިއަދު އެ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ވެސް  އިވިގެން ރައްޔިތުން ބިލުތަކާ ދިމާލަށް ބަާލލައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިލުތައް ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމްަށ ވަންޏާ މިކަން ކުރެވިދާނެ  . އެއްޗެއް ނުގެނެވޭނެ ފުރުޞަުތ ނުދީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުން އަތުގައިކަން ބާރު އޮންނަނީ އާއި ރައް  ޔިތުން އެހެންވިޔަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި  އަތުގައި ބާރު ދެމިއޮންނާނެކަން އެނގިތިބެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން ބާީކކޮްށަފއި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންންަށ . މަޖިލީހުގައި މި މަސައްކަތް ިމގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ހީވާކަމަށް ވަންޏާ އެ ވަރަށްބޮޑު ކުންހީއެއް

ތާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިތާ އަޣްލަބިއްޔަތު އިދިކޮޅު ފަާރަތށް އޮތްއިރު ގެންނެވި މިސާލު ފެނިގެން އެބަދޭ މާލިއްޔަ

މިއަދު ހަމަ އޭގެ އަނެއްކޮަޅށް ސަރުކާރު ިހންގާ ފަރާަތށް އެ ބުޭފޅުންވީމަ އެ ބަދަލުކުރައްވަމުން އެ . އިޞްލާޙު

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ަހދަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ގެންދަވަނީ  ާތކު ުނޖެހޭ މަޖިލީހަކަށް ހަދަްނތޯ؟  ތާކުން. މީތޯ އަޅުގަ
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އެމާއި އެ .ޕީ.މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަިނ އިދިކޮޅު ފަރާތުެގ ތިއްބަވަންޏާ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ހުްއޓުވުމަށް އެ ޕީ

ރިއަށް އިދިކޮޅު ފަރާތު ޭބފުޅުން އެކަންތައް ކުރެއްވުންތޯ ނޫނިއްޔާ ހަމަޖެހޭ ޑިމޮކްރެޓިކް މުުޖތަމަޢެއްގައި މިކަން ކު

ނޑުމެން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސް ތިޔަ . ގެންދެވުންތޯ މިއީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ނޑަށް ޔަޤީން އަޅުގަ އަޅުގަ

އެހެން ވިޔަސް . ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންުކރައްވައިގެން ބިލުަތއް ހަމަ މިގޮތަްށ ފާްސކުރަމުން ގެންދާނެކަން

  . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަަތށް. ލާނަންއަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑެއް ހުއްޓައެއް ނު

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަ

  .ށްޢުޘްމާނަޖަމީލު 

  

  :ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ސަރުކާރާއި ހުރި ތަފާތަީކ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ގާއިމުކޮށްލަން ވެސް އެހާ އަވަސްވާނެ  24އަޅުގަނޑުމެން . އެއީ ކަންތައްތައް އަވަސްކުރުން

މި ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ . ސްކޫލުތައް ހަދާލަން ވެސް އެހާ އަވަސްވާނެ. ދާލަން ވެސް އެހާ އަވަސްވާނެ ބަނދަރުތައް ހަ

ރައްޔިތުންގެ . ލިބިފައި އޮތް ޕަރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕެއްގެ ތެރެއިން ބިލުތައް ފާސްޮކށްލަން ވެސް އެާހ އަވަސްވާނެ 

ކަތަކާއި ކުރަމުން އައި ކަންތަްއތަކުގެ ަޝކުވާއަކަށް ރައްޔިތުން މިހުރާިހ ދުވަހު މިދެއްކި ވާހަ. ޝަކުވާއަކީ އެއީ

ނޑުމެން ހުރި ބިލަުތކާއި އެއްޗެހި ނުނިމި ހުރި  އެންމެފަހުން ނިމިގެން މިދިޔައީ ވޭތުވެދިޔަ މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން އަޅުގަ

ނޑުމެން . ވާހަކަ ނޑުމެން ނުނިންމާ އަޅުގަ މުޒާހަރާތަަކްށ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި އެތައް ކަންތައްަތކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިލްމުތައް ކުޅެ، ފިލްމުަތއް  ނޑުމެން ޑްރާމާތައް ކުެޅ، އަޅުގަ ނޑުމެން ރަށްރަަށށް އަރައި އަޅުގަ ނުކުމެ، އަޅުގަ

އެއީ . ބޭރުގެ އެކިއެކި އިންޑަސްޓްރީތަަކށް ގެންގޮސް މާކެޓުޮކށް އެއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރީ

. މި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަމާޒުވެފައި މިއޮތީ ރައްޔިތުންނާ ދިމާއަށް . ރި ތަފާތަކީއަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރާ ހު

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން ވެސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީތައް ތެެރއިން ެވސް، ހުރިާހ ކަމެއް  ނޑުމެން އަމާޒުވެފައި މިއޮތީ ތެރެއިން ވެސް، އަޅުގަ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ުމހިންމު . ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަވަަހށް ނިންމުން

ނޑުމެން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަުކން ވަރަށްބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ރާއްޖޭގެ . ކަމެއް  މިއީ އަދު އަޅުގަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި . ކުށްވެރިންތައް، މި ރާއްޖޭގެ އެތައް ކުށްވެރިނަްތކެއް އަެބތިބި ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަލުތަކުގަ

ނޑުމެން މި އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ވެސް އެކި ޤައުމުތަކުގައި އެބަތިބި. އެމެރިކާގައި އެބަތިބި . އެބަތިބި . އަދި އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި ޙުކުްމ . ތިބިބައިވަރު އެތައް ކުށްވެރިންނެއް އެބަ މި ކުށްވެރިން އެނބުރި އަޅުގަ

ތަްނފީޛުކުރެވޭނެ ގްޮތތަކެއް ެހދުމަކީ މި ކުށްވެރިންނާ ގުޅުން ހުރި ޢާއިލާތަުކންނާއި، ޢާއިލާތަކުގެ އެތައް މެންބަރުންގެ 

އަނެއްކަމަކީ . ވަރަށް މިުހންމު ކަމެއް  އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ަހމަ އަވަސްކުރުމަކީ. އެދުމެއް އެއީ 

ހާސް ބިދޭސީން އެބައުޅޭ  20ލައްކަ  1އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި މި އާބާދީގެ މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑަކަށް . މިއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދު  ީކ ހާސް މިހުންނަ 35އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ތެރޭ ގާްތގަ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ވިސާ މައްސަލަ ނޫނީ ވޯރކް ޕަރމިުޓ ނެތި އަދި ަތާފތު އެހެިނހެން ކަްނތަްއތަކުގެ 

އޭގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ބަޔެއް އަނެއްކާ މި . ތެރޭގައި އުޅެމުން އަންނަ މީހުންކަމަށް މަޢުލޫމާތުތައް ދަނީ ލިބެމުން 

ނޑުމެންގެ މި . ދު އެބަތިބިޖަލުތަކުގައި ތެރޭގައި ވެސް މިއަ ނޑުމެން މި ޖަލުތަކުގެ ތެޭރގައި ހާލަތަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ކުށްވެރިނަްނށް އެކަށީގެންނުވާ ފެންވަރެއްގެ ޖަލުތަކެއް، މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަަމްށ ވަންޏާ ޖާގައިގެ އެތައް 

 20. ނޑުމެން ލާފައި މިތިބެނީ މީހުން އަޅުގަ 30މީހުން  15މީހުންގެ ޖާގައިގައި  10. މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި

އޭގެ ސަބަބުން ކުދިކުދި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ތިބި މީހުންނާއި، . މިހުން ލާފައި މިތިބެނީ 40މީހުންގެ ޖާގައަށް 

ނޑަކަށްވެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ޖަލަށްދާ  ނޑުމެން އެކަތިގަ ކުދިކުދި ުކްށަތކުގައި ތިބޭ މުީހންނާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ . ރިންނަކީ ބޮޑެތި ޖަރީމާަތއް ހިންގާ ުކށްވެރިންނަށް ަބދަލުވެގެން މިދަނީ ކުށްވެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޖަލުތަކުގައި ތެރޭގައި ވެސް . ޖަލުގައި ތިބި ކުށްވެރިން ވެސް އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް ނެރެން ބޭނުންވޭ 

ގާ މިއަދު މި ަސރުކާރުން މިދަނީ އެކިއެކި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިން

އަދި އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް އެ ކުިދން ގެނައުމަށް . ވެސް ޖަލުގައި ތިބި ކުށްވެރިްނނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ފަށާފަ

މިލުކުރުމުގެ މަސައްަކްތތައް ދަނީ ޓަކައި ތާަފތު މުޖުތަމަޢާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތަްތކުގައި ވެސް އެކުދިން ޝާ 

އެހެންވީމާ، ކުރުގަޮތކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި . ކުރަމުން

ކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެިރން ކުށްވެރިން ގޮތުގައި ޖަލުތަކުގައި ބައިތިއްބާފައި އެ. ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ . އެބަޖެހޭ ުކށްވެިރން އެނބުރި މުޖުތަމަޢްަށ ގެނެވޭނެ ގޮތްަތަކށް ބަލަން. ނިންމާލެވޭކަށް ނެތް

އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގައި ވެސް އަދި އެހެން ދާއިރާގައި ތިބި ކުށްެވރިންތައް ވެސް އެބަތިބި ބޭރު އެކި ޖަލަުތކުގައި 

ގެ ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމް ތަްނފީުޛކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް، އެ ކުށްވެރިން ރާއްޖޭ. ތިބި

މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެމެރިކާ . އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ލިބިގެން އެދަނީ 

ހުން އޭނައާ ބައްދަލުކުރަންވެއްޖެއްޔާ ކިހާ އުނދަގޫ ޖަލުގައި ހުރި އުމުރަށް ޖަލަްށލާފައި ހުރި ީމހަުކ އޭނަގެ ޢާއިލާ މީ

އޭގެ ބަދަލުގައި އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުން . ކިހާބޮޑު ޚަރަދުތަކެއްތޯ ކުރަން މިޖެހެނީ. ތަކުީލުފތަކެއްތޯ އުފުލަން މިޖެހެނީ

ތައްތައް ކުރެވޭ ގޮތްަތކާއި ކުށްވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި ކަން. ވެސް އެބަޖެހޭ ބަލަން އެ ކުށްވެރިންގެ ހާލަތު ބަލަން އެބަޖެހޭ

އެކިއެކި ކަންތަްއތަަކށް ސަރުާކރު ތެރެއިން ވެސް ކުރަްނ، މީގެ ބައިވަރު އެކިއެކި ކޮސްޓަުތކެއް، ބައިވަރު ޚަރަދުތަކެްއ 
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އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ުކށްވެރިންތައް ރާއްޖޭގެ ޖަލުަތކްަށ ގެނެވިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ . މި ކުރެވިގެން މިދަނީ 

ނޑުމެންނަށް ތަނަރާއްޖޭ އެހެންވީމާ،  .ވަސްވެގެން މިދަނީ ގައި މި ޢާއިލާތަކާއެކު ވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަުތ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހޭނެ  ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ އެކިއެކި ބޮޑެތި ކުށްވެރިންތަްއ އަނެއް ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، . ޓަކައި ބޭރުގެ އެކި ޖަލުތަކްަށ ފޮނުވާލުން ކުރުަމށް ޛުކުމް ތަންފީ ތައް ޙުއަނބުރާ އެ ކުށްވެރިން

ވެސް  މިއަދު. ނީ ހުންނައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ދިވިެހ ސަރުާކރުން ވަރަށް ބޮޑިެތ ޚަރަދުތަކެއް ކުޑަ ކުރެވިގެން މި

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި . ށް ކުރަމުން މިދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޖަލުތަކަމި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް 

ނޑުމެންނަށް  ޖަލުތަަކށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ނޑުމެންނަށް ކުޑަވެގެން މިދަނީ އަޅުގަ ޖަލުތަކުގައި ތިިބ ބޭރުގެ މި ވެސް އަޅުގަ

 ނަށްއަނެއްކޮޅުން ރާއްޖޭގެ ކުށްވެރިން. ގެ ސަބަބުންކޮށްލުމުއެކި ކުށްވެރިންތައް އަނބުރާ އެކިއެކި ޖަލުތަަކށް ބަދަލު

. މާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް މިއީ އެހެންވީ . ޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ޖާގަ ލިބިގެން މިދަނީ ރާއް

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ކަމަކީ މިކަންތައްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ންމު އެއްމިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ މުހި އަޅުގަނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ނގަޅަށް ދިރާސާތުގައި މިއީ ވަރަށް ރައަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮ. ކަމެއް ކުރުން ހުރިހާ ކުރެވި އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  ފޮނުވާފައި ހުރި ރިޕޯޓަަކށްާވތީ  މި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެްސ އަޅުގަ

  . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޚުލާޞްތެިރކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން 

  

  :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަ

  . މް ރިޟާ އަށްއިބްރާހީ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ

ނޑު ޢަމަލުއަށް ބިލެއް ުހށަހެޅުމާ ގުޅިކޮމިޓީ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސް ކުރާ ގެން މިއޮންނަ އަޅުގަ

ޖެންޑާ ފޮނުވަން އެގޮތުން އެއް ދުވަސް ކުރިއަށް އެބަ އެ. އުސޫލަކީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަްނކަން ކުރުން

ންކަމެއްކަން އެ އެޖެންޑާގައި އޮންނާނެ އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތަކާއި ކޮ. އިން އެސްގެ ޒަރިއްޢާ.އެމް .އެސް

ބިލުގެ މަސައްކަތް . އިންއެސްގެ ޒަރިއްޢާ.އެމް .މިދެންނެވީ އެސް. ނަންލުޮކށް އިންާނނެ އެޖެންޑާ ފެންރަށް ތަފްޞީވަ

ވެސް މިކުރަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން ކަންކަން ކުރާގަޮތށް  އިރުގައި ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ 

މި . ދުކޮށް ވޯޓަށް ައހައިގެން މި ނިންމަނީ ކުރުމަށަްފުހގައި ހަުށހެޅައި ތާއީ އެއީ ބަޙުސް. އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ 

ތެރި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަހަކީ ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުން ކޮމިޓީއަށް ހުަށެހޅުމުން ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތް

އަނެއް މެންބަރަކު . ކުރުމަށްބިުލ އޮތް ޮގަތށް ފާސް  ެއއް މެންބަރަކު ުހށަަހޅުއްވަނީ މި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަނީ،
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ނޑަށް މަޖުބޫރު އެބަވޭ ވޯޓަްށ އެހިސާބުން އިތުރު އެއްއަޅުގަނޑަށް . ދު ކުރައްވަނީ ތާއީ ވެސް ޚިޔާލެއް ނެތީމާ އަޅުގަ

 ގޮަތަކށް  ކަށް ނޯންނާނެ އިތުރުއެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ވަިކ ގަޮތކްަށ ނިންމަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އަޅުގަނޑަ. އަހަން

ނޑު ވޯޓަށް އަހައިއުއެ ޑު ނއަޅުގަ. ހެދޭކަށް އެއް ފުޅު ދައްކަވާ ބަކަ މީގެ ހިތާމައަކީ ވާހަ. ނިންމީ ސޫލުން އަޅުގަ

އެސްގެ .އެމް .ގަންނަވާނެ އެސް ދުވަސް ކުރިން އެބަ އެނގިވަޑައި 1. ނުގަންނަވާ މައްސަލަ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައި

މާގެ އެސް އަންނާނެ މާދަ.އެމް .މިއަދު އެސް . މަސައްކަތް އެބަ އޮތްކަން އިން އެގިވަޑައިގަންނަވާނެޒަރިއްޢާ

 މެދު ދެން މި  އިގޮތާ ނުގަނެ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައި އަންނައެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައި. މަސައްކްަތތައް

އް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެ އުސޫލެއް ފާޅުކޮށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ތަޅުމުގައި ޚިޔާލު

ނުވަނީ ކޮން އްލެވީމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޟިރުވީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް ކަމާއި ހާޟިރުޓް ބެމި ރިޕޯ . ނުކުރަން

ނޑު ދަންނަވާނީ ޒިންމާދާރު . ޓުންއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ރިޕޯ ބޭފުޅުންނެއްކަން ވަރްަށ ާސުފކޮށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވަޑައިގެން . ވަތު އެރުވީމަ ވަޑައިގަންނަވާށޭކަމުގައި ވާނަމަ ކޮމިޓީއަކީ ދަޢު ތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާގޮ

. ދެއްވާށޭ ާފޅުކުރައްވާފައި ދެން އެބޭފުޅަުކ ބޭނުނުްފޅުވާ ގޮތަަކްށ ވޯޓު. ކޮމިޓީގައި އެބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލުުފޅު ާފޅުކުރައްވާށޭ

ދުރުގައި ތިއްބަވާފައި ދެން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން  ށް ގޮވާލީމާ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިނުގެން ކޮމިޓީއައެހެންވީމާ، 

. ކަމެއް ނޫން  އެހާ ރަނގަޅުއެއީ ނިންމަވާ ގޮތަކަށް ނިންމާފައި ތަޅުމަށް ުހަށހެޅުނީމަ އެކަމާ މެދު މިތާ ވާހަކަ ދެއްކުން 

ން އިގެމެއް އަނެއްކާ މާދަމާ ވެސް ކޮމިޓީން އިތުރު ހުަށެހޅުމެއް ުހށަަހޅަކަ ގޮތަކީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ން މިއޮންނަކޮމިޓީ

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް ހުރިހާ ބާުރަތކެއް ލިބިގެން . ވެސް ފާސްވެގެންދާނެ ގޮތަކަށްކަމުގައި ވާނަމަ އެ ފާސްކުރެވިއްޖެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމީޓީގެ އަޣްއެހެންވީމާ، އަ. އެބަވޭ  ކްރެޓިކް އެއީ ޑިމޮ. ިމކަން ނިންމާފައޭ މިއޮތީ ންލަބިއްޔަތުޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އުސޫލުން ކަމަށްވާތީވެ ވަރަށް . ކަމަށް ކަމެއް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ޮކްށަފއި އޮތްމިއީ ހަމަ އަޅުގަ

  . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު  10:30ހިސާބުން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަަކްށ، މި. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަަކްށ އައި ބައެއް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ވަގުތެއް ނެުތމާއެކުދެއްކުމަށް ފުުރޞަުތ  އަޅުގަ

ބެހޭ ކޮމިޓީގައި  އަްތކާމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަ. ތުގައިފުރުޞަ ބަދަލުތައް ދަންނަވާލާނަން މި

ވާ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހަިތޫދ ހިމެނިވަޑައިގަންނަ

މެންޓްރީ ޕީގެ ޕާރލަ .ޑީ .ވުން އެދިވަޑައިގެން އެމްވައި ދެއްދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަ

ވާގޮތުގެ މަތިން ގައި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107އިދު އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާ. ރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭގް

 30އަކުން އެސް.އެމް .ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް ލީޑަރުންގްރޫޕްގެ މެންޓްރީ ޕާރލަމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 
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) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107ދުގެ މުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިއެހެންކަ. ގައި އަންގާފަ 2014ނޮވެމްބަރ 

މިޓީގައި ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮސަރުކާރު މަސްއޫ. އިޢުލާން ކުރަން ވާގޮތުގެ މަތިން އެކަން އެގަޮތށްގައި

ކޮމިޓީއަށް މާފަންުނ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ބަދަލުގައި އެ

ގެ ޕީ.ޑީ .މަށް އެދިވަޑައިގެން އެމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުއިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެުރ މެންބަރު 

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107ދުގެ ޖިލީހުގެ ގަވާއިއެ ލިޔުން ލިބުމުން މަ. ވާފައިވޭ ސިޓީ ފޮނުއް މެންޓްރީ ގުރޫޕުންރލަޕާ

ނަށް އެކަންވާނީ މެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންރލަވާގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާގައި

 107ދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި އެހެންކަމުން. ގައި އަންގާފަ 2014ނޮވެމްބަރ  30އަކުން އެސް.އެމް .އެސް

ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ . ވާގޮތުގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާން ކުރަންގައި) ހ(ވަނަ މާއދާގެ 

ދާއިރާގެ އައްޑޫ މީދޫ  އަށްމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރލަގެ ޕާޕީ.ޑީ .ން އެދިވަޑައިގެން އެމްޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވު

ވާގޮތުގެ މަތިްނ ގައި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107ދުގެ އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއި. ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ

 30އަކުން އެސް.އެމް .ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންރލަތަކުގެ ޕާމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީ

) ހ(ދާގެ ވަނަ މާއް 107އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ގައި އަންގާފަ 2014ނޮވެމްބަރ 

މެނިވަޑައިގަންނަވާ ހެންވޭރު ދެކުނު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހި. ވާގޮތުގެ މަތިން އެކަން އެގަޮތށް އިޢުލާން ކުރަންގައި

ކޮމިޓީއަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ބަދަލުގައި އެ 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ރލަގެ ޕާޕީ .ޑީ .މަށް އެދިވަޑައިގެން އެމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވު هللا ޢިއްޒަތްެތރު މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ވާގޮތުގެ މަތިްނ ގައި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107ދުގެ އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއި. ޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭސި

 26އަކުން އެސް.އެމް .ނަށް އެކަންވާނީ އެސްމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންރލަމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާ

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107ދުގެ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިއެހެންކަމުން ރަ. ގައި އަންގާފަ 2014ނޮވެމްބަރ 

މިނިޓުގެ  30މިހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް . ވާގޮތުގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާން ކުރަންގައި

  . ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން 

  

  ]އަށް 11:00އިން  10:30: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

  

  )ޖިީލހުގެ ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަރި(

  

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ޢިއްޒަތްތެރި ހުިރާހ . ގެން ކުރިއަށް ދާނަން އި ޑާލުމަށަްފހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއާހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނ. `

ޞްތެރިކަމާއެކީގައި ޝުކުރު މެންބަރުން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދެއްވަމުންގެންދާ އެއްބާލުމަށް ވަރަށް އިޚްލާ 

ނޑާލިއިރުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މި ގެންދިޔައީ . ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ކުރީ ދަންަފޅީގައި މަޖިލިސް މެދުކަ

. ކުށްވެރިން ބަދަުލކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް

ނޑު މާިހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަ ން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

  . ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް

  

   :ވާހަކަދެއްކެވުން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މިހާރު ދައްކަމުން މި ދަނީ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު . ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން

ތަަކށް އެ ބިުލ އެއްވެސް ގޮ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވެވީ ދިރާސާކުާރށޭ

ހަމަ އައުމާއެކީގައި އެ ކޮމިޓީން ވަކި ގޮތެއް ހަުށހަޅުއްވައި އެންމެ ޖަލްސާ ބާއްވަވާ އަދި މާ ބޮޑު ވާހަކަދެއްކުންަތކެއް 

ނެތި އެ ބިލު އޮތްގޮތަށް ާފސްކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އެ ބިލު އެއްވެސް ބަދަލަކާއި ނުލައި އެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރެއްވި 

ދިރާސާކުރުމޭ . ސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވަވާ ކޮމިޓީން ކުރައްވާފައި އޮތް ކަމެކޭކުރެއްވުމަކީ ދިރާ

އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ދިރާސާުކރުމަށް ޓަކައި އެ ބިލަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަކާއި ގުޅިގެން ވަށައިގެންވާ 

އަދި މީގެ . ޢަމަލުކުެރވެމުންދާ ގޮތާއި މެދު ވެސް ރިޢާޔްަތކުރުމަށް ލިޔުންތައް ކިޔައި އަދި އެހެިނހެން ޤައުމުތަކުގައި

ނޑުމެން ބިލެއް ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަން އެބަ ޖެހޭ އެ ބިެލއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ  އިތުރުން އަޅުގަ

. ޓީ އެންގޭޖް ކުރުވުންސިވިލް ސޮސައި. ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ފެންނަ ފަާރތަްތކާ ވާހަކަދެއްކުން

އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ތެރެއިން ނުވިޔަސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބޭެހ ފަާރްތަތކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ އެ ބިލަކާ 

ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  . ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ހޯދުމަީކ އެއީ ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ މި ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވި ކަމަށް ބަްއލަވައި ހަމައެކަނި އެ ކޮމިޓީ އަށް  އަޅުގަނޑު މި ވާހަަކ މި

ހުށަެހޅުމާ ގުޅިގެން ވަގުތުން ކޮމިޓީން ވަކި ބޭފުޅަކު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނެތި، އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެ 

ށް ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަކަށްވާތީ އެކަން އޮތްގަޮތށް ކޮމިޓީން ނިންމަާފއިވާ ނިންމުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅަ

ނޑުމެންންަށ މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާލުމުން އެބަ އެނގޭ ކަްނ ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް. ފާހަަގކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި . އަޅުގަ

ހަމައެކަނި މިއޮތީ މި ކަމެއްގެ . އެ ކޮމިޓީގައި ބަޙުސް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ދެކެވުުނ ވާހަކަ އެބަ އެނގޭ 

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަކީ މި ބިލާއި . އެކަން އެކަނި މިއޮތީ ަފހަގަޮކްށފަ. މުހިންމުކަން މެންބަރުން ފާހަަގކޮށްލި ވާހަކަ

މެންބަރުން އެތަކެއް . ގުޅޭގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ަތޅުމުގައި ވަރަށް ދިގުކޮށް ބަުޙސްކުރެވި ވާހަކަެދކެވިފައިވާ ބިލެއް 
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އެހެންނަމަވެސް އެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުންތަކަށާއި ނުވަތަ ދައްކަވާފައިވާ . ަފއިވާ ބިލެއް ޚިޔާލުފުޅަުތކެއް ފާުޅކުރައްވާ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއް ނެތި  ވާހަކަތަކަށް މާ ބޮޑު ރާިޢޔަްތކުރެއްވުމެއް ނެތި، އަޅުގަ

ންމުމަކީ އެއީ ޒިންމާދަރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ހަމަ ވަގުތުން އެ ބިލު އެ އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރެއްވުމްަށ ކޮމިޓީން ނި

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ކަންތައްތައް ނިންމާއިރުގައި އަދި ކޮމިޓީން ބިލުތައް އޮތް ގޮތަްށ . ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެކޭ

ނޑުމެން ބަލަން އެ ބަ ޖޭެހ ފާސްކޮށް ނުވަތަ އެ އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން، ނުގެނެސް ފާސްކޮށް ނިންމާއިރު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ކުރާއިރުގައި ދިވެހި ބަހުގެ މުހާވިރާއޭ މި . އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިރާސާކުރެވިފައިތޯ އެކަން އޮތީ

ކިޔާ އަމާ ކީތީ ފަަރށް ދާ އުސޫލުން ކަންތައް ކުރުމަކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީްސ، ފުުރޞަތު ދެއްިވ ކަމަށް ަޓކައި ! އާދެ. ވިެގންވާނެ އުސޫލެއް ނޫން މަޖިލީހުގައި ކަންތައް ކުރެ

  . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޅުގަ

  . ނާރާ ނަޢީމަށްމެންބަރު އަ

  

   :ވާހަކަދެއްކެވުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލަ އެއީ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން . ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ުހަށހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓާއި ބެހޭގޮތުން

ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮަޑްށ . ދެންމެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ލަީހްށ ހައިރާންވެއްޖެ މި ކޮޅުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ގޮތް ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖި

ހަމަ ވަގުތުން މެންބަރަކު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކުރުމަށް ހުށަެހޅި އަދި ފާސްވެ ނިމުނީ . ހުށަަހޅުއްވައިފި

ނޑުމެން . ކަމުގައި  ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ ޙަޤީަޤުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު  މެން އެބަޖެހެއޭ މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކޮށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ހޮވިފައި ތިބޭއިރު އަޅުގަ

ނޑު ވެސް . އެއީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ރަނގަޅަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރުން. ގެންދަން  ރަނގަޅު، އަޅުގަ

ވީހާ ވެސް ރަނގަޅަކަށް ނިންމުން  އެހެންނަމަވެސް . ތާއީދުކުރަން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނޭ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން އަޅުގަ . އެއީ ވެސް މެންބަރުންގެ ކޮ

ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ދިގުކޮށް މި ބިލާއި މެދު ތަޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ޚިޔާލުތަކެއް ުހަށހެޅިގެން ދިޔަ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންބި އެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށް ވެސް އެއްވެސް ބެއްލެވުމެއްނެތި އެ މެންބަރުން . ލެއްކަން އަޅުގަ
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ފާޅުކުރެއްވި މުހިންމު ޚިޔާލަުތއް އެ ބިލަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަާހކަދެކެވުމެއް ނެތި އެ ބިލު ފާސްވެގެން ދިއުން އެއީ 

ނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ޒިންމާދާރުކޮށް ކު އަޅުގަނޑު . ރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

އުންމީދުކުރަނީ މުސްތަޤްބަލުަގއި ކޮމިޓީތަކުްނ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ބިލުތައް ދިރާާސކުރައްވައި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް 

  .ޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތށްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް. ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތެތިރ . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  .ޙިލްމީ އަށްهللا މެންބަރު ސަޢުދު

  

   :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ސަރުކާރުން ހުަށހަޅުއްވާ އަދި ކޮމިޓީން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ގަވާއިދަކީ ވަރަށް މުހިންމު  ނޑު ވާހަކަދައްކަން ބަލާއިރު އަޅުގަ ދިރާސާކޮށްފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

ނޫނީ ތާއީދު ލިބުނު އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާހަގަކުެރވިފައި ނެތީ ޙަޤީަޤތުގައި މި ދެން ގަވާއިދަށް ުހަށހެޅި . ގަވާއިދެކޭ 

ކޮމިޓީން ހާޟިުރވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ގިނަ ބޭފުޅުނަްތކެއް ހާޟިރުވެވަޑައިނުގަތުމާއި އަދި މި އިޞްލާޙެއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  ހުށަަހޅުއްވަން ޖެހޭނެ ކަމްަށ ޤަބޫލުކުރައްވާ ގިނަ މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ނެތީމަ . ކަމަށް އަޅުގަ

ޕީގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި ާފހަގަުކރެއްވި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ .ޑީ .ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އެމް

ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ނުހޯދާ ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަކީ އެ . ކަންތައްތަކެއް މި ބިލުގައި ހުރި ކަމަށް

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އެއީ ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ . އެ ފާހަގަކުރައްވާ ގޮތުން ޮކން ބައެއްކަން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެއީ ރައްޔިތުން ކަމަށް . މެންބަރުން ހޮވާފަ 85ތިންލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ީމހުންގެ ބަދަލުގައި މިތަނަށް 

މާ، ރައްޔިތުންގެ ބަހަކީ މެންބަރުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ކަމަށް އެހެންވީ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ުކށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ މި ބިލަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ރަނގަޅު . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

ނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭރުގެ ޖަލުތަުކގައި ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަޔަކު އެއީ ރާއްޖެއިން . ކަންތައްތަކެއް މީގައި ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެމެރިކާ ތަންާތނގައި ޖަލަށް . އެބަ ތިބި އަޅުގަ

ޢާއިލާއިން  ލާފައި ތިބި، އުމުރަށް ޖަލަްށ ލާފައި ތިބި މީހުން އެ މީހުން ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން

އެހެންނަމަވެސް މިކަހަަލ ޤާނޫނެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށް . ވަރަށް ބޮޑެތި ހޭަދަތކެއް ކޮށްެގން ގޮސް ބައްދަލުކުރަން މި ޖެހެނީ

ވެއްޖެއްޔާމުން އެ ކުށްވެރިން ރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރަން ބަދަލުކުރެވިއްޖެއްޔާމުން ޢާއިލާ އަށް ވެސް 

އެ ކުށްވެރިޔާ އަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހުންަތކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ހަމަޖެހުންތަކެއް ލިބި، އަދި
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ހަމަ އެއާއެކީގައި މި ރާއްޖޭގައި ވެސް އެބަ ތިބި އަވަށްޓެރި އެތައް ޤައުމެއްގެ އެތައް ކުށްވެރިންނެއް . ޤަބޫލުކުރަން

ން ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބައިގެން ރާއްޖޭގެ އެހެންވީމާ، އެ ކުށްވެރި. އެކިއެކި ކަހަލަ ުކށްތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން 

އަޅުގަނޑުމެން ާފހަގަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ކުްށވެރިޔާއަށް ކުރާ ޚަރަދު . މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ

 އެހެްނކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިފަދަ ޤަނޫނެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށް. ކުށްވެރިނުވާ މީހާައށް ުކާރ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑުކަން 

ވެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނޑުމެން އަވަށްޓެރި ޤައުމުތައް ނޫނީ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ކުްށެވރިން ފޮނުވާލެވިއްޖެ ކަމަށް 

ނޑު ފާހަގަކުރަން، ވަރަށް . ވެއްޖެއްޔާމުން އެއީ ދައުލަތަްށ ވެސް ލިބޭ ލުޔަކަްށ ވެގެންދާނެ  ހަމަ އެއާއެކީގައި އަޅުގަ

އެބަ ހުރި މިނިސްޓަުރ މީގައި ބަލަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އާއި އަދި އޭގެ އިތުރަްށ  ގިނަ މާއްދާތަކުގައި ފާހަގަޮކްށފައި

ނޑަށް ހީވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  ގަވާއިދެއް ހަދަން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އާއި، ގަވާއިދެއް ހަދާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

ރަނގަޅްަށ ބައްލަވާލައްވާފައި ފޮނުއްވި  ހަމަ އެއާއެކީގައި މި ބިލަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ވަރަށް. ލަފާ ވެސް ހޯދާނެހެން

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތީ އަދި ބައެއް ކަންތަްއތަކުގައި ގަވާއިދު ހަދާއިރު ވެސް އަދި ބައެއް . ބިލެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްެތރި . ހުއްދަތައް ދޭއިރު ވެސް މި ޤާނޫނު އެބަ ލާޒިމްކުރޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަްނ ޖެހޭނެ ކަަމށް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލޭ ދެންނެވިހެން، ކުރީގައި ދެންނެވިހެން ރައީ މެންބަރުން މި  85ސް، އަޅުގަ

އެއީ . އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އުފައްދާ އެހެްނ ސުވާލެއް ވެސް އެބަ އޮތް. ތަމްސީލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު 

މިސާލަކަށް . ން ހޮވިފައި ހުރި މެންބަރެއްތޯ؟ އެ ވެސް ކުރެވޭ ސުވާލެއް ދާއިރާއެއްގެ ކިތައް ޕަސެންޓް ލިބިގެ

އަށްވުރެ ބޮޑު  51%އެއީ . އަޅުގަނޑުމެން ރައީސުލްޖުމޫްހރިއްޔާއާ ދޭތެރޭ ޝައްކު ކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަ  އެކަމަކު ބައެއް ހާލަތްަތކުގައި ރައްޔިތުން. އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ހޮވިފައި ުހންނަ ބޭފުޅަކަށްވާތީ

އެކި . ތިބި ވަަރށް ކުޑަކުޑަ ނިސްަބުތން، ދާއިރާގެ ނިސްބަތުން ަވރަށް މަދު ވޯޓުޮކޅެއް ލިބިގެން ހޮވިފައި ތިިބ މީހުން

މީސްމީހުންނަށް ވޯޓު ބެހިގެްނދާއިރު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ތާަފަތކުްނ، އެއް ވޯޓު ދެ ވޯޓުގެ ތަފާތަުކން ހޮވިފައި ހުންނައިރު 

. ލިބިފައި ހުިރ މެންބަރުންތައް ވެސް އެބަ ތިބި 5/1، 4/1އީ ރައްޔިތުން، އެ ދާއިރާގެ ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ އެ

ނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ ކޮންމެހެން އެ ވާހަކަ ދައާްކކަށް ނޫން އެކަމަކު ރައްޔިތުންނޭ، ރައްޔިތުންގޭ ކިޔައިގެން . ދެން އަޅުގަ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ އެ އޮޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުާރތީވެ  ނޑު . އަޅުގަ ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް  ދަންނަވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން މި ރިޕޯޓަކީ ހަމަ ރަނގަޅަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަންދީފި އެއީ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން . އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މެޖޯރިޓީ އަށް ތަބާވާ ކަަމށް . އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަަމތަކުން މެޖޯރިީޓއާ ތަބާވާންޖެހޭ. ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް

. ނީ ވެސްވެއްޖެއްޔާމުން ގިނަ މީހުން ވޯޓު ދޭ ގޮަތކަްށ އަދި ުހަށހެޅި ފާސްކުރެިވފައި ތާއީދުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ވޯަޓްށ އެހޭ

ނޑު ހަމަ . އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމަށަްފހުގައި އޭތި ބަދަލުކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތް އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާމުން ބައެއް މެންބަރުން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަ، އެއީ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ ރަނގަޅު 
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ނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތް އެހެންނަމަވެސް. ވާހަކަތަކެއް އަޅުގަނޑު . ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ރިޕޯޓާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް . ހަމަ އެދެނީ ހަމަ މި ރިޕޯޓް މި އޮތްގޮތަށް ާފސްކޮށް މި ބިލު މި އޮތްގަޮތށް ފާސްކޮށް ާޤނޫނަކަށްވުން

  . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

  

   :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ހަމަ ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް ވެްސ ވަރްަށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަ

. ދަންނަވަން ހުަށެހޅިފައި އޮތް މައްސަލަ އަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން އޭގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް

ންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރުގައި އެހެން މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކަތަަކްށ ޖަވާބުދިނުމަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްެތރި މެ

ނޑު ހަނދާންކޮށްދެމުން ގެންދާނަން . މެންބަރުންނަށް ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން  އަދި . އެކަން އަޅުގަ

ން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ވެސް ކުރުމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަވާއިދުގައި ދެން އެހެން ހުރި އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތު

ނޑު މިހާރު  ނޑަށް ދެއްވާ އެއްބާލުމަށް ވަރަށް ބޮޑްަށ ޝުކުރު ދަންނަވާ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން އަޅުގަ އެކަމަށް އެދި އަޅުގަ

  .ފަހުމީ އަށް ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

  

   :ވަާހކަެދއްކެވުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވެސް ދުނިޔޭގެ . އައްސަލާމްޢަލައިކުމް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ވެސް . ވެސް އެބަ އެނގޭޤައުމަކަށްވާތީވެ ދުނިޔެ އާއި ގުޅި ލާމެހިގެން އުޅެން ޖެހޭނެކަން މިއިން 

އަދި މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް . ތާއީދުކުރަން މިބާވަތުގެ ޤާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި އޮންނަން، އޮތުމަށް

ޕީގެ ސަރުކާރު އޮތްއިރުގައި ވެސް ވާނީ ރޯމަން .ޑީ.މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެމް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

އެއީ މިކަމުގެ މުހިންމުކަން . އޮފް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވެސް ބައިވެރިވެފަ އިންސްޓިޓިއުޓް

ނޑުމެން ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިާވ ބައެއް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ެއނގޭތީވެ އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އަޅުގަ

ބަސްވުންތަކުގައި އޮންނަ ގޮތުގެމަތީން މިބާވަތުގެ މުޢާހަދާތަކުންނާއި އަދި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އެއް

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ބައެއް މައްސަލަތަްއ . އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނެއް އޮތުން ކޮންމެހެން އެބަ ލާޒިމްވޭ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މި ޤާނޫނުގައި އެބަ . ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ލާޒިމްކުރޭ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ބޭރުގެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކުށަކަށް ރާއްޖޭގައި ޙުކުމެއް ކުރެވި، ކޯޓުގައި ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހުން އެ 

މިހެން އޮންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މި ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިްސ . ޤައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމުގެ ވާހަކަ

ވަަރްށ ގިނަ ފަރާްތަތކުން ވަރަށް ޮބޑެތި ޝަކުވާތަކެއް، ވަރަށް ޮބޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވަރަްށ ސިސްޓަމް އޮތް ގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ާފހަގަުކރެވޭ އދ ގެ ފެންވަރުގައި . ބޮޑަށް މިކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ަދރަޖައަށް ގޮސްފައިވާކަން އަުޅގަ
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ހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ބޭރު މީހެއްގެ މައްޗަށް އެ. ވެސް އަދި އެނޫން ވެސް ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގައި ފެންވަރުގައި 

ކުށެއް ކުރި ކަަމށް ބަލައި ކުރެވޭ ޙުކުމް އެހެން ޤައުމުތަުކން އަނެއްކާ އެއީ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެފާނެތޯ ވެސް 

ނޑަށް އެބަ ސުވާލު އުފެދޭ ގައި އިއްޔެ މި މިސާލެއްގެ ގޮތު. މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ސަރުކާރު ިހންގާ ފަރާުތން ހުށަެހޅުއްވި ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަސާސީ، 

އިންޞާފުވެރި ޝަރަީޢތެއް ހިންގުމަށް ަޓކައި ދެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަސާސީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ 

ގެ ތެރޭގައި ހަނު ހުރުމުގެ ަޙއްޤު، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކޮްށ އޭ. ބިލެއްކަން ފާހަގަކުރަން

އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބިލެއް ވެސް ާފސްވެގެން ދިޔައީމަ . އެއްގޮތަކަށް ވެްސ އޭގެ މަންފާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް އޭގެ ބިލުގައިވޭ

ގައި ކުރެވޭ ބިދޭސީއެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޝަރީޢްަތަތކާއި އަނެއްކާ އަލުން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ޤަބޫލުކުރާނެތޯ ރާއްޖޭ 

އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގައި ކޯޓަކުން މިދެންނެވި . ހިންގޭ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ޞައްޙަ ކަންތަްއތަކެއްގެ ގޮތުގައި

ހެން ބޭނުންވާ ޙައްޤުތައް އަސާސީ ޙައްޤުތައް، މި ފަްނޑަރމެންޓަލް ރައިޓްސްތައް، އިންޞާފުވެރި ޝަރަީޢަތަކށް ޮކންމެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ތަޙްޒީބެއްގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނިގުޅައިގަނެފައި ކުރެވޭ ޝަރީަޢތެއް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި އުފެދޭނެ މައްސަލައެއް . ސްޓޭންޑެޑަށް ހިންގާ ޤައުމުތަްއ، ޖުރިސްޑިކްޝަނަްތކުގައި ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެ 

ނޑު ދެކެން ކަމުގައި ގައި އެބަ ފާހަގަކުރޭ ުކށްވެރިޔާގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  28ހަމަ އެއާއެކުގައި މި ޤާނޫނުގެ . އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް ެފްއތުމްަށ ޓަކައި އެ އަދަބު  މައްޗަށް އެ ޤައުމެއްގައި ކަ

އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމެއްގައި . ވެްނވާނެ އެވެ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބު ތަންީފޛު ކުރެ

ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޙުކުމެއް އެއީ މިދެންނެވިހެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޝަުރޢީ ނިޒާމުތަްއ 

އެ މަީހުކ  އެކުލަވާލެވިފައި އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައި ކުރެވޭ ޙުކުމްަތއް ވެސް ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށްފަހު

މިކަންތައް މިގަޮތށް . އަދަބަށް ބަދަލު ގެނެވޭގޮތް އެބަ ވޭ . ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ޙުކުަމްށ ބަދަލު ގެނެވޭ ގޮތް އެބަ ވޭ

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ . ކުރުމަށް ޓަކައި ދޫކުރެވިދާނޯެތ، އެހެން ޤައުމުތަކުން ދޫކްޮށފާނެތޯ މިއީ ވެސް އުފެދޭ ސުވާލެއް 

ތައްތަކެއް މި ބިލު ބައެއް އެހެން ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ާފހަގަކުރެއްވި ވަރަށް ގިނަ ކަން

ފަދައިން އަވަސްވެގަނެގެން ނިންމަވާއިރުގައި މި އެންމެ ރަނގަޅަށް މި ކަްނތައްތަަކށް ިރޢާޔަތްުކރެވި މި ކަންތައްތައް 

އެހެންނަމަވެސް މި . ވާލު އުފެދޭތީ މި ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ އެޑްރެސް ކުރެވިފައިވޭތޯ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ސު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއް އެއީ . އަޅުގަނޑުމެން އެދެން މިކަަހލަ ބިލެއް އޮތުން. ބާވަތުގެ ބިލެއް އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކިއެކި ބައި ނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާަތކުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވެސް ދުނިޔޭގެ ޤައުމަކަށްވާތީ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުންތައް ވެފައި ވާތީވެ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް  ސޮއިކޮށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި މައްސަލަަތަކށް ޙައްލު ލިބޭނެ . މަގުފަހިކުރުަމށް ޓަކައި ޤާނޫނެއް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށްވާތީ
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ަތށް އަދިވެސް އެއް ފަހަުރ މިއަށް އެޑްރެސްކުރެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަަމށް ާފހަގަކުރަމުން ގޮ

  . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރުޮކށްލާނަން

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުގަނޑު މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  . މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް

  

 :އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން

ށް ރިޕޯޓްގައިވާ ބިލަކީ ވަރަ މިދާ ކޮމިޓީ ސް ކުރެވެމުން ބަޙުމިއަދު ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް! އާދެ

 ބިލު މި  .ބެހޭ ބިލެއް ދެ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ކުށްވެރިން ބަދަުލކުރުމާ ،އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމު! އާދެ .މުހިންމު ބިލެއް

. ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަަހޅައިދޭން ޖެހުނީ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަންިދމާވި ގޮތުން މި 

އަދި މި . އެދުވަހު މި ބިލުގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތައް ަދންނަވާލެވޭތޯ ބެލިންއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ަތްފޞީލުކޮށް 

ލުކްޮށ ވަީނ ްސ ކުރެއްވި ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުން ވެސް ިމ ޤާނޫނުގެ އެކިއެކި މާއްދާތަކަްށ ވަރަށް ތަފްޞީ ބިލަށް ބަޙު

ނޑު މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަެހޅިތާ ައދި ވާނީ ގާތް. ބައްލަވާލައްވާފަ ނޑަކަށް ހަފްާތއެއާްހ ދުވަސް ކަމަށް އަޅުގަ ގަ

ކޮމިޓީގެ ބަޙުސަށް  ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއިން ވެސް ނިންމަވާފައި މިހާ އަވަހަށް މި ބިލު އެހެންނަމަވެސް. ހަނދާން ވަނީ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖެ އަށް މިވަގުތަށް މި ބިލުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރުއައި ދޭހަވެގެންވާ  ކަމީ އަޅުގަ

ވެސް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގަޔާއި އަވަށްޓެރި ނޫން އެހެން ބައެއް ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައި. ކަމެކޭ

ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ވެސް އެކިއެކި  ،ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުށްވެރިން

ވެސް ނިކަމެތި ރައްޔިތަުކ  އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ . އްމަލް ކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ ތަޙަ ްށަތކުގެ ޙުކުމްތައްކު

އިތުރުން  މީގެ. ކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ  ތަްނީފޛު  ވެސް މަސްދުވަހުގެ ޙުކުމެއް މިހާރު  14ތައިލޭންޑްގެ ޖަލެއްގައި 

ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މިވެސް  އާއި އަދިވެސް އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އިންޑިއާ

ށްތަކުގެ ޙުކުމްތައް ތި ރައްޔިތުން ވެސް އެކިއެކި ކުއެހެން ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ނިކަމެ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ

އްޖޭގައި ނެތުމުގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ރާ . ކަން އަުޅގަނޑަށް ވަީނ އެނގިފައްމަލް ކުރަމުންދާތަޙަ

ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން އެކަށީެގންވާ ގޮތެއްގައި އެ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުަތކާއި ގުޅިގެން 

ކޮންމެވެސް ސަބަބަާކ ހުރެ މިފަދަ . ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް މިހާތަަނށް މިއޮތީ ހަމަ ނުެޖހިފައޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ބިލެއް މި މަޖި . ލީހަށް ނައިސް އޮތުމަކީ އެއީ ވަރަށް ދެރަޮކްށ ދިމާވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

މި ބިލުގައި އެބައޮތް ބޭރު . ބާބެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބިލެއް މި ބިލަކީ 6ތެަދްށ ދަންނަވާނަމަ ބިލުގައި ތެދުމި 
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ކުގެ ޖަލުތަުކގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ބޭރު ޤައުމުތަ ،ޤައުމުތަކުގައި ދިވެހި ކުށްވެިރން

އް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަށަްފުހ މީގައި މިއޮތް ގޮތުން މި ކަންތައްތަ. އެބައޮތް މީގައި ހަމަޖައްސަވާފަރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް 

އި ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުްނ ހަދަންޖެޭހ ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން މި ބިލާ 37ފާސްވުަމށަްފހު ވެްސ މިޤާނޫނުގެ  ބިލު

ތަޞްދީުޤ  ބިލުވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ރައީސް މި  38އަދި  .މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ 3ގަވާއިދު 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި . މަްސ ަފުހން މި ބިލަށް ޢަމަލުކުރަން ެއބަ ފައްޓަންޖެހޭ 3ކުރެއްވުމަށަްފހު  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވަރަށް މުހިންމު ބިލަކީ ކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ގަޮތަކށް ދިމާވެފައިވާ ތިބި ޢާއިލާތަަކްށ މި ށް ޢަމަލުބިލަ

އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މުހިންމުކަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަްށ . ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމުގައި ވެގެންދާނޭ 

ފާސްކޮށްދެްއވުމާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވި  ބިލުޑައިގެން މިހާ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި މި ގިނަ މެންބަރުން ވެސް ދެކެވަ 

ނޑު ވަރްަށ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން މިހާ އަވަސް ގޮތެއްގައި  ވެސް އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި. ކަމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީމި ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމަވައި ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

މި ބިލުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް އެކިއެިކ ސަރުކާރުތަާކ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަދާުކރަން

ކުރަމުން  ސަރުކާރުން ދިވެހި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި އިންތިޒާމްތައް ހަމަނުޖެއްސި ވާކަން އަޅުގަނޑު ހަނދާން

ފަދަ ިނކަމެތި ޮގްތތައް ދިމާވެފައިވާ ތިިބ ޢާއިާލތަަކްށ ރަނގަުޅ އް ހަމަޖެހިގެން ގޮސް މިދެންނެވިއެ ހުރާިހ ކަމެ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ވީހާ އަވަަހކަށް މި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއިން  އެދޭ ވަާހކަ ދަންނަވާލަމުންގްޮތތަކެއް ވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެން ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން  ލުބިމި ނިންމެވި ގޮތަށް މި  ފާސްކޮށްދެއްވުމްަށ އަޅުގަ

  . ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެދިވަޑައިގެންނެވި  ސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށްމިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ބަޙު. ންޝުކުރިއްޔާ ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ން އެ ގެ ދަށުވަނަ ނަންބަރު 3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75ގަވާއިދުގެ . ހުރިހާ ބުޭފޅުންނަށް ފުރުަޞުތ އަރުވާ ނިމުނީ 

ނޑު މިހާރު . ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުްށވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވަން) ށ(މާއްދާގެ  އަޅުގަ

 އިޞްލާޙު  ށްޤާނޫނަ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،2006/3ނަންބަރު  ށް ޤާނޫނުއަ 6.3ޓަމް މިދަނީ އެޖެންޑާ އައި

ގައި  2014ނޮވެމްބަރު  27މި ރިޕޯޓް . ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ިދރާސާކުރައްވައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ބިލު ނައުމުގެގެ

ޓް މަޖިލަީހށް ުހށަހަޅުއްވައި ދެއްވާނީ މި ރިޕޯ . މި ބިލަށް ދެ އިޞްލާޙުވަނީ ލިބިފަ. ފޮނުވުނުމެންބަރުންނަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  .ަޚލީލް هللا އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

  . ފުރުަޞތު އަރުވަން

  



55 
 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުުރ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު  ވި ފުރުަޞތަށްދެއް ތެރި ރައީސްޢިއްޒަތް` 

 ގައި މި ބިލުގެ ނޮވެމްބަރު 27ކުރެއްވި ފަދައިން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން މަނިުކފާނު ތި ފާހަގަ ! އާދެ .ފަށައިގަންނާނަން 

މިހާރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ ހަމައަށް ފޮނުވި  ންމުމަށް ފަހުގައި މެންބަރުންނާނި. މަސައްކަތް ވެސް ވާނީ ނިންމާފަ

ނޑު ހަމަ އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ހުރާިހ މެންބަރު. އައިސްފައި މިވަނީ  ންނަށް ވެްސ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

މުގައި ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއު

. ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއުލެއްގައިކަން ވެސް އަޅުގަ ވަނީ ވަރަށް އެކުވެރި މާޙަ ސައްކަތް ކުރެވިފައިމަ. ދަންނަވަން 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މި . ކަމަށް ޓަކައި އަދިވެސް އެއްފަހަރު ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންއެ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން  ފުޅުތައްޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ނަން ،މެންބަރުންގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެއީ  .ވެސް އަޅުގަ

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ .ތ، ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ، އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ، ފަޒާދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ، މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

ިހަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ،މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނޑު  ރިޔާޟްهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް . ޚަލީލް هللا ޢަބްދުއަދި އޭގެ އުިތރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަ ގެންދިޔައިރުގައި ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ަޓކައި ށްއަކުރި ރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ހޯފަހުގައި އެ މަނިކުފާނުރު ކުރުަމށް ޟިކޮމިޓީ އަށް ހާ ދާފައިވާނެ މަސައްކަތްތައް ގެ ވެސް ލަފާފުޅު އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން މިނިސްޓަރު އަރިހުގައި އެހެންވީމާ، އެ. މަށް ޓަކައިއުށް ގެންދިއަކުރި ކަން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް އެ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަ އިވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބިލާ ވެސް ގެންނަވާ  މިނިސްޓަރުގެ ހަމަ ޓީމެއް 

ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ ޟިގުތު ހާވަ . ރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ވާހަކުަފޅުތައް އަޅުގަ

ނޑު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ަބލާއިރުގައި މި ރައްޔިތުންނަށް  ފަާހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބިލު  އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ފަހި ދޮރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް  އު ކައި ހުޅުވިގެންދާ މުޅިން އަތައް ފޯުރކޮށްދިނުމްަށ ޓަޚިދުމަތް

މީގައި ދެން އުފެދިގެންދާނެ ސުވާލެއް ގޮތުގައި އޮތް ކަމަކީ މަޖިލީހުން ސަުރކާރު . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ 

އެ . ކުރެވިފައިވޭ ގައި ބަޔާންވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބިލު  އެކަން. ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް ޓަކައި ުކރެވެނީ ކޮން ކަމެއްހޭ

މުގެ އުތު ފޯުރކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި ގެނެބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެ އިދާރާތަކުން ަމޖިލީހަށް މަޢުލޫމާ

ލުކުރެވޭ ގޮތުން އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫ. ފުރުަޞތު މި ބިލުގެ ޒަރީޢާއިން އެބަ ލިބިގެން އެބަދޭ 

ފޯުރޮކށްދިނުމަްށ  ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވީާހ އަވަަހްށ ޚިދުމަތްތައް

ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަޮކށްލުމާއެުކ އެ ކަމަށް ޓަކައި ސަރުާކރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  ޓަކައި މި ބިލު 
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ސައްކަތް ނިންމާލެވުނީތީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަޅުގަނޑު މި ބިލުގެ މަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން  . ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކުރ ދަންނަވަން . ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު

 އިޞްލާޙު  ޤާނޫނު އަށް މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،2006/3ނޫނު ނަންބަރު ގެ ދަށުން ޤާ 6.3އައިޓަމް އެޖެންޑާ  - 6.3

ރިޕޯޓް ހަުށހަޅުްއވައި ދެއްވީތީ ޢިއްޒަތްތެރި  ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ބިލު  ގަނައުމުގެ 

ވިކަމާއެކީގައި މި ކޮމިޓީއަކީ ވެސް ވަރަށް ހަލު. ގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން މުޤައްރިރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ

ށް ގެންަދވާ ކޮމިޓީއަކަށްާވތީވެ މުޤައްރިރަށާއި އަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރިއަ

ލްަށ ދެ އިޞްލާޙު މި ރިޕޯަޓށް މި ބި. ބޭފުޅުންަނށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި ޝުކުރާއި ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން 

ނޑު މިހާުރ މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މަިތވެރި .ހުށަެހޅިފައިވޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  އަޅުގަ

  .މަދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅއްވުމަށްމުޙައް

  

  )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

  

  :ންމުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ގެ ފަހަަތްށ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  10އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތެްތރި ރައީސް! އާދެ

  ).ރ(އެއްގެ  10. އިތުރު ކުރަން އަކުރެއް 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .އަށް )ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފުރަތަަމ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ 

  

  :މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑު އިޞްލާޙު މިހާރު މި ހުަށަހޅަނީ . މަޢާފުކުރައްވާތި އަންނަނިވި  .އަށް) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  5އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ދަަރނި ނަގާ ކޮންމެފަހަަރކު އެ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުން) ނ(މި މާއްދާގެ  -)ބ( 5. ގަޮތށް އިޞްލާޙު ކުރުން

ަހށް މިނިސްޓަރަްށ ފޮނުވަން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 45ދަރަންޏަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ެއ ދަރަނި ނަގާތާ 

  .އަދި މި މަޢުލޫމާުތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަންވާނެ އެވެ  .ވާނެ އެވެ 
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   :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ. އިޞްލާޙަށް ތާީއދުކުރައްވާ މެންބަރަކު އިންތޯ ބަލާލަން ބޭނުން . ޝުކުރިއްޔާ

  .ނަޢީމް އަނާރާ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަންދެންމެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ! އާދެ   .ހުށަެހޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު އަރުވަން . ޝުކުރިއްޔާ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ދެވަނަ އިޞްލާޙު ހަުށހެޅުމަށް ފުރުަޞތު އަޅުގަ

  .ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ގެ ފަހަަތްށ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  10އަޅުގަނޑު މިހާރު އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މީހަަކށް ނުވަތަ ) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްދާގެ  -)ރ( 10. އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް

ގަިއ ) ށ(ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ަފއިސާއަކީ މި މާއްދާގެ  45އް ދީފިނަމަ އެ ފައިސާޭދތާ ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ދީފައިވާ ފައިސާކަން އިނގޭނެ ތަފްޞީލުތަކާއެުކ މިނިސްޓަރ 

  .ތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަންވާނެ އެވެ މި މަޢުލޫމާތު މާލިއްޔަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންވާނެ އެވެ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ބަލާލަން ބޭނުން އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރައްވާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޑު މިހާުރ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ވާތި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މަޢާުފކުރައް، މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިންތޯ

  .ނަޢީމް އަނާރާޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން! އާދެ   .އެ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ
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   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ދައު، 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑައެޅިފައިވަނީ   1ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަޙުސްކުރުަމށް ވަގުތު ކަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ގަޑިއިރު  ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް އަޅުގަ . ސިކުންތު 59މިނިޓު  27އެމަށް .ޕީ .ޕީ . ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ކަ

 15މިނިޓު  3އޭ އަށް .ޑީ .އެމް . ސިކުންތު 48މިނިޓު  7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް . ސިކުންތު 58މިނިޓު  14ޕީ އަށް .ޑީ .އެމް 

ޢިއްޒަތްތެިރ . މިނިޓު 3ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް . މިނިޓު 3އަދާލަތު ޕާޓީއަށް . ސިކުންތު

ދައުލަތުގެ ، 2006/3ޤާނޫނު ަނންބަރު ) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު. (ިދވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަންމެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެ

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކުރިއަށް 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމްަތތެރިކޮށް ހްިތތަވައިގެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން. ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ

ބިލުގެ ތަަރހައިގެ ތެރޭގައި، ރިޕޯޓުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ރިޔާސަތަށް ދެއްވާނެކަމުގެ 

ވާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް  ގަވާއިދުގައި ަހމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބިލުގެ ތަަރހައިގެ ބޭރުންދާ ކަމަށް . އުންމީދުގައި 

 ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި. އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްެތރި މެްނބަރުންނަށް އެއްބާރުލުން އަރުވާނެ ވަާހކަ ވެސް ދަންނަވަން 

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަންޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި   .ށް އަޅުގަ

  

  :އްކެވުންވާހަކަދެ ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫަނށް މި ގެނެވުނު ، 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ަރއީސް

އިޞްލާޙަށް ޓަކައި އަދި މި އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރައްވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ުހަށހެޅުއްިވ ކަމަށް ަޓކައި އިޤްތިޞާދީ 

ނޑު ވަރަށް ޚަލީލަهللا ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޢަބްދު ށާއި އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު ތަރައްޤީއާ ދިމާއަށް . ޝައްކެއް ނެތް! އާދެ. އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން 

ނޑުމެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވިސްނައިގެންނުވާނެ ނޑުމެންނަށް  މިސްރާބު ޖަހަމުން ކުރިއަށްާދހިނދު، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންޓްރޯލް ކޮްށެގން ތިބޭކަށެއް ޢިއްޒަތްތެރި . ލިބިފައި ހުރި ހުރިހާ ބާުރަތކެއް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް މުހިންމު މަގްސަދެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހަދައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް  ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑައަޅައި މި ހަދަން މި ޖެހެނީޢައްޔަނުކޮށް އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން . ން ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ކަ

ނޑުމެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭ ހުރިހާ ބާުރަތކެއް، ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތެރޭގައި އަޅުގަ

ްށ ގިނަ ޚިދުމްަތތަކެއް ހުއްޓިގެން މުށުެތރޭގައި ބާރުކޮށްގެން ިތބުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔުިތންނަށް ލިބެންޖޭެހ ވަރަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދުގެ ނާޒުކު ކަމާއި . ހިނގައިދާނެ ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ކަމާއި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި އިޤްތިޞާދު ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ދިމާވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއަށް އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭއިޤްތިޞާދަްށ އަސަ ނޑު މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ . ރުކުރަމުން އަންނަކަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ތަރައްޤީ އާއި ަތހުޒީބު ހޯަދއިދނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރން ހުށަހަޅާ ހުިރހާ ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓުވުމަށް ަޓކަިއ 

ނޑުމެން ވެގެންނުވާނެ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި . މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މި މާލީ އިދާރާތަކުގެ ަކންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ދިާދ އިހަކަްށ ދުވަހުގައި މިއޮތީ 

ގައި އެ ރިޕޯޓު. އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑްގެ ފަރާތުްނ ވެސް ދިރާސަާތކެއް ކުރައްވައި ރިޕޯޓެއް ނެރުއްވާފަ

ވަރަށް ފުިރހަމައަށް ާފހަގަޮކްށފައި އެބަ އޮތް ރާއްޖޭގެ މާލީ އެކިއެކި ރިޕޯޓުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ފައިނޭޝަލް އެކިއެކި 

ސްޓެޓިސްޓިކްްސަތކާއި އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ހެދިފައި ހުރި ސްްޓރެޓަޖީތަކާއި މިކަންތައްތަަކީކ 

އެފުން މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމާ .އެމް .އައި . މުންގެންދާ ކަންތަްއތަކެއްގެ ގޮތުގައިވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރެވެ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޔަޤީންވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަ

ގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަ ހުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުގައި އަޅު. މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަން

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަދި ފެންނާަކށެއް ނެތް. އެތައް ބައިވަރު މައްސަލަތަެކއް . މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ޢައްޔަނުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާ އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަން ހުިރ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާީދ މެނިފެސްޓޯއަކާއިގެން އައިސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުއްޓުވާލަން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވިސްނައިގެންނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެން . ވަރަށް ގިނަ ކަންތައަްތކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން  5 ރަްށުފށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

. އެކަންތައްތަަކށް މަގުފަިހޮކށްދިނުަމށް ޓަކައި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު މި ކުރަނީ ވެސް އެހެންވެގެން

ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން ތިބޭ ބަޔަކްަށ އަޅުގަނޑުމެން ރަށްފުށުގައި އަޅަން ހުރި ބަނދަރުތަކާިއ ސްކޫލްތަކާއި މި

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ މިއަދު އުަޅގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި، . އަޅުގަނޑުމެން ވެގެންނުވާނެ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބިނާވެފައި މިއޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ލިބޭ އާމްދަނީތަކުގެ ތެރެއިންއަ ޚާއްޞަކޮްށ . ޅުގަނޑުމެން ޕްރައިވެޓް ސެކްަޓރ އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ަފތުރުވެިރކަން މިއަދު މިއީޮތ . ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުމެ . ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގެ ތެރޭގައި ންގެ ކޮމްޕެޓިޓަރުން ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތާނގައި ރާއްޖޭގެ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގެ ވެރިންނާ ގުޅިގެން . އަގުވައްޓާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކްަތކުރަީނ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުންނާ ގުޅިގެން

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ނޫނީ ވެރިކަން ކޮށްފައި ތިިބ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން ދެއްކޭ ވާހަަކތަކުގެ ސަބަބުން އަޅު ގަ

ނޑުމެން މި . އިޤްތިޞާދު ހާަލކުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ތަާފުތ މަސައްަކްތތަްއ ކުރައްވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާއި ރިޒޯޓު އޯނަރުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައި ތިބި ބޭުރ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޒޯޓުތައް އިންވެސްޓްކޮށްފައި މި . ވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި މީހުން މި ތިބީ
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ތިބީ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ބޭރުގެ އެކިއެކި ބޭންކްަތކުންނާއި ދައުލަތުގެ ބޭންކްަތއް، ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި މާލީ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުރި އެހެންވީމާ، މި ރިޒޯޓު. ވުޒާރާތަކުން ނަގައިގެން  ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަށްުފށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ނިކަމެތިކަން  އާމްދަނީތައް ހުއްޓިގެން ދިޔައީމާ މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރިޒޯޓުތަކު. މިއަންނަނީ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ  ގެ ީމހުންނާއިއެއީ އަޅުގަ

. އެކިއެކި ވިޔަފާރިތައް މަސައްކަްތކުރާ މީހުންގެ އާމްދަނީތައް ސީދާ ގުޅިފައި މިއޮތީ ރްަށުފށުގެ ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ 

ނޑުމެންގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަްށ ވެސް އެހީތެިރވުމަށް ޓަކައި   އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

. އަދި ރިޒޯޓްތައް ވެސް ތަރައްޤީކޮށް އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުަމށް ޓަކައި ސަރުާކރުން މިދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ ހުއްޓިފައި ހުރި ރިޒޯޓްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުިތރަށް މެކުހަްށޖަހާ ކުރިއަށް 

ނޑުމެން ޑިއުޓީ . ވަނީ އެކަށައަޅާފަގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން މި މިސާލަކްަށ ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްޗެހަިތކެއް އެތެރެކުރެވި އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ  މަޢާފުްނކޮށް، ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރިޒޯޓްތަކުން ކޮންސްޓްރަްކަޝން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަޓކައި މިދަނީ ކަންތައްތަކެއް  މުދާތަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން . މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާުރން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ  ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަރައްޤީކޮށްގެން ހުއްޓިފައި ހުރި ިވޔަފާރިތައް އިތުަރްށ  ގެރެންޓީ ދީގެން ނަމަވެސް މި ރިޒޯޓްތައް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، . ން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިޤުތިޞާދު ރަނގަޅު ނުވާނެކަން ސަރުކާރަށް އެބަ އިނގޭ ހިނގައިގަނެގެ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ، . އެކަންތައްތައް ުކރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި އަންނަނީ

ނޑުމެން ލޯނުތަާކއި އެއްޗެހި ނަގައިގެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ ބޭރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުްނ ވެ ސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ހަރުދަނާ ކުރެވެން އޮތީ  އެހެންވީމާ، މި ހަރުދަނާ ކުރުމަށް . ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނ ޑު ޤަބޫލުކުާރ ޓަކައި ސަރުކާރުން މި ުހށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެޭރ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާ އަޅުގަ

އޭގައި ފާހަގަޮކށްފައި އެބައޮތް . ގޮތުގައި މި ރިޕޯޓަކީ ވަަރށް ފުރިހަމައަށް ދިރާސާޮކްށފައި ހުށަެހޅިފަިއ އޮތް ރިޕޯޓެއް

ނޑުމެން ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކުރެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކާއި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވެްސ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، . ގައި ވެސް ވަރަށް ޢިލްމީ ފެންަވރެއްގައި ބަޙުސް ކުރެވިފައި ހުރި ވަާހކަތައްއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ތެރޭ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް އަެކށީގެންވާ ގޮތުގައި ދިރާސާކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓަކަށްވާތީ އަދި 

ނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރޭގައި މިހެން ބޮޑިކޮށްލައިގެން ތިބުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ލިބިފައި ހުިރ ހުރިހާ ބާރުަތކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަން  ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ މަގުަތެކއް އަޅުގަ ބަދަލުގައި މި ދޫކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އިޚުތިޔާރުތަކެއް. ފުރުަޞތުތަކެއް ަތނަވަސްޮކށްޭދން އެބަޖެހޭ ދީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާންޖެހޭނީ މޮނިޓަރ . މަސްއޫލިއްޔަަތކަށްވާންޖެހޭނީ ކަންތަްއތައް ހުއްޓުވުމެއް ނޫން

ނޑުމެން ޝައްކު ކުރެވޭ ކަންތައްަތއް، ޝައްކު ކުރެވޭ . އަޅުގަނޑުމެން އެކަންތައްތައް ބެލުން. ކުރުން  އަޅުގަ
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ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ާހޟިރުކޮށް ކޮމިޓަީތކުގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި މުޢަމަލްާތތަކުގައި ކަްނތަ އްތަްއ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގޮތްަތއް ނިންމާނީ . އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓެއް މީ . ކޮމިޓަީތކުން އަޅުގަ

ދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މިކުރާ މަސައްކަތުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިާޞދު އެހެން ހަރުފަަތަކްށ ބަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މި . އެންމެ މުހިންމު ކަންތައަްތކުގެ ެފުށން މީ  އަހަރަކީ  5އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ . އަހަރަކްަށ ވެގެންދާނެ  5އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރެވިގެންދާ 

  . ތްެތރި ރައީސްޢިއްޒަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޅުގަ

  .ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް

  

  :މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު މަޖިލިސްގެ އިޤުތިޞާދީ . ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝުކުރިއް

މި ރިޕޯޓް ބުނާގޮތުން މިއީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް ! އާދެ. ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ުހށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ 

ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ވިއްކުމާއި، ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނެގުމާއި، ސަވަރިންގ ގެރެންޓީ ދިނުމާއި، 

ނަމުގައި އެހީ ދިނުމުގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް، ރައްޔިތުންގެ ފަާރތުން ބަސް ބުނަން ތިބޭނީ ރައްޔިތުންގެ 

ބުނަން އޮތުމުން ސަރުކާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އާއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ މިހެން . މަޖިލީހަށް ހޮވާފައި ތިބޭ މުީހން

ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމަށް، ސަރުކާރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ިހންގުމަށް ދަތިވެ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދަތިާވތީވެ އެކަން 

 50މިލިއަންގެ ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް  30ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސުވާލަކީ . ބަދަލުކުރުމަށް ކަަމށް މި ރިޯޕޓް މި ބުނަނީ

ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް މި ނަގަނީ ހެނދުނު އޮފީހަށް ވަދެ މޭޒު ކައިރީގައި އިނދެފައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ  މިލިއަން

ކަމެއްތޯ؟ މިއީ ކުރިއަށް ޕްލޭންކޮށްގެން ނުވަތަ ކުރިއަްށ ގޮތްތަކެއް ވިސްނައިގެން ދެ މަސް، ތިން މަްސ، ހަތަރު މަސް 

. ދުވަހަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ދަތިާވތީ މިކަން މި ހަމަޖައްސަނީ ދުވަހުން. ކުރިން ކުރާކަމެއްތޯ؟ ނޫންތޯ؟ މި ބެލުން

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމެންޓެއް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަާރތްތަކަށް ބޭރުގެ ފަާރތްތަުކން ލޯނު ނެގުމަށް ޓަކައި 

ހަފްތާއިން  2ފްތާއިން، ހަ 1ދުވަހަކުން،  2ސަރުކާރުން ގެރެންޓީއެއް ދިނުމުގެ ކަންކަން، މިއީ ހަމަ އެއް ދުވަހަކުްނ، 

ކުރާ ކަމެއްތޯ؟ ދުވަހުން ދުވަަހށް ކުރާ ކަންތައްތައް ދަތިވާތީވެ މިކަންކަމުގެ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް އޮތުން، ރައްޔިތުންގެ 

މި ބިލު މި . ދެން ވިސްނަންވީ ކިހާވަރަކްަށތޯ މި ލަސްވަނީ މަޖިލީހުގައި . ބަހެއް އޮތުން އުވާލުމަށް ހުށަހެިޅފައި މިއޮތީ

މި . ސާކުރެއްވި ކޮމިޓީން ވަރަށް ފުިރހަމަ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ވެސް މިތަނުގައި އަޑުއިވިގެން ހިނގައްޖެދިރާ
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އަނެއް . މިނިޓުއިރު  25އެއް ބައްދަލުވުމުގައި . ބައްދަލުވުން  2ވަނަ ދުވަހު  26ދިރާސާކުރައްވާފައި މިއޮތީ ނޮވެމްބަރ 

. މިނިޓުއިރު  33ގަޑި  2ޖުމްލަ . މިނިޓު 1:14. ބައްދަލުވުން  1 ވަނަ ދުވަހު 27. މިނިޓުއިރުގައި  54ބައްދަލުވުމުގައި 

ދައުލަތުގެ މުދާ ވިއްކުމާއި، ލޯނު ނެގުމާއި، މުދާ ދިނުމާއި، ފައިސާ ދިނުމާއި މިކަންކަމާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި 

ކޮން ލަހެއޯްތ ދެން . މިނިޓުން 33ގަޑި  2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަސްކިޔުން މުޅިން ދޫކޮށްލުމަށް އޮތް ކަްނތައް 

. ހްަފތާއެއް ކަންނޭނގެ މިވީ ހުަށހެޅުނު ަފހުން. މިއަދު މި ފާސްޮކްށގެންދާނެ . މިއަދު މި ާފސްކުރާނެ. މިތަނަށް މިވަނީ

ބާރުއޮތީ ކޮން . ވިދާޅުވެބައްލަވާ ހިފަހައްޓާ ިހެފހެއްޓުމެއް. ކޮން ލަހެއްތޯއޭ މިވަނީ؟ ވިދާޅުވެބައްލަވާ ވާ ލަހެއް 

މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރި އަހަރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟ . ން އަތްަމތީގައި ބާރު އޮތީ ވެސްފަރާތުގައި؟ ިތބޭފުޅު

އެހެންވީމާ، މިއީ ވަކި . ވަނަ އަހަރު 2010ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން 

. އްތޯ؟ ކޮންބަޔެއްތޯ ކުރީ؟ ތިބޭފުޅުން ކުރީބަޔަކަށް، ވަިކ މީަހަކށް، ވަިކ ސަރުކާރަކްަށތޯ އަމާޒުކޮށްގެން ކުރި ކަމެ

ނޑުމެން ކުރީ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ހަރުމުދާ ވިއްކަންޏާ . ލޯނެއް ނަގަންޏާ މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް އޮންނަންވާނޭ . އަޅުގަ

 .ސަރުކާރުން އެއްޗެހިތަކެއް މީހަކަށް ނުދެވޭނޭ. މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ބުނަންޖެހޭނޭ ރައްޔިތުންނަށް އިނގެންވާނޭ

އެހެންނަމަވެސް ދުވަހުން ުދވަހަށް ސަރުކާރު ހިންގޭަކްށ . ސަވަރިންގ ގެރެންޓީ ދޭންވާނީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން އޮވެގެން 

ދުވަހުން ދުވަހަށް . އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލު، ސަރުކާރު ހިންގަން ދަތިކުރަން އޮތް ަތނެއް ނޫން މީކީއެއް . ނެތް

ތުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ އަސާީސ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުޮކށްދިނުަމށް ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަމަށް ދަތިަވންޏާ އަދި ރައްޔި

އެހެންވީމާ، އެއީކީ ދެބަސްވާކަށް، އެކަމަކު ކޮން ގޮތަކުންތޯއޭ މި . ދަތިވަމުން ދަންޏާ އެކަންޖެހޭނީ އިޞްލާޙު ކުރުވަން 

އި މިތަނަށް ރިޕޯޓް ުހށަހަާޅ މިނިޓުން ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކޮށް ނިންމާފަ  33ގަޑި  2ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  2ދަތިވަނީ؟ 

ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ . ދުވަހު ފާސްވާ ކަަމށް ވެއްޖެއްޔާ ކޮން ލަހެއްތޯއޭ ވަނީ؟ މިއީ ސުވާލަކީ އިނގޭތޯ

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ ... ހުއްޓުމެއް . ދައުރާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ސުވާލު ކުރެވޭ އެކަމަކު އަޅުގަ

. ދެން އޮންނަ ކަމަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން. މަޖިލިސްގެ އެންމެ މުހިންމު ދައުރަކީ ޤާނޫނު ހެދުން ރައްޔިތުންގެ

ޕާރލަމެންޓަރީ ސިސްޓަމެއްގެ ގޮތަށް ވެރިކަން ހިންގުމަށް ބައިވެރިވެގެން ވެރިކަން ހިންގާކްަށ . މިއީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް 

ކަމެކޭ މިކިަޔނީ، އެއްބާރު އަނެއް ބާރަށް ާފރަވެރިވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކޭ  ބާރު ވަކިުކރުމަކީ މުހިންމު 3. ނޫން މިއުޅެނީ 

ނޑުމެންގެ މުށުތެރެއަކު ނޫން . ޑިމޮކްރެސީ އެބަ ކިޔާ. މިކިޔަނީ  ނޑުމެން މުށެުތރެއަށް ލައިގެން، އަޅުގަ އަޅުގަ

އެ އޮތީ ކޮންބަޔެއްގެ މުށުތެރޭގެ ޑިމޮކްރެސީއެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ . މުށުެތރޭގައި ޑިމޮކްރެސީ މިހިނގަނީކީ

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން މިކަންކަމުގައި ދެން މިހެންވީމާ، މިކަންކަްނ ! އާދެ. މުށުެތރޭގައިތޯ ބަލަން މިޖެެހނީ އަޅުގަ

ނޑު އުންމީދުކުރަން އެހެންވީމާ . މިހެން ހުރުމާއިއެކު ޢިއްޒްަތެތރި މެންބަރު އެވިދާޅުވީ މޮނިޓަރ ކުރުމޭ އޮތީ އަޅުގަ

އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިއޮީތ . އިޞްލާޙަށް ތިޔަ ހުރިހާ ޭބުފޅުން ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމަށް 2ޅި އަޅުގަނޑު ހުށަހެ

އެއީ މި މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަްށ ! އާދެ. ހަމައެކަނި މޮނިޓަރ ކުރުން. މަޑުޖެއްސުމެއް ނޫން . ހުއްޓުވުމެއް ނޫން 
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. ކޮމިޓީން ހަމައެަކނި ދިރާސާޮކށްލުން މިއޮތީއެހެންވީމާ، ފޮނުވީމަ މާލިއްޔަތު . ފޮނުއްވަންޖެހޭނެ ކަމަްށ އެބައޮވޭ 

ނޑު އުންމީދުކުރަނީ މިހާރު މި އެހީ ދިނަސް އަދި ލޯނު ނެގި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް މިއީ އަދި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ގެރެންޓީއެއް ދިން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް މިއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީަހށް އައުމުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ކޮމިޓީއަކުން އެ 

އެއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް މިތާނގެ ވައްގަނޑެއްގައި، އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ހާލެއްގައި . ދިރާސާކޮށްލުން އެވަރު ކުރުން

ނޑުގައޭ  ނޑެއްގެ އޮތުމެއް ނޫން . އެހެނެއް ނުދަންނަވަން . ނުދަންނަވަން އަމީންޢާއްމުގެ މޭޒު ވައްގަ ކޮންމެވެސް ވައްގަ

ނޑު މި . ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކޮށްލުން ކަންނޭނގެ. ކީކަންނޭނގެ މަޖިލީހަށް އައުމުގެ ބޭނުމަ އެ މަގުސަދުގައި އަޅުގަ

ނޑު އުންމީދު ކުރަނީ މި މޮނިޓަރިންގއަށް ެފތޭނެ ކަމަށް. ހުށަަހޅާލީ އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ބާރު . އަޅުގަ

. ތް ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައިމައްސަލައެއް ނެ. މާ ގަދަވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ކުޑަކުރަންވީ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އުވާލަން . އެކަމަކު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮން ގޮތަކުން ކޮން މިސްރާބަކުންތޯ

ވަނަ އަހަރު މި ގެނައީ ކޮން މަގުސަދެއްގައި ގެނައި އިޞްލާޙުތަކެއްޯތ  2010ހުށަަހޅައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން 

ބިލަށް ވާހަކަދެކެވުނުއިރު ތިޔަ ބޭފުޅުންނާއި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް އެހެީރ އޭރު އެ 

ނޑު ވެސް ކިއިން. ޔައުމިއްޔާތަކުގައި  ނޑު އެ ވާހަކަަތއް ކޮންމެެހން ދައްކާކަށް . އަޅުގަ މިއަދު އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

  . ޝުކުރިއްޔާ . ތަންކޮޅެއް ރީތިވާނެ ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަވާލެއްވިއްޔާ. ނޫޅެން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ަޢބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް

  

  :ދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަކީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބަލައިނުގަނެވޭ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި، ފައިސާ، ދައުލަތުން ދޭއިރުގައި މި މަޖިލަީހށް . އިޞްލާޙެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މިއައީ . ހޭނެ އިނގެންޖެ އެގޮތާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ . އެހެންވީމާ، އެގޮތުގައި އަޅުގަ

މުދާ މީހުންނަށް ދިނުމާއި، ވިއްކުމާއި އަދި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ލޯނު ނެގުމާއި އަދި ބޭނުންވާ ސަވަރިންގ ގެރެންޓީ 

ކީ މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ބަހެއް އޮވެގެން ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރްާތތަކަށް ދިނުމާއި، މިކަންކަމަ

އަދި ކުރިން އޮތްގޮތް . ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މިކަން ކުރަމުން އަންނަނީ މި އުސޫލުން. އޮންނަންޖެހޭނެ 

ގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދީގެން މިގޮތަށް މިއޮީތ ކަމުނުގޮސްގެން ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް އޭރުގެ އޮތް ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު

ނޑުމެންންަށ މިއަދު މިފެންނަ މަންޒަރަކީ އަނެއްކާ ވެސް އެބޭފުޅުންެގ ސަރުކާރެއް އައިމާ ކުރިން . ބަދަލުކޮށްފަ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ގައި ހަމަ މިގޮތު. މިއީތޯ އުސޫލަކީ. އޮތްގަޮތށް ކަންތައް ބަދަލުކުާރ މަންޒަރު އަޅުގަ

ސަރުކާރަްށ ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން، އޭރުގައި . ބާއްވައިގެން ވެސް މި ސަރުކާރަށް ކަންކަން ކުރެވެންޖެހޭެނ ނޫންތޯ

އޮތް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގަން ދަތިކުރަންށޭ ބުނެ މިކަންކަން ކޮށްފައި އަނެއްކާ 

އްކާ ވެސް މިކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދު ކަންތައްތައް ުހށަހެިޅގެން އެބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރެއް އައިމަ އަނެ 

ނޑުމެން ލޯމައްޗަށް ފެނިގެން މިދާ މަންޒަރަކީ . މިދަނީ މުޅި ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެގެން މިދަނީ . މިއީ އަޅުގަ

ން ުކރި ބޮޑު ޚިޔާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ ސަރުކާރު .ޑީ .މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން އެމް  21ހެވީލޯޑަށް . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

މުޅި ޤައުމުގައި ދުވާލު ދެއިރު މީޑިޔާތަކުން ދައްކަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަދި މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ހަނދާނެއް 

އެ މަންޒަރު . މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި ހެވީލޯޑަށް ރިޒޯޓެއް ވެސް ދޭގޮތަށް 6އެކަމަކު މިއަދު ހަމަ އޯކޭ . ނުހުންނާނެ

ކޮބައިތޯ އިންޞާަފކީ؟ ކީއްވެގެންތޯ ހެވީލޯޑު އިންޞާފުެގ . ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުގަ

. އެކަމަކު މި ސަރުކާރުގައި ނެތެއް ނޫންތޯ މައިބަނދައެއް އެކަން ކުރާކަށް. ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރު ުނކުެރވެންވީ 

ނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަދާ ދޮގާއި . މި ފެްނނަނީ ކަންތައްތައް އިދިކޮޅަށް ނޫނޯްތ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެްނނަމުން މިދަނީ  މިކަންކަމަކީ . ރައްޔިތުންނާ މެދުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލްާތތައް ވަރަށް ާސުފކޮށް އަޅުގަ

ޔައިގެން ހަދައިން ދައްކާއިރުގައި ގޯހޭ ބުނެ ފާޑުފާޑުގެ ރިޕޯޓު މީހުންނޭ ކި. ރައްޔިތުން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައް

ސަރުކާރުގައި ނެތޭ މައިބަދައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަންކަން ދައުލަތުގެ އިންޞާފު، އިންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިދަނީ. ހާޟިރުކުރުުމގެ ވެރިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނަށް . އެ މަންޒަރެއް ނޫންތޯ އަޅުގަ

. ސަރުާކރުގެ މައިބަދަ ހުންނަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެިރކަން ހުންނަންޖެހޭނެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ޓަކައި

ނޑުމެންނަށް މެިފންނަނީ ވެރިކަމެއް ކުރުމްަށ . ޤައުމު ބޮޑުވާންޖެހޭނެ ޤައުމުގެ ހުންނަ ރައީސަަކށްވުރެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ބާރުތަކެްއ ސަރުާކރު ހިންގާ ފަާރްތތައް މި ަމޖިލީހުން ނެރެގެންގޮސް ދޭ  ޓަކައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ މި ހުރިހާ 

ސަރުކާރުން އިންޞާފާއި އެއްކޮށް . މިކަންކުރީމާ ދެން ސަރުކާރު ގައްދާރުވެގެންދާނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަންޒަރު 

ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަން  ކަންތައް ކުރަން ބޭނުންވަންޏާ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ ދެފުށް ފެންނަ

އޭގެ ބޭރުން ސަރުކާރުން ކަންތަްއތައް ކުރީމާ ކަްނތައްތައް ގޯސްޮކްށ ފެންނަީނ . އެނގިހުރެ އެކަންކަންކުރާ ގޮތަށް

ނޑުމެން ދިވެހި ދައުލަތް ބޭރުގެ ފަރާތްަތކަށް ކިާހވަރަކަށޯްތ ދަރަމުން މިދަނީ ސަރުކާރުން . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަ

ނެކްސްބިޒަށް އަނެއްކާ ވެސް ދިހަވަރަަކށް . މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭ 800އާރަށް .އެމް .ޖީ. ލުކުރާގޮތުގެ ސަބަބުންޢަމަ

. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ޓެޓުއާ ކުންފުންޏަށް އަނެއްކާ ވެސް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ދޭންޖެހޭ. މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭ

ކޮންބައެއްތޯ މިކަމުގެ . މިލިއަން ޑޮލަރު، ރުފިޔާ ދޭން  380ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި ދީބާޖާ ކުންފުންޏަށް އެއޮތީ ސިވިލް 

އުސޫލާއި ހަމައިގެ ތެރޭގައި . މިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ބަޔަކު މި ޤައުމުގައި ތިބެންޖެހޭނެ. ޒިންމާ އުފުލަނީ

ނޑުމެންނަށް އުޅެން އެނގެންޖެހޭނެއުސޫލާއި ހަމައިގެ ތެރޭ. މީހުންގެ ކޮންޓްރެކްޓުތައް ބާޠިލުކުރެވެންޖެހޭނެ . ގައި އަޅުގަ
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މިކަމުގެ ފައިސާއަކީ ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާއިން ދޭންޖެހޭނެ . މިކަންކަމަކީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަންކަމެއްނޫން

ގެ އޭގެން ބޭރުގައި މީހުން. ވެރިކަން ޙަވާލުކުރަނީ އިންޞާފާއި ހަމައިގެ ތެރޭގައި ކަންތައްކުރަން. އެއްޗެއް ނޫން 

މި ފައިސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ . ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތީމާ ދެން ހުރިހާ ކަމެއް އައިސް މިޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން . ފައިސާއިން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެހި އެހެން . މިގޮތަކަށް މިއީކީ އަޅުގަ

ކޮންމެ . ލުން ކަންތަްއތައް ކުރީމާ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ހިނގައި ނިމިދާނީ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ކަންކަްނކުރާ އުސޫ

ރައީސް . ބޭފުޅަކު ވެސް ވަާހަކ ދައްކަމުން ވިދާޅުވަނީ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރަނީއޭ ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވަނީއޭ

ކޮޓުވަނީ ރަށު، ޤައުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ޓޫރިޒަމް ބޮއި. ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވީމަކާ ނޫން ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރަނީކީއެއް 

-އޯ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ އެއް އެންޓި .ޓީ.މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު އެސް 31އެ އޮތީ . ހިނގަމުން ދިޔައިމާ

. ރައްޔިތުންނަްށ އަމާންކަމާއި އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ނެތީމާ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓުވެގެންދަނީ. ކޮރަޕްޝަނަށް ުހށަހެޅިފަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއެއީ  އިންސާނުން ދިރިހުއްޓާ ގެއްލުނީމާ ޤައުމު ޓޫރިޒަމް . އަޅުގަ

މި ޤައުމުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް . މީހަކު ދައްކާ ވަާހކައަކުން ވާ ކަމެއް ނޫން  އެއީކީއެއް . ބޮއިކޮޓުކުރެވިގެންދަނީ 

ރައްޔިތުން ރަނގަޅަށް . ނގޭނެ މިކަންކަން ވަމުން މިދާގޮތްއެމީހުންނަްށ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ. ރަނގަޅަށް ހޭލާ

ނޑުމެންނަށް އިންޞާފެއް ނުލިބޭނެ . ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ . އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

  . ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށިއަޅުގަ

  . ށްޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ކުރެވެނީ އެހިނދުން ހިނދަށް ބޭނުންވާ އަޅުގަނޑަށް އަނެއްކާ ވެސް މި ފާހަގަ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަރަށް . ކަންތައްތައް ކޮށްލުމަށް ެއިހންގާ ޖަރީމާތަކުގެ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި މި އިޞްލާޙު ވެސް އިނގޭތޯ 

ނޑު  ނޑަށް މީގެން އެބަ ފާަހގަވޭ  3ރައްޔިތުންނަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައިގަ އޭގެން އެއް ކަމަކީ . ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑަށް  2. މެއް ނިެތ ަސރުކާރުން ނަގަން ބޭނުންވާ ލޯނުތައް ނެގޭނެ ގޮތް ހޯދުންމަޖިލީހުގެ ރުހު ވަނަ ކަމަކަްށ އަޅުގަ

ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑްަށ  3. ފާހަަގކުރެވުނީ ބޭނުން މީހަކަށް ބޭނުން އެއްޗެއް ހިލޭ ބަހާލެވޭނެ ގޮތް ހޯދުން

 3މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި . އްދާ އުވާލުން އިނގޭތޯފާހަަގކުރެވުނީ ބަޖެޓު ފާސްކުރާގަޮތށް ޚަރަދުކުރަން އޮންނަ މާ

ނޑަށް މީގެ ެތރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް އިވެމުން މިދަނީ . ކަންތައް އަޅުގަ ވަނަ  2014މިހާރު ވެސް އަޅުގަ
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ބިލިއަން  32ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2015އަދި . ބިލިއަން ރުފިޔާ އެ އަހަރު އެކަނި ޤައުމު އޮތީ ދަރާފައޭ 7އަހަރު 

އޮތްއިރު މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް ނެތި ލޯނުތައް ނަގަން . އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގައި ޤައުމު މިއޮތީ. ރުފިޔާ ޤައުމު ދަރާނެއޭ 

. ޤައުމެއްގެ ގޮތަކު މި ޤައުމެއް ނޯންނާނެފަށައިފި ކަަމށްވަންޏާމުން މި ދަރަނި އިތުރަށް ބޮޑުވެ ޤައުމު ބަނގުރޫޓުވެ 

މިހާރު ވެސް . އެހެންނަމަވެސް މިއޮތް ހާަލަތށްވުރެ އިތުރަށް މިކަން ޯގސްވެގެންދާނެ . ނޫން މިހާރު ވެސް އޮތީކީއެއް

މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަަކްށ  500ހަމައެކަނި ޓީ ބިލަށް ބަލައިލި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 

އާއި ދޭތެރޭ ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަން  9%އިން  8%މިއަށް އިންޓްރަސްޓުގެ ގޮތުގައި . ރާއްޖެއިން ދެވިފައި އެބަހުރި

މި ފައިސާ ނުދެއްކި އަމިއްލަ . ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނު. މިއީ ވެސް ހަމަ ލޯނު އިނގޭތޯ. އެބަޖެހޭ

މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޓަކައި ދެން . ފަރުދުންނަށް މި ޤައުމު ދަރަމުން މިދަނީ އަދި ބޭރުގެ ލޯނުގެ އިތުރުން

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަޅުތަކާިއ އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ފެންނަން ފަށާނެ މަންޒަރެއް ކަމްަށ އަޅުގަ

މިކަން މި ުހަށހެިޅފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން މީހަަކށް . ރަށްތަކާއި އެ ފޫބެއްދުމަްށ ޓަކައި ދޭން ފެށުން

ޔައިމާ، ދޭން ބުނާ މީހަކަށް ދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިމާ ހިލޭ އެހީ ދޭން އެ ބުނާ ބުނުން އުވާލެވިގެން ދި 

ރާއްޖޭގައި ހުރި ރަށްތައް ވެްސ ފަޅުަރްށތައް ވެސް ކުޅުދުއްފުށި މެންބަރު ދެންމެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވި 

އެހެންވީމާ، މިއީކީ . އެ ހޯދިގެންދަނީ ބަހާލުމުގެ ހުއްދަގަޮތށް އެ ފަރާތްަތކުގެ ކޯޓު ުޙކުމްތައް ތަްނީފޛުކުރުަމށް ަޓަކއި 

ނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ވެްސ ފައިދާ ހުރި ގޮތް ކަމަަކްށ  ގައުމަށް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޤަބޫލު، ދައްކަމުން އަންނަނީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ޮބލަކަށް މިހާރު ވެސް ނުވަދިަހ، . ނުދެކެން އަޅުގަ

  ...މި ހާލަތުގައި މިކަން އޮތްއިރު މަޖިލީހުގެ ހުއްދައެއްނެތި. ނުވަދިހަ ދެ ހާސް ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް އެބައޮތޭ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އްގެ މެންބަރެއްގެ ނަން ވިދާޅުވާއިރު އެ މެންބަރެ. މެންބަރުން އެބަ ިތއްބަވާ 2ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ކުޅުުދއްފުށީގައި 

  ...އެހެންވީމާ . ނަންފުޅު އެއްކޮށް ފުރިހަަމޮކްށ ވިދާޅުވުމަކީ ގަވާއިދުގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތް

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ބަޖެޓު. މަޢާފުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އިނގޭތޯ ގައި ފާސްކުރާގޮތަށް ދެން އަޅުގަ

 3ތަކުރާރުޮކށް . މިހާރު ވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީކީ އެގޮތަކަށް ނޫން. ޚަރަދުކުރަން އޮންނަ މާއްދާ އުވާލާ ވާހަކަ

. އެހެންވީމާ، އެއަކަށް ޢަމަލުކުެރވެމުން ނުދޭ މިހާރަކު ވެސް . އަހަރު ވެސް އެއް ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ޖެހި ނުކުރެވި އެބަދޭ 

ވަނަ އަހަރަށް ުހަށހެިޅފައި އޮތް ބަޖެޓުގައި ވެސް އެ ކުރަން ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަްއ  2015ބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ޤަ

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް ހިްތހަމަޖައްސާލުމަށް ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައި އެބައޮތޭ
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އެ ފައިސާ ހޯދުން އެއީ . އްގޮތަަކށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތް ކަމަށް އެ ބުނާ ގޮތްަތކަކީ އެ

ނޑު ތަކުާރރުކްޮށ ދަންނަވަމުން މިއަންނަނީ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ . މުސްތަޙިއްލު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ރަން ޮއތް ބަޖެޓުގައި އެގޮތަށް ތަްނފީޛުކު. ވެސް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޑެލިވަރ ކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށް 40%ސާޅީސް، 

ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި މާއްދާ އުވާލެވުނީމާ ބަޖެޓުގައި ފާސްކުރާ ގޮތަްށ ޚަރަދުކުރަން އޮންނަ މި މާއްދާ އުވާލީމާ ދެން 

ސަރުކާރަށް އެ ބޭނުން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ލިބުނީ އަދި ނުކުރެވުނަސް ކުރެވުނަސް އެއަކާއި މެދު 

ނޑު . ކާނެ ވާހަކައެއް މަޖިލީހުގައި ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޯންނާނެދައްކާނެ، ރައްޔިތުންނަށް ދައް އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެ މާއްދާ . ވަރަށްބޮޑު ގޯހެކޭ. ދަންނަވަން މިއުޅެނީ އެ މާއްދާ އުވިގެން ދިއުމަކީ އެއީ ވަރަށްބޮޑު ނުރަނގަޅެކޭ

އަދި ސަރުކާރްަށ ވެސް މަޖުބޫރުވާނެ . އަޅާނެ އޮތްގަޮތށް ޮއތް ކަމަށް ވަންާޏމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ބާރު

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންނާއި އެހެން މިނިސްޓްރީތަަކށް ވެްސ މަޖުބޫރުވާނެ އެ ބަޖެޓުގައި އޮތްޮގތަށް އެ ތަންފީޛުކުރެޭވތޯ 

އީ އެހެންވީމާ، ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަނީ މަޖިލީހަްށ ނުގެނެސް ަސރުކާރުން ލޯނު ނެގުން އެ. މަސައްކަތްކުރަން

. ބޭނުން މީހަކަށް ތަންތަން ބަހާލައި ޤައުމު ވިއްކާލުން އެއީ ވަރަށް ނުރަނގަޅު ކަމެކޭ . ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނޭ 

ބަޖެޓު ފާސްކުރާ ގަޮތށް ޚަރަުދކުރަން އޮންނަ މާއްދާ އުވާލުމަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް . ކޮންގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ 

  . ުޝކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑަށް . ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ 

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

  . އަނާރާ ނަޢީމަށް

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މިހާރު ވާހަކަދެެކވުމުން މިދާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ! އާދެ. ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމެކޭ  3ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ . ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި  އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނޫނީ މަޖިލީހުގެ . އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެގޮތުން ރައްޔިތުން ހޮއްވަވާ މަންދޫބުން . ދައުރަކީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުންކަން އަޅުގަ

ރުން، ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާއިން ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކު މި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ސަރުކާ

. އެއީ ވަކި މީހެއްގެ ފައިސާއަކުން ޚަރަދުކުރުމެއް ނޫން. ޚަރަދުކުރުމަކީ ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުން

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަރަށް މުހިންމު އެކަންކަން . ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަކީ

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ގޮވާލަން މިއަދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ . ނގުންއެ އެހެންކަމުން އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އޭރުން މި މަޖިލީހަށް . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހަުށހެުޅއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުޮކށްެދއްވުމަށް އެއީ އަޅުގަ

ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ދެވޭ އެހީތަކާއި އަދި ލޯނު ދޫކުރިއްޔާ އެ  އެނގިގެންދާނެ ސަރުކާރުން ިހލޭ އެހީގެ

އެހެންވީމާ، . ދޫކުރި ކަމާއި މިކަންކަްނ ާފރަވެރިކަމާއި އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބެލޭނެ ދޮުރ ހުޅުވިގެންދާނެ

. ރަށްގިނަ މަޝްރޫޢުތަެކއް ވެސް ހުންނާނެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ ދައުލަތުން ިހންގަން ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ ވަ

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އެކަންކަން ހަލުވިކަމާއި އެކު ދިއުން އެއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެދޭގޮތް

. ގޮތް  މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި މުއައްސަސާއަށް ވެސް އެބަ އެނގެންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކުރެވޭ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް  ނޑު އުންމީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި . މިއީ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި . ނެ ކަމަށްހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަމާ އިތުރަށް ވިސްނަވާފައި މި ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާ

  . ފުރުަޞތަށް

  

   :ދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހިްނނަވަރުއަޅުގަ

  .ށްޞާލިޙަ މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް މެންބަރު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނޑު . ރި ަރއީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ުހަށހެޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާުޙތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ވެްސ . ތާއީދުކުރާ ބައެއް ބަދަލުތަްއ އެބަހުރި ހަމަ އެއާއެކުގައި އަޅުގަ

އެއް އިޞްލާޙަކީ ލޯނު ދިނުމާއި ގެރެންޓީ ދިނުމުގައި . އިޞްލާޙެއް 2ޙަޤީޤަތުގައި މިއަށް ުހށަހެޅިފައި މިއޮތީ . އެބަހުރި

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ބާރާއި އެ . ސަރުކާރަްށ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިޚްތިޔާރުތަކެއް ދިނުމުގެ ބައި

މެ ފަހަރަކު މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތްގޮތުްނ ވެއްޖެއްޔާ ލޯނު ނަގަންޖެހޭ ކޮން. އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަްށ އޮންނަންޖެހޭނެ

އޭގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން . ގެރެންޓީ ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަަރކު އެ ހިފައިގެން މަޖިލަީހށް އަންނަން އެބަޖެހޭ

ނޑުމެން ތަޖުރިބާކޮށްީފމު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ފުރަތަމަ . ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގުރާމަުތކަްށ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން އަުޅގަ

ބަޖެޓާ އެކީގައި މިހާރު ވެްސ މި ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ބަޖެޓާ . އި އޮތީކީ ެއހެނެއް ނޫންފާސްކުރެވިގެން އައިއިރުގަ

އެހެންވީމާ، . އެކުގައި ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނާއި ދޭންޖެހޭ ގެރެންޓީތަކާއި އެއްޗެހި މަޖިލީހަށް ުހށަހަާޅ ފާްސކުރަންޖެހޭ

ނޑު ވެސް މި ގެނެވިފައި އޮތް އިޞްލާޙާ  އެއްގޮތަށް ސަރުކާރަށް ލޯނު ނެގުމާއި ގެރެންޓީ ދިނުމުގެ  އެއަށަްފހުގައި އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން ނޑަށް . އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ އެހެންވީމާ، މިއޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ށް އޮތް އުވާލުމަ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  36އޭގެ އިތުރުން ދެން މިއްޮތ އިޞްލާޙަކީ . ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން 
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ވިދާޅުވި ފަދައިން މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަލިފުށި. އިޞްލާޙު

މި މާއްދާ އުވާލީމާ މިވާގޮތަކީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ފަދައިން ބަޖެޓަކީ ނަމަކަށް އޮންނަ . ކަމެއް

ދެއް ޖަހައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ފާސްކުރި ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެގޮތަްށ ބަޖެޓުގައި ކޮންމެ އަދަ. އެއްޗެއް 

މި އުވާލެވޭ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ ވަކި މާލީ އަހަރަކާ ގުޅޭޮގުތން ފާސްކްޮށފައިވާ ބަޖެޓަކުން . ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ

މާނައަކީ . މިބައި އުވާލަނީ. މަނާކަމެކޭ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޫނން އެހެން ފައިސާ އެއް ޚަރަދުކުރުމަކީ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރި ނަމަވެސް ކޮންމެހެން އެ އަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާަކްށ  20އަޅުގަނޑުމެން 

އެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފެއް . ބިލިއަނުން ވެސް ޚަރަދުކުރަންވީ 24އެ ހެޔޮ . ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަަކްށ މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ

އޭގެ އިތުރުން ދެން މި އުވާލާ ބައިގައި މިއޮންނަނީ ވަކި މާލީ އަހަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކުން . ވެވޭ ނު

މިސާލަކަށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް . ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފައިސާ ެއނޫން ކަމަކަށް ބޭނުންޮކށްެގން ނުވާނެއޭ 

ނޑައަޅާފައި އޮތީ ފަސް ބިލިއަ އެހެންނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މީގެ ދަށުން މި . ން ރުފިޔާއަޅުގަނޑުމެން ކަ

ނޑައަޅާފައި އޮތީ . ބިލިއަން ވެސް ޚަރަދުކުރަން 10ބާރު ލިބިދެނީ  ނޑުމެން ކަ މިލިއަން  800ފުލުސް އޮފީހަށް އަޅުގަ

އެއް ބިލިއަން ވެސް . ށެއްފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މި މާއްދާ އުވާލީމަ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ އެއަށް ޢަމަުލކުާރކަ. ރުފިޔާ

އެހެންވީމާ، . އެހެންވީމާ، އެއްވެސް ކަހަލަ ހެިފެހއްޓުމެއް ނެތް. ދެ ބިލިއަން ވެސް ޚަރަދުކުރަންވީ. ޚަރަދުކުރަންވީ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މިތަނުން ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެުޓ ފާސްކުރުމުގެ މަގުސަދު މުޅިން ދިޔައީ މި މާއްދާ އުވާލައިފިއްޔާ 

. ދު ރަޝީދު، އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން މިހާރު ވެސް ޢަމަލުކްޮށފައި ހުރީކީ އެހެނެއް ނޫން މުޙައްމަ

އެހެންވީމާ، . އެހެންވެގެން ކަންނޭނގެ މި އުވާލަނީ . މިހިނގާ އަހަރު ވެސް ޢަމަލުކުރެވިފައި ހުރީ އެގޮތަކަްށ ޫނން

ނޑިގެންދަނީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓެއް ހުަށހަޅައިގެ ހަމައެކަނި ގެންނަންވީ . ން ފާްސކުުރމުގެ ބޭނުން މި ކެ

މި . އެވަރަށް ފާސްޮކށްާލފައި ދޫކޮށްލީމަ ނިމުނީ. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ މިވަރޭ . ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަނީ މިވަރޭ 

ެހޅުމުގެ ބޭނުމެއް މި މާއްދާ ތަފްޞީލުތަކެއް މިތަނަށް ގެނެސްގެން ބަޖެޓު ޑިބޭޓެއް ކޮށްގެން އެއަށް އިޞްލާޙު ހުށަ 

ނޑު މި ބިލަްށ ވޯުޓ ދޭން ޭބނުން . ފާސްވުމްަށ ަފަހކުން ނޯންނާނެ އެހެންނަމަވެސް މިބައި . އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަކަށް ަހމަ ލާހިކެއް ނޫން މިއަށް ާތއީދުކުރާކަށެއް ސަރުކާރުގެ ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުްނ މިބައި . އޮއްވަކާއެއް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާނަންމީގެން އުނިކުރައް  ނޑު ހަމަ ހިތުން . ވައިފިއްޔާ ފުރަތަމަ އެ ގެނެވުނު އިޞްލާޙްަށ އަޅުގަ އެއީ އަޅުގަ

ސަރުކާރަށް އޮންނަންޖެހޭެނ ބަޖެޓު ފާްސކުރުމްަށފަހުގައި ބަޖެޓުގެ އެތެރޭގައި ލޯނު . ރުހުމުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް

ވީމާ، މިހާރު މިއޮތް ދެ ިއޞްލާޙު އޮތް ގޮތަށް އެއްޮކށް އެހެން. ނެގުމާއި، ގެރެންޓީ ދިނުމާއި އެ އިޚްތިޔާރުތައް

ނޑަށް ވޯޓު ދެވެން ނެތް ވާހަަކ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން   . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފާސްކުރަން އަޅުގަ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ގެ  6.3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ )ކޮޅަަކްށަފހުވަގުތު( ...2006/03ޤާނޫނު ނަންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން

ނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ  2006/3ށުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަ މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު . ގެ ބަޙުސް އަޅުގަ

ޕީއަށް ބާކީ އެންމެ .ޑީ .އެމް . އަށްهللا ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

  . ޓެއް މިނި

  

  :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޑަށް ފުރިަހމައްަށ ބޭނުންކުރެވޭތޯ އަޅުގަ ބާކީ އޮތް އެއް މިނިޓު އަޅުގަ

ްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާރލަމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ . ބަލާނަން

ނޑު ތާީއދުކޮށްލަން ބޭނުން ސަރުކާރަްށ ލޯނު ނެގުމާއި ކަންކަމުގެ . މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ވިދާޅުވި އެއްޗަކަށް އަޅުގަ

. އިތުރު ބާރުތަކެއް އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަައށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން 

ނަގަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންނަން ވެއްޖެއްޔާމުން ސަރުކާރު ހިންގަން ވަރަްށ  ލޯނެއް

ނޑުމެން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ދަތިވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޑު އެކަމަކު ވަރަށް . އެ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ޕީން .ޑީ .ޖުމްހޫީރ ޕާޓީން ވެސް އެމް . އުނިކުރެވިގެންދާތީވެ) ށ(ދާގެ ވަނަ މާއް 34ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި 

ވެސް ތަކުރާރުޮކށް މި މައަްސލަ މިތާނގައި ފާހަގަކުރަމުން މިދަނީ ބަޖެޓެއް ހަުށހެޅުމަށްފަހު އެ ބަޖެޓުގެ ބަޖެޓްލައިން 

ށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ާފސްކުރި ގޮތާއި ޚިާލފަްށ ބަދަލުތަެކއް ގެންނަ ކަމަކަ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ނޯންނާނެ 

ޓު ހިންގާ އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުގެ ބަޖެ. ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އެބަ އޮވޭ، ސުކްރޫޓްނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އެބަ އޮވޭ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅްަށ ބެލެންޖެހޭނެ އޭގެ އެއް މަރުޙަލާ އެއީ ބަޖެޓު ފާސްކުރާ . ނުހިންގާ ގޮތެއް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، . ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ފާރަވެރިވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަރުޙަލާ 

އެ ބަޖެޓު ދެން ސަރުކާރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަދަލުުކރެވޭނެ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ބަޖެޓެއް ފާސްކޮްށފައި ދޫކޮށްާލފައި

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޫކޮށްލެވޭނެހެނެއް ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ . ރައީސް އަޅުގަ

  . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ،2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު . ރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

 75ގަވާއިދުގެ . ބިލަށް ފުރުޞަތަްށ އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަުރވާ ނިމުނީ 

 2006/3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ށ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ 3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 
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އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަނީ . ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވަން 

   .އަށް 6.4ޓަމް އެޖެންޑާ އައި

ހޭ ޤާނޫަންށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެ  ،91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  - 6.4

ގައި މެންބަރުންނަށް  2014ނޮވެމްބަރު  26މި ރިޕޯޓް . އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ުހށަހަުޅއްވައިދެއްވާނީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ . މި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ . ފޮނުވާފައިވާނެ

  . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޤައްރިރު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުަޙއްމަދު މު

  

  :ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ނަންބަރު  މިއަދު އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނު! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ..ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫަނށް  91/9

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުާމ  ،91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު . ދިރާސާކުރައްވައި އިޞްލާޙު ކުރެއްވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 2014ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2014އޮކްޓޯބަރު  14ޙު ގެނައުމުގެ ބިލަކީ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާ

ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރައްވައި ބިލު ތަޞްދީޤްކުެރއްވުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ 

ޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައެއް ކަންކަން މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ފޮނުވުމުން އެ ބިލާ ގު

ފާހަަގކުރައްވައި އެ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި އެ 

ހޫރިއްޔާގެ ކަންކަމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް ޓަކަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2014ޖަނަވަރީ  14ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  3ގައި އޮތް މަޖިލީހުގެ  2014އޮކްޓޯބަރު  28މި ބިލާއިމެދު . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވި ބިލެކޭ

އްވުމަށްފަހު ެމންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި އެ ބިލު ވަނަ ޖަލްސާގައި ބަޙުސްކުރެ 6ދައުރުގެ 

އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އިޖްތިާމޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް އެ ޖަލްސާއިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީ އަށް 

 24ނުން ފެިށފައިވަނީ މި ކޮމިޓީގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރުގައި ފުރަަތމައި! އާދެ. ގޮސްފައިވާ ބިލެއް 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ  18ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ . ގައި  2014ނޮވެމްބަރު 

މަސައްކަތް ފައްޓައި މި ބިލު ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ ދިއުމުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑިއުކޭޝަނާއި އަދި އޭގެ 

މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު ވެސް ހޯދިފައި އަދި އެހެން ވެސް ޤާނޫނީ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުވަނީ  އިތުރަށް ޖެންޑަރ

މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައިލައިޓްކުރައްވާފައިވާ ނޫނީ މިހާރު ބިލުގައި ހިމެނުމަށް . ހޯދިފަ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު މި ބިުލ . ށް ވާހަކަދެއްކުންޓަކައި ފާހަަގކުރައްވާފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކުގެ މައްޗަށް ވަރަ

ނޑުމެން . ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުން މި ބިލުގައި އެ ހުރިހާ ޕޮއިންޓްަތކެއް އެކުލެވިގެންވާނެ  ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް އަޅުގަ
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 24އްގައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމާފައި މިވަނީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބިލު އިޞްލާޙުކުރެވުނު  18ގައި ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މި ދައުރުގެ  2014ނޮވެމްބަރު 

 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާއްދާތައް އިތުރަށް ބަލައި ކޮމިޓީ އަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން

މިގޮތަށް . ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ނިންމެވީ ..ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫަނށް  ކުޑަކުދިންގެ

ވަނަ  80އިޞްލާޙުކުރައްވާފައިވާ ބިލާއިމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ، 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު . ސް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ުހށެަހޅުމަްށ ވެ)ރ(މާއްދާގެ 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ..ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 

ނަވާނެ، މި ރިޕޯޓު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެނގިވަޑައިގަން

ނޑު މި ބިލާމެދު ގޮތެއް . ބައްލަވާލެއްވީމަ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެހެންކަމުން އަޅުގަ

މި ބިލުގެ ! އާދެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ނިންމުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ނޑުމެންނަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ވަރަށް ގިނަ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިރުގަ  އިގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ މަޖިލިސްގެ ލީގަލް ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުްނ ވެސް އަޅުގަ

އަދި . ރިހާ ފަާރްތަތކަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަންއެހެންކަމުން އެ ހު. ވަރަށް ގިނަ އެޑްވައިސްތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ 

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަމުން  11ޚާއްޞަކޮށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަނޑުގެ މި ރިޕޯޓު ހަުށަހޅައި ނިންމާލަން

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކޮްށ އަދި ޚާއްޞަ. ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ހުރިހާ މަސައްކްަތތަަކށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން 

. ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކީގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުރެއްގައި ހުށަހެޭޅ މަސައްކަތްތަކެްއ އެ ދައުރެއްގައި ނިންމުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަީކ 

ނޑުމެން ކޮށްދެވޭ ވަރްަށ ބޮޑު، ބުރަ މަަސއްކަތެއް ކަމަށް ބަލައިގެން  ހަމަގައިމު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެޭހ ، 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު . ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ ޝުކުުރ ދަންނަވަން 

ޙުކުރެއްވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި އިޞްލާ

ނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ  ނޑު . ގަޑިއިރު  1ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް އަޅުގަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަގުުތ ކަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް . ސިކުންތު 58މިނިޓު  14ޕީ އަށް .ޑީ .އެމް . ސިކުންތު 59މިނިޓު  27އެމަށް .ޕީ .ޕީ . ދަންނަވާލާނަން 

ވަކި ޕާޓީއަަކްށ . މިނިޓު 3އަދާލަތު ޕާޓީއަށް . ސިކުްނތު 15މިނިޓު  3އޭ އަށް .ޑީ .އެމް. ސިކުންތު 48މިނިޓު  7
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. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން . މިނިޓު 3ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް 

ނޑު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅު) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( ނޑު ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހަނދާންކޮށްދޭ ގޮތަށް އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެން ބަޙުސް މި ަފށަނީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު. ދަންނަވާލަން  މަޖިލީހުގެ . 91/9އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު . އަޅުގަ

ޓުގެ ބަޙުސް ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި އަދި ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރޭގަިއ ކުރިއްަށ ރިޕޯ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ޖަމީލް  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށިގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

  .ޢުޘްމާން

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުމެންންަށ މިއަދު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް! އާދެ ނޑުމެންގެ މޭޒު، މިއޮތީ އަޅުގަ ފެނިގެން މިދަނީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ . ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ، 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަޅާނުލެވި ދޫކޮްށެލވިފައި އޮތް ބައެއް މިއީ  ރައީސް، ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން އުނގަންނައިދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި . އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބަޔަކީ ކުޑަކުދިންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑަށް އިހާނެތިކޮށް . ތަރުބިއްޔަތުގެ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގައި ވެސް އަދި އެހެން ދާއިރާގެ މިސާލަކަށް ދަ. ކަންތައްތަކެއް ޮކްށފައި ންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅާނުލާ ދޫކުރެވިފައި އޮތް . ރަށްރަށުގައި ވެސް ޚާއްޞަކޮށް މި ްޕރީ ސްކޫލް ތަޢުލީަމކީ މިއީ އަޅުގަ

ންވާ އެކިއެކި މެޓީރިއަލްސްތަކާއި އެތަނަށް ބޭނު. ޕްރީ ސްކޫލްތައް މި ހިންގަނީ ވަރަށް ިނކަމިެތ ާހލެއްގައި. ބައެއް 

ނޑުމެންނަށް ގާއިމުކުރެވިފައެއް ނެތް އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު . އެތަނަށް ބޭުނންވާ އެކިއެކި ފެސިލިޓީޒްތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަންތަްއަތއް ވެސް މި ޙައްލުވެގެން މިދިޔައީ  ނޑުމެންގެ . އިޞްލާޙުވެގެން ދިޔައީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ސްލާމްދީނަށް ޯލބިކުރާ ކުދިބަޔަކަްށ ހެދުަމށް ޓަކައި ޚާއްޞަކްޮށ އެ ތުއްުތ ކުދިންނަްށ މި އުމުރުގައި ކުދިންނަކީ އި

ނޑުމެން ފުަހން ކުރަންޖެހޭނެ މަނިކުފާނު . އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްަތެކއް ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ހިތާމަ އަޅުގަ

ނޑުމެ  . ންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންަތކެއް އެބަ ހުރިވެސް ޤަބޫލު ކުރައްވާނެ މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ތިބި ބަޔަކަްށވާތީ، ދީނުގައި ތިބި އަހުލުވެރިންތަަކަކށްވާީތ 

މިނުން މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމްަށ ވަންޏާ އެންމެ ކުޑަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ގިނަ 

އެ މަސްވެރިންނަކީ . އަގުތައް އެ އޮތީ ވެއްޓިފައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިންގެ މަސް ވެސް އެއޮތީ ހުއްޓިފަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގައި ތިބި ބަޔަކަށްވާތީ ޔޫރަޕަށް މި އެކްސްޕޯްޓ 

ނޑުމެންގެ މަސްވެރިން ވެސް އަދި މި ރާއްޖޭގެ . ވެއްޓިފައި ކުރާ މަހުގެ އަގު ވެސް އެ އޮތީ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސުމަކަށް ވެއްޓިގެން ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް  އެންމެހައި ރައްޔިތުން ވެސް މި ތިބީ މަހުގެ އަގު އަޅުގަ
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ނޑުމެނަްނށް ދޫކޮށްލެވޭކަށެއް އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ަޓކައި . ނެތް އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ . މި މަސައްކަްތ ކުރަންޖެހޭ ވަގުތަކީ މިއީ. ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތަކީ ވަަރްށ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަ

ތުއްތު ކުދިންަނށް ޚާއްޞަޮކށް ޕްރީ ސްކޫލް ދައުރުގައި އެކުދިންނަކީ ޢިލްމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު 

ނޑުމެންގެ އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންތައްތައް ަތރުބިއްޔުަތ ކުރެވޭ ކުދި ބަޔަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިސްލާމްދީނުގެ އެކިއެކި . މުސްތަޤުބަލް އެބަ އުޖާލާވޭ މިއަދު ވެސް މި ސަރުާކރުން މިދަނީ އަޅުގަ

މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިސާލަކަްށ . ތައް ކުރަމުންކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތް 

ނޑުމެން މިހާރު މި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަކާ ދިމާއްަށ މިދަނީ  އަދި ޚާއްޞަކޮށް . ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަށުްފށުގައި ކިޔަވައިދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަ އް ވެސް މި ސަރުކާރުްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަރަބި ތަޢުލީމު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢަކަްށ . މިދަނީ މިހާރު ަހމަޖައްސަވަމުން އެހެންވީމާ، ދީނީގޮތުން ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން . ހެދުމަށް ޓަކައި މި ސަުރކާރުން އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގައި އަޅުގަ

ހަމަ އެއާއެކު އެއްވެސް . ދަރިންނަށް މިކަންތައްތައް އުނގަނެވޭނެ ގޮތް މިއޮތީ ހަމަޖެހިފައި، މިއޮތީއެންމެ ކުޑަ ޅަ

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ . ަތާފތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ 

އުޅޭ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ ނިކަމިެތ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ރަށްފުށުގައި ދިރި

އާބާދީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މި އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ތަފާުތކުރުމެްއ 

ނޑުމެން ކުޑަކުޑަ ޢާއިލާަތކުގައި. ނެތި ދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަން އެބަ ޖެހޭ   200މިސާލަކަށް  އަޅުގަ

މީހުންގެ ރަށްތަކުަގއި އެމީހުންގެ އެކުދިން ޙަޤީޤަތުގައި އައީކީ އެކުދިންގެ  500މީހުންގެ ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ 

. ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގެ ޒިންމާތަކެއް އެބަ އޮވޭ . މައްސަލައެއް ނޫން އެއީކީ

ހަމަ އެއާއެކު . އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އާބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް

  ...ރަްށުފށުގައި މަނިކުފާނަށް ވެްސ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ވާ ކޮންމެ ފަހަރަުކ ރިޔާސަަތށް މުާޚތަުބ ކުރައްވާ ގޮތް އޮންނާނެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ރިޔާސަަތށް މުޚާތަބު ކުރައް

ވަރަށް ގިނައިން ތި ވިދާޅުވަީނ މަނިކުފާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުުނވެ ރިޔާސަތަށް މުޚާތަބުކުރައްވާނަމަ ރިޔާސަތާ މުޚާތަބުވާ 

  .ގަޮތށް ވިދާޅުވުމަށް ދަންނަވަން

  

  :ހަކަދެއްކެވުންވާ ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި
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ނޑުމެން ިމ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަްށުފށްތަކުގައި މިސާލަކްަށ އަޅުގަ

ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޢިލްމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ ކަންތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާިހނދު ޚާއްޞަކޮށް މި ޕްރީ 

ވާ ކުޅިވަރާއި މުނިފިޫހފިލުވުމުގެ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ޙަޤަީޤުތގައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންންަށ ބޭނުން

އެހެންވީމާ، މި ރަށްތަކުގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނެތް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި

ރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ގާއިމުކޮްށދިނުމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުގެ ސަބަބުން ވަ

ނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލާނެ ަކމެއް  އެހެންވީމާ، މި ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި ވުޖޫދަށް އަުއމާއެކުގައި އަޅުގަ

ޕްރީ ސްކޫލްގެ . ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކަންތައްތައް ވެސް ޙައްލުވެގެން މި ދިޔައީ . މިކަންތައްތައް ޙައްލުވެގެން މި ދިޔައީ 

ނޑުމެން އޯގާތެރިކަން ދޭން އެބަ ދަރިވަ ރުންނާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޕްރީ ްސކޫލް ޓީޗަރުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅާލުމާއި އަޅުގަ

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މިކަން . އެތަނަށް ބޭުނންވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކާއި އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޖެހޭ

ނޑުމެންނަށް މިަކންަތއްތައް ޙައްލުވެގެން މި ދިޔައީ  ލާޒިމުވެގެން ދިޔައީމަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ އެއާއެކު . އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ވެގެންދާހިނދު ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާތަކެއް ވެސް 

ނޑައެޅިފައި އެބަވޭ  އް އޮތް ފަދައިން ބެލެނިވެރިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ، ހަމައެކަނި ޓީޗަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާތަކެ. ކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއަދު މަދުން ނަމަވެސް އެބަ ތިބި ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވަްނ . ޒިންމާތަކެއް ވެސް އެބަ އޮތް

އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ެއކަންތައްތައް ލާޒިމުވެގެން . ކުދިން ނުފޮނުވާ ތިބި ބެލެނިވެރިން ވެސް އެބަ ތިބި

ނޑުމެން ޮކންމެހެން އެކުދިންނަށް އުނގަންނައިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ތުަޢލީމާއި އަދި މެދުމަދަރުސީ . ބަ ދޭ އެ އަޅުގަ

ތަޢުލީމާއި އަދި ޘާނަވީ ތަުޢލީމު ފޯރުކޮށްިދނުމަކީ ސަރުާކރުން ހިލޭ ފޯރުޮކށްދިނެއް ކަމަކު ބެލެނިވެރިންގެ ވެސް 

ވީމާ، އޭގެ ސަބަބުން ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަންތައް ވެްސ އެހެން. ޒިންމާތަކެއް އޮވެގެން އެކަންތައް ކުރެވެނީ

އޭގެ . އެހެންވީމާ، ކުރުގަޮތކްަށ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. ޙައްލުވެގެން ދިޔައީ

ނޑުމެ ން ކުދިންގެ ހިތުގައި ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުުރމެއް ނެތި . ލޯބިޖެއްސުމަށް ޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ހިނގައިދާނެ . އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ހަމަ . މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާތަކެއް ކަ

ކު އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި މިކަންތައްތައް ކުުރމަށް ޓަކައި ަތާފތު އެކިއެކި ވަޞީލްަތތަކާއި ޓީޗަރުންނާއި އެއާއެ

ސްކޫލްތަކްަށ ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޚިދުމަތަްތކާއި ކުޅިވަރާއި 

ނޑުމެންނަށް މި . އް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެމުނިފޫހިފިލުވޭނެ ގޮތްތަކާއި ިމކަންތަްއތަ އެހެންވީމާ، މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތް، ޚާއްޞަކޮށް ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވި ހުރި މި ޕްރީ ސްކޫލްަތަކށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނެ ރައްޔިތުންނަށް ިހްތހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާ. އަޅާލުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ 
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   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށިއަޅުގަ

  .ށްޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑުމެންންަށ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްަހމަޖެހުމެއް ލިބިގެން އައި މިތާނގައި މި ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަ

ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ވަކި އުމުރެއް ނެތި ދުނިޔެ އުފަންވީއްސުރެ ކުރެވެމުންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން 

އަދި ދާދަިފހުން އެގަޮތށް ބިލެއް މިތާނގައި ފަރުމާުކރެވި ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ަރއީސް އޮފީހާ ހަމަައްށ ވެސް . އައީތީ

އެކަމަކު އެނބުރި މިކޮޅަށް އައިއްސަ ދެން މި ބިލު އިތުރަށް އިޞްލާޙު ކުެރވިގެން މިހާރު މި އައިސްފައި . ފޮނުއްވުނު

ނޑަށް މި ފެންނަނީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރައްވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޕްރީ  އޮތް ގޮތުން އަޅުގަ

އިން ފެއްޓިގެން  1ހަމަ ގްރޭޑް . ސްކޫލްގެ ކަންތަކުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން ބޮލުގައި ނާޅުއްވާ ދޫކޮށްލާވާތަން އިނގޭތޯ

ނޑަށް މާނަކުރެވިފައި އާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުން ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މީގެން ސިފަކުރެވިފަ 10 ިއ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކަމެއް، ކިޔެވުމުގެ ފުރަތަމަ ބިންގަލަކީ ޕްރީ . މިއޮންނަނީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން އިނގޭތޯ އަޅުގަ

ނޑު ނުދެކެން . ސްކޫލުން އެޅޭ ބިންގަލޭ އެހެންވީމާ، ފުރަަތމަ ބިންގާ ވަރުގަދަކޮށް ރަނގަޅުކުރެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަ

. ތަޤްބަލެއް ކުއްޖާއަށް ހޯދޭފަދަ ރަނގަޅު ތުަޢލީމީ ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި ކުއްޖާ ބިނާކުރެވިދާނެ ކަމަކަށްރަނގަޅު މުސް

ނޑު މި އެދެނީ މިހާރު މި ކުރެވެމުންދާ ބަޙުސް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ ވެސް ސާފުވާގޮތްަށ ޕްރީ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް ވަކާލާތު އަދި . ސްކޫލް މީގައި ހިމެނިފައި ނެތް ކަމަށް ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް  ކުަރމުން އައީއަޅުގަ

ކުރާ ހުިރހާ ޚަރަދެއް އަދި އެކުދިން އަދި މުޅި ފޫހިފިލުވުަމށް ުކޅޭނެ ތަންތަނާއި ހުރިާހ އެއްޗެހި ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ހެންވީމާ، މިހާރު މިއަންނަ ގޮތުން އެ. ހިމެނިގެން އަންނާނެ ޤާނޫނެއް ނުކުތުމުގެ ބަޙުްސަތކެއް މާިތ ކުރެވިގެން ދިޔައީ 

ހިނގަމުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެކަން . ވެއްޖެއްޔާމުން މި ފެންނަނީ ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ޚިދުމަތް އުނިވެގެންދާތަން

ކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އޮންނަ ބަޖެޓަކުން ސަލާމް ޖަހާލީމާ އެކިއެކި އުތް ގަޮތކީ މިާހަތނަށް ވެސް އެޑިއައިސްފައި އޮ

. ދެއްވާ އެތިކޮޅު ދެއްވަމުން އައީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޓަކައިއެކޫލަށް އެކި ވަރަށް އެިކ ފަހަރު ސް

ނޑައަޅުއްވާފައި  2015ވެސް އެބައޮވޭ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި  އެހެންވީމާ، މިހާރު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަ. ބޮޑު ބައެއް ވެސް ޕްރީ ސްކޫްލަތކަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައި އޮްތ  ނީ އޮންނާނޭ މިހާރުއޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ވަކިން ފެންނާނެ ގަޮތށް މި . މިންގަނޑެއް މިނިސްޓްރީގައި  ނޑު ހަމަ ޕްރީ ސްކޫލްތަަކށް ކަ އެ މިންގަ

މަދުރަސާއަކަށް އަދި އެ އޭރަށް އެ ރަށެއްގެ އެ  .ކަމެކޭގައި އޮތުމަކީ އެއީ ބޭނުންތެރިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 2015

ރަށެއްގެ އެ މަދުރަސާ އަށް ފޮނުވާ ކުދީންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އެ ކުދީންނަްށ ަޓކައި ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ 
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ނޑައެޅިގެން ފެންނަން އޮންނާނޭ ސަލާމް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . ނަމަވެސްވީ ނުޖެހި ކަމުގައިމިންގަނޑެއް ކަ

  . އްވި ފުރުޞަތަށްޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ްށ ޤާނޫނަބޭެހ  ރައްކާތެިރކުރުމާކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  ،91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެްނބަރު

ދެއްކެވުމަްށ  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޖްތިމީާޢ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ާވހަަކފުޅު 

ވަނަ  75ގަވާއިދުގެ . ފުރުަޞތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ

 ،91/9ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) ށ(ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ  3ގެ ) ހ(މާއްދާގެ 

. ވަނަ ކިޔުން އިއްވަން  3ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ޤާނޫނަ ބެހޭ  ރުމާރައްކާތެިރކުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

ނޑުމެން ބައެއްގެ ދަށު 6ޖެންޑާ އައިޓަމް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އެ  ސްކޮށް މި ޙުން މިއަދު އަޅުގަ

މަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އުގެންދި ށް އަމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރިޕޯޓަށް 4ނިންމީ 

މިވަގުތު ވެސް ކޮމިޓަީތކުގެ ގިނަ . ބުރަ މަސައްކަަތށް ވަރްަށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން

މަސައްކްަތތައް ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަޮކށް ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުން ކުރަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ުޝކުރު 

  . ން ދަންނަވަ

  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . 7

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގައި މި ގޮްސފައިވާ ކަންކަމްަށ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަށް  - 7.1

ނޑާލަނީ އަ. ރިޕޯޓްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ  ނޑު މި ވަގުތު މި މެދުކަ ގައި ވޯޓުގެ މަސައްކަތަްށ 1:30ޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި . ށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަންއަވެސް ކުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ އަނެއްކާ

  . މެންބަރުން 

  

  ]އަށް 13:31އިން  12:12: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

  

  )މަސީޙް މުަޙއްމަދުهللا ޖިީލުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަރި(
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު . ށް ގެންދަންކަމަށްއަ ންފަޅީގެ ވޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިވަނަ ދަ 3މިއަދުގެ  .ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

ވަނަ  85އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77ވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ. ކޮމިޓީއަކަށް އައި ބަދަލެއް ދަންނަވާލާނަން 

ބެހޭ ކޮމޓީގައި  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ަކންތައަްތކާ .އަށް ހަުށހަުޅއްވާފައިވާ، މަޢާުފކުރައްވާ) ނ(މާއްދާގެ 

ހޯރަުފީށ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް

އޭގެ .ޑީ .މަދު އިސްމާޢީލް ހަމަޖެއްސަވައި ދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން އެމް އްމެންބަރު މުޙަ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . މަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފައިވޭ ލަރޕާ

 29އެސްއަކުން .އެމް .ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް  ހުގައިގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީ

ގައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ގައި އަންާގފަ 2014ނޮވެމްބަރު 

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި މަ. ގޮތުގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާން ކުރަން

  .މަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންއްޙުސައިން މުޙަ

  

  )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  

  :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންއްމުޙަ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

ވަނަ މާއްދާގެ  105އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނަގަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބެހޭ  އެ މާއްދާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމާ. ގެ ދަށުން)ށ(

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އިހަކަށް ރެއަކު ވަީނ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ . މާއްދާއެއް 

އޭގެ ކުރިން . ފުދޭވަރެއްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލައެއް . ދީފައި އެއްމަލާހަމަދު މުބީނަށް ވެސް ޙްޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަ

ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު އިލްާޙމަށް ވެސް ވޭ ހަމަލައެއް  ،މަށް ވެސް ވޭ ޙާން ޕާޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރު އިލްއަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑު ދެން . ންބަރުން ވެސް އެބަ ތިއްބަވާދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުގައި އެހެން ވަރަށް ގިނަ މެ. ދީފައި

ކަމަކު އެ. ހެނެއްމުބީނަށް ދެއްވި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރިކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އަޙްމަދު ހިތާމަ

އި އެހެންވީމާ، އިމްތިޔާޒް ޤާނޫނާ . އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މަނިުކފާނު އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަްއ އަޅުއްވާނެކަން

ޤާނޫނުއަސާސީގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ މީހުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި 

މަނިކުފާނު އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތައް ސާފުކޮށްދެއްވުމަްށ  އިމެދުީތވެ މިކަމާ ހިތާމަކޮށް މިކަމާސަލާމަތީ ބާރުަތކުން ނުލިބޭ

ނޑު ނި   . ޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގީގޮވާލަމުން އަޅުގަ
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ދެ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްާލނަން އިމައްސަލައިގަ  ގޮތުން އެއީ ފުަރތަމަ ނުކުތާއަކީ މަޖިލީުހގެ ގަވާއިދު ބުނާ. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހެން . ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތޭ ދެވަނަ ނުކުތާގައި އަޅުގަ

ވިޔަސް އެ ފުރުޞަތުގައި ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ާފހަގަކުރެއްވީ އެއީ މި މަޖިލީސް ވެސް  އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ކަމަށް

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންކަމުގައިވާތީވެ އެ ލައެއްވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަ އެންމެ ފުރަތަމަ . ކަމުގައި އަޅުގަ

ކަމަކަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް މި ދާދި އިހަކަށްދުވަހު މި ދެވުނު ހަމަލާ އެންމެ 

ނޑު ކުށްވެރިއެންމެ ހަރުކަށި ޢި ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . ކުރަންބާާރތުން އަޅުގަ އަދި އެއާ އެއްކޮށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ހިސާބުން ފެިށގެން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ނޑު މިދަނީ ކުރަމުންނޭ ނޑު ދަންނަވާ . ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅުގަ ލާން އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ސަލާމަތީ ޚިދުަމތްތަކުްނ ވެސް  ބޭނުންވަނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ

ނޑުމެންނަށް އަންގަވާލައްވަނިއުސެކި ރިޓީ ލިބުމުގެ އުކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ސެކިރީޓީ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުުޅން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ފަށައިގަނެވޭއިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހި ަހމަޖެ ނެކަމުގެ ހެމުންގޮސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާދަމާ އަޅުގަ

ނޑަ ަޓކައި  ވެްސ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވާހަކަ އެހެންވީމާ، އެ .ށް ވަީނ ލިބިފައޭޔަޤީންކަން އަޅުގަ

ވާތީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިކަން ދޫބުންނަށްދި ރައްޔިތުންގެ މަންޓަކައި އަ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަތުމަށް 

ނޑު މި ފުރުަޞތުގައި މި ދަންނަވާލީ  ާވީތ އެކަމަށްއެނގިވަޑައިގެންފައި އޮތުން ބޭނުންތެރިކަމެއް  ވަރަށް . ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަ ؛ވޯޓަށް އުެހމަށް ހުރި ކަްނކަމަށް  7މިއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ލައެއްގައި އަޅުގަ

  . ށްމަމިހާރު ފުރުަޞތު މިއަރުވަނީ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީ

  

  )މައްސަލަ ނިޒާމީ(

  

  :ވާހަކަދެއްކެުވން އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ދަންނަވާލަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ތެރި ރައީސް ޢިއްޒަތް! އާދެ ން ބޭނުން ވަރަށް ކުރުޮކްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަހމަޖައްސައި ނުދެވިގެން  ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ސަރުކާރުން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ . އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބެމުން

އާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ  މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ ލިބުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީންޖެހޭ ޙިށް ދޭމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަ
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ނޑު  ނޑު ވެސް ޑިފެންސް . އެޅީ  ފިޔަވަޅު މިމި ކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް އިޙުތިާޖޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ އެއީ އަޅުގަ

ނޑުގެ އަ ނޑަށް އަޅުގަ އި ރައްކާތެރިކަމަށް ވެސްމިއްލަ ސަލާމަތާމިނިސްޓަރަށާއި މަނިކުފާަންށ ވެސް ލިޔުނިން އަޅުގަ

 ކު އެކަމަ . ވެސް ހަމަނުޖެހި މިދިޔައީ  އެހެންނަމަވެސް އަދި މިއަދާ ހަމައަށް. އެކި ތްރެްޓތައް އައިސްފައިވާތީއެކި

ން އަޅުގަނޑުމެން ދެ. މަނިކުފާނު މިހާރު ދެންމެއަކު ތި އިޢުލާން ކުރެއްވީ ހަމަޖެހި އަދި ނޫނީ މާދަމާ ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް

. ދެއްވާކަމަށް ވިދާުޅވެ އެކަން ކޮށްދެއްވާތީސައްކަތް ކޮށްވަރަށް ޝުލުރުވެރިވަން އެކަމާމެދު މަނިކުފާނު މ

ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިހާރު. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ހަމަނުޖެހިގެންދާ ދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރިސްކެއް

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެސް ކުޑަހުވަދޫ އި ވަނަ މަޖިލީހުގަ 18އަދި އޭގެ ކުރީގައި . ކޮށްލާފަމެންބަރަކު ވަނީ އަވަހާރަ

. ބޭފުޅުންނަށް އެބަހުރި ހަމަލާ ދީފައިބޭވެސް  އަދި އެނޫން . މިރަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަލާ ީދފައިމެންބަރު ޢާ

ނޑުމެން ބޭފަުޅކު އަނެއްކާ ނައްތާލީމަތޯއޭ ދެން މިކަމްަށ  ،ލާ ނޫނީ މަރާރަޮކށްވެސް އަވަހާ އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީއެހެން ނަހައްދަވާށޭ އަޅު. އަޅުގަނޑުމެން ސެކިއުރިޓީ ބޭނުންވާނީ  އަސާސީން އެއީ ޤާނޫނު. ގަ

 އިނގޭތޯ އޭގައި  އޭގެ ސަބަބެއް ނެތް. ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަންއިރު އެކަންހިނގާޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް  ކަމެއް  ލާޒިމުކުރާ

ނޑު. ދައްކާކަށް   .ާފހަގަކޮށްލީ މި ވެސް އެހެންވީމާ، އެކަން ކޮށްދެއްވާށޭ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

   

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ފުރުޞަތުގެ ދަށުްނ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ކަމަކަށް  ފާހަގަކުަރއްވާފައި ނެތީމަ ދެން އިތުރަްށ އަޅުގަނޑު އެކަމުގައި ދަންނަވާނެ އެއްޗެއް އޮތްނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

ނޑު މިހާރު . އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މި ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި އަޅުގަ

  . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް

  

  )މައްސަލަ ނިޒާމީ(

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑު މަނިކުފާނު ތިވިދާޅުވި ވާހަަކއި. ޢިއްޒަތްެތރި ރަީއސް، މަނިކުފާނު  އަނެއްކާ  .ވަރަްށ ކަންބޮޑުވެއްޖެވެސް ގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ގައިގަ ޖަހާ ވާހަކަ ކޯއްޗެއް، އެއީ އަނެއްކާ . ވެސް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ަހމަ ޖަހަމުން ޖަހަމުން އަޅުގަ

ނޑަށް އޮޅުން ނުފިލާތީވެ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންތަްއ އެއްއަޅުގަނޑުމެން ގައިގަ ޖަހާ ވާހަކަ ކޮންބަޔަކު ތޯ އަޅުގަ

  . ނެގީ  ބޮޑުވެގެން މި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނުކުތާއާ  ސަލައެއްގެ ފުރުޞަތުގައި ނެންގެވިނާޝިދު ނިޒާމީ މައް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު

ބަހުން ވެސް ވަރަށް  އިމަލާކައަކީ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަ ދައްކާ ވާހަ އަޅުގަނޑުމެން މި  .ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަން 

ނޑުމެން ދެކެންޖެހޭނެ ވެްސ  ތުންން ވާހަަކ ދައްކާ ގޮމެއަޅުގަނޑު. ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިއްލައަށް ވެސް އިޙްސާސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅު ވެސް  ވާންޖެހޭނެ އަޑުއައްސަވާ ބޭފުޅުންނަށްގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ސީރިއަސްއިޙްސާސް ކުރުމުގެ މަތީގައިކަން މައްސަލައެއްގެ ކަންކަން ފާހަގަ  ވާންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެގޮތުގެ  ރި ހުރިހާ މެންބަރުންއެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވެސް އަޅުގަ

ނޑު އު ވަޑައިގަންނަވާނެކަުފޅު ދެއްކެވުމުގައި ސަމާލުވެމަތީން ވާހަ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި . ންމީދު ކުރަންަކމަށް އަޅުގަ

  . މިރަށްބަރު އަޙްމަދު ޢާއްޒަތްތެރި މެންއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

  

  )މައްސަލަ ނިޒާމީ(

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނެގީ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް  ބެހޭ މައްސަލައެއް މި  އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތެްތރި ރައީސް! އާދެ

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން  ތި ޓަކައި މެންބަރުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ޯހދައިދިނުމަށް އަދި . ކޮށްެދއްވާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

ކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަަމށް ވިދާޅުވެފައިވާތީެވ ހަމަ އެއާއެކު ވިދާޅުވި ބަހެއްގައި ބޭނުންފުޅުވާ ފަރްާތތަކަްށ އެ

ނޑު  މަށް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއަމީންޢާއް ގެ ސެކިއުރިޓީ ވެްސ އަޅުގަ

ނޑާލާފައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ހަމަޖެއްސޭނެ ކަަހލަ ގޮތަކަށް ދޭހަވާގޮތަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއާ  ކަ

ނޑު ބޭނުމޭ ނޑު ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ އަޅުގަ ނޑަކަށް ުނލިބޭ އެއްއަދި. ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ   .އަޅުގަ

  

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިނިޒާ އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވާނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ  މީ މައްސަލައެއްގައި އަޅުގަ

  . ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް
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  )މައްސަލަ ނިޒާމީ(

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  105އިރުގައި ތަޅުމުގެ ވޯޓު ގަޑިއަށް ސަމާލުވާމަޖިލީހުގެ . އީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން . ދަށުން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވީ ހަމަ ރަނގަޅު އިޝޫއެއް ކަމަށް އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ  85މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ . ރައީސަށް ރޫލިންގ ދެއްވެވެން އޮތްގޮތަށް ރައީސް ރޫިލންގ ދެއްވަވާނީ 

އަޅުގަނޑު ހަމަ . މެއް ކަ ްށ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މަކީ ާޤނޫނުއަސާސީން ހަމަ މުތުލަޤަރައްކާތެރިކަ އިސަލާމަތާ

ނޑުމެންގެހަރުަކށި ޢިބާރާތުން ކުްށވެރި ން އަދި އެނޫ . ދިން ހަމަލާ ށް މިޢިއްޒްަތެތރި މެންބަރު މުބީނަ ުކރަން އަޅުގަ

ޓީގެ ކުރަމުން އެކަންތައް ވީހާ އަވަސް ކޮށްިދނުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާށް ވެސް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިމެންބަރުންނަ

ނޑުމެން ޕާރލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ހަމަ އެންމެ  ނޑު ޢިއްޒްަތެތރި ރައީސަށް މެންބަރުންގެ ނަމުގައި  ފަރާތުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުއަދި ކަމާބެހޭ . އިލްތިމާސް ކުރަން  މިނިޓު ކުރިން  5މިތަަންށ ވަނުމުގެ  ހަކަ ދެއްކިންވެސް ވާ ފަާރްތަތކާ އަޅުގަ

އްލުވެގެން ދެން މިކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޙައެހެންވީމާ، ހަމަ އަޅުގަނޑު އާދޭހާއެކު އެ. ވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ 

ންމު ހިތިއްބެވި ޤައުމަށް ވަރަށް މު އެބަ  ތަޅުމުގައި މި ވެސް  މިދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު

އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަުގތު ދެއްވައި އަވަހަށް ވޯޓަށް ވަޑައިގެން . މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވި ބޭބޭފުޅުން

  . ޝުކުރިއްޔާ . ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން 

  

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޞަތުގައި ދެންމެ ނިކު ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ފުރުމަންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތިރ މެ

ނޑު އިތުަރށް އޭގައި ވަކި އެއްޗެއް ދަންނަވަން  ނޑައެޅިގެން ނެތީމާ އަޅުގަ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ފާހަގަުކރައްވާފައި ކަ

ނޑު ނުދެކެން އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދަްށ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި ދާންދޫ ދާ. ޖެހޭކަމަކަށް އަޅުގަ

  .ފުރުަޞތު އަރުވަން

   

  )މައްސަލަ ނިޒާމީ(

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އަސްޢަދު އަޙުމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ
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ނޑު ބަލިވެގެންނޭ .ޑީ .އަޅުގަނޑު ސޯސަން މަގުން ދަނިކޮށް އޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޭ އަށް އަޅުގަ

ރުފިޔާ  26000 ގަޑިއިރު ހަމަނުވަނީސް 24ގޮސް ފައި ވައްދާފައި ނަގަމުން ނަގަމުން ނަގަމުން ނަގަމުން ކިޔާ

އެހެންވީމާ، ޖަހަމުން ޖަހަމުން ޖަހަމުން ގޮސް . ދައްކަނީ ވާހަކަ މި ނެގީމާ ނެގި. އަޅުގަނޑު އަތުން ނަގައިފި

  . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ނިމޭނެ  އެކަންތައް

  

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ދެންމެ ނިޒާމީ 

 އެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ހަގައެއް ނުކުރެވުނުްށ ފާކަޑަނއަޅުގަ އްވާކަމަކަށެމައްސަލައެއް ފާހަގަކުރައްވާފައި

ވޯޓަށް . 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ކުރިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝު. ކަމުގައި ދަންނަވަން  އިތުރަށް ދަންނަވާނެ އެއްޗެއް ނެތް

ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް . އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަްށ ވޯޓަށް އެހުން

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން . 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ) ފަހުވަގުތުކޮޅަކަށް . (އިދާރީމޭޒުގައި ދަންނަވަން 

ްށ ދަންނަވާލަން ކަވޯޓަ 6މިއަދު  މި އައިޓަމްގެ ދަށުން. ނިންމާ ހިސާބްަށ ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަްށ ވޯޓަްށ އެއްސެވުން

ނޑު ދަންނަވާލާނަންދެއްވު ލަވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. އެބަޖެހޭ ! އާދެ. މަށް އަޅުގަ

ވަނަ  85އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77 ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު. ކަމަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން

ޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ ކުރެއްވުމަށްަފހު ޢާންމުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާއަށް ހަުށހަޅު) ނ(މާއްދާގެ 

މިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން ކޮ

  . އެދެން 

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [

  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

     :ހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު

    :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

  

  85        :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

  69        :ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހާޒިރުވެ
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  52        :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  15        :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  00  : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

      67         :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  34            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  67                 :ޖުމްލަ

  ފާސް                    :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހާޟި. 85ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމް. ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާމި 

ެދއްވި  ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު. 52ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ފެންނަ ކަަމށް ވޯޓު. 69ދު؛ މެންބަރުންގެ އަދަ 

ވޯޓުގައި . ދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު. 15މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެްނކަމުން  .67ޖުމްލަ؛ . 34ންވާ އަދަދު؛ ފާސްވުމަށް ބޭނު. 67ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްވާފަިއވާ އަށް ހަުށހަޅު) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  85އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް މަޖިލީުހން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމުއިޞްލާޙުތައް ދިރާސާ

  . ފާސްވެއްޖެ

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ްށ ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒްަތތެރި މުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަކުށްވެރިން ބަދަލުކުރު. ން ކަމަށްދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަ

  . ދެއްވުން އެދެން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [

  :ތީޖާވޯޓުގެ ނަ

     :ހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު

    :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު
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  85        :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

  69        :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  58        :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  00        :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  10  : ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދުވަކި ގޮތަކަ 

      58         :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  30            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  58                 :ޖުމްލަ

  ފާސް                    :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ . 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ . ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ވަކި . ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓު ދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. 58ފެންނަ ކަމްަށ ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 69އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި . 10މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯުޓ ދެއްވި 

އެހެްނކަމުން، ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު  .58ޖުމްލަ؛ . 30ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  .ާފސްވެއްޖެ  ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެ ބިލު ކޮމިޓީން . މާލިއްޔަތު ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ! ދެން މިއޮތީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން އާދެ

ގައި ދެ ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ އިޞްލާޙަށް ފުރުަޞތު އަރުވައި ފޮނުވުނު މަރުޙަލާ

ނޑު އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު . އިޞްލާޙެއް ލިބިފައިވަނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

  . އިއްވަވައިދެއްވުމަށް

  

  

  :އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހަުށހަޅުއްވައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ

ގެ  5. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ބިލުގެ . އަނާރާ ނަޢީމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު 
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ދަރަނި ނަގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމުާތ އެ ) ނ(މި މާއްދާގެ  -)ބ(

އަދި މި މަޢުލޫމާުތ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް މިނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެ އެވެ 45ގާތާ ދަރަނި ނަ

  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަންވާނެ އެވެ 

  

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކްަށ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން ދެންމެ އެ އިއްވެވި އިޞްލާޙާއިމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [

  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 .މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު     :ހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު

  .މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް         :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

  

  85        :ރުންގެ އަދަދުމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

  69        :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  23        :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  42        :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  02  : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

      65         :ރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދުވޯޓުގައި ބައިވެ

  33            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  65                 :ޖުމްލަ

  ފާހެއްނުވި                  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިގެން ތިއްބެވި ހާޟިރުވެވަޑަ . 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ެދއްވި . 23ފެންނަ ކަަމށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ވޯޓުގައި . 02ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .65ޖުމްލަ؛ . 33ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

  . އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފަިއވާ އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހުށަެހޅި. ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް 4

  . އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން މި އިޞްލާޙު އިއްވަވައިދެއްވުމަށް. ވަކި އިޞްލާޙެއް 

  

  

  :އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހަުށހަޅުއްވައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ  10. ގެ ފަހަަތށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  10. ކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙުއަނާރާ ނަޢީމް ތާއީދު

ގެ ަދށުން ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މީހަަކށް ނުވަތަ ފަރަާތކަށް ފައިސާގެ ) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްދާގެ ). ރ(މާއްދާގެ 

ގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ) ށ(އިސާއަކީ މި މާއްދާގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަ 45އެހީއެއް ދީފިނަމަ އެ ފައިސާ ޭދތާ 

އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދީފައިވާ ފައިސާއެއް ކަން އިނގޭނެ ތަފްޞީލުަތާކއިއެކު މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންގެ 

  . މި މަޢުލޫމާތު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަންވާނެ އެވެ . މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ 

  

  

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

   .ގޮތަކްަށ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން  ދެންމެ އެ އިއްވެވި އިޞްލާޙާއިމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [

  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 .މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު     :ހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު

    .މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް         :މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވި
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  85        :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

  69        :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  25        :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  40        :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  01  : ތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދުވަކި ގޮ

      65         :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  33            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  65                 :ޖުމްލަ

  ފާހެއްނުވޭ                 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހާޟިރުވެވަޑައިގެން . 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ މި ދަންނަވާލަނީ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓ . 25ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 69ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 01ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓު ދޭން ބޭ. 40ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .65ޖުމްލަ؛ . 33ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 65ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  . އެހެްނކަމުން، އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ، 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު . ކަމަށް ވަނަ ވޯޓަށް ދަްނނަވާލަން 5މިއަދުގެ 

ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާއި މެދު ޢިއްޒްަތތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަަކްށ 

  . ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން 

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [

    :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

     :ވި މެންބަރުހުށަެހޅުއް

    :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު
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  85        :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

  69        :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  41        :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  25        :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  01  : ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދުވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

      66         :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  34            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  66                 :ޖުމްލަ

  ފާސް                 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހާޟިރުވެވަޑައިގެން . 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓ . 41ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 69ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 01މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓު ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި. 25ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 66ޖުމްލަ؛ . 34ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 66ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ، 2006/3އެހެްނކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .ހުން ާފސްވެއްޖެ ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ، 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު . ވަނަ ވޯޓު އަދި އެންމަެފހު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް 6މިއަދުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި  ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫންަށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ާފސްކުރުމާއި މެދު 

  .މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން

  

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [
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  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

     :ހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު

    :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

  

  85        :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

  69        :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  67        :ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު ފެންނަ

  00        :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  00  : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

      67         :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  34            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  67                 :ޖުމްލަ

  ފާސް                 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހާޟިރުވެވަޑައިގެން . 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓ . 67ގެ އަދަދު؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުން . 69ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި . ވަކި ގަޮތކަށް ވޯޓު ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް

އެހެްނކަމުން،  .67ޖުމްލަ؛ . 34ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 67ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ، 91/9ންބަރު ޤާނޫނު ނަ

  . ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުގައި ބަިއވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިއަދު ވެސް ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި  މަސައްކަތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި އަޅުގަ

ބަޖެޓުގެ ޢަމަލިއްޔަތު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ވަރަށް ޝާމިލު ގޮތެއްގައި ކަމުގައި އަޅުގަނޑު . ޤަބޫލުކުރަން

އަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުގެ ރިޕޯޓު ލިބި ބަޖެޓުގައި ޢަމިއްލަޔަތުގެ ދެން އޮތްބައި ކުރި. ޤަބޫލުކުރަން

އެގޮތުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބަޖެޓު ރިޕޯޓު ހުށެަހޅުމާއި ބަޙުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށޭނެ . މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ
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ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވި . ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން  މިފަހަރު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން  މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްަކްތ . ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން  2ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ . ވެސް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމުގައި އަޅުގަ

  . ގައި  9:00ހެނދުނު ވާ އަންގާރަ ދުވަހު  2014ޑިސެމްބަރ 

  

  .ނިމުނީ  މަޖިލިސް. العالمین ربّ  � والحمد
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