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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/3/17އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3އަށް  2112/11/23އިން  2112/11/21ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

މިްއޔާތައް. މި ވަަނ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ަޔއު 12ވަނަ ޖަްލސާ އިން  11ވަނަ ަދއުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން. 

 

 ގުން.ރިޔާސަތުން އަންގާ އެން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ، 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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ަގިއ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  0331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

. 3ޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ސަްބ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި އި 0331. 2އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 

. 3ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12311. މެންދުރުފަހު 3ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11312

 . 2ަގއި ޢާްއމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12311މެންދުރުފަހު 

އް. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތަ -2.2

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ހުޅުޫދ 

ން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  111ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ 

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  111ގަިއ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  2112ންބަރު ނޮވެ 21

ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ކަްނ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

ދަލުަގއި ެއ ކޮިމޓީ އަށް ނައިފަރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޠާރިޤްގެ ބަ

ޝިޔާމް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން 

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 111ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ  2112ނޮވެންބަރު  21ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެ ކަން ާވނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  111އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 ލާންކުރަން.އެގޮތަށް އިޢު

 

 ސުވާލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު.ސު ، 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .ރޑ އެެފއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ ނާޝިދު، އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކޮމަންޑޫ -2.1

 .ރޑ އެފެާއޒް އިސްލާމިކް އޮފް  މިނިސްޓަރ. މި ފުރުޞަތުގައި ސުވާލު ރައްވާ ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާ ކު މުޙައްމަދު

ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މުޙައްމަދު

 ށް ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. ނާޝިދަ އަޙްމަދު މެންބަރުިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ
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 :ވާހަކަދެއްކެުވންޝިދު ނާ ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ޤާނޫނު  މާޔަތްކުރުމުގެހި އެއްަބއިވަންަތަކން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. ދީނީ

 ނަމާދުގެަތއް އިމިސްކިތްތަކާ ހުރިހާ ާރއްޖޭގެ ުދވަހު ތަޞްދީޤުކުރެވި، ވަނަ 2112 އޭޕްރީލް 13 އިޞްލާޙުކޮށް

 ށާފައިވާއިުރ،ފަ ޢަމަލުކުރަން އިޞްލާޙަށް  މި ފަހުން މަސްުދވަސް 3 ގެނެވި، ޭއގެ ދަށަށް މިނިސްޓްރީ އިސްލާމިކު

 ޓަކައި  ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ބައިަބިއވުންތައް  ިދވެހީންގެ ެތރޭގައި ދީނީ ެއއްބަިއވަންަތކަން އާލާކޮށް، ދީނީ ރާއްޖޭގެ

 ؟ތޯކޮަބއި ފިަޔވަޅުތަަކކީ އަޅާފަިއވާ ތިޔަ މިނިސްޓްރީން  މިހާތަނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

 بهاصحأو آله وعلى ،دمحم   نانبي   على الموالس   الةوالص   ،العالمين رب   هلل الحمد ،حيمالر   حمنالر   هللا بسم 

ރައީްސ، ގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި އްޔިތުން ރަ  .بعد أما ، الد ين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن ،أجمعين

ންބަރު ވަބަރަކާތުހޫ. ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެهللا މަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ައްއސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙް

ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް  ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދިއްވީތީ ކުރެްއވި ުސވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް ފުރުޞަތުދެ

 ނާޝިދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޙްމަދުމު ސުވާލެއް ކުެރއްވީީތވެ އެ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މިފަދަ މުހިއް

ޙުގެނެިވ، ނީ ެއއްބަިއަވންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ދީ

ށް ދަނީ ކުރިއަ ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީން މިތަޞްދީޤު

ގެންދަމުން. އަދި މިސްކިތްަތކާއި ނަމާދުގެތަަކކީ މިނިސްްޓރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުންނަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމުގައި 

ވެްސ މިސްކިތްތައް ބަލަހައްާޓ ފަރާތަކީ ަކއުންސިލްތައް ކަމުަގއި  މަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއިލާ ،ޤާނޫނުގައި ަބޔާންެވގެންާވއިރު

ތުްނ، . މިގޮކަުމގަިއ ކުިރއަށް ާދނެ ލަފަޔެއް ހޯދާފަ އެުކ ދައުލަުތގެ ބަންާޑ ނާއިުބގެ އަރިހުން ވާނީ މި ބަޔާންެވގެންވުމާ

ކުރުމުގެ ަދއުރު  މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ންުކރުމުގެ މަސަްއކަތްތަކާިއ އިމާމު އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރު ފާޅު 

އަދި  އާްޒގެ ދަުށަގއިކަން އެނގިފަިއވޭ.ށް އޮތް ަތނުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެ އޮންނާނީ ކުރިއަ

ގެ ދަށުްނ ކައުންސިލްތަކު  ިސޓީ ކައުންސިލްަތކުެގ ނުވަތަ ރަށުމުނިސިޕަލް ފަންކްޝަން ކުރިއަްށ ދާނީ މިސްކިތްތަކުެގ 

 ނެތި އިދާރީ އިދާރީ ކަންކަން ރަށު އޮފީސްތަކުެގ އެހީތެރިކަމެއް އިމާމުންގެ ވެސް ދަންނަވަން. ައދި ރަށްރަށުގެ ކަމުގައި

ވަކި  ،ވާތީވެ  ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަކީ މިހާރު ހުރި އުސޫލުތަުކގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީ އަށް ދަތިކަެމއް ުހރި ކަމަކަށް

ދަނީ  މިންކަްނ ބަލަހައްޓަން ރަށްރަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ ކަ ންގެއެކު އިމާމު ްސުވމަކާއުސޫލެްއގެ ދަށުން އެއްބަ

https://www.google.mv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CE4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fvb.alaqsasalafi.com%2Fshowthread.php%3F2756-%25DA%25D2%25E1%25C9-%25C7%25E1%25D5%25CD%25C7%25C8%25C9-%25E6%25C7%25E1%25CA%25C7%25C8%25DA%25ED%25E4-%25E6%25E3%25E4-%25CA%25C8%25DA%25E5%25E3-%25C8%25C5%25CD%25D3%25C7%25E4-%25C5%25E1%25EC-%25ED%25E6%25E3-%25C7%25E1%25CF%25ED%25E4&ei=Q8dyVP_VLIGXuASy9YCoCw&usg=AFQjCNGjwQPLbgYB0ih6P6s639O-LRjzmA&bvm=bv.80185997,d.c2E
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އެކު  ާއއި ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެލް.ޖީ.އޭ ކުރަމުން. މިގޮތުން ރަށްރަށާއި މާމަޝްވަރާ

ުކރުމުގަޔާއި މިްސކިތްތަކާ ުގޅޭ ތްތައް މަރާމާތުމިސްކިއެތައް ބައްދަުލވުންތަެކއް ބޭްއވިފަިއވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި 

 ކުެގ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށްރަށު ކަންކަމުަގއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލާއި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަ

ވަރަށް  ޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުޞަތުގައި ްއވަމުންގެންދަވާ ެއއްބާރުލެްއވުމަށްކައުންސިލްތަކުން ދެ

ރާއްޖޭގެ ދީނީ  .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،އެކު ުޝކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިފަހައްޓައި ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ، އެއްަބއިވަންަތކަން އާލާކޮށް

ގޮތުން ކީރިތި ރުކާރުން ދަނީ ަވރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަމުން. މިގެ ސަޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ޢަބްދު

 ،ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްޤްރުއާންގެ ޢިލްމު ފުޅާކުރުމަށް ޤްރުއާން ހިތު

ން އުނގަންނައިދިނުން ފަދަ ޤްރުއާ  ތަނަވަސްކުރުމާއި ވީިޑއޯ ކޮްނފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އަތޮުޅތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް

ހިތުދަސްކުރާ ން ދާކަން ފާހަގަކުރަން. އަދި ީމގެއިތުރުން ީކރިތި ޤްރުއާށް ގެންމު މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ކުރިއަމުހިއް

 ،ޤީދާ ރައްކާތެރިކޮށްނާުމ ދެއްވުމަކީ ވެސް އިސްާލމީ ޢަދިނުމުގެ އިފަރާތްތަކަށް ޤައުމީ ފެންވަުރގައި ހިްތވަރު

ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. މީގެއިތުރުން ހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޅުްއވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ދެމެ

މު ރައްޔިތުންނާއި ޒުވާނުްނނާއި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިެވރިންނާއި އިސްލާމް މުދައްރިުސންނަށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ޢާއް

އެތައް ފޮތްތަކެއް ދަނީ  ،ދަރުސްތަްއ ޢާއްމުކޮށް ބޭއްވުމުގެ އިތުުރންޖަލްސާތަކާއި ރުކުރުމުގެ ތަފާތު ފޯރަމްތަކާއި އިތު

ކުރުމަށް ޓަކައި ންނަ ފިކުރުތަކުން އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްދެކޮޅަށް އަ ލޭ ބެހެމުން. އަދި އިސްލާމްދީނާހި ،ޝާއިޢުކޮށް

ކީރިތި  އަާށއިصل ى هللا عليه وسل م ރިތި ރަސޫލާ ށާއި ކީهللا ތެޭރގައި މާތްމަސަްއކަތްތަެކއް ވަީނ ކުރެވިފަ. ޭއގެ ގިނަގުނަ

ޓްގައި ާޝއިޢުކުރި ސަފްހާތަކަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތް ާކޓޫނުކުރަހައި ދިވެހި ބަހުން އިންޓަރނެ، ނަށް ފުރައްސާރަކޮށްޤްރުއާ

ޞަތުަގއި ގޮތް ހެދިފައިާވކަން މި ފުރު އެ ސަފްާހތަކަށް ނުވަެދވޭ ،ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެްނގުމުން ހެދުމަށް ކަމާ

 ލާްމދީނުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާނެތި ާރއްޖޭަގއި ަޢމަލުކުރަމުން އަންނަ އިސް ދަންނަވާލަން. އަދި ހުއްދަ ނެގުމެއް

ދަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ހަމުގެ ދަށުން ޚުޠުބާދީ ހަރުކަިށ ވިސްނު ،ޚިލާފަށް ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ހުކުރުކޮށް 

. މިކަމުގައި އިސްވެ ތިބި މި ހަރަކާތް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފަދިޔަ މާލޭގައި ހިނގަމުން ސަރުކާރުން ަވނީ، ވާއިރު ވެފައި 

. އަޅާފަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުވަނީ ޤާނޫނީ ފިޔަވަުޅއަޅާފަ. ދީނީ އެއްަބއިަވންތަކަން ހިމާޔަތް މެދު ފަރާތްތަކާ

ކުރުމަށް ޓަކައި ނުހަނު ގިނަގުނަ މީ ޢަޤީދާ ހިމާޔަތްވޭތުވެދިަޔ އަހަރަކީ ިއސްލާ އަޅުަގނޑު ެދކެނީ މި ސަރުާކރުގެ

ިއތުރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ިހނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގަިއ ިއާވ އަހަރެއްގެ ގޮުތގައި. ީމގެމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަ

ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮްށ  ްޒގެނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުާވނުންނަށާއި ޢާއްމުންނަށް މި ،ބައިވެިރވުމަށް ނުދިޔުމަށް

ނޑައަަޅއިކަމުގަ މި ،އިލްތިމާސްކޮށް ތުންނަށް ވާނީ ޢާއްމުކޮށް އަންގަިއ އެކަން ރަްއޔި ިއ ވަކި ސިޔާސަތުތަެކއް ކަ

ދެވިއްޖެ ކަމުގައި ސުވާލަށް ފުރިހަމަ އަށް ޖަވާބު އެކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ވާހަކަތަކާ . މިއިޢުލާންކޮށްފަ
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ލާމްދީނުގެ ކަންަތއްތަްއ ން. ައޅުަގނޑުެގ ވާހަަކ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްއަޅުަގނޑު ެދކެ

ގެންދަވާ ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ދެއްވަމުންޢިއް ކުރުމުަގއި މިޤާއިމު

މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި އެްނމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަާށއި ތިޔަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުމިހާރު މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އާދެ!  .ޟޫޢު އަުޅގަ

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ  ސުވާުލކުރެްއވުަމށް މުެގ ފުރުޞަތުގައިއިތުރު ސުވާުލކުރެްއވު ،ނާ ގޮތުންގަާވއިދުަގއި ބު

ނޑު ުސވާލުގެ މައުޟޫުޢގެ  ވެސްމައުޟޫުޢގެ ތެރެިއން. އަދި ވަޒީރަށް ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި  ސުވާލުގެ މިއަދުގެ މަިއގަ

ނުޑ މިހާރު ިއތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަތު  .އޮްނނަނީ ދެްއވުމަށް ަގވާއިދު ހަމަޖެހިފައި މިތެރޭގަިއ ޖަވާބު އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޅުހު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  އަޅުގަ

 .އަޙްމަދު ނާޝިދު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެންނަށް މި ދީނީ ގޮތުން  ވެސް އިފެންނަނީ ރާއްޖޭގަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަުޅގަ

ސިކިޔުިރީޓ  ޑް ނޭޝަންގެއެއް ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ގިނަެވގެންދާ ތަން. ޔުނައިޓެ ޅަިއގެންދާ މީހުން އަހައްދުފަހަނަ

ތުގެ ޅާފައިވާ ައއިސިސް ޖަމާޢައަެއއީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަވަނީ ފާސްކޮފަ.  2111ކައުންސިލުން، ޤަރާރު ނަންބަރު 

ްއޓުވުާމއި ެއ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދިނުމަށް. މަނިކުފާނު މަޖިލީހަށް އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވަފާނަންތޯ ކަންތައްތައް ހު

ރާއްޖޭަގއި ައއިސިްސ ޖަމާޢަތަށް ތާއީދުކޮށް، ެއ މީހުންގެ ޢަމަލުތަކަށް ތަޢުރީފްކޮށް، ތަރުހީބުދީހެދުމަކީ މަނިކުފާނު 

 އްޖޭގެ ފުަރމާލޭގައި ދިދަހިފައިގެން މުޒާަހރާކުރިއިުރގައި މަނިކުފާނު...ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމެއްތޯ؟ ައދި މިފަދަ ބައެއް ރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ަގނޑުމެން ވާނީ މީގެ ުކރިން ޢާއްމުކޮށް ވެސް ިތ އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އައިިސސް ޖަމާޢަތަކީ އެއީ އޭެގ  މައްސަލަިއގައި ެއކިެއކި ފުރުޞަތަކުަގއި ވާހަކަދަްއކާފަ. ައޅުގަ
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މާޢަތެއް. ެއ ސިޔާސަތުތަކާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްލާމްދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުުކރައްވާަފއިވާ ޖަ

މީހުންގެ ހަރުކަށި އުސޫލުތަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ތާއީެދއް ނުކުރަން. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެާއޒުެގ 

ފަރާތުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް މި ވާހަކަ އެަތއް މަޤާމެްއގަިއ ޢާއްމުކޮށް ދައްކާފަ. ދެން، ދުނިޔޭގައި މި ހިނގަމުންދާ 

ައދި ސޫރިޔާަގއި އަިއސިސް ޖަާމޢަތުގެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަުމން އެބަ ދޭ. އަދި ހުޅަނގުން  ހަނގުރާމަތަކުަގއި ޢިރާޤާއި

އެކި ޤައުމުތަުކގެ ވެސް ުޒާވނުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ތެރެިއން ބަޔަކު މި މީހުންނާ އެކު އެބަ ވޭ. އަޅުަގނޑުމެން 

ތި ޒުވާނުންނަށް، ިމފަދަ ފިކުރުތަކުގެ ތެރެއަށް އަބަދުވެސް ތަކުރާުރކޮށް އިްލތިމާސްކުރަމުން މި ދަނީ ދިވެހި ލޮބުވެ

 ނުވެއްޓުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ވުން:މަނިކު ވާހަކަދެއްކެ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އިސްލާމްދީނުގެ ކަްނކަން އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުަގއި 

ސަރުކާރުން އޭރަކު ބޭނުްނވާ އުސޫލެއް ގެންުގޅުމުގެ ތެޭރގަިއ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މަްޤޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ނަޑއެިޅގެން ކާފަރުންކަމުގައި ފަތުވާދެުމން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީ ފަދަ ބައެއް ސިޔާ  ސީ ޕާޓީތަކަށް ކަ

ނޑުމެން މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނަށް ތަބާވެގެން ތިބި މީހުންނަށް ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ޖެއްސުމަށް  ދާއިރުަގއި، އަުޅގަ

ތުން މިކަހަލަ ޢަމަލުތައް ކުރަނީ އެއީ ކޮްނ ދީނީ ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރެއިން މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ފަރާ

ައންގަވާަފއި އޮތް ހުރިހާ ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެން އީމާވެގެން ތިބޭއިުރގައި هللا މަޤްޞަދެއްގައިތޯ؟ މާތް

 އެކަހަލަ ވާހަކަ ެދއްކިދާނެތޯ؟ އަދި ޭއގެ  ސަބަބުން ކިހާވަެރއްގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު. ވަޒީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑަށް ނުފެންނާތީވެ، ދަންނަވަން.   އާދެ! ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މަްއސަލައާ ގުޅުންހުރި ުސވާލެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޙިލްމީ އަށް. هللا ރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މިހާރު ފަހަކަށްއައިސް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަުޅގަ

ަގއި ދީނީ ެއއްބަިއވަްނތަކަން ނަގާލުމުގެ މަަސއްކަްތ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާ ާދއިާރއެްއގަިއ ކުެރވެއޭ ާރއްޖޭަގއި ރާއްޖޭ

އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުން. އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްާޔ މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއޯތ 

ތްވާ މީހުން، ެއއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން އެަކން އެގޮތަށް ކުރަމުންދާކަން ކުރެވެނީ ފާުޅގަިއ ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަ

 އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ނުދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.   އާދެ! ސުވާުލ، މިއަދުގެ މަްއސަލައާ ގުޅުންހުރި ުސވާލެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަ 

ނޑު ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ުސވާލަކީ ަމއުޟޫޢާ ގުޅޭ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަުޅގަ

ސުވާލަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްީމދުކުރަން. ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަރާ ކަމަކީ މަސްުތވާތަކެީތެގ 

ށް ާވއިރު، މަނިކުާފނުގެ މިނިސްޓްރީން މަސްތުާވތަކެތީގެ ވަބާ އިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން މިހާތަނަށް ވަބާ ކަމަ

 ކިހާވަރެްއގެ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރެވިފަިއވޭތޯ؟ އަދި މަނިކުާފނުގެ ތަޞަްއވުރަކީ މި ކަމުަގިއ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް ޓަރމިނިސް

އާދެ! މިއަދުެގ މައްސަލަާއ އެހާ ބޮޑަށް ުގޅުމެއް ނެތް ސުވާލެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެްސ 

ނޭ. އެހެންަކމުން، ޚުޠުބާގެ ޛަރީޢާއިންާނ ދައުރެއް އެކަން؛ މަސްުތވާތަެކއްޗާ ދެޮކޅަށް ކުެރވޭ މަސަްއކަތްތަކުަގއި ހިމެ

އަދި ެއކިެއކި ޕްރޮގްރާމުތަުކަގއި ެއކަމާ ުގޅޭގޮތުން މަަސްއކަތްކުރާ މުައއްސަސާަތކާ ުގިޅގެން ތަރުބަވީ ވަރަށް ގިނަ 

 ޕްރޮގްރާމުތައް ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ހިންގާފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޫ މެދު ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހިތަ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މިހާ ރު މެދުއިރުމަތީގަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރާ އަުޅގަ

މި އުފެދިފައިވާ ައއި.އެްސ.ައިއ.އެސް ޖަމާޢަތުގެ ސަބަބުްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ސަލާަމތަށް އެކަމުން ނުރަްއކަލެއް 

އޮތް ކަމަށް މަނިކުފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވަންތޯ؟ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަަކމަށް އެކަމުން އަސަރުތަކެްއ 

 އެހެންކަމަށްވާނަމަ، އެކަމާ އަުޅްއވާނެ ފިޔަވަޅުަތަކކީ ކޮބައިޯތއޭ؟ ޝުކުިރއްޔާ. ؟ ކުރާނެތޯއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

މުަގއި އަޅުަގނޑު ނުެދކެން، މެދުއިުރމަތީގެ މައްސަލަތަަކކީ. ވަރަށް އާދެ! މިއަުދގެ މައްސަަލއާ ުގޅުން އޮތް ުސވާލެްއ ކަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު
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އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ަވޒީރު. ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، މާލެެއކޭ އެއްފަދައިން އަތޮޅުތެޭރގައި 

ވެސް ަވކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިެގން އުޅުމާ އަދި ހަމަޖެހިފައިާވ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކައިވެީނގެ ކަންތައްަތއް ކޮށްގެްނއުޅޭ 

ިތވަމުން އެބަ އެދޭ އެއްުދވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ކުރިމަ

 ފަރާތުން މި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި މިކަންކަން މޮނިޓަރކުރުމަށް ކޮންކަހަލަ އުސޫލުތަކެއްޯތ ގެންގުުޅްއވަނީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި ރާއްޭޖގެ ބައެއް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުކުރިްއާޔ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ދީނީ ރަށްރަށުގައި ަވކިން ޖަމާޢަތް ހެދުމާއި މި ބާވަތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުން އެބަ ދޭ. އަޅުގަ

ޢިލްމުވެރިން، މިނިސްޓްރީެގ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެތަންތަަނށް ފޮނުވަިއ ެއ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ނަސޭހަތްދިނުމުގެ 

ނޑުމެްނގެ މަސަްއަކތް ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ، ފުރަތަމަ ނަސޭހަތްތެރިވެގެން  ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ން ޤަބޫލުކުރަމުން އަންނަ ފިކުރުތައް އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން މެދުވެރިކޮށް އެއީ ރަނގަޅު ނޫން އެ މީހު

ފިކުރުތަކެއް ކަުމގައި އެ މީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ެއގޮތުން، މަސައްކަތްކުރަމަށްފަހުަގއި ެއ 

ެއ މީހުންނާ މެދު ޤާނޫނުގަިއ އޮތް ގޮތަށް ފިަޔވަުޅއަޅަން. ، މީހުންގެ ފިކުރު ބަދަލުނުެވްއޖެ ކަމުގަިއ ވަީނ ނަމަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރުަގއި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ގިނަ ުޒވާން ކުދިްނ 

ހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަ ވަކިން ޖަމާޢަތްހަދައިގެން އުުޅމުގެ ތެރެއިން ބޭރުެވ، އަދި ޢާއްމު މުޖްތަމަޢާ އެއްކޮށް މި

ދޭ. ހަމަ ނަމާދަށް ވެސް މިސްކިތަށް އާދޭ. ހުކުރަށް ވެސް އާދޭ. އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން، ބައެއް ކުދިން އަދިވެްސ 

ބަދަލުނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެތެރޭަގއި ތިބި ލީޑަރުންަނށް މާލޭގައި މިހާރު ވާނީ ާޤނޫނީ ގޮތުން ފިޔަަވޅުައޅާފަ. 

ތަކަށް ޢިލްމުވެރިން ފޮުނވަިއގެން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން މި ދަީނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. އަތޮޅު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:
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ނޑު ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ދީނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު އެއްަބއިވަންަތކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ކަމަކަށް ާވއިރުަގއި އަޅުަގނުޑމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ހައިސިއްޔަތުްނ، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިާވ 

ليه صل ى هللا عرسول هللا ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަީޝދު ވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރު ޤައުމެްއގައި ކިތިރި ޤްރުއާާނއި 

ގެ ސުންނަތް ފިަޔަވިއ އެހެން ގޮެތއް ހޯދުމަށް ގޮާވލައި، މިކަހަލަ، މި ބާވަުތގެ ވާހަކަތަްއ ދައްަކވާފަ. މިކަާމ  وسل م

 ދޭތެރޭގައި ެއޅި ފިަޔވަޅަކީ ކޮަބއިތޯ ސުވާަލކީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑައެިޅެގން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަނިކުފާނަށް ކަ

ންބަރު ދެންމެ ހެއްދެވީ ހަމަ އިތުރުފުެޅއްކަން. އެްއވެްސ ހާލަތެއްަގއި ހިނާގފައިވާ ކަމެއް ނޫން. ަރއީްސ ޢިއްޒަތްތެރު މެ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ދެއްެކވި ވާހަކަެއއް ނޫން އެދައްކަވަީނކީ. ދެްއކެވި ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ތްކުެރްއވީ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ތަޅުމުގައި ިމވަރަށް އޮޅުވާަލިއގެން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ އިޝާރާ

އިތުރުފުޅުހައްދަވަމުންދާއިރު ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކޮންމެެވްސ އެްއޗެއް ވިދާުޅވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަަލިއގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ هللا ތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ޢިްއަޒތް

ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުްނ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ކަމުގައި ބަަލއިގަެނވޭކަށް ނެތް. ދެންމެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

 ވާލާ ުގޅިގެން ވަޒީރަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ކުރެްއވި ސު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ
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ނާޑ ުކރެވިފަިއވާ ުސވާލާ ގުޅުންހުރި  ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އެީއ މިއަދު އަުޅގަ އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ަޖވާބުޭދންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުދެކެން. ސުވާލެއް ނޫން. އެ  ހެންކަމުން އެސުވާލަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މަނިކު ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުްނވާ ސުވާަލކީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި މި ކުެރވޭ ބަެއއް 

ނުޑގެ ދާއިާރ އަށް ިނސްބަތްާވ  ހަނގުރާމަތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމަށް ދިވެހިން ފުރަިއގެންދާތީވެ، އަދި ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ެއކަހަލަ ބައެއް ހަނގުރާމަތަުކގައި ަބއިވެިރވުމަށް ފުރަިއެގންގޮސްފަިއވާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު  ބައެއް ަރއްޔިތުން ެވސް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއވާީތވެ، މިކަްނ ހުއްޓުމަކަށް ގެަނއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ 

 މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކުަގއި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކަށް ޤައުމުތަކުން މީހުން 

ޖެއިންނެއް ނޫން މީހުން ގޮސްފައިާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދަނީ. ހުޅަނގުގެ ބޮޑެތި ދިޔުން؛ އެއީ ހަމަ އެކަނި ރާއް

ބާރުތަކުން، ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ވެސް މީހުން އެބަ ދޭ ހަނގުރާމަތަކަށް އިނގޭތޯ. އެ ޤައުމުތަކުން ވެސް މިކަމާ ބެހޭ 

ޑަ ަޤއުމަކުން މީހުންދާކަމުގެ ޚަބަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތުން ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށްަފއި އެބަހުރި. ިދވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކު

މީޑިޔާަގއި ލިބެމުންދާތީ އަޅުަގނޑު ވެސް ެއކަމާ ކަންބޮޑުޭވ. އަދި މި ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ 

އްތައް ދެކެން. އަިދ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން އަުޅަގނަޑށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކައިރިން ެއ ކަންތަ

ވަރަށް ފަހުން މިފަދަ ހަނގުރާމައެްއގައި ަބއިވެިރވާންދިޔަ ަބޔަކު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިްސ 

ނޑުމެން ވާނީ ކިޔާފަ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ  އިން އަނބުރާ ގެނެސްަފއިާވަކން ވެސް މީޑިޔާ އިން އަުޅގަ

އެއް ނުދޭނެ މިގޮތަށް ހިނގަމުންދާ އެކިެއކި ހަނގުރާމަތަކަށް ިދވެހި ރައްޔިތުން ގޮސް، ެއ އެްއވެސް ގޮތަކަށް ޖާގަ 

ތަންތަނުގައި ހަނގުރާމަކުރުން. އެއީ ރާއްޖެ އިން ތާއީދުުކރާ ކަމެއް ނޫން. އަދި އިްސލާމިކު މިނިސްޓްރީން ވެސް 
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ނޑުމެން ވާނީ އެކަމުަގިއ ބަޔާނެއް ނެރެ ފައި ޢާއްމުކޮށް. އަދި ބޭރުގެ އެކިއެކި ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ފަރާތްތަކާއި އެމްބެސަޑަރުންަނށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވާީނ މިނިސްޓްރީ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން 

ނޑުމެންގެ ސްޓޭންޑު ހާމަކޮށްފަ.   ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ، އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާ

ނުޑގެ ސުވާލަީކ، މަނިކުފާނު ދީނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ކަން ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްއާވ މަސައްކަތުގެ ތެޭރގައި މިާހރު އެކިެއކި ދީނީ އަޅުކަން އެއްަބއިވަންތަ 

ފުއްދުމަށް ޓަކައި ޙައްޖުގެ ައޅުކަމަށް ދާ ދިވެހިންނަށް މިހާރު ކޮންކޮން ލުއިފަސޭހަތަކެއްތޯ މަނިކުފާނު މިނިސްޓްރީގެ 

ނޑުމެންނަްށ އަޑުިއވުނ، މައްކާ އިން ތެރެއިން ހަމަޖައްސަވާފައި ަވނީ؟ އަދި އޭގެއިތު ރުން ދާދި ފަހުން އަޅުގަ

ދިވެހިންނަށް ޓަކައި ޚާއްަޞކޮށް ބިމެއް ހޯއްދަވާ ވާހަަކ. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ަސބަބުން ކިހާ ފަސޭހަތަކެއް 

 ލިބިގެންދާނެތޯ؟ މި ސުވާލަށް މަނިކުފާނު ޖަވާބެއް ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވަޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! ތި ވިދާޅުވި މައްސަލަިއަގއި އަދި 

ރާތުން އެބައޮްތ ުސާވލެއް ައއިްއސަ. ހަމަ މިއަުދގެ ސުވާލުކުަރއްާވ ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ފަ

މެންބަރު، ށ. މެންބަރު ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެބައޮތް ިތޔަ މަްއސަލަިއގަިއ 

ނޑަްށ ފުރިހަމަ އަށް ޖަވާބުދެވޭނެ ސުވާލެއް ކުރަްއވާފަ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެ ދުަވހު ތިޔަ ސުވާލަ ށް އަުޅގަ

 ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ުދވަހަްށ އިންތިޒާރުކޮށްލަދެްއވުން އެެދން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ރާނައިފަރު ދާއި

ނުޑ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! މިނިސްޓަރު ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑގެ ސުވާ ަލކީ ޝުކުރުދަންނަވަން އިނގޭތޯ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ހިާމޔަތްކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި. ދެްނ އަުޅގަ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިވެީނ، މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެީނ  2ވޭތުވެިދޔަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  2112ރައްޔިތުން އަބަުދވެސް މިސްިކތްތައް މަރާމާތުނުކުރެވިގެން ެއ ވާހަކަތައް ދަްއކާ ވާަހކަ. 

 އް ދެއްވާަފއިވާނެތޯ މި ކަމަްށ؟މަނިކުފާނު ކިހާވަރެްއގެ އިްސަކމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ގެން ކުރިއަށް އާދެ! މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންކަމަކީ އެއީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީ

ގެންދެވޭ މަސަްއކަތެއް. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ، ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ އަހަރުަގއި ސަރުކާރުން ވަީނ 

ނޑުމެްނގެ މާލީ ޤާބިލުކަން  332ގާތްަގނޑަކަށް  މިސްކިްތ އެއްފަހަރާ މަރާމާތުކޮށްދީފަ. ބާކީ ހުރި ތަންތަން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުެމން މި ދަނީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން. ެއގޮތުން، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހުރި މިންވަރުން އަޅު ގަ

ނޑު މި ވަގުތު ަހނދާނެއް ނެތް ސީދާ އަދަެދއް. އެހެންނަމަވެސް ފައިާސ  ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނެ. ދެްނ އަުޅގަ

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ހިމެނިފައި ހުންނާނެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ދީނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެއްަބއިވަންަތކަން ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ޓަކައި މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަޅާަފއިވާ ފިަޔވަޅުަތާކ 

އި މި ދޭތެރޭގައި މަނިކުފާނު ހިތްހަމަޖެހޭތޯ؟ އަދި އެ ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރުަގއި ާޚއްޞަކޮްށ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަ 

 ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގަިއ ދިވެހިން ބައިވެިރވުމަށް ތަފްސީލުކޮށް އަުޅއްވާަފއި ހުރި ފިޔަވަޅުަތކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްލާމްދީނުގެ އާދެ! އެންމެ 

ކަންތައްތައް ާރއްޖޭަގއި ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ރައްކާތެިރކޮށް، ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ 

ނޑު ވަރަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދަވާ މަސަްއކަތްތަ ކާ ވެްސ ގެންގުުޅއްވާ ިސޔާސަތުތަކާ މެދުގައި އަުޅގަ

ނޑުވާނެ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި މިހާރު މި އޮތް  ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ބައިަގއި ިތޔަ ވިދާުޅިވ  ސަރުކާރަށް ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް. ދެްނ ސުވާުލެގ ފަހު

ނޑުވާނީ ޖަވާބުއަުރވާފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   ވާހަކަތަކަށް މީގެ ކުރިން އެކި ސުވާލުތަުކގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު

ބޭއްވި ރަސްމިްއޔާުތގަިއ  ގެންއަހަރު ފުރި 362ރުކާރަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ސަ

ދެވޭތޯ ވާހަކަދަްއކަވަމުން ަވޒީރު ިވދާޅުވެފައި ވަީނ، ރާއްޖޭަގިއ ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ދީނީ ދަރުސެއް 

އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުަރމުންދާ ވާހަކަ. މި ދަރުސް މާލޭގެ އެކަނިތޯ އޮންނާނީ؟ ނުވަތަ އަތޮޅުތެޭރަގއި ެވސް 

 ކުރިއަށް ދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯ ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުޅުްއވަނީ؟ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރުވެސް ދަރުްސތައް ދެމުން އެބަ ގެންދަމު. 

ހާރު އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވަނީ މިހާރަށް ުވރެ ތަރުތީބުކޮށް، މިހާރަށް ވުރެ ރަނަގޅަށް އަދި މި
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މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އެކިއެކި މައްސަލަތަކަށް އެޑްރެްސކޮށް ދަރުސްތައް ބޭއްވުމަށް. އެހެްނވީމާ، މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި 

އިޖްތިމާޢީ އަދަބުތަކާިއ އަޚްާލޤިއްޔާތު އާލާކޮށް، ދިރިއުޅުަމށް ޓަކަިއ ކުެރވޭ މަސަްއަކތްތަކެްއގެ ގޮުތަގއި. ދީނީ 

ޓަކައި ސަރުކާރުން އަުޅްއވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަެޅއްގެ ޮގތުގައި. އެހެންވީމާ، މިއަންނަ  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

ނޑުމެން އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނަން މާލެއާ އަދި  މަހުން ފެށިގެން، ޑިސެންބަރު މަހުން ފެށިގެން އަޅުގަ

ފަދަ ޕަބްލިުކ ސްޕީޗުތަަކކީ އެއީ ީޓ،ވީން އަތޮޅުތަުކގައި. މާލޭގެ އެކަންެޏއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ މާލޭގައި ާބްއވާ މި

 ވެސް ރާއްޭޖގެ ެއކި އަތޮޅުަތުކގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ޕްރޮްގރާމުތަކެއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 ރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

ނުޑގެ ުސާވލަކީ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަދައްާކއިރު،  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ޤަބޫލުނުކުރާ ކިަތއް ދިވެހިން ތިބި ކަމަށް ތިަޔ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމްދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ނުވަތަ ެއއްެވސް ދީނެއް

މިނިސްޓްރީ އަށް ފާހަގަކުރެިވފައިވޭޯތއޭ؟ އަދި އެ ބަޔަކު ތިބި ނަމަ، އެ ބަޔަކަށް އެްއވެސް ދީނީ ނަސޭހަތެއް ތިޔަ 

ްއވާތި! މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދޭތޯއޭ؟ އަޅުަގނުޑގެ ދެވަނަ ުސާވލަކީ، ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު މިަކމަށް އިންކާރުނުކުރަ

އަށް ހަޖޫޖަހާއި ކުރީގެ ަރއީސް ނަޝީދު  صل ى هللا عليه وسل مرسول هللا އިސްލާމްދީނުގެ ޙައްދުތަާކއި ީކރިތި ރަސޫލާ 

 ވަނީ އެތައް ޕްލެޓްފޯމެްއަގއި ާވހަކަދައްކާފަ. އެ ބޭފުޅާ އަށް ދީނީ ނަސޭހަތްދޭން ތި ކޮޅުން މަސައްކަތް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

ސުވާލަީކ ެވސް މިއަދު ައޅުަގނޑަށް ކުރެވިފަިއވާ ުސވާލާ އެހާ ޮބޑަްށ  2އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ކުެރއްިވ 

 ބުދެވޭކަށް ނެތް. ޝުކުިރްއޔާ. ުސވާލު ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ދެކޭީތވެ، އެއަށް ޖަވާ 2ގުޅުން ނެތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ޭރިޑއޯ މެދުވެރިކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް

ބުދުފައްޅި ބެހެއްޓިދާނެތޯ ޢިލްމުވެރިންނާ ކުރެްއވި ުސވާލާ ގުިޅގެން ެއއްވެސް ަޖވާބެްއ ކުރީގެ ަރއީސް ނަޝީދަްށ 

 ދެވިފަިއވޭތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދުަޝހީމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު .ރޑ އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ތި ސުވާލަކީ މިއަދުަގއި އަޅުަގނޑާ ކުެރވިފައި އޮތް ސުވާލާ ގުޅުން އޮތް ުސވާލެްއ 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީވެ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮަމންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ، 2.1. މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ 

ނަޑއެޅިަފއިވާ  މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިްކ އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާ ކުރެއްވި ސުވާލަށް ކަ

ރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ވަގުތު ނިމުނީކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަ

 ސަޢީދަށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުުކރު ދަންނަވަން. 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަ ،6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ މާއްދާ އިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -6.1

ެގ ފަހުން އުަފއްދަވާފަިއވާ މިނިސްޓްރީަތކާިއ އެ މިނިސްޓްީރގެ ދަށުން 2113ޮނެވންބަރު  11އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން 

ުގޅޭގޮތުން ފޮުނއްާވފައިވާ ަމއްސަލަ، އެ ަމއްސަަލއާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުގެ މަަސއްކަތްތަާކ 



17 

 

ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިްއަވވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް 

 ދަންނަވަން.

  

  ވުން:އިްއވެ  އިދާރީ މޭޒުން

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

ވަނަ މާއްދާ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މިނިސްްޓރީތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ  ގެ ފަހުން އުފައްދާފަިއވާ ިމނިސްޓްރީތަކާއި އ11ެޮނވެންބަރު  2113ދަށުން، 

ތަންތަނުގެ މަސައްކަަތކަށް ެގނައި ބަދަލު އެނޭގ ގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮށްަފއިވާ ިލޔުންތައް ިމ ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީެމވެ. 

ޔާމީން هللا . ާޚދިމްކުމް. ޢަބްދ2112ުނޮވެންބަރު  11، 1236މުޙައްރަމު  22އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

 ދުލްޤައްޔޫމް. ޢަބް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. ލީހަމަޖި ،1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  -1.1

ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްވުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އަްށ 

 ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. އިޞް

، 2111/22މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1.2

، 2111/22ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަުކގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 1
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާީޢ ބަހުސް.  1 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިގިނލީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު  -1.1

ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާަފއި ، 2116/3ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިުލ  22ވަނަ ަދއުރުގެ  2ވަނަ ައހަރުގެ  2112ަގއި ބޭްއވުނު،  2112އޮަގސްޓް  10ވަނީ 

 އްަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. ފުރުޞަތުއަރުވަން. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ވިލިގިނލީ ދާއިާރގެ ޢި

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިގިނލީ

ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއން. ސަރުކާރުން މި ބިލު ، 2116/3ޤާނޫނު ނަންބަރު `. 

ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ޤާނޫނު މިހާރު އޮތް ، 2116/3މުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަ

ގޮތުން ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާނެގުމާ ނުވަތަ ގެރެންޓީެއއް ނުވަތަ ަޔޤީންކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ 

އަދި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި އެްއވެްސ  ފަހަރަކު ނުވަތަ ދައުލަުތގެ މުދަލެއް ވިްއކުމުަގއި ުނވަތަ ކުްއޔަށް ދިނުމުގައި 

އެހީއެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން، ސަރުކާރުން 

ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ދަިތވެ، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް 

 2116/3ކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ފޯރު

ވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހަާޅފައި މި ވަނީ ބުނެވިދިޔަ ގޮަތށް ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޖިލީހަށް  2ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫަނށް 

ފަހަރަކު ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންެގ ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުން ރުހުން ކޮންމެ 

މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅާއިރު، އެ ބަޖެޓުގައި މާލީ އަހަރެްއގެ ސަރުކާރުން ނެގުމަށް ަގސްތުކުރާ ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު 

ދަ ޔަޢީންކަން ދޭއިރާއި ދައުލަތުގެ މުދާ ހިމަނައި އެ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރާ ގޮތަށެވެ. ައދި ގެރެންޓީ ފަ

ވިްއކުމާއި ުކއްޔަށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި އެީހއެްއ ދޭއިރު ވެސް ސަުރކާުރ 

ޒިންމާދާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ޮއެވ، ނަމަވެސް އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ފަސޭހަވާ ގޮތް ވިސްަނއިގަތުެމވެ. 

އަށް ެގނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ަދއުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް  2116/3ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި

ފައިސާނެގުން ފަދަ، ނުވަތަ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނެގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަުއރު އެއްެވސް ހާލެއްަގއި މި 

މި ނެގޭ އިޞްލާޙުެގ؛ މި ެގނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން  އިޞްލާޙާ ގުިޅގެން ހަނިެވގެނެއް ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް

ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ޮކށްދޭންޖެހޭ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކާ އަދި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިފަސޭަހ 

ސަރުކާުރެގ  ކަމެއް ސަރުކާރަްށ ލިބިގެންދޭ. ރިޔާސީ ނިޒާެމއްަގއި ސަުރކާރުގެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމުގައި 
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ބަޖެޓް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ަނގަންޖެހޭ މިފަދަ މުހިއްމު ކަންކަމުގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސަރުކާުރގެ ކަންކަމަްށ 

ހުރަސްއަޅައި މިފަދަ ކަންކަުމެގ ތެރޭގައި ސަުރކާރުގެ މަޝްޫރޢުތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި އެްއެވސް ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ 

ރަށެއްަގއި މަގުހެދުމުގެ  1ުޅަގނޑު ނުދެކެން. މިގޮތުން ވޭތުވެިދޔަ ތާނގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބައެއް ކަމުަގއި އަ

ނަޑކަށް  މަސްދުވަްސ  0މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ އަދި ެއއާ ުގޅިގެން ަނގަްނޖެހޭ އެހެނިހެން ލޯނުތައް ގާތްގަ

ޭރގަިއ، ގއ. ވިލިނގިްއޔަކީ ވެސް ޭއގެތެރޭަގިއ ވަންދެން ހިފެހެއްޓިފައި އޮތްަކން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އޭގެތެ

ހިމެނިގެންދިޔަ އެއް ރަށެއް. މުޅި ރައްޔިތުން ތާއަބަދު އެކަމަށް ޓަކައި އިންތިޒާުރކުރަމުންދިޔަ. އޭރުަގއި އޮްތ 

ރިޓީ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވަކި ހިސާބަކުން ވަކި ޕާޓީއަކަށް މެޖޯ 11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިމިގެންދިޔަ، 

ލިބުމާ އެކީގައި އެ ލޯނުތަްއ ހިފެހެއްޓި، ސަރުކާރުގެ މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހުއްޓުންތަކެއް ައއިްސ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ިމ  ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫަތކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ. ހަމައެއާއެކީަގއި ައޅުގަ

ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ  01ނާ އަދި އެހެނިގެން ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބިލުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ނަގާ ލޯ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ތަފުސީލީ ބަޔާނާ އެުކ ހުށަހަޅަންޖެހި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން، 

މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ނަގާ ލޯނާއި މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ެއހެންވީމާ، މިއަދު މިކަމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލިހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ރިޔާސީ ނިާޒމެއްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމުެގ 

ތިޔާރާއި ބާރު ސަރުކާރަށް ދިނުމަކީ ރައްޔިުތންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއި ރަްއޔިތުންގެ ކުިރއެރުމަށް ކުރެވޭ ފުރިހަމަ އިޚް

ނޑު ދަންނަވާީތ، މި ބިލަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ؛ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގިއ އަުޅގަ

 ަގނުޑގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް. ުޝކުރިްއޔާ. މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަކީ ައޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ  ަގިޑ  1ަގޑިިއރު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ބިލަށް ޖުމުލަ ކަ

ިސކުންތު.  32މިނެޓު  22ޓީ އަށް ސިކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާ 1މިނެޓު  21ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  21

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ ޢިްއޒަތްތެިރ  2ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ ައށް  12މިނެޓު  11އެމް.ޑީ.ޭއ އަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް  2މެންބަރަށް 

ޞަތުއަރުވަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ޖަލްާސގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީްސ ފުރު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތުއަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ` ސަރުކާރުގެ 

، 2116/3ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޙުސައިން ސަޢުދު  ންބަރުމެޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ވިލިނގިލީ ފަރާތުން، 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސައިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި 
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ނޑުމެން އަބަުދވެސް ބަހު ސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް ދަންނަވަން. މިފަދަ ބިލުތައް އަުޅގަ

އެ ބިލަކާ ގުޅިގެން ބަހުސްުކރަންޖެހޭ ބިލުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގަިއ، މައުޟޫޢުގެ ތެރޭަގިއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައި މިކަން ކުިރއަށް ގެންޮގސްދިނުމުގައި ެއއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޔަޤީންކުރަމުން، 

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަރަދޫޑު ިމވަގުތު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ އަޅުަގނ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނަޑށް އެއްގޮަތކަށްެވސް މި އިޞްލާޙު ގެންނާކަށް ނުފެނޭ.  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ންެގ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ދަތިކުރާ ވާަހކަ ާއއި ހުރަސްއަާޅ ވާހަަކ ާއިއ މިހިރަމިހިރަ ވާހަކަތަކަކީ ރައްޔިތު

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. އަދި އެހެންނޫނަސް މިއަދު މި ތަނުގައި މި ޮއތީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާީޓގެ 

ނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. ވަކި ސަރުކާރެއް އޮތީާމ، ޤާނޫނު؛ އަޣްލަބިއްޔަތު. އެހެން އޮްއވާ، މި ޤާނޫނަށް މި ބަދަލު ގެން

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނެވިަފއި އެހެން ސަުރކާރެްއ އައިމާ އަނެްއކާ އެ ިއޞްލާޙު ުއވައިލާފަިއ؛ މިީއ ހަމަޖެހޭ 

ންވާ ސަބަެބއް ޮއވެގެން. އުސޫލެއް ނޫން. މިއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ އެކަީށގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ރައްޔިތުްނެގ މާލިއްޔާ ހިމާޔަތްކުރުން. 

ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރިކުރުމުްނ ސަލާމަތްކުރުން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ނޭނގި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ދަރައި ިވކި 

ފުރުޞަތު ދެވިެގނެއް ނުވާނެ. ރައްޔިތުްނގެ ަބހެއް ނެތި، އެންމެ ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ހުސްކުރާކަށް 

ހާސް އެތައް ސަތޭކަ  02ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރިކުުރވާކަްށ ނުވާނެ. މިއަދު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ބޮލަކަްށ 

ަގނޑުމެން މި ދަންނަވާނީ ވަކި ސުމާރެްއ، ވަކި ސަރަހައްދެްއ، ަވކި ރުފިޔާއަކުން މި އޮތީ ދަރާ. މިހެން އޮއްވާ އަޅު

އުސޫލެއް ނެތި ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ދަރަންޏަށް ނަންގަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަނގަޅަށް 

ގެ ދަރިން މުސްތަޤްބަލުގަިއ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ. އަުޅަގނޑުމެން ދަރަންޏެއް ނަަގއި މި ބޭނުންކުރަނީ އަޅުަގނޑުެމން

ނޑުމެންގެ ކާފަ ދަރީން  ނޑުމެން އުފަލަށް ަޓކަިއ ހޭދަކުރަން މި ރާވަނީ ައޅުގަ އަދާކުރަންޖެހޭނެ ދަރަނި. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ  ނޑުމެްނ، އަުޅގަ މުސްތަޤްބަލުގައި ބުރަ މަަސްއކަތްކޮށްގެން އަދާކުރަންޖެހޭނެ ދަރަނި. އެއީތޯ އަުޅގަ

ބިނާކުރަން، ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ަވރަށް ބޮޑަށް ވަރަށް ފުންކޮށް  މުސްތަޤްބަލު

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ދިޔުޅިއެއްުނވާ، ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބަޔަކު ތިބި މަޖިލީހެއް ކަމަށް 

ނޑަށް  ދޭހަވާ އިބާރާތްތަކުން މި ތަނުގައި ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރައްަވމުންދާދިޔުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ކީްއެވގެން ކަމެއް މި ބިލު މި ތަނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި  ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

އަހަރުތަެކއް ކުރިން ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ހުށަހެޅުއްވީކީ. އަުޅަގނޑު ހިާތމަކުރަން. އިހަށްދުވަހު ނޫންތޯ، މީގެ ވަރަށް މަދު

އަށް އިޞްލާުޙގެަނއީ. މިއީ ވަރަށް ފަހުން ހެދުނު ޤާނޫނެއް ވެސް މެ. އޭރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދިވެހި؛ ، 2116/3
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އޭރުަގއި އޮތް ސަރުކާރުން ިދވެހި ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަާތއި މިލްކުތަކަށް އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ހަރުދަނާ ގޮެތއް ނޫން 

ނުޑެގ ގޮތަކަ ށް އިސްރާފުކުރާ ކަމަށް ވަކާލާތު މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބާރަށް ކުރައްވަިއގެން މިކަން މި ކުރަނީ. އަޅުގަ

ސުވާލަީކ، މިއަދު ތިބޭފުޅުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީތޯޭއ ެއއީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ަޤއުމަށް، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ީވ 

ކޮށް، ަވކާލާތުކުރެްއވި ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިތާ އެބަ ތިއްބެވި. ރައީސް ނަޝީުދ ޚިޔާނާތެއް ކަމަށް. އެ ބިލަށް ތާއީދު

އެއަރޕޯޓު ދެްއވީ ރަނގަޅަްށތޯއޭ ތިޔަ ވިދާުޅވަނީ؟ ތި ބޭފުޅުން ކުރިން ވިދާޅުވީ، ނޫނެކޭ. މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ 

އްަޓއިލާފައި ދެން މިއަދު ތިޔަ ވިދާުޅވަނީ ޚިލާފަށޭ. އެކަމަކު ތިަޔ ބޭފުުޅން ސަރުކާރަށް ދަތިކުރަްއވާަފއި، ސަުރކާރު ވަ 

ކީކޭތޯއޭ. ތިޔަ ވިާދޅުވަނީ ނޫނެކޭ، ކަމަކުނުދެއޭ. ެއއީ އެކަްނ އޮވެގެްނވާނެ ގޮެތއް ނޫނޭ. ސަރުކާރަކަށް، އޭަރކު އޮންަނ 

ށް ކޮންމެ ސަރުކާރަށްކަށް ވެްސ، ެއއީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ާތީއދުކުރައްާވ ސަރުކާެރއް ކަމަްށ ވީމަ ހިތުހުރި ގޮތަކަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެކަން އެެހން އޮވެގެްނވާނެ ކަމަކަށެްއ.  ފައިސާނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއވެގެްނވާނޭ. އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު މިކުރާ ބޭނުމަކުން ދަރަނިވެރިވާކަށް. މިީއ  ނޑުގެ މުނިކާފަދަރިން ައޅުގަ އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ައޅުގަ

ެމއް. މިއަުދ އުފަންނުވާ ކުދިންގެ ޙަްއޤު ވެސް މި ޤާނޫނުން ވަރަށް ގިނަ ބަެއއްގެ ަޙްއޤު އެކުލެވޭ ކަ

ނޑުމެްނގެ ދަިރންގެ މުސްތަޤްބަލު އުޖާލާކޮްށ، ރޯޝަންކުރާ ބަަޔކަށް ވާން  ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެންނަކީ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަީކ ވަރަށް މުހިއްމު، ވަރަްށ ޟަރޫރީ ބޭނުމެއް ޮއެވގެން ެމނުވީ އަ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމުެގ  ނޑަައޅަންޖެހޭ. އަޅުގަ ނޑުމެން ކަ ދަރަނިވެރިނުކުރުވާނެ ބަޔަކަްށ ވާންޖެހޭ. މި ޢަޒުމު އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރީން  ނޑުމެން ފައިސާ ނަގައިގެން ހޭދަކުރަންވާނީ އަުޅގަ ތަރައްޤީ އަށް ވެސް އަުޅގަ

ެތއްގެ ަމތީން ބިނާކޮށްގެން، އެ މީހުން ޙައްޤުތަކަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތެއްގެ މަްއޗަށް ރާަވއިގެން. ދަރަނިވެރިނުވާނެ ގޮ

އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދަންނަަވން. މިއީ ެއްއގޮތަކަށްެވސް 

ނޑު ނުދެކެން. އެީއ  ހާސް ރުފިޔާ  02އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ފާސްކޮށްގެންވާނެ ބިލެއް ކަުމަގއި އަުޅގަ

އިން ދަރާ ވިކިަފއި ޮއްއވާ، ައނެއްކާ ެއްއވެސް ސުމާރެއް ެނތި، މި މަޖިލީހުގައި ބަހެއް ެނތި މި ދަރަނި؛ ރައްޔިތުން 

ނޑު ދަންނަާވނީ، އިލްތިޒާމުއެޅޭ ކަމަށް ަވނީ ވިއްޔާ އަޅު  ނޑުމެންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އެޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ގަ

މިލިއަްނ  113ރައްޔިތުންެގ ބަހެއް އޮންނަންވާނޭ. ޖީ.އެމް.އާރުެގ މައްސަަލއިަގއި ވެސް މިހާރު ެއއް ާހސް ނުވަތަ 

މިލިއަން ޑޮލަރަށް  111ޑޮލަރަށް އެ މީހުން އެބަ ދަޢުވާކުރޭ. މިފަދަ ހާލަތެއްގަިއ މިކަން އޮއްވާ، އަެނއްކާ މި 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ރައްޔިތުން ދަރައިފިްއޔާ ވަަރށް ބޮ ޑު މައްސަލައަކަށް ވާެނ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ އަޅުގަ

މިލިއަން ޑޮލަރު  113ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް އޮވެގެން، މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން މި 

ނިސްޓަރަށް މި ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ފިނޭންސް މި ދޭން ވެސް ފާސްކުެރވެންވާނީ. އެްއގޮތަކަްށވެސް އޭރަކު ުހންނަވާ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން. މިއަދު މި އޮތް ހާލަތުގަިއ، މި ޤައުމުގެ ހާލަތު މި އޮތް ގޮތުން، މި ޤައުމުގެ 

ނޑަކަށް  3މައްސަލަ އޮތް ގޮތުން،  ާބރު އެއްވެަފއި އޮތީމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އަުޅގަ
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އްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއްގޮަތކަށްެވސް، ެއއްގޮަތކަށްވެސް މިކަން ކުރަން. ހެޔޮނުވާނެ މިކަން ކުރަން. ނުފެނޭ ޢި

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޢިއްޒަތްތެިރ އުތުރު ދާއިރާގެ  ތިނަދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.  ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ދައުލަތުގެ މާިލްއޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ، 2116/13ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން، ވިލިނގިލީ ާދއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ހުށަހެޅުއްވީތީވެ ސަޢުދު ޙުސައި 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރީަގިއ ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައީ ސަބަބުތަެކއް ނެިތއެއް 

ާސ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރުގެ ނޫން. ރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯާޓއި ދިރާގާއި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ހިއް

ފަރާތްތަކަށް ވިްއކާލިއިުރ، ނޫނިއްޔާ ުކއްޔަށް ދިްނއިރު ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ެއއިން ނުހަނު 

ގިަނ  ގެއްލުންތަެކއް ވެަފއިޭވ. ދިރާގާއި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަކީ ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަުކގެ ތެރެއިން އެންމެ

ފައިސާ ލިބޭ ކުންފުނިތަކަށް ވެފައި، އެ ކުންފުނިތަުކގެ ހިްއސާ ބޭރު ބަޔަކަށް ވިްއކާލިއިުރ، ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ބަހެއް 

އޭަގއި ނެތްކަން އަޅުަގނޑުެމން ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަްނ. ޤައުމުަގއި ހުންނަ އެކި ަރއީސުން ކަންތައް ކުރަްއވާީނ 

ގެ ިޢލްމާއި ޙިލްމު ހުންނާނީ ވެސް އެކި ވަރަށް. އެހެންކަމުން، އެހާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ނޫން އެކި ވަރަށް. އެ ބޭފުޅުން

ގޮތްގޮތަށް މަަސއްކަްތކުރަްއާވ ބޭފުޅުން ވެރިކަުމގައި ިތއްެބވިއިރު އެ ބޭފުޅުްނގެ އަތް ބަންނަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ދެއްެކވި. ތި ބޭފުޅުންގެ؛ އެމް.ޑީ.ޕީ  އަތްވެސް ބަންނަންޖެހޭނެ. މަނިކުފާނު އިއްެޔގައި ވެސް ވަރަށް 

ޤާީޟ ހައްޔަރުކުރި މައްސަަލއިަގއި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތި هللا ތެރޭގައި އެތެރޭަގއި އޮިޑޓެއް ކުރާ ވާހަކަ ޢަބްދު

ރައީސަަކްށ  ބޭފުޅާ ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ވަރަށް ބެލެުވނު ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް. ޤައުުމގެ

 ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު، ަކއިރީަގއި ތިބޭ ވަޒީރުންނަށް މަޖުބޫރުކުރައްަވއިގެން ނަމަެވސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅިފައި އޮތް  2116/13ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރިްނވެްސ އެ ވާހަަކ ާވނީ ދަންނަވާފަ. މަޖިލީހުގެ  އިޞްލާޙަށް. އަޅުަގނުޑ ތި

 ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައިގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 
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 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެންނަށް ކުރީގައި ެފންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ައޅުގަ

ނޑަށް ދެކެވުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރެްއުވން އެދެން އިނގޭތޯ. އާދެ،  ވެސް ެއގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަާވތީވީމަ އަުޅގަ

ޔަސް ައދި ބައެއް ފަހަރަށް ހުއްދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަންނަވާީނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ނެތްކަމުަގއި ވި 

ހޯދަންޖެހުނީމާ ހުއްދަނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ވެްސ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ވަުރގަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބިދާކަން. 

ތުންެގ އެގޮތުން ައއި.ޖީ.އެމް.އެުޗގެ ިއމާރާތް ނިންމުމަށް ޓަކައި އިސްލާމިކު ބޭންކުން ނަގަންއުުޅނު ލޯނު ވެސް ރައްޔި

މަޖިލީހުން ހުއްދަނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ނުނެގިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައއި.ޖީ.ެއމް.އެުޗގެ އިމާރާތް ނުނިމުނީމާ 

ކޮން ބަޔަކަށްތޯ އޭގެ ގެއްލުްނވަނީ؟ ޑރ. ވަޙީދަކަށް ނޫން އޭގެ ގެއްލުންވަީނކީ. ނޫނިއްާޔ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް 

. ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރުވެސް ިއންތިހާ އަށް ެއކަމުގެ ދަިތކަން ނޫން އޭެގ ެގއްލުންވަނީކީ 

އިހުސާސްވަމުންދާކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިންނެވި މަޖިލީހަކުން 

ކުަގއި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ގެތަކުގެ ތެެރއިން ބައެްއ އެކަން ފާސްނުވެދިަޔއީ. ހަމައެާއއެީކގައި ދެކުުނގެ އަތޮޅުތަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އަށް ބަދަލުކުރަންެވގެން ދެފަހަރު މަތިން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމަ ވެސް ވަނީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ މި މަޖިލީހުން  އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، ބޭރުކޮށްލައްވާފަ. އެހެންކަމުން، އެީއ އަޅުގަ

އެކަން ހުއްދަހޯދަންޖެހޭ ހާލަތެއްަގއި ހޯދަންޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ހުއްދަހޯދަންނުޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އޮންނަ ކަމަށް 

ވެއްެޖއްޔާ އެ އިރެްއގަިއ ޮއންނަ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ަފސޭހަވެގެންދާނެ ކަެމއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުުމ 

މި އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ ހަވާލުކޮށްފައި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޤައުމު ހިންގަން.  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ަޤއުމު ހިންގޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ ެއއީ ައޅުގަ

ގަންނަންޖެހުނަސް ނޫނީ ފަންސުރަކަށް ބޭނުންވާ ލޯެންއ  އަށް ދޭންޖެހޭ ބާރެއް. އެްނމެ ކުޑަމިނުން ފަންސޫރެއް

ނަގަންޖެހުނަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުއްދަހޯދަންޖެހި، މި ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހާއިރު ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަްށ 

އީސް. އެހެންކަމުން، މި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްނުދެވިދާކަމީ އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަަރށް ބޮޑު ގެއްލުެމއް ޢިއްޒަތްތެިރ ރަ

ނޑު ފުރިހަމަ އަްށ ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން،  އިޞްލާޙަށް، މި ޤާނޫނަށް ހުަށހެޅިފައި މި ާވ ިއޞްލާޙަށް ައޅުގަ

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާެގ ޝުކު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް. 
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 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ 

ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫނަށް މިހާރު މި ، 2116/13ނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާ

ނޑު ދަންނަަވއިލާަނން. ނޑުމެން ހަމަ މި  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނުޑގެ ވެސް ިޚޔާލު އަުޅގަ އަުޅގަ

ޔާމީން هللا ައަކށް ހުންނެވި ޢަބްދުމަޖިލީހުގައި ތިއްބާ މި ަމްއސަލަ މި ތަނަށް ހުށަހެޅި، ިމހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެން ދަންނަވަމުންދިޔައިމު، މިއީ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެސް ތާއީުދުކރައްަވއި މިގޮތަށް މި ބަދަލުުކރެއްވީ. އޭރު އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެކޭ. އޭރު ވަނީ މީޑިޔާ އަށް ހާމަވެފައި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް ފޯނުކޯލަކުން ދެއްެކވި ވާހަކަ. ަރއްޔިުތންނަށް ދޭ ސަބްސިޑީތައް މި 

ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙު ފާްސވީމަ ލިބޭނެހޭ، ނޫންހޭ؟ ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންކޮށް، ެއގޮތަށް ލިެބންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

ނަޑއެިޅގެން ވަރަށް ސާުފކޮށް އެނގޭ. ިމއަދު ހާލަތު ހުއްޓާލުމަށް ޓަކައި ކޮްށގެން ގެން ދިޔަ އިޞްލާެޙއްކަން ހަަމ ކަ

ތަފާތު. މިއަދު މި އޮތީ އެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ ޕާޓީގައި މިއަދު މި އޮީތ އެ ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ. 

ނޑުމެން ކޮމިޓީތަކާ ެއއްޗެހީަގއި، އެ ބޭފުޅުން ެއއް ެޗހި ފާސްކުރަްއވަން ފެށީމަ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޭދ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔައިން ަރއްޔިތުންނަށް ެއ ފުރުޞަތު  ގެންދަވާ ގޮތް. އެސް.އީ.ެޒުޑގެ ބިލުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ދެއްވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ، އަުޅަގނޑުމެން އޮޅުންފިލުވާލަން. ެއ ފުރުޞަތު ވެސް ނުދީ، ެއ 

ކުރަމުން ެއ ދަނީ. ހަމައެހެންމެ، ކުރީ ދުވަހުގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގަިއ ެވސް ހަމަ ކަން ޤާނޫނުތައް ފާސް

ހިނގައިގެންިދޔައީ ެއގޮތަށް. ކުޑަ ކަރުދާސްޮކޅެއް ހިފަިއެގން ވަޑަިއގެން، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން، އެ 

ން ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ުކރިން ފެނިފައިނުވާކަން އެނގޭ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްާލޙެއް ކިަޔއިލެްއވީމާ، އެ ިކޔާލަ 

ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެަލއްަވއިގެން ވަަޑއިގަތީމަ އެ ިއޞްލާޙު ފާސްވެގެންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. މި ހާލަތުގައި މި 

ނޑުމެން މަޖިލިސް އޮއްވާ ީކއްވެޯތއޭ ައނެއްކާެވސް ސިއްިރއްޔާެތއްގެ ތެރެއަށް ގެންދަން ބޭނުންވަނީ ސަ ރުކާރާއި އަުޅގަ

ނޑުގެ ހިތުަގއި މިައދު އުފެދޭ ސުވާލަކީ. ކޮންމެ  އެންމެން، ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތް؟ މިއީ އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއ ވެްސ ަވޑަިއގަންނަވަީނ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އެ ބޭފުުޅންނަށް އިތުބާރުދީ، އެގޮތަށް. 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަސް އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދަކަސް ވަަޑއިގަތީ ހަމަ އެގޮތަށް. އެހެްނވިޔަްސ، އޭުރ  ޔާމީންهللا ޢަބްދު

މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން މިތާނަގއި ހުއްޓުވާލަންުއޅުނު ރައްޔިތުންަނށް ލިބޭ ސަބްސިޑީކޮޅު ހުއްުޓވާލަންެވގެން މަސައްކަްތކުިރ 

ންގެ ެމޖޯރިޓީ އޮެވ، އެކަމަކު ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކަންކަްނ މީހުން، މިއަދު ައއިސް ވާހަަކ މި ދައްކަނީ އެ މީހު

ހުއްޓުވާނޭ. ނުހުއްޓުވާނެ. މިހާހިސާބަށް ފެނިފައެއް ވެސް ނެތް. އަތްހިއްލާ މަޖިލީހަކަށް މިތަން ބަދަލުވެގެންދިޔަކަން 

ޅުން އެްއވެްސ ގޮަތކަށް އެއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެްނމެންނަށް ފެނިގެންދާ ކަމެއް. ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވާ ބޭފު

ބައްލަަވއިލެްއވުމެއް ނެތި، ހަމަ ސީދާ އަތްނަންގަވައި ނުވަަތ ވިދާޅުވި ގޮަތކަށް ކަން ކުރައްވަމުން ވަަޑިއގަންނަވާކަން. 
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ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން؛ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ދެކެަވޑަިއގެން، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ 

ންޖެހޭ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާ އަދި މިނޫންވެސް އެްއވެސް ކަހަލަ ސުވާެލއް ނެތި މިއަދު ފެނިގެން މި ކުރަްއވަ

ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ަމޖިލީހުގައި ތިއްަބވާ ސަރުކާރަްށ ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން އެކަްނ ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވކަން. 

ރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ނުކުމެވަަޑިއގެން ރައްޔިތުންގެ ކުރިަމއްޗަްށ އަޅުަގނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އެ ބޭފުޅުން ހު

އިންތިޚާބުވާން ަވޑަިއގަންނަާވިއރު، ތިމަންނާމެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާުތުކރާށޭ. ތިމަންނާމެން ވަޢުދު 

ސަރުކާުރ ޖަވާބުދާރީވާ ގޮތަށް ކަމަށް ފުއްދައިދޭނަމޭ. އެކަމަކު، ވަުޢދު ފުއްދާއިރު ވެސް ތިމަންނާމެން މަސައްކަތްކުރާނީ 

ވިދާޅުވަމުން ވަަޑިއގަނޭ. އެަކމަކު، މިއަދު ިމ ފެންނަނީ ެއ ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮެވ، އެހެންވިޔަްސ ރަްއޔިތުންނަށް 

ނީ، އެނގޭނެ ގޮތަށް، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް، ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާނެ ގޮތަްށ، ރަްއޔިތުން ކިހާވަރަކަށްތޯ ލޯެނއް ނެގެ

ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ަކންކަން ކުރެވެނީ އޮޅުންފިލާެނ ގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދޭން ވެސް ބޭނުންނުވާ ތަން މި 

ދަންނަވާ އަތްހިއްލާ މަޖިލީހަށް. މިއީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މިގޮތަށް ހުށަހެޅީމަ 

ބާއޭ މި ކުރަންުއޅެނީ. ފޮރުވަިއގެން ސިއްިރއްާޔތުގައި ކުރަނީ ކޮްނކަމެއްތޯ.  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ޝަްއކުޭވ ކޮންކަމެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވެމުންަދނީ ހައްތަހާ ވެސް ާރއްޖޭެގ މާލެތެރޭގައާ އަދި ެއ ނޫން ތަންތާނގައި ވެސް މިހާރު މި 

ނޑު ކަން ބޮޑުޭވ، މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އޮތް ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަްނގެ ވާހަކަ. މިހެން މިކަން ހިނގާއިރު އަުޅގަ

ހުށަހަޅައިގެން ަރއްޔިތުންނަްށ ޖަވާބުދާރީވުުމގެ ކަންަތއްތައް ސަރުކާރުްނ އިސްަނގަިއެގން، ސަރުކާުރގެ މެންބަރުން 

ނޑުވާލަން މަސައްކަތްކުރަްއވާތީ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ތިއްބަަވއިގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަ

 ތަށް.ދެއްވި ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ، 2116/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ނޑު ެވްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަން ނަވާނީ ިމ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަން މެންބަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެުކ ޝުކުރު ދަންަނަވން. އަުޅގަ

މި ޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ މަސަްއކަތުގެ ދުވެލި ހަލުވިކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރަްނ 

މެއް އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ ކަމެއް، ކޮންމެ ވަގުތަކު ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަ
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ކުރަން ދިމާކޮށްގެން ސަރުކާަރށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެްއ، އުނދަގޫތަެކއް ދިމާވާތީވެ، 

އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ޮގތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ. މި ބިލު މިގޮތަށް ނެތިގެން 

ސަރުކާރުން ވެްސ ދަތިތަކެްއ ދިމާވެގެން، އުނަދގޫތަކެްއ ދިމާވެގެން މި މަޖިލީހުގައި ެއ  މީގެ ކުީރގައި ހަމަ ކުރީގެ

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފަިއވާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ަހމައެއާެއކު، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު އޮތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް 

ގޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެނގި ހާމަެވގެންދޭ. ދައުލަތުން ނަގަން ގަސްތުކުރާ ލޯނުތަކާއި ލޯނުތައް ނަގާ ގޮތާ އަިދ 

ނޑު ޤަބޫލެްއ  ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެްއޗެްއ ވިްއކަން އޮތަސް މިކަން އެނގޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުކުރަން ދައުލަތް ޒިންމާދާރުކުރަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އޮެވ، މިކަން މިހެން ކުރުުމެގ ސަބަބުން އިތުރު ެއއްވެްސ 

ކަހަލަ ނުރައްކަލެއް ނޫނީ ދަތިކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް. ރަނގަޅު ވާހަަކއެްއ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަެކއް 

. ވޭތުވެިދަޔ ތާނގައި މި ކަހަލަ ޤާނޫނުތަކުން ދައުލަތްތައް ހިންގަން އުނދަޫގވިކަން ތަޖުރިބާކުރެވިއްޖެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ ދައްކައި ތަޖުރިބާކޮށްފަ. 

ކީ އޭެގ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެްނ އެހެންވީމާ، ގޯސްކޮށް ކަމެްއ ކުރެވިފަިއ އޮިތއްޔާ އެ ކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަ

ނޑުެމންގެ އިދިކޮޅަށް މި ަވގުތު  ނޑުމެން މީގެ ކުރީގައި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ާލޒިމް ކަމެއް. އަުޅގަ

ވަކާލާތުކުރާ މެންބަރުން މިކަން ގޯސްެވގެން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވފައި އޮތީ. މިކަމުން އުނދަގޫތަކެއް ވާ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނާއި ިތ  ނޑުމެން ވެްސ މި ތިބީ އެ އުނަދގޫތައް ވާ ވާަހކަ ދަްއކަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ މިއަދު އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާ ގުިޅގެން މި ހުރިހާ އުނދަގޫތަެކއް ޤާނޫނުެގ ތެރޭގައި މިހިރަ ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެއް ަޙއްލުކުރުމަީކ 

ންނަށް ޚިދުމަތްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ާލޒިމް ކަމެއް. ރަްއޔިތު

ދަތިތަކެއް އޮިތއްޔާ އެ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކޮށަންޖެޭހ މަގެއް، ނޫނީ ކޮށަންޖެހޭ އެްއޗެއް ކޮށައި އަލިކުރުމަީކ 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަމެއް ސާުފކުރުމަކީ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މަްސއޫލިއްޔަތު  ައދާކުރުމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުުކރަން، މި ޤާނޫނުގައި މިހިަރ  ނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަ ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކަށް. ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގަންޏާ އަދި ބޭންކުން ދަރަންޏަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ލޯނެއް ނަގަންޖެހުނަސް 

ސާ ހޯދަންޖެހުނަސް ކޮންމެ ފަހަރަކު، ކޮންމެ ވަގުަތކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަން އަދި ފައި

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ލަސްތަެކއް ެވ، ދަތިތަކެއް ދިމާވާކަމީ ެއއީ  ކުރަްއވަންޏާ އެކަމަކުން ައުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ޤާނޫނަށް މި ގެެނވޭ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސީދާ ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނުޑ  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އުނިކަމެްއ އޮިތއްާޔ އެދެނީ ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ިމ މަޖިލީހުން މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މި ބިލުގައި 

އެކަން އިޞްލާޙުކޮްށ، އަިދ ިއތުރު ކަމެއް ގެންނަން ބޭނުްނވަންޏާ ެއކަމަށް ެވސް ގެނަްސގެން ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ 
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ފައިދާހުރި ގޮތަށް އަިދ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަދއުލަތަށް ެވސް ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަްނކަން ުކރުމުގައި އެންމެ ލުއިފަސޭހަ 

ންމައި، ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ނިންމަވައިދެއްުވން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ގޮތަށް އެކަން ނި

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި 

ޝިދަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން. ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން މެންބަރު އަޙްމަދު ނާ

ނޑުމެންނަށް  ތެދުވެަވޑަިއގެން ހުންނަވާއިުރަގއި މައިކު ބޭނުންކުެރއްވުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދ ކަމެއް. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ މި މާލަމުގެ ތެރެއަށް ނީވޭ  ބައެއް ފަހަރަށް މައިކު ިސްސޓަމުގައި ހުންނަ ައޑު ޢިއްޒަްތތެރި

ފަހަރުތައް ވެސް އެބަ ދޭ މައިކު ހުންނަ ދިމާލުން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި މެންބަރުންނަށް 

 މިކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަ

ަދއުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެންނަން ، 2116/3ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ަދންނަވާލަންޖެހެނީ، މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ސަރުކާރު ހި ްނގުމުެގ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިޞްލާޙުތަާކ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ސްޕީޑު ައވަސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަެކއް ކަމަށް ވިާދޅުވާ ައޑު އެބަ ިއވޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، މި މަޖިލިސް 

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާއިރުގައި ޤާނޫީނ  ތުރޫކޮށް ދާން ވެސް ސަރުާކރު ހިންގުމުގެ ސްީޕޑަކަށް ަލހެއް ނުވާނޭ. އަުޅގަ

ކަންކަން ކުރުމަށް ައޅުަގނުޑމެން މި ބާރުއަޅަނީ، ކަންކަްނ އޭގެ ަރއްޔިތުންނަށާ އަދި  ގޮތުން މި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން 

އެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ޮއންނަ މަގުން ދިއުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަކަށްައއިސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ 

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުތައް؛ މި އީ ަގވާއިދުަތކަށް ވުރެ މާ ފަސޭހައިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެްސ.އީ.ޒެްޑގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިޔަސް އަިދ  ބަދަލުކޮށްލާ އެއްެޗއް ގޮުތގަިއ. އެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

. އެހެން ޤާނޫނެއް ފާސްކުިރޔަްސ މި ރާއްޖެ އަށް އިންވެސްޓަުރން އައުމާ ދޭތެޭރަގއި ެއ މީހުންގެ ކަންބޮުޑވުން އޮންނާނެ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުހަދާފައި ނޫނިއްޔާ އެއް ސަުރކާރު އަނެއް ސަރުކާރު ބަދަލުެވގެްނދާއިރުަގއި ެއއް ސަރުކާރުން 

ކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތއް އަެންއ ސަރުކާރަކުން ތަންފީޛުނުކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑުެމންނަކަށް އިންވެސްޓަރުންެނއް 

ނޑުމެްނ ހަދާ ޤާނޫނުތަކަކީ، ޤާނޫނީ  ވެސް ނުލިބޭނެ. އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ކަމެއް. އަުޅގަ

ހިމާޔަތް އޭެގ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނުތަކެްއ ކަމަށް ހަދަން. އަދި އެ ޤާނޫނުތަކަކީ ުކއްލިކުއްިލ އަްށ 

ކަށް ބައްލަވާ! ކުރީގެ ސަރުކާރުން މާލެ ބަދަލުވެގެންނުދާނެ އެްއޗެއް ަކމުގައި ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިސާލަ
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އަތޮޅު ގުޅިފަުޅގައި ތަެނއް ހިއްކާފަިއ، ެއ ތަނުން ފުލެޓު ަގނެ، އެ ތަުނގައި ދިިރއުޅެން ބަޔަކު ދާންާވއިރުަގއި މިއަުދ 

ޕެކްްޓ އެ ތަނަކަށެްއ ނެތް ދެވޭކަެށްއ. އެއީ ދިިރއުޅުން ކަމުނުދާ ތަނަކަށް ވެއްޖެ. އެކަަމކު ެއންވަޔަރަންމަންޓް އިމް

އެސެސްމެންޓެއް ހަދައި، ެއ ތަނަކީ ހަމަ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ރަނގަޅު ތަނަކަށް ވެގެން އެ ތަނަށް ރައްޔިތުން 

އިންވެސްުޓކޮށް، އެ ތަނަްށ ފުލެޓު ގަނެ، އެ ތަނަށް ދާންޖެހޭ ހިސާބުން ސަރުކާރުން އެބައޮތް މިހާރު އަދި 

ވިސްނަނީއޭ. މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު  ތިމަންނަމެން ތި ތަން އާބާދުކުރުމާ ދޭތެރޭގައި މި

އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި ެއސް.އީ.ެޒްޑގެ ޤާނޫނުގައި މިިހރަ ހިމާޔަތްތައް؛ ކިތަންމެ ބޮޑެތި ހިމާޔަތްތަކެއް ހުއްޓަްސ، 

ނޑައިލާނެކަުމގެ ނޫނިްއޔާ މާދަމާ އެ ޤާނޫނުގެ އެހެރަ ިހމާޔަތްތައް ނޫނިްއޔާ އޭަގއި ީދފައި އެހެރަ އިންސެންިޓވްތަ ްއ ކަ

ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން އެ ނިގުޅަިއގެންފާނެކަމުގެ ބިރުެވރިކަން އޮންނަ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށެްއ 

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުތަކަކީ އެއްވެްސ އެއްަޗކަށް ނުވެ ދަންޏާ  އިންވެސްޓަރުންެނއް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ްނވެްސޓަރުންނެއް ނާންނާނެ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިސާަލކަށް ިމ މަޖިލީހުން ހަމަ މި ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އި

މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ވަރަށް މުހިްއމު ޤާނޫނެއް އެބަ އޮތް ފާސްޮކށްފަ. ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނުގައި 

ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ. އެމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރުނަރު  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ެއބަހުރި ލާޒިމްކޮށްފައި ހުރި ވަރަށް

ވިދާޅުވަީނ، އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޤާނޫނެކޭ. އެ ޤާނޫުނެގ ސަބަބުން ތިމަންނާއަކަށެްއ މިހާރު އިތުރަކަށެއް ަފއިސާ 

ސިޓީފުެޅްއ ޗާޕުކުރާކަށް ވެްސ ނުޖެހެއޭ. ވަރަށް ރަނަގޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓް ކޮމިީޓ އަށް އެބަ އޮތް މިނިސްޓަރު 

ފޮނުއްވާފަ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. ތިމަންނާ އަށް އެ ޤާނޫނުގައި ހުރި ބައެއް ކަންަތއްަތކަށް ހުރިހާ މާއްދާތަކަކަށް 

ޢަމަލުކުރުމަކީ ދަތިކަމެކޭ. ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ިވދާޅުވަނީ ެއ ޤާނޫނުަގއި ހުރި ބައެްއ ކަންތައްަތކަށް 

ނޑު ވެސް ވަރަށް ދަތިކޮްށ މި އުޅެނީ. ހިއެއްުނވޭ މި  ޢަމަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަެމކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި ބީ.ޕީ.ީޓ ދެއްކިދާނެހެނެއް. އެހެންނެއް ކަމަކުނުދާނެ ެދއްތޯ. ޤާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރާީތެވ 

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ އަޅުަގނޑުމެން ބީ.ޕީ.ޓީއާ ެއްއޗެހި މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސް ޓަރަށް ވެސް ކަ

ކަމެއް، މާިލއްޔަތާ ބެހޭ ގޮުތން ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިިލޓީ ޤާނޫނަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ އޮްތ ކަމެއް އެ މަނިކުފާނު އެބަ 

ޖެހޭ ކުރައްވަން. އަދި އެ ާޤނޫނަކީ ދަތިފުޅު ކަމަކަށް ވަްނޏާ، އެ ޤާނޫުނގައި ހުރި ކަްނތައްތަކަީކ ކުރަން ދަތިފުޅު 

ކަށް ވަންޏާމު އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިގެން އެ ކަންކަން ަރނގަޅުކުރަންޖެހޭނީ. މިހާރު ކަމަ

ނޑުމެން ބޭނުްނވާިއރަށް، ބޭނުން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަާސއެްއަގއި އޮންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންަނނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ބުނަންވީ، މަޤާމު ވެސް ކުއްލިއަކަށް ަބދަލުކޮށްލާފައި ބަދަލުވެގެންދާ  ތަން. އަޅުގަ

 31މިހާރު ޤާނޫނެއް؛ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު. ޤާނޫނަށް ބަދަލުކޮށްފައި ބުނަންވީ، މިހާރު މި ޤާނޫނު ފާސްވާތާ 

ޚާބުގެ ޤާނޫނަްށ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކުރަންވީއޭ. ނޫިނއްޔާ ިރޔާސީ އިންތި

ނޑު ބުނަންވީ، މިހާރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ފާސްވާތާ  ދުވަހުެގ  31އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލެއް ގެނެްއސަ އަޅުގަ



29 

 

ތެރޭގައި އަލުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވަންީވއޭ. މާލިއްަޔތު ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގިއ 

ށް ބޭނުން އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫން. ވަަރށް ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ އަށް އެބަ ވެސް މިއީ މި ވަގުަތކަ

އޮތް. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން ޮކންމެ ގޮތަކަށް، ކޮންމެ ބަޖެެޓއް، ކޮންމެ ކަމެްއ، ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގެ އަޣްލަބިްއޔަތު 

ޅުމަކީ ައޅުަގނޑު ހަަމގައިމު ެވސް ނުދެކެން މުހިއްމު ކަެމއް އޮެވގެންދާއިުރގަިއ މި ވަގުަތަކށް މި އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެ

ނުޑމެންނަށް ވެގެން، އަދި ެއ  ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދައި، ޤާނޫނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ބަޔަކީ އަުޅގަ ކަމުގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މުސްތަ ނޑުމެން ެވގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ޤްބަލެއް ނެތް. ޤާނޫނުގެ ތެރޭަގއި އުޅޭ ަބޔަކަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުޖާލާ ކަެމއް ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުމި

ނޑު  ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު މި އިޞްލާޙަށް ވެސް އެ އިޞްލާަޙކަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން . އާދެ! އަޅުގަ

ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑު ަވރަށް އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރާ ހަމަގައިމު ވެސް ެއއް ކަމެއް ެއބަ ވޭ. ސަރުކާރުން މި ބިލު 

ނޑު ެއ ތަކުރާރުކޮށް ލަްނ ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިަކން ވަރަށް ސާފުކޮށް މީަގއި ޭދހަކޮށްދީފައި އެބަ ވޭ. އާދެ! ައޅުގަ

ދައުލަުތގެ ، 2116/3ބޭނުންވޭ. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓީެއްއ ނެުގމުގައި ނުވަތަ ގެރެންމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، ދައުލަުތގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ 

ޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިްއކުމުަގއި ނުވަތަ ުކއްޔަްށ ނުވަތަ އެފަދަ ޔަޤީންކަމެއް ދޭން

ދިނުމުގައި އަދި ަދއުލަތުގެ ަނމުގައި އެްއވެސް އެހީެއއް ދިނުމުގެ ކުރިން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުން 

ހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ދަތިވެ، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަްށ ފާސްކުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން، ސަރުކާރުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވެފަިއވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި. އާދެ! 

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތާއި  ވަރަށް ސާފުކޮށް މީަގއި ބަޔާްނކުރެވިފައި އެބަ ވޭ މަޤްޞަދު. ސަރުކާރަކުން؛ އާދެ! ރަްއިޔތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކުގައި އެކަމަކީ ަދއުލަތުން ރަްއޔިތުންނަށް ނުހަނު ހެވާއި ލާބަޔާއި ޭއގެ ސްީޕޑާ ެއކުަގިއ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް، ނޫނީ ކަމަކަށް ވާހިނދު، ިމޮގތަށް މިކަން އޮތުމަކީ އެީއ ެއ އިރެްއގަިއ ބަސްއަހާ، ބަސް 

ރައީސަުކ ހުންނަިއރުގައި ވަރަށް ދަިތވެގެންދާނެ ކަމެއްކަން ހަމަަގއިމު ެވސް ަކށަވަރު. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޤަބޫލުކުރާ
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ނޑުމެން ދުނިޔަީވ ގޮތުން މިހަދާ ޤާނޫނެއް ހަދާފައި އެއީ ޒަމާނާއި ހާލަތާއި  އަޅުަގނުޑގެ ދެކޭގޮުތަގއި ޤާނޫނެއް، އަުޅގަ

ލުގެނެވޭ އެްއެޗއް ކަމުގައި ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވާނެ. ހަމަގައިމު އެ ވަގުަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ެއއަށް ބަދަ

ވެސް ދުނިޔެ ތަރައްީޤވެ ަތހުޒީބުެވގެން އަންނައިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ އެޭވލާ ޒަމާނުގައި ހެދިފަިއާވ 

އެއީ ހަމަގައިމު ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ޤާނޫނުތަކަށް މިއަދުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަންކަން ިއޞްލާޙުނުކުރެންޏާ 

ނޑު  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ވަރަށް ދަތިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި ަދންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭން ޖެހޭ ދެކޭގޮުތގައި މި ޤާނޫނަކީ މި ހިނދުން މިހިނދަށް އިޞްލާޙުކޮށް، މިކަމުގައި އަުޅގަ

އެންމެހައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދައުލަުތގެ ވެިރންނަށާ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ކޮންމެހެން މި 

ބަދަލުގެނެސްގެން މީަގއި ހަލުއި ސްޕީޑު ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އެީއ ހަލުއިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހިނދުން ހިނދަށް ގެންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ، އަިދވެސް ެއއް ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑު ދެކެމޭ. އާދެ! ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިގި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލަށް ، 2116/3ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބޭފުޅަކު  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އިތުރު ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު އިންނެވިތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިތުރު

ނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިިލގިނލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނެތުމާ އެކު އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ފަހުބަސް  2116/3މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވިދާޅުވުުމގެ ފުރުޞަތު. 

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަލީ ވިލިގިނ

ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް މި ގެނެޭވ ، 2116/3އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓީ އިޞްލާޙަކީ ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުްނގެ ނަމުގައި ނަގަންޖެހޭ ލޯނާ ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ ގެރެން

ދިނުމުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ސިއްރުން ކަމެއް ކުރުުމެގ ނިޔަތުގަެއއް ނޫން. ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮަތށް، މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މާތް މަޤްޞަދު ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް ސަރީޙަ އިބާރާތުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ައދި )ބ(ގަިއ ވަރަްށ؛ )ބ(  2ބަ އޮތް. ހަމައެާއއެީކަގއި މި ބިުލގެ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެ

ދުވަުހެގ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ނަާގ ލޯނާ އަދި ދޭންޖެހޭ ފަދަ  01އަދި )ޅ(ަގއި ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އެބަ އޮތް 

ޏަށް ފައިސާ ނެގި ޕްރޮސިޕަލް އަދަދާއި ގެރެންޓީތައް ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލާ އަދި މި މާއްދާގެ ދަރަން
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އެއަށް ދޭންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓާއި އެ ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނެގުމުަގއި ހިނގާ އެހެން ޚަރަދުތައް އެނގެން އޮންނަްނވާނޭ. 

އަދި ދަރަންޏަށް ނެގުމާ ގުޭޅގޮތުން ކުެރވޭ ދިރާސާ ރިޕޯުޓގެ ކޮޕީ ވެސް ަރއްޔިތޔުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނޭ. 

ހެންވީމާ، ީމގެ ތަފްސީލީ ބަޔާން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެނިގ، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ސަރުކާުރްނ  މެންބަރުންނަށް މީގެ ތަފްސީލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ރެއް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، ރަްއިޔތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކުރަމުންދާ ކަންކަން ހުއްޓުުވމުގެ އެްއވެސް ަދއު

ހުއްޓުިވގެން، ހުއްުޓވެންޖެހޭ ެއއްވެްސ ހާލެއް؛ އެހެންނަމަެވސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އޭރުަގއި އޮންނަ ސަުރކާރެްއގެ 

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތަނެއް  މަޝްރޫޢުތަކާ އަދި މި ކަންކަން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހުއްޓުވައި އެފަދަ ކަންކަން

ނޑު ނުެދކެން. އަުޅަގނޑު މި ފުރުަޞތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން،  ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ  11ކަމަށް ވެްސ އަުޅގަ

ސީދާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިހާރު އިންތިޚާބުވެފައި އޮތް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެްއބާރުލުމެއް ދީ، ރައްޔިތުންގެ 

ލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް މި ޝުޢޫރު ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުަރން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖި

މެންބަރު މި ބިލަށް ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންަނވަން. އެކަމަށް ޓަކައި ހުރިހާ 

ނަވަމުން، އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ަވކިވެލުުމގެ ކުރިން އެދެނީ، މި ބިުލ މެންބަރުންގެ؛ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަން

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ޮއެވއްޖެ ނަމަ، މި ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ހުރި ަކންތައްތައް، ުދވަހުން ދުވަހަށް  އިޞްލާޙުކުެރވިގެން ތަޅުމަށް ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ގެެނވި، ސަރުކާރަށް ދަތިވެފައި

ސަރުކާރު ހިންގުމުަގއި ދަތިާވ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ޤާޫނނުތަކުން އެބަ ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން ފިލުވާލަން. އަިދ 

ނޑު ިއތުރު އެހެން ކަމެއް ވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. މި ޤާނޫނަކީ  ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫނެްއ  2116ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ ކަ ވަަނ އަހަރު ތަޞްދީޤުކުރެއްވި  2111މަށް ވެފައި އަދި މިހާރު އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ކަމަށް ވެފައި ޤާނޫނުައސާސީގެ ރޫހަކީ ރައްޔިތުްނގެ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ ސަރުކާެރއް ރިޔާީސ 

ފޯރުކޮށްދެވޭ ނިޒާމެއްގެ ެތރެއިން، އޭަރކު ރައްޔިތުން  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

އިންތިޚާބުކުރާ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެްސދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް 

ނުއަސާސީގެ ރޫހަށް އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ޮކށް ނިންމާލުން. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫ 2ވީހާވެސް ހަލުިއކަމާ އެީކަގއި 

ބަލާއިރު، އެ ޤާނޫުނއަސާީސެގ ރޫހަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މިަފދަ ކަންކަން ފުރިހަމަ އަށް 

ތަންފީޛުވެގެންިދއުން ކަމުަގއި ދެކޭތީ، މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަީކ މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ބާެރްއ 

ުމގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ެއކަމަށް ޓަކައި އެކަން ފާަހގަކޮށް، ުޝކުރުދަންނަވަން. ލިބިގެންދާ އިޞްލާޙެއް ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.
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ޢިއްޒަތްތެރި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ، 1.1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ގެ މާލިއްޔަުތ ޤާނޫނަށް ަދުއލަތު، 2116/3ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫުނ ނަންބަރު މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

ގޮތަކަށް ވޯޓަށް  ހިސާބުން ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެންނައިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ބަުހސް މިހާ

ހަަކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެގ ދަށުން އޮންނާނެ ވ11.1ާ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުމިއަުދ  ،އެހުމުގެ މައްސަލަ 

 ދަންނަވަން. 

ނޑު މިހާރު މި  -1.2 އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ  ،ށް. ސަުރކާރުގެ ފަާރތުންއަ 1.2ންޑާ ައއިޓަމު ދަނީ އެޖެ އަުޅގަ

ޔުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ުކށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކި

ވަނަ ޖަލްާސގައި.  11ވަނަ ަދއުރުގެ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2112 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2112ންބަރު ޮނވެ 11ވަނީ  އިްއވިފައި

ެދއްވާނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މި އަރުވަނީ؛ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ނ  އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޑު ޢި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

މިއަދު އަޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެިރ  ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. `. ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން

ނޑު ދެ ސަބަެބއް ުކށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލަކީ ައޅުަގނޑު  ބިލު. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަިއގަ

ކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުްމ ތަންފީޛުއުމުތަކުަގއި ކުށްކޮްށ، ޙުބޭރު ޤަ  ،ތެެރއިްނ އެއް ސަބަބަކީފާހަގަކޮށްލާން. އޭގެ

ޙުކުމް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  މީުހންގެ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެައއުމަށް މަގުފަހި ށް އެނބުރި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަ، ކުށްވެރިން

ކޮށްދިނުން. ދެވަަނ ގެނެވޭނެ މަގުތަނަވަސްމީހުން އަނބުރާ  އަށް އެ ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ކޮށް ނިންމުމަށްތަންފީޛު

 ށް މީހުންގެ މުޖުތަމަޢަ އެ ،ކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިންކުމް ތަންފީޛުޙު، ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުށްކޮށް

ޓަކައި  ކޮށް ނިންމުމަށް ކުމް ތަންފީޛުގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ޙުމީހުން އެ ،ދިނުމުގެ ގޮތުންދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށް އެނބުރި

ބާބެއް  6ދިނުން. މި ބިލުގައި ޖުމްލަ ދެވޭނެ މަގުތަނަވަސްކޮށްމީހުން އަނބުރާ ގެން މީހުންގެ ޤައުމަށް އެ އެ

ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ބާބުގައި މިމީގެންވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. ބާބެއްގެ ަމއްޗަށް އެކުެލިވގެ 6އެކުެލވިގެްނވޭ. 

ބޭރު  ،އޮންނަނީ ހިމެނެނީ އިބްތިދާޢީ ބަިއގައި. އޭަގއި މި އިބްތިދާޢީ މާއްދާތައް. ބިުލެގ ތަޢާރަފުގެ ބަިއ މި

ކޮށް ކުމް ތަންފީޛުއި ޙު ޭޖގަިދވެހިރާއް ،ކުރަމުންދާ ދިވެހިން ރައްޔިތުންފީޛުުކމް ތަންޙު، ޤައުމުތަކުަގއި ކުްށކޮށް

ކުރަމުންދާ ކުމް ތަންފީޛުޙު، އަށް ގެަނއުމާ ބެހޭ އުސޫލުަތކާއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކުްށކޮށްޓަކައި ދިވެހިރާއްެޖ  ނިންމުމަށް

ޓަކައި އެ ަޤއުމުތަކަށް  ކޮށް ނިްނމުމަށްތަންފީޛުމީހުންގެ އަިމއްލަ ޤައުުމގައި ުޙކުމް  އެ ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ަރއްޔިތުން 

މިހެން. މި  ށްވެރިން ބަދަލުުކރުމުގެ ޤާނޫނު؛ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު. މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ ކު

ނޑު ދަންނަވާލި ަފދައިން ިއ އިން ބޭުރގަ ދެ މަޤްޞަދެއް. އެީއ ދިވެހިރާއްޖެ ،ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުރިންެވސް އަުޅގަ
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 ޓަކައި އެ  ކޮށްދިނުމަށްމަގުފަހިށް އެނބުރި އައުމަށް ތަމަޢަން ދިވެހި މުޖުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިކުމް ތަންފީޛުޙު

ކުރަމުންދާ ޙުކުމް ތަންފީޛުދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިތަނަަވސްކޮށްދިނުމާއަށް އަނބުރާ ގެނެވޭނެ މަގު މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ

މީހުންެގ  ޓަކައި އެ ދިނުމަށްގުފަހިކޮށްއެނބުރި ދިއުމަށް މަ ށްޢަމީހުންގެ މުޖުތަމަ އެ ،ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކގެ ކުްށވެރިން

ވަނަ  ވަނަ ބާބު. ދެ  ހިމެނެނީ މީގެ ދެ ކޮށްދިުނން. ދެން މީގައި މިބުރާ ފޮނުވޭނެ މަގުތަނަވަސްމީހުން އަނ ޤައުމަށް އެ

ތެޭރަގއި އެކުެލވިގެްނވާ މާއްދާަތއް. މީގެމު ކަންތައްަތއް ިހނގަމުންދާނެ ގޮތް ޢާއްކުްށވެރިން ބަދަލުކުރުާމ ބެހޭ  ،ބާބަކީ

ދިވެިހ  ވަނަ މާއްާދަގއި 2ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަީކ ޮކބައިކަން އެބަ ބުނެދޭ. އަދި  ،ވަަނ މާއްދާަގއި 2މީގެ 

 ވަނަ މާއްާދގައި 1އަކީ ކޮަބއިކަން.  ަވނަ މާއްދާގަިއ ބޭރު ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ ކުްށވެރި 6 ކުށްވެިރއަކީ ކޮބައިކަްނ،

 0ވަނަ މާއްާދަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތަކީ އެއީ ކޮބަިއކަން.  1. ދެން ންބުނަނީ ކާކަށްކަ މު މާނައިގަިއ ކުްށވެރިއޭ މިޢާއް

 ވަނަ މާއްާދގައި  11ވަނަ މާއްދާަގއި ކުށަކީ ކޮބަިއކަން.  11ވަނަ މާއްދާަގއި ބޭރު ޤައުމުެގ ރައްޔިތަކީ ކޮބަިއކަން. 

ގަިއ ވަނަ މާއްދާ  13ގެ ޙުކުމަކީ ކޮަބިއކަން. ފަހު ވަނަ މާއްދާަގއި އެންމެ 12 ،ކުމަކީ ކޮބަިއކަން. ހަމައެހެންމެޙު

ވަނަ ާމއްދާަގއި  12ބުނަކީ ޯކއްަޗކަށްކަން. ދެން  ބޭރު ޤައުޭމ މި -12ކުމަކީ ކޮބައިކަން. ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙު

ްށ އަ ވަނަ މާއްދާ 12ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެްއވާފަިއވޭ. އަުޅަގނޑު 

 ،ނަމަ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި މި ބަޔާންކުަރނީ އަންނަނިވި މައިަގނޑު ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ 12ލާންނަ. ބަލައި

ވާ ބޭރު ޤައުމެްއގެ  އަްށ ގެނެވިދާނޭ. އަދި ދިވެހިރާްއޖޭގައި ބޭރުގެ ޤައުމެްއގަިއވާ ދިވެހި ކުށްވެިރއެއް ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮށްފަިއވާ ކުަށކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ  ކުށްވެރިޔާ -1 ؛ނޭ. އެ ހާލަތްތަކަކީކުށްވެިރއެއް އެ ޤައުމަށް ގެްނދެވިދާ

 ކުމަކީ އެންމެ ކުށްވެިރޔާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙު -2ވުން.  ކަުމގައި  ދަށުން އަދި ބޭރު ޤައުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ކުމަކީ ޖަލުަގއި ބަންދުޙުދާ ކުށްވެިރޔާ ތަންފީޛުކުރަުމން -3ވުން.  ފަހުގެ ޙުކުމެއް ކަމުަގއި

 6ކުުމގެ ބާކީ އޮްތ މުއްދަތުގައި މަދުެވގެން ށް ވެފައި، އެ ޙުކުމެއް ކަމަބެހެއްޓުަމށް ކޮށްފައިވާ ޙު  ގޮތަކަށް ބަންދުަގއި

ކުށްވެރިާޔ  -2ވުން.  އިކުމެއް ަކމުގަތް ޙުކުރުމަށް އޮތަންފީޛު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ބޮޑު އަދަެބއްމަސް

ބައިވެިރވެފަިއވާ  އިން ދިވެހިރާއްޖެ -2ން ލިބިފައިވުން. ގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ރުހުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުބަދަލު

ބޭރު ޤައުމުކާ ދެމެދު ކުށްވެިރން ބަދަލުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުްނ  އިއާ ހަދާެއއްަގއި ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖެމުޢާ ވާމީބައިނަލްއަޤް

މި ، ބުނަނީ ވުން. މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި ވުމެްއގައި ބަާޔންކުރާ އިތުރު ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވެވޭ ެއއްބަސް 

އަދި ބޭުރ ޤައުމުެގ  ،ޓަަކއި ވަކި ުކށަކީ ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް 1ގެ މާއްދާގެ )ހ(

ށަކީ ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި އަދި ބޭރު ޤައުމުަގއި އެ ކު ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުަގއި ބެލުމުގައި

ނުވަތަ ެދ ޤައުުމގަިއ  ކުރާއިބާރާތްތަކަކުްނ އިޝާރާތް ތަކަކުްނ ނުަވތަ ުނވަތަ އެއް ލަުފޒު، އެއް ދަރަަޖއެްއ ދީފައިވާ 

. އަދި ެއ ކުށުގެ ނޫނޭ އްވެސް އެްއ ގިންިތއެްއގެ ކުެށއް ކަުމގަިއ ނުވަތަ ކުށުެގ ޢަމަލެއް ކަމުަގއިވުން ާލޒިމެ 

 މުގެ ަބއި؛ރުހުދާގައި ވަަނ މާއް 16ވުން ލާޒިމެއް ނޫނޭ.  ރުކުންތަކަކީ ވެސް ދެ ޤައުމުަގއި ެއއް ރުކުންތަެކއް ކަުމގައި
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މި ޤާނޫނޫގެ ދަށުން ކުށްވެރިައކު ބަދަލުކުރެވޭނީ އެނާ ބަދަލުކުރުމާ މެދު އޭނާގެ ރުހުމާިއ  ،އޮންނަނީ އޭގެ )ހ( ގަިއ މި

-ނަމައޭ. )ށ( ވާބިގެންބެހޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ލި މާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ރުހު އުމުގެ ކަމާބޭރު ޤަ

މި  -. )ނ(ން ދޭނީ މިނިސްޓަރޭއިން ދޭންޖެހޭ ރުހު ރާއްޖެމެދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުރުމާކުށްވެިރއަކު ބަދަލު

ޞަދުތަކަށް ން ނިންމުމުގައި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްތަ ނުދޭދޭން ނުވަންގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ރުހުގެ )ށ(މާއްދާ

ވާނީ ކުރަންންދިނުމަށް އިންކާރުދޭންވާނީ ރުހުރުހުންމި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެިރައކަށް  -. )ރ(ކުރަންވާނޭތްރިޢާޔަ

ގިހުރެ އޭނާެގ އެނ ދިނުމުެގ ނަތީޖާންއަިދ އެ ރުހު ،ދޭ ރުހުމަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުްނ ހުރެ ކުްށވެރިޔާ -ލިޔުމުންނޭ. )ބ(

 މާއްދާގެ )ބ( އެހެން އޮތް މި -)ޅ(ކުރަްނވާނޭ. ކަަށވަރު ތިޔާުރގައި ޭދ ރުހުމެއްކަން މިނިސްޓަރުއަމިއްލަ އިޚް

އޭނާގެ ފަރާތުން ރުހުންދޭނީ  ،ނުވާ ކުށްވެިރއެއް ނަމަންދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިައީކ ރުހު ވަކި ކުްށވެރި ،ނަމަވެސް

-އްޔަންކޮށްފައިވާ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުންނޭ. )ކ(ވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޢަބަލަދުވެރިއަކު ނު ނުވަތަ 

ދީފައިވާ ރުހުމެއްކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް  ވާ ގޮުތގެ މަތީންމާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ކުށްވެިރއާ ދޭ ރުހުމަކީ މި

މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް  -ދޭންވާނޭ. )އ(މަށް ފުރުޞަތުކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުެރވޭ ޤައު 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތަްއ މި ޤަނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި މިނިސްޓަރު  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކަ

ނަޑއަޅަްނވާނޭ. )ވ( ނޑަައޅާފައި ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައި -ކަ  އެހެން  ކުށްވެރިޔާ، ުނވާހާ ހިނދަކުއެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ދާނޭ. ދީފަިއވާ ރުހުން އަނބުރާ ގެންދެވި ެވސް އޭނާ އެކަމަށް ރުމުގެ ުކރިން ކޮންމެ ަވގުތެްއގައި ޤައުމުކަމަށް ބަދަލުކު

ވާ ކުްށވެރިން ބޭރު ަޤއުމުތަަކށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބައި. ެއއީ ިއ ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގަ ،ަވނަ ބާބު 3މިއަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްާދގައި  11 .އޮތް . ކުށްވެރިން ގެންދެވޭނެ ޤައުމުތައް ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަ އިން ފެެށނީ ވަނަ މާއްދާ 11

ަގއި ކުށްވެރިްނ  21ދިނުމަށް ނިންމޭ ގޮތް. ންރުހު ،ަގއި 11ދިވެހިރާއްޖޭަގއިވާ ކުްށވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް. 

ވެރިން ވާ ކުށް  ަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 21ސޫލު. ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ މުވާހަދާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު

އިން ބަދަލުކުރުމުގެ  ގައި ިދެވހިރާއްޖެ 22ުރ ޢަމަލުކުރަން ޖެހިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތް. ކުރުމުގައި މިނިސްޓަބަދަލު

ބޭރު  ،އޮތީ ވަނަ ބާުބގައި ަބޔާްނކުރެވިފަިއ މި 2ދިނުމުގެ ކަންތައްަތއް ުކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް. ެއއަްށފަހު ދަހުއް

ކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތް. މިީއ އަށް ަބދަލު ިދވެހި ުކށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެތިބި ޤައުމުތަކުަގއި 

އަށް ގެނެވޭނެ ކުށްވެިރން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެ 23ޤާނޫނުގެ 

ދިވެހި ކުްށވެރިްނ  -22އަށް ގެެނވޭނީ ިދވެހި ކުށްވެިރންނޭ.  ނިމުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކޮށްންީފޛުކުމް ތަަގއި ޙުދިވެހިރާއްޖޭ

އަްށ  ކުރަމުންދާ ދިވެހި ުކށްވެރިައކު ދިވެހިާރއްޖެފަރާްތތައް. ބޭރު ަޤއުމެްއގަިއ ޙުކުްމ ތަންފީޛު ބަދަލުކުރުމަށް އެދެވޭނެ

އަށް  މެއް ހުށަހެޅިދާނޭ. ނުވަތަ ެއ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ަޤއުމަށް ހުށަހެޅު  ރާްއޖެމަށް އެދި ދިވެހިބަދަލުކުރު

ކުމް ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙު -އެދުން. )ހ( ން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭރު ޤައުމުން ދިވެހި ކުށްވެރި -22ހުށަހެޅިދާނޭ. ހުށަހެޅުމެއް 

އެ  ،ޤައުމުަގއި އެދުމުން ކުރުމަށް އެދި އޭނާ އެއަްށ ބަދަލު ކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިައކު ދިވެހިރާއްޖެތަންފީޛު
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ން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމެއް ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ބެހޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤައުމެްއގެ ކަމާ

 ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިެޔކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެ މި މާއްދާގެ )ހ( -ހުށަހެޅިދާނޭ. )ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާ އެކު ތިރީަގއިވާ ލިެޔކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.  -1 އެވެ.

ކުށްވެރިާޔގެ ނަމާއި އުފަން ތާރީޚާއި އޭނާ އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތާއި އޭނާ އަކީ ކާުކކަްނ 

ކުށްވެރިޔާެގ  -3ޖޭަގއި ކުށްެވރިޔާގެ ެއޑްރެހެއް ވާނަމަ، އެ އެޑްރެސް. ދިވެހިރާއް -2އެނގޭނެ އެނޫންެވސް މަޢުލޫމާތު. 

މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރި ޯކޓުގެ ޙުކުމުގެ އަސްލާ ެއއްޮގތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ަޤއުމެްއގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން 

ނޑަ -2ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްަފއިވާ ކޮޕީެއއް.  ެއޅި ކުށް، އޭނާގެ މަްއޗަށް ސާބިުތވާ ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ާސބިތުވާ ކަމަށް ކަ

ނަޑއެޅުނު ގޮާތއި އެ ނިންމުމަށް ވާޞިލުވުމުަގިއ ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ުނކުތާތަކުގެ ަމއްޗަށް ެއކުލެވޭ  ކަމަށް ކަ

ނޑަައޅާފަިއާވ ޤާނޫނުގެ ކަމާ ބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮީޕއެްއ.  -2ބަޔާނެއް.  ިރޔާ ކުށްވެ -6ކުށްވެރިޔާ ކޮްށފައިވާ ކުްށ، ކަ

ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ އަދަބުގެ ބާވަތާއި އެ އަދަުބގެ މުއްދަތާިއ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފެށި ތާރީޚު. ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިާވ 

ނަޑއަޅާަފއިާވ ޤާނޫނުގެ ކަމާ ބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮީޕއެްއ.  ކުށްވެިރޔާ އަކީ އެ ަޤއުމުގެ ކަމާ ބެހޭ  -1ކުށުގެ އަދަބު ކަ

ތީން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެ މަ

އެކަން ހެކިކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް. އަދި އެ ަޤއުމުެގ ކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކަމާ ބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީެއއް. 

ޙުކުްމ، ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ގޮތްަތއް.  ވަނަ ބާބުަގއި މި ހިމެނެނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ 2މީގެއިތުރުން، 

މީގެތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ޙުކުމް ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮްތތަކާއި އަދަބު ބަދަލުކުެރވޭެނ 

ލުއިކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަާކއި ގޮތްތަާކއި ހަމައެހެންމެ އިްސތިޢުނާފުނުކުރެވޭނެ ގޮތްތަާކއި، މާފުދިނުން ނުވަތަ އަދަބު 

މިކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުބަރަދުގެ ކަންަތއް އެބަ ޮއވޭ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ކުެށއް ކޮްށގެން ޖަލަށް ލެވިފައި ނުވަަތ އަދަބެްއ 

ދެވިފަިއވާ ކުށްވެިރއަކު، ބޭުރ ޤައުމަކަށް ގެންދާ ނަމަ، އެކަމުގެ ޚަރަދު ޖާމިނުވާންޖެހެނީ އެ ޤައުމަކުންކަން ވަރަށް 

ފުޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ޮއވޭ. އެހެންކަމުން، އެަކމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭން ެއއްވެްސ ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމެްއ ތަ

 ނޫން. ދެން އެންމެ ފަހު ބާބެއްގެ ގޮުތގައި ަބޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުން، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުްށވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ކަަމށް ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނަން.  އެީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުުތ ކަ

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ   21ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  21ަގޑި  1ގަިޑއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  3ޖުމްލަ ވަގުތު ކަ

ިސކުންތު.  12މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  32މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  1މިނެޓު 



36 

 

މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެިރ  2މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  2ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. ސަރުކާރު 

ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުެގ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

ނޑުމެްނ މި ފަށަނީ. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ެއކުލެިވގެްނވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ  ބިލުގެ ބަހުސް އަުޅގަ

ބަރުންނަށް ބުނާ، ބިލުގެ ތަރަޙަިއގެ ތެރޭގައި ބަހުސް ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާެގ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ަދންނަވަން. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް. 

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއް  ނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގައި މި ދޭތެރޭން އަުޅގަ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފި. ރަޝިޔާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދަރިފުޅެއް މި ރާއްޖެ އަށް 

އެްނގުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ފުލުހުން ވަަޑއިގެްނއުުޅއްވަނިކޮްށ އެމެިރކާ ކޯެޓއްެގ ޙުކުމަކަށް އެ ީމހުންގެ 

މެދުވެރިކޮށް، އެ މީހަކު އޭނައާ ހަވާލުކޮށްފި! އަޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ ބޮޑު ދެ ބާރު؛ ރަޝިޔާ އާއި 

ރޭަގިއ އެމެރިކާާއ ޖެހޭ މައްސަލަތަުކެގ ތެރޭގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ދުރު ވިސްނުމެްއ ނެތި ކަންކަންކުރުުމގެ ތެ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ބުރޫއަރާތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މިދޭތެރޭން ރަޝިޔާގެ  މިކަހަލަ ކަންކަމުން އަޅުގަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ަވޑަިއގަންނަަވއިގެން ައޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާަރތެއް ކުރެްއވިއިރު ވެްސ 

ނާ ބެހޭ ގޮތުން. ނުވަތަ މީހުން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން. ވާހަކަދެެކވިގެންިދޔައީ ެއކްްސޓްރެޑިޝަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ަކމަކީ، ދެ ރާއްޖެެއއްގެ ދޭތެޭރގައި އޮންނަ ގުޅުެމއްގެ ސަަބބުން، ދެ ފަރާތެއް ދޭތެރޭގަިއ 

ނޫނު ވެސް އެްއގޮތްވާންޖެހޭ. އެގްރީމެންޓެއް ނެތި މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ޙަޤީޤަތުަގއި ނޯންނަކަން. ދެ ރާއްޖޭގެ ޤާ

ނުވަތަ އެއް ރާއްެޖއެްއގަިއ ހިނގާ ޙުކުމްތައް އެީއ އަނެއް ރާއްޖެއަކުން ބަަލއިގަންނަ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭ. 

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ދުނިޭޔގަިއ މި ކަންކަްނ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތަަކށް ލިބޭނީ، އަޅުގަ ލެވިދާނެ. ެއކަމަކު އެ ޤާނޫނުގެ ފޮނިމީރުކަން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖެ ހަދަިއގެން.  ރާއްޖެއަީކ ޖުޑިޝަރީ އަިދ ޙުކުމްތަކާ ދޭތެޭރގަިއ އިުތބާރުހުރި ތަނަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ުކާރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ުދނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުން ައޅު ނޑުމެންގެ ޤާނޫެނއްެގ ދަށުން އަުޅގަ ގަ

ޙުކުމެއް އެތަނުން ރެޮކގްނަިއްޒކޮށްފައި، އެ ތަނުން ތަންފީޛުކޮށްދޭ ގޮތަކަށް މީހަކު ބަދަލުުކރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، 

އި މިތާނަގއި އޮންނަ އެތާ ޤާނޫނު، އެަބ މިތާ ޤާނޫނު ރެކޮގްނަިއޒްކުރަންޖެހޭކަން. ނުވަތަ އެތާނގަިއ އޮންނަ އަދަބާ

އަދަބާ އެއީ ކޮމްޕެޓިބަލް އަދަުބތަކަކަށް ވާންޖެހޭކަން. އަުޅަގނޑެއް ނެތީމު މި ބިލަށް އިދިކޮޅުހަދާކަށް. އެއީ މި ބިލަކީ 
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ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ކަންކަމެއް ރަނގަޅު ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވިަޔސް 

ނުޑމެން ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާހުކޮށް، އަދި ދުނިޔޭގެ ތަންތަން މިކަން ކުރެވޭ ނޭ ގޮތަށް މަުގފަހިކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނުޑމެންގެ ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެްނ ނޫނިއްޔާ މީގެ ތަންފީޛީ ހާލަތަކަށް އަޅުގަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް އަުޅގަ

މެން ޤާނޫނުތައް މި ކިޔަވަނީ އެހެން ރާއްޖެަތކުން. ނުދެވޭނެކަން އެއީ ޝައްެކްއ ވެސް ނެތް ކަމެއް. އަުޅަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަންއުޭޅއިރު އިނގިރޭިސ ބަހެއް ބޭނުންކޮށްފައި، ޫސމޯޓޯއޭ ކިާޔ ލެޓިން ބަހެްއ 

ތަނަށް ބޭނުންކޮށްފައި އޮންނަ ކޮންސެޕްޓު ނޫން އެހެން ގޮތްތަކަށް ކަންކަން ހިނގައިދިޔައިަމ ބޮޑަށް ދުނިޔޭގެ ތަން

ބޭޒާރުވާ ގޮތް ދެން މި ވާ ގޮތުން މި ވާނީ. މި ޤާނޫނު ެއގޮތުން އަުޅަގނޑު މި ަދންނަވަނީ ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ 

އަޅުަގނޑު ފާސްކުރަން ބޭނުްނވެއޭ. އެއީ އޭރަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބޭރު ތަންތަނުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ 

ނޑުމެން ގެ ާރއްޖޭގެ ޤާޫނނުތައް، ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުުކރެވެމުންދާ ގޮތާއި ކިހާވަެރއްެގ ޤާނޫނުތައް އޮންނަ ގޮާތއި ައޅުގަ

ޢަދުލަކާއި އިންސާފަކާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އިން ިލބޭތޯ؛ ބޭރު ތަންތާނގެ މީހުން އައިސްގެން މި ތަނުން 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތަށް އެ މީހުން ޙުކުމްކޮށްގެން އެ ޙުކުމް އެ ރާއްޖެތަކުަގއި ތަންފީޛުކުރަންޖެހި ނުވަތަ އެ މީހުން 

ނޑުމެނަށް ފަހަރެއްގައި ލިބިދާނެ.  އެ ކުރާ ކަންތައްތަކުން އައިާމ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ ރަނގަޅު ގޮތެއް އަުޅގަ

ގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ މީހުން، މި ވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކު ވެސް ނެތް. މި ރާއްޖެ އަށް މިހާރު މި އޮތް ޖުޑިޝަރީ

ނޑުމެްނ މި ތަނަށް ހުށަހެޅީމާ ޢަލީ ޙަމީދުމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮޅަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ  ހާލަތުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  ބޭފުޅުން އެބަ ޯވޓުދެްއވާ. ައންހެން ބޭފުޅަކަށް ވީހިނދު ވެސް އެބަ ދެްއވާ. ިމއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގައި އެފަދަ ޖުޑިޝަީރގެ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ތިއްަބވަިއގެްނ އެ ކުރުްއވާ ޙުކުމްތައް؛  ކަމަކީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ަކއިރީަގއި ފުުލހުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުން އެަބ ވިދާޅުޭވ، އެ ބޭފުޅުްނގެ އަްތޕުޅުގައި އެބަ ހުއްޓޭ ެހއްާކއި 

އި ގަރީނާ އޭނަގެ މައްޗަށް އެ ޙުކުމް ފާސްވާ؛ ގަރީނާ. ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްަޗށް އެ ވީޑިޯއގެ އިތުރަށް ހުރި ހެއްކާ

ޙުކުމެއް ކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްާކއި ގަރީނާ އެބަހުރި ކަމަށް. ެއހެން ހުންނަ ހާލަތުގައި އިންނަވާ، ޖުޑިޝަީރގައި އިންނަާވ 

ްނގެ އެންމެ މަީތ ބޭފުޅެއް، ބޭނުން ކޮންމެ ގަިޑެއއްަގއި އޭނާއާ ދޭތެޭރގަިއ ދަޢުވާކުެރވިދާނެ ކަހަލަ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެ

ކޯޓުތަުކގައި ިތއްބަަވިއގެން ުކރައްވާ ުޙކުމްތަކަކީ ހަަމގައިުމ ވެސް ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތަނުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެްއ 

ނޫން. ވީހާވެސް އަވަހަށް މި ޤާނޫނު ފާސްކޮށް، އެހެންވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަން ރަނގަޅުނުކުރާހާ ހިނދު، 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ މީަހކަށް ހަމަގައިމު ވެސް ނުލިޭބނެކަން ޔަޤީން. ޝުކުިރއްާޔ މީގެ ެއއްެވސް ފައި ާދއެްއ ައޅުގަ

 ެދއްވި ުފރުޞަތަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ  މެންބަުރ ތްތެރި ިޢއްޒަމެންބަރު. އަުޅގަ

 ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

. ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމގެ ިބލު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވަިއ، ސަުރކާރުެގ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުކުރިއްޔާ

މެްނބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ އެ ތެރި ިޢއްޒަތްފަރާތުން މި ބިލު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވޭ ބިލެއް. މިއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ްއގޮތަށް، ދިވެހި، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ވަގުތު ދިވެހިާރއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން މި ދާ އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެ 

ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ދިވެހިރާއްެޖއާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން، ަބއިނަލްައޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ެއއްގޮތަްށ 

 ޢަމަލުކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ބައްޓަންވެގެންާދނެކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝަްއކެއްނެތް. އާދެ، ކުްށވެރިން

އެއް ަޤއުމުން އަނެއް ޤަުއމަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެްސ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތެއް. 

އެހެންކަމުން، މި ޤައުމުަގިއ ވެސް މި ޕްރެކްޓިްސ ޮއތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް. އާެދ، ޤާނޫނު ނެތަސް 

ްއޖެ އިން ވެސް ވަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަމުަގއި އުސޫލުތަެކއްގެ ތެރެއިން ާފއިތުވި ތާނަގއި ދިވެހިރާ

ޢަމަލުކޮށްފައިކަން ސާބިތުވޭ. އެްއވެސް ަޝއްެކއްނެތް. ބޭުރ ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކުަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެްސ 

އުމަކަށް ވެފައި، ކުށްކުރެިވގެން ުޙކުމް ތަންފީުޛކުރެވެމުން އެބަ ދޭ. މި މަުރޙަލާގައި ިދވެހިރާއްޖެ އަީކ ާއބާދީ މަދު ޤަ

ނުޑ ދެެކން. އެހެންކަމުން ެއއްވެްސ  މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަީކ އެންމެ ައގުބޮޑު ަރއުސުްލމާލުކަމުގައި އަުޅގަ

ޤައުމެްއގައި ދިވެހި ރައްޔިަތުކ ހައްޔަރުވެފައި ޤައުމަށް އެނބުރި ނާދެވޭ ގޮތަށް ދޮރު ބަންދުވެފައި އޮންނަންޖެހިއްޖެ 

ނޑުމެ ންނަްށ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. އެހެންކަމުން، އެ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވައިެލވި، ނަމަ، އެއީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ތެރެިއން ކުރެވިފައި އޮތް ކުށެްއގެ  ދިވެހި ރައްޔިތުމީހާ އެބަ ޖެހޭ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ޢާިއލާތަކަށް ވެސް ލިިބގެންދާނެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަން އަދަބު ރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުުކރެވިގެންިދއުމަކީ އެފަދަ 

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަ އެއީ މުޅި ޤައުމަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަން ވެސް 

ކީ ެއއީ ެއއްެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އާދެ، ރަޝިއާގެ ކުްށވެރިަޔކު ދިެވހި ޤައުމުން ހައްޔަރުކުރެިވގެްނދިޔަދިއުމަ

ހާލެއްގައި އޮުޅވައިެލވިގެްނ، އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޤާނޫނުަތކާއި ަގާވއިދުތަުކގެ ބޭރުން ކުރެވިފައި އޮތް ކަެމއް ނޫން. 

އެއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެެރސްޓު ވޮރަންޓެްއގެ ދަށުްނ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކީަގއި 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އިންޓަނޭޝަނަލް ބައިނަލްއަޤް ާވމީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުރެވިފައި އޮތް ރަނަގޅު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ދުަވސްވަރު އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ދައްކަމުންދިޔަ ވާަހކަތަާކ ގުިޅގެން ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ 

ހެންކަމުން، އެފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި އެކަހަލަ ކަންކަްނ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިހާރު ވަނީ ހާމަކުރެވި، ޖަވާބުދާރީެވވިފަ. އެ
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އިންޓަނޭޝަނަލް ބައިނަލްއަްޤވާމީ އެރެސްޓު ވޮރަންޓްަތާކ އެްއގޮތަށް ރާއްޖެ އިން ވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަން 

ރެިވގެންދާއިުރ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ހަަމއެާއއެީކގަިއ މިފަދަ މަރުޙަލާއަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަްނކު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުޑިޝަރީާއ ެބހޭ ގޮތުން ެއ ދަްއކަމުންދާ ވާހަކަތަަކކީ ައޅުަގނޑު ވެްސ ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. ިދވެހި 

ޤާނޫނުތައް ފަރުމާކުރެވިގެން ައންނައިރު، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް މައްސަލަ މި ޖައްސަނީ ޖުޑިޝަރީ އަށް އިނގިލިިދއް 

ނޑަުތެވގެން  މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ޖުޑިޝަރީ ައކީ ވަކި މަރުޙަލާތަކެއް ކަ

ޝަރީޢަތް ނިންމުމާ ހަމައަށް އަންނަން އޮތް ތަނަކަްށ ވާހިނދު، އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ ފެނޭ ޖުޑިޝަީރ 

މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ވެސް އެބަ މެދުވެރިެވގެން ވަރަްށ ގިަނ ކަންކަމުަގއި ަޙއްލު ެވސް ެއބަ ހޯދޭ. ވަރަށް ގިނަ 

ހިމާޔަތްކުރެވޭ. ަޙއްޤުތަްއ ެވސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަެވސް ޖުޑިޝަރީން ަޙއްޤު ނުިލބޭ ަވގުތަކީ ޖުިޑޝަރީ ގޯސްާވ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޖުިޑޝަރީއާ ހަމައަށް މައްސަލަތައް  ވަގުެތއް ެވއްޖެްއޔާ މީތި ބެލެންސްނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ޤުކުރެިވގެން އަންަނއިރު، އެ ަމއްސަތަުކގެ ތަޙްޤީޤީ ުމއައްަސސާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ަރނގަޅު ފިަޔވަޅުަތއް ނޭޅުުމގެ ތަޙްޤީ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި އޮތް ކަމެއް.  ސަބަބުން، މައްސަލަތައް ސާިބތުނުވާ ދަރަޖަ އަށް ދާންޖެހޭކަމީ މިއީ އަުޅގަ

ޑިޝަރީގެ ވާހަކަ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދައްކަންފެށީމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮުޑވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރުވނު، ޖު

އެއީ ަވކި ހާލަތަކަށް ދިަޔއިމަ ދެން މި ކުށްވެިރވަނީ ޖުޑިަޝރީ. ޖުޑިޝަރީ އަކީ ޤާނޫނެއްޯތ ނުވަތަ މި އަމާޒުކުެރވެީނ 

ނެއްގެ މައްސަަލ އޮވެއްެޖއްޔާ، އެ ޤާނޫނުތައް އެތާނަގއި ތިއްބެވި ަވކި ބޭބޭފުޅުންނަށްތޯ، މިއީ ކުރެވޭ ސުވާލު. ޤާނޫ

އިޞްލާޙުކުރަންީވ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަންކުރުމުގެ ބާރު ވެސް މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި. އާދެ، ކުށްވެރިްނ 

ނޑު ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަ ރަށް ބޮޑު ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަ

ކުރިއެރުމެްއ ކަމުަގއި ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުން ވީހާެވސް ައވަހަކަށް މި ބިލު ަފރުމާކުރެވިގެްނ، ޤާނޫނަކަްށ 

ނުޑ ވެސް އެދޭ ގޮތްކަމުަގއި ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ބަދަލުވެގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  ރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް.ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު ކުޅުއްފުށި އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

ނޫނެއް ރާއްޖޭގައި އޮުތމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް . ކުްއވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ޤާޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. ރާއްޖެ ސޮިއކޮށްފައިާވ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ުމޢާހަދާތަކާ މި ހުރިހާ ކަމެއް 

ށް އެއަްށ ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް. އެހެންކަުމން މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮވެ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ
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ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، މި  ޢަމަލުކުރެވިގެންދިއުަމކީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދެކެްނ ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

މީހުން އެބަ އުޅޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރުމީހުން. މިއީ ކުށްވެރިން މުޅިންވެސް.  61111ރާއްޖޭަގއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ 

ނުތަކާ ޚިލާފަށް މި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ރާއްޭޖގައި ގެންދިުއމަކީ ެއއީ ކުެށއް. ާރއްޖޭގެ ރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫ 

ރައްޔިތުން ކުރާ ކުށްތައް އެަކންޏެއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ެރކޯަޑށް އަރަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ރާއްޖެ ކުށް ގިަނ 

ތުން ކުރާ ކުށަށް ވުރެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މިތާ އުޅޭ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ ރާއްޖޭަގއި ތިބި ރައްޔި

ބޭރުމީހުން ކުރާ ކުށްތަކާ އެ މީހުން މިތާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުމަކީ ވެސް ކުށެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ 

ނޑުމެން ގެ ޖުޑިޝަީރ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮްށ އަޅުގަ

ރަނގަޅުެވގެން މެނުވީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭަގއި ކުްށ މަދެއް ނުކުރެވޭނެ. މިއީ ަވރަށް ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް. 

ރާއްޖޭަގއި ކުށް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްކުރަން މި އޮތީ ސަރުާކރާ އަދި ރައްޔިތުން ގުިޅގެން 

ނޑުމެން ސިޔާީސ ފަރާތްތަުކން އެްއ ފަރާތެްއގެ ބޮލުަގއި މި ކަމުގަިއ ވަރަްށ  ބުރަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހިފަ. އަުޅގަ

ޒިންމާއަުޅވަމުންގެންދިޔަަކސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ަކންތައް އިޞްލާުޙވެގެެނއް ނުާދނެ. އެކަން ކުރުމަށް ަޓކައި 

ނޑުެމންގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މައިބަދަ ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ މަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުންކޮށް  އެކަން ކުރުމަށް ަޓކައި. އެެހންވީމާ، ރާއްޭޖގެ މި ވެށި ަތޣައްޔަރުވަމުންދާ މައްސަލަ ައކީ އަުޅގަ

އްޖެ ައކީ ކުށް މަުދ ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ. ބޮޑުވަމުން އަންނަ ުޒވާނުން އަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮމަގަށް އަުޅވަިއ، ރާ

ޤައުމަކަށް ހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. މިަކން ކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭަގިއ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ 

ޤާނޫނެއް އަވަސް ގޮެތއްަގއި އޮތުމަކީ، ހެދުމަކީ އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެްނ ޤާނޫނަ ނުޑ ެވސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުާރ ޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެްސ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުން އަުޅގަ ކީ އަުޅގަ

ހިފަންޖެހޭނީ ހެޔޮ ގޮތުގައި. ޤައުމުގެ މަސްލަޙަތާއި ޤަުއމުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަަކިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު 

ގޮތެއްަގއި ބޭނުންކުރާ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިން  ހެދުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ. އެނޫން

ހާސިލުވާނެ ނަތީޖާއެއް ނޯންާނނެ. ކުރެވޭނެ ކަެމއް ވެސް ނޯންނާނެ. އަދި މީގެން މަންފާއެއް ވެސް ަރއްޔިތުންނަކަްށ 

ނޑުމެންގެ ވަށަިއގެން މިހިރަ ގިނަ ޤައުމުތަކަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، އަޅުގަ ކީ ހަމަ ކުށްކުރުމުަގިއ ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ހަމަ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ޤައުމުތަކެއް. އެ ކަްނކަމުން، ެއ ޤައުމުތަކުގެ ހިނގަމުންދާ 

ކަންތައްތަުކގެ އަސަރު މި ޤަުއމަށް ވެސް އަންނާނެ. އެ މަންޒަރު މި ޤައުމުން ވެސް ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ކުށް މަދުކުރުމަށް ޓަ ކައި އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ބުރަ މަަސްއކަތްތަކެއް ކޮށްގެން މެުނވީ ައުޅގަ

ވާކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެްނ ކޯޓުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަުމންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ކޯޓުތަކުގެ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޒަމާީނ  ކަންތައްތައް ރަނގަޅުުނވެގެްނ އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެވސް އިހުމާލުން. ކޯޓުތަްއ އަުޅގަ

ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް، އެ ކަންކަމުގައި ވާން އޮތް އެހީތެރިަކންވެ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާނެ ކޯޓު އިމާރާތްތަކާ އަިދ 
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ނޑުމެން ވެއްޖެ. ައޅުަގނުޑމެން ނަށް އަބަދުވެސް ކޯޓަށް އެހެންވެސް ތަމްރީނުތަކާއި ިމހުރިހާ ކަންތައް ކޮށްދޭން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ  ފާޑުކިޔެނީ. ފާޑުކިާޔއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެން އާ ނިޒާމުގެ ދަށުން އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ އާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ އަށް ކޮށްނުދެވި އޮތް ކަމެއް. އެކަން ކޮށްދިނުމަށްފަހު ދެން ކޯޓަށް ފާޑުކީމަ 

ނޑިޔާރުންނެއް ނޫން. އަޅުގަ  ނޑިޔާރުންނަކީ ޯގސް ފަ ނޑުމެންނަށް ވެސް ބުެނވޭނެ، އާނ! ގޯހޭ ކޯޓު ެވސް. ހުރިހާ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެޭރގައި ވެްސ ހަމަ ގޯސް މީހުން ވެސް އުޅޭނެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ  ފަ

ނޑިޔާރު ކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިއްބަ ާވ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރު ގޯްސވުން އެީއކީ މުޅި ތެރެއިން ހަމަ ފަ

ނޑިޔާރުން  ނޑުމެްނނަށް ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުކުރެޭވނީ ހަމައެކަނި ފަ ޖުޑިޝަރީ ގޯސްވުެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކުރަން ފެއްިޓގެން. ރަނގަޅުެވގެން ނޫން. އެ ތަނުގައި ރަނގަޅު ނިޒާެމއް އެކަަށއެޅިގެްނ، އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ޤާއިމުކޮށްދޭން.  ޖުޑިޝަރީގައި ދުނިޭޔގެ ހިނަގމުންދާ ރަނގަޅު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނިޒާމެއް އަުޅގަ

އެކަންކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އާއި ވަރަށް ިގނަ ޚަރަދު ހިނގާނެ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ޖުޑިޝަީރއާ 

ނގަޅުކޮށް އެންމެން ވެސް ިވސްނަން ެއބަ ޖެހޭ. ޖުޑިޝަރީ އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން. އެހެްނވީމާ، ދޭތެރޭގައި ހަމަ ރަ

ނުޑމެންނަށް ފެންނާނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ މާަޙއުލެްއ  ރަނގަޅު ނަތީޖާ އަުޅގަ

ނޑިާޔރުންނާ ދިމާލަށް  ހިންހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމަކުން އެކަމެއް  ޤާއިމްކޮށްދީގެން. ހަމައެކަނި ަކމެއް ގޯސްވާ ފަހަރު ފަ

ނޑިޔާރުންެގ ފަރާތުން ހުރި ގޯސްކަމެއް ވާނަމަ، ވެސް އެކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޙައްުލެވގެން ނުދޭ. ފަ

ނޑުމެން  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ، ރަނގަޅު ގޮުތގައި މަސަްއކަްތކުރަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

ޖެހޭ ޖުޑިޝަރީ އަށް ޭބނުންވާ ކަންތައްަތއް ކޮށްދީ، އަދި ެއ ތަނަކީ ރަނގަޅު ިނޒާމެްއގެ ދަށުން ހިނގަމުންާދ  އެބަ

ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަްތ ކުރަން. އެ ވާަހކަ ހަމަެއކަނި ދެއްކުމަކުން އެކަމެއް 

ވާެނ ފައިސާ ހޯދަިއގެން އެކަެމއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ނުކުރެވޭނެ. އެ ބޭފުޅުންނަްށ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޕޮލިހާިއ ޖުޑިޝަރީއާ އަދި ޕްރޮެސކިުއޓަރ ޖެނެރަލާ މި ފަރާތްތަާކ 

ނޑުމެން ނަށް އަބަދުވެސް ކިޔެީނ އެކު ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވާހަކަދައްަކިއގެން މި ކަންަކން އިޞްލާޙުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަަކށް ނުހޯދޭ. އެހެންވީމާ، މި ަކންކަމަކީ ވަރަށް ސަމާލުކަްނ؛  ގޯހޭ. ރަނގަޅާ ހިސާބަށް ެދޭވނެ މަގެއް އަުޅގަ

ވަރަށް އިްސކަމެއް ދީގެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުަރންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. މި ަކންކަން ކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ 

ކަްނކަމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި

ރައްޔިތުން، އެންމެހައި ފަާރތްތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަތަކަށް ވާންޖެހެނީ، ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް އަމާންކަމާ އެކު މި 

މުކުރަން. ސަރުކާރުގެ މައިަގނޑު އަސާސް ކަުމގަިއ ޤައުމުަގއި ދިރިއުޅެވުން. އަާމން ވެއްޓެއް މި ޤައުމުގައި ޤާއި

ވާންޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް ިބރުވެރިކަމެްއ ނެތި، ޤައުުމގަިއ އުެޅވޭނެ މާޙައުެލއް ޤާއިމުޮކށްދިނުން. އެކަން ެވގެން ނުާދ 

ށް ޓަކައި ނަމަ، ރައްޔިތުން އެންމެ ައސާސީ ޙައްޤު އެ ދަނީ މުިޅ ޤައުމުން ގެއްިލގެން. އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަ
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ނޑުމެން މިތިބީ ސަރުކާރާ ެއކު  އަޅުަގނުޑ ސަރުކާރަށް ޮގވާަލން، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ މަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުިރހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމުަގއި ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދޭން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނަޑކަށް ހިެޔއް ނުވޭ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އިތުރު މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތުއަރުަވިއގެން ައުޅގަ

ނޑުމެްނ އަރުވަމުންގެންދާ ފުރިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުސްަވގުތުޮކޅުގެ ކުީރގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނާޑލުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަގުތު އެީކގައި ހަމަކުރެ  ވިދާެނހެނެއް. ވާހަކަފުޅު ުނވަތަ ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން މެދުކަ

ނޑުމެން ޖަލްސާ ކުިރައށް ދާއިރުަގއި ިޢއްޒަތްތެރި  11311ކުޑަކޮްށ ދަތިފުޅުވެދާނެ ކަަމަކށް ވާީތވެ،  ަގއި ައޅުގަ

ނޑު މި މެންބަރުންނަށް ލިސްޓުން ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ފުރުަޞތުއަރު ވަމުން ގެންދާނަން. މި ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހުސްަވގުތުކޮޅަށް. ުޝކުރިްއޔާ.  ނޑާލަނީ އަުޅގަ  މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:20އިްނ  11:21: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 0

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑާލުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަިއގެން ކުިރައށް ދާނަން. ހުސްވަގުތުކޮޅަްށ  `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށް މެދުކަ

ނޑާލިއިުރގައި ައޅުަގނުޑމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ނުޑ މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ 1.2މެދުކަ . އަުޅގަ

 މިޓީަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އަށް. އެއީ ކޮ 0 އައިޓަމު

ވަނަ  2އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާ ގުޅިެގން އެ ޤާނޫނުގެ ، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  -0.1

މައްދާގެ )ރ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުުރމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން، އޮޑިޓަރ 

މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު، ޖެނެރަލްގެ 

 21މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަން ގައި ެމންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ 2112ނޮވެންބަރު 
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މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް. މި ފުރުޞަތުގައި 

ކީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ އަ

މި މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މަސައްކަތާ އަދި މިދިޔަ ދައުރުެގ ވެސް  ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރަްއވާ ކޮމިޓީައކަްށ 

ވާތީެވ؛ ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ހުރިހާ ކޮމިޓީއަކަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަކޮށް މިއަުދ 

ނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްަތކާ އަިދ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް މިކޮމިޓީން މިހާތަ 

ނޑު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާ

ނޑަށް ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މި ވީ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަްއަވއި ރިޔާސަތުން ތި  ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ގެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ހިތުގެ ިއތުރު ޢަޒުމަކާއި ހިްތވަރެްއ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުާޅ ުގޅި

އުފެދިއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަުމން، ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަާށއި ނާއިުބ 

ކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސަށާ އަދި އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާޞްެތރި

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮންނަނީ،  210ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިވަްނކަމާ އެުކަގއި މަސަްއކަތްކުާރ، ވަކި ފަރާަތކަށް ބުރަވުެމއް ނެތި މަސައްކަތްކުާރ ޮއޑިޓަ

ޖެނެރަލަކު ހުންނަންވާނޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، އެހެންަކމުން އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ގެނެުވނު އިޞްލާޙަކާ ުގޅިގެްނ، 

ރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުތަކުން ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ތެެރއިން އިޢުލާންކުރަްއވަިއ، ޢާއްމުކޮށް 

މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ. އެ ނަންފުޅު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  އިޢުލާންކުރަްއވަިއ ނަންފުޅެއް ވަނީ

ތަޅުމުގައި ރިޔާސަތުން ިއއްވުަމށްފަހުގައި އެ ނަންފުޅު ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަަވއިލުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ދެންމެ 

ނޑުމެން މި ތަމްސީލުކުރާ ކޮމިޓީ އަށް. މިނިވަްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިާޝރާތްކުރެްއވި ކޮމިޓީ އަށް. އާެދ! އަ ުޅގަ

މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިމ ކޮމިޓީ އަށް މިނަންފުޅު ދިޔުމާ އެްއކޮށް، 

ާސއެްއގެ އެންމެ ހަމަ ދެ ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި ވީހާވެސް ައވަަހކަށް ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު މުއައްސަ އަޅުަގނޑުމެން

އިސް ވެރިާޔގެ މަޤާމުކަމަށް ީވހިނދުގައި، ވީހާެވސް ައވަހަަކށް މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުްނ 

އަޅުަގނޑަށް މަްޝވަރާދިނުމާ އެުކގައި ހަމަ ދެ ދުވަހެްއގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ބޭްއވީ. 

ނޑު މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާލުމުގައި ފާހަަގކުރަން ބޭނުން. ހަމަ މި ރިޕޯޓުގައި ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް. އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތްކުރަްއވަނީ މީގެ ކުރިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ 
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ުކންނެއް ނޫން. އެ އަޚްލާޤަުކ ނޫން. އެ ސުލޫަކކު ނޫން. ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓަގިއ މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބީދައަ

ޤައުމަށް ވަރަްށ ރީތި، މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންތަކެއް މަަސްއކަތްކުރުމުެގ ވަރަށް ިރވެތި ިމސާލު، ނަމޫނާ ދައްަކވަމުން 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަ ންަނވާނެ، މަސައްކަތްކުރާ ކަުމގައި ައޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޮފނުވާފައި މި އޮތް ރިޕޯުޓގެ ާހޒިރީ އަްށ ބައްަލވައިެލއްވީމަ 

ވެސް ެއކަން ފާހަގަކުެރވިެގންދާނެ. އަދި ޔައުމިއްޔާަތާކ އަދި ރިޕޯޓް ބައްލަަވއިލެއްވީމަ އެ ކޮމިޓީތަކުަގިއ 

ކަހަލަ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫާވ، ބަލައިލަން ހުތުުރވާ ކަހަލަ އެްއވެސް މަްނޒަރެްއ،  މަސައްކަތްކުރުުމގައި ެއއްވެސް 

އެްއވެސް ކަހަލަ ވާަހކަތަެކއް ދެކެވިފައިުނވާކަން ސާފުކޮށް ރިޕޯޓުތަކުން ފެނިގެންދާނެ. ެއހެންވީމާ، މި އަޚްލާާޤއި ިމ 

ނޑު ކޮމިޓީ ހިންގުމުަގއި ސުލޫކާއި މި ކަންކަން ކޮމިީޓގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިފަހަ އްޓާ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އިސްކޮށް ހުރި މީހެްއގެ ަހިއސިއްޔަތުން ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެުކަގއި މި ފުރުަޞތުގަިއ މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުން 

ނޑު ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުން.  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް މަސައްކަތް ާރވައި އިްނތިޒާމުކުރުމުަގއި، ކުރިއަށް ިދއުމުަގއި އެހީތެރިކަން ވެދެނީ  އަދި އަުޅގަ

ޝައްެކއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ާނއިބު ރައީސް. ައދި އޭެގއިތުރަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުަވއްޒަފުން. 

ިއ މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަްނ އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގަ

ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓ އަށް އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ 

ނޑުެމން ހަމަ ތިބެފައި ނިންމަނީއެއް މައްސަލަެއއް އަތުެވއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ އެ ނަންފުޅެއް ދިރާސާކުރެްއވު މުަގއި އަުޅގަ

ނޫން އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުަޅކާިއ އެ ނަންފުޅަކާ ެއއްކޮށް އަންަނ ހުރިހާ ޑޮިކއުމަންޓުތަކެއް ިދރާސާކުރެވޭ. ވަަނވަރު ވަރަށް 

އި ރަނގަޅަށް ބަލައިެލވޭ. ިމ މަޤާމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙުދޫުދގެ ތެރޭގައި މިކަން ކުރުމުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަން، ރިޢާޔަތްކުރަން ލާޒިމްކުރާ ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ޑޮިކއުމަންޓުތަކުން ވެްސ 

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުން.  ދިރާސާކޮށް ބަލަން. ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މައްސަލަިއގައި ވެސް އަުޅގަ

ށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ލިޔެކިޔުން ދިރާސާކުރަްއަވއި ައދި އޭގެއިތުރަށް ކަމާ ބެހޭ ހުށަހެޅިފައި؛ ނަންފުޅާ އެްއކޮ

އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަްއވައި މަޢުލޫމާތު ގެންަނވައި އެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީަގިއ އެ ކަްނކަން ެވސް، އެ 

ޓް ެއކުލަަވއިުލމުގައި ވަނީ. އަދި ެއވަރުން މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ވެްސ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މައްސަލަ ިނންމުމުގައި ރިޕޯ

ފުއްދާލީއެއް ނޫން، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ެއވަރުން ފުއްދައިނުލާ ޤާނޫނުަގއި މިނިަވން، މުސްތަޤިއްލުކަމާ އެުކ 

މަސައްކަތްކުރާނެ އަދި ަވިކ އަތަކަށް ނުޖެހި މަސައްަކތްކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެޭހ ކަމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް 

ނދުގައި، ކޮމިީޓގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ނިންމެވީ، ޮކމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައވާ ނަންފުޅުގެ ވެރިފަރާތް ގެނެްސ، ހި

އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށް ނޫިނއްޔާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ެވސް ކުރިއަްށ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވަނީ އެ ނަންފުޅު ދިރާސާުކރެއްވުުމގައި ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް  ގެންދާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ޮކމިޓީގެ
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އެކުަލވައިލުމުަގއި ސީދާ އެ މަނިކުފާނާ ވެސް ސުވާލު ެވސް ކުރައްވާފަ. ޭއގެތެޭރގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކިހާ ޤާބިލު 

އިވޭ. މިފަދަ މަޤާމަކަށް ތަޖުރިބާ ހުރީ ކިހާ ބޭފުޅެއްތޯ ބަލާފައިވޭ. ތަޖުރިާބގެ ގޮތުން ކިހާ ޤާބިލު ބޭފުޅެއްތޯ ބަލާފަ

މިންވަރަކަށްތޯ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަިއވޭ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި ޤައުމީ 

ިމީއ މަޞްލަޙަތާ، މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާނީ ެވސް ކިހާ ިމންވަރަކަށްތޯ ވެސް ބަލާަފއިވޭ. އަދި އޮޑިުޓކުރުމަކީ 

އަމިއްލަ އަށް ފެނިގެން ވެްސ، ބައެއް ހާލަތުގައި ިއސްނަގަިއގެން، ލީޑަރޝިޕް ކޮލިީޓ ވެސް ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ 

ބައްލަވާފަިއވޭ. އެހެންވީާމ، މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވިއ ލިބުނު ނަތީޖާ ތި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި، ތި ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެން ވާނީ މިހާރު ރިޕޯޓެއްގެ  ކުރިފުޅުމަތީގައި މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ރިޕޯޓް ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ޢިްއޒަތްތެިރ  ސިފައިަގއި ފޮނުވާފަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ކީ މި ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މިއަދު މި ކަމުގައި ގޮެތއް ނިންމައިދިނުމަ

 ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދެއދުމެކޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމާ  2111/12ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެްއިވ  2ޤާނޫނުގެ  ގުިޅގެން އެ

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްަޔންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

ސަސާަތކުގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު، މިނިވަން މުއައް

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލާނަން. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ގަާވއިދުަގިއ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިަފއި އޮންނަނީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން؛ އެދިވަ ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫުލގެ މަތީން ކަ ަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ކަ

ނުޑ ދަންނަަވއިލާނަން ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ  ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ފަސް ިމނެޓުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް. އެގޮތުން އަުޅގަ

މިނެޓު.  2މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  2މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  2މިނެޓު. އެމް.ޑީޕީ އަށް  2ގޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެިރ  2މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  2 ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް

މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންަނވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން ދެ ބޭފުޅަުކ 

ޞަތުއެރުވުން އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެދިަވޑަިއގެންފައި ެވއްޖެ ފުރުޞަތަށް. އެންމެ ބޭފުޅަކަށް ފުރު

ނުޑ  ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއުވމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޢިޒުނަޔާ އެކީަގއި ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުޅެއް ކަ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާ
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 2އޮޑިޓް ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، މި ޤާނޫނުގެ ، 2111/12ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ފޮނުވި ނަންފުޅު، 

ނޑުމެންނަށް  މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ެބހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް ދެންމެއަކު އަުޅގަ

ނުޑ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށާއި އެ ކޮމިޓީެގ  އިިވގެން މި ދިޔައީ. އެކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިކަން އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި މި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ަވރަށް އި

އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަްއލަވައި ވަރަށް ރަނަގޅަށް މާކްސްދެްއވަވާފަ. މި ބޭފުާޅާއ ދޭތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުންެގ 

ނޑުމެންނަށް  މި ރިޕޯޓުން ފެނިގެން މި ދަނީ. ހިތްޕުޅުގައި ެއއްެވސް ކަހަލަ ޝައްެކއް، ަވސްވާެހއް ނެތްކަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ިދެވހިރާއްޖޭގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ބުާނ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަުއލަތުގެ ޚަރަދުބަރަދު ހުންނަ ގޮތް، ޚަރަދުކުރެވޭ މިންގަ

ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިނިވަން މުސްތަޤިްއލު މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތުްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި ވަނީ  ބަލައި މި

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ؛ މަޖިލީހުގެ  ޢައްޔަންކުެރވިފަ. އަުޅގަ

ވި ގޮތަށް މި ނަންފުޅު ފާސްކޮށްދެއްަވއި، މި ކަމަށް އެއްބާރުލުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީން މި ނިންނެ

ދެއްވުން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހުށަހެޅި މާކްސްދެވިެގން މިނިވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި މަޖިލީހުގެ 

ށް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް ކަމަްށ ފްލޯ އަށް މި ހުށަހެޅުނު ނަންފުޅު، ޙަސަން ޒިޔާތަކީ ިމ ކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު، ވަރަ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މި ނަންފުޅު ފޮނުއްވައި  އަޅުަގނޑު ެއްއވެސް ޝައްެކްއ ނުކުރަން. އަޅުގަ

އަދި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޝްވަާރގެ މަތީން މިކަން ނިމިގެންދިޔުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އޮޑިޓަރ 

މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުެރވިގެންދިޔުްނ، އެީއ އޮޑިޓަރ އޮފީހުގެ މަސައްަކތްތައް މިހާރު ހުރި ގޮތުން  ޖެނެރަލްގެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ މިއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ގުތަށް މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ހަމައެއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި މި ވަ 

ނޑުމެން  ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިުޓ  2113ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު  2113އުއްމީދުކުރަން މިކަމުގެ ސަަބބުން. އަޅުގަ

ރުވެސް. އޭެގ ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުނިމި ހުރި ބައެއް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތައް ެއބަހުރި މިހާ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ އަށް ާހޒިރުކޮްށގެްނ  ނޑުމެންނަށް ކުރީގެ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން؛ އަުޅގަ

ވެސް އެ ރިޕޯޓުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އެކަަމށް ޙައްލެއް ނެތި މި އޮތީ. 

ނޑަެއޅޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ަމސައްކަތް ފެށިގެްނ، މިހާރު  އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިހާރު އަލަށް މި ކަ

ވަނަ އަހަރު، މި ހިނގާ އަހަރުެގ  2112އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބި ހުރި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކާ އަދި ކުރިއަށް އޮތް 

ހުގެ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުިރއަްށ އޮތް އަހަރު ހަމަ ވަރަށް ހަލުއި ސްޕީުޑގައި މަޖިލީ

ނޑު ބޭނުން ހަމަ މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް  2113ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް.  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް ވެސް އަުޅގަ
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ހަމަ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ފަދައިން، ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކާިއ 

ންފުނިތައް ރަނގަޅަށް ޖަާވބުދާރީކުރެވޭ ގޮތަށް އޮިޑޓުުކރުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުްނ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ކު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންާދނެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަދއުަލތުގެ ެއކިެއކި މުައއްސަސާަތކާއި ކުންފުނިތައް ރަނަގޅު 

ންވާ ފަަދ ގޮތަކަށް ަދއުލަތުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓިގެންދާ ގޮތުަގއި އޮޑިޓުކުެރިވގެން ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނު

މަންޒަރު. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ އުފާކުރަން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް މިހާރު 

ާސއި ނާއިުބ ރަީއސް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ިމ ކުިރއަށް ދާ ގޮތާ އަދި ޚާްއަޞކޮށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީ

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ ފުރުޞަތުދެއްަވިއ  ޤާނޫނުތަކަށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ފްލޯަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބަހުސްތައް ކުިރއަށް ގެންަދވާިއރު، ޤާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިްނ 

ނޑު ހަމަ އެ ަވގުތަކު ހުށަހެޅި ފަިއވާ ިބލަކަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދަވާީތވެ، އަުޅގަ

އެކަމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ަނއިބު ރައީސަށް ވެސް އަދި ަމޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު 

ނަށް ފަރުމާކުެރވިގެންާދއިރު އިދާރީ ގޮތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޚާްއޞަކޮށް މިފަދަ ބިލުތައް އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް މަޖިލީހުގެ އިދާީރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްާބރުލުން ފާހަގަކޮށް، އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ވަރަްށ އިޚްލާްޞތެރިކަމާ ެއއްކޮށް ުޝކުރު  މުވަްއޒަފުންނަށާ އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް ވެްސ ައުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނިމިގެން މި ދަނީ،  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަހަތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެކަޕްދޭެނ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީެމއް ޮއވެގެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކުރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއގެ ފަހަތުގަިއ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަރަށް މިންނަތް، ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި ކަމަށް؛ އެ 

ނޑުގެ ނަމުގަާޔއި ހަމަ ޚާއްޞަ ކޮށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުގެ ނަމުގައި ހަމަ ބޭފުޅުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިހާރު މި  ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއއްކޮށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްާލޙުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ެއންމެ ފުރިހަމައަށް މި ގެންދެވެނީ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް 

ވެްސ ލަފާގެ، އިުރޝާދުގެ މަތިން ައޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަްތކުރަމުން ގެންދާީތވެ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަނާ  ޖެނެރަލުގެ

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ އަށް ވެސް އަުޅގަ

ޤާނޫނުތަކަށް އެކިއެކި އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ހުށަހެޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާ އަދި 

ނޑުމެންެގ  ބިލުތަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ބަހުސްކުަރއްާވއިރު ވެްސ އަދި މަޖިލީހުން ނިމިގެންދާއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މެން އިދިކޮޅު ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުގެ އެކި ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ އަދި ައޅުަގނުޑގެ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮށް ެއ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ުޝކުުރ ދަންނަވަން. އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެންމެން މި ބިލަށް ވެްސ ހަމަ އެއް ވިސްނުމެްއގަިއ  ދުޢާއަކީ މި ބިލަށް ވެސް ޯވޓަށް އެހޭއިރު، އަުޅގަ

 ބޭފުޅާ ޢައްޔަންވެެގންދިޔުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވޯޓުލައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު އެހެން އެްއވެްސ ޕާޓީއަކުން އަދި އަމިއްލަ ެމންބަރަކު ވެސް ފުރުޞަތަްށ 

މި ހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ ، 0.1އިަޓމު އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވުމާ އެީކަގއި ައޅުަގނޑު އެޖެންޑާ އަ 

ުދވަހުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެެރއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ޮގސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ ، 11.1އެހުން އޮންނާނެ؛ 

ށް ވޯޓުދިނުމުަގއި އެހުމުގެ ަގޑީަގއި. ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެ ގަޑި ައށް ވަަޑއިގެން ފެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ގޮަތކަ

 ސަމާލުކަން ބެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަން. 

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ  -0.2 މާފުދިނުމާއި އަދަބު ، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،0.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަ

ގޮުތގެ  ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލ، ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ަގއި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ. މި ބިލަށް އެްއވެސް  2112ނޮެވންބަރު  11ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

އިޞްލާޙެއް ލިބިަފއެްއ ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ަޤއުމީ ަސލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، 

ބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. މި ފުރުޞަތުގައި ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަިއ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަކީ ވެސް ިމ މަޖިލީހުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ވަރަްށ 

ެއއް ކަމަށް އަދި މުޤައްރިރުގެ ހިންގުންތެރިކަމަށް ކުރިއަށް ަވޑަިއގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް ތިްއބެވި ކޮމިޓީ

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކުރައްވަމުްނގެންދަވާ 

ނޑަެއޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަ ކެއް މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން ދަުއރެއްަގއި ނިންމަން ކަ

ނޑު މިހާރު  ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ނޑުގެ ވެްސ އެންމެ އިސް ވާިޖބަކަށް ދެކެނީ ފުރަތަމަ ވެްސ  ` ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރިޔާސަތުން ތި  އަޅުަގނޑަށާ އަދި އަުޅގަ

ދެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށާ އަދި އިދާީރ އިްއވެވި ހެޔޮބަސްފުޅަށް ޝުުކރު ދެންނެވުން. އާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަުމގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ނޑާ އަދި އަުޅގަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ތްތެރި ބޭފުޅުންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ކުރިއަށް ފަސޭހަކަމާ އެކުަގއި ގެންދެވެނީ ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަ
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ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ  އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާތީވެ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

މާފުދިުނމާއި އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމުގެ ، 2111/2ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވާފަިއ  ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު.

ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުްނގެ މެދުަގއި، މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ތަނަވަސް ގޮެތްއގައި ިޚޔާލު ަބދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީން 

ނޑު އެދެނީ ިމ އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން.  ވަނީ މި އިޞްލާޙު ފާސްޮކށްފަ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާލަން. ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން، މެންބަރުން،  އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތީން ައޅުގަ

މުން، ހުރިހާ އަދި ކޮމިޓީ އަށް މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓެއް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ އަދި އިދާރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުުރއަދާކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު މާފުދިނުމާއި އަދަބު ، 2111/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް 

ގަިޑއިރު. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ  1ހަމަޖެހިފައިވާ؛ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޖުމްލަ ވަގުތު 

 21މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  20ިމނެޓު  21ގުތު ހަމަޖހިފައިވާ ގޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ޕާޓީތަކަށް ވަ 

ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  26މިނެޓު  1ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް  3ރަކަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ 3

އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ 

ންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަމާލުކަމަށް ދަ

ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވަިއގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ފޯކަސްކުރައްަވިއގެން ކުރިއަްށ ވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަުފޅައިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުަމށް ދަންނަވަން.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު އިބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

`. ދެންމެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓުގެ މަްއޗަށް ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ފަރާތުން ދަންނަވަން މި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮުތގައި. އަދި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަކީ  އޮތީ މި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު އެއީ އަުޅގަ

އަސާސީއާ ތަޢާރުޟުާވތީ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްގެން ކޮމިޓީަގއި ވަރަްށ ރަނގަޅު ބަހުސްތަކެއް ޤާނޫނު

ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި މަޝްވަާރގެ މަތީން ފާސްކުރައްވަިއގެން، ކޮމިޓީން ނިންމަވައިގެން ހުށަހެޅިފައި ވާ ރިޕޯޓަކަށް ވުމާ 
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ތެރޭގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ އެީކގަިއ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މި ފޮނުވި ބިލާ ދޭ 

ހުރިހާ މެންބަރުން މި ކަމުގައި ސަމާލުކަމެއް ދެްއވަިއ، މި ކަމަށް ރައްޔިތުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށް ޓަކައި، ުނވަތަ 

އިކުރުމަށް ޓަަކއި ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށް ޓަކައި އަިދ އޭެގއިތުރުން މާފުދިނުމާއި އަދަބު ލު

ކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ަކނަޑއެިޅގެންދިއުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިުދތަކާ އަދި މި ފަދަ ހުރިހާ 

ކަންތަކެއް ކުެރވިގެންދާނީ މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވާތީވެ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ޝުކުރު 

ގަިއ ޤައުމީ ަސލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް ވެސް ުޝކުރުދަންނަވާ ހާލު، އަދި މީެގިއތުރުން މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދެންނެވުމާ އެކީ 

ހަމަ ކުށްކޮށްފައި އެހެންނަމަެވސް މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި ހަމަ އެހެން މީހުންނެކޭ ެއއްފަދައިން އެނބުިރއަންނަން ތިބި 

ނޑުގެ މި ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް އޮތް ކަމަ ށް ދެކޭ ހާލު އަޅުގަ

 ފަރާތުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ޤާނޫނު  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  12ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ ކިޔުްނ  3އަދަބު ުލއިކޮށްދިނުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުެގ  މާފުދިނުމާއި، 2111/2ނަންބަރު 

 އިްއވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ނުޑ މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ -0.3 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ، 2116/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  -0.3 ައއިޓަމު އަޅުގަ

އައްސަސާަތކުެގ ކަންތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލު، މިިނވަން މު

ޮނވެންބަރު... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ޢިޒުނަާޔ ެއކީަގއި  11ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު 

ނޑު އެޖެންާޑ  ގެ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަންޖެހިފައި އޮތުމާ ެއކީަގއ0.3ިދަންނަވާލަން. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  އަުޅގަ

އައިޓަމު... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިދާރީ މޭުޒގެ ަބއެއް މަުޢލޫމާތުތައް އޮޅުންފިލުވާލުމަށް ޓަކައި ކުަޑކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއ 

ނެގި ކަމަށް ަޓކައި ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން ނިާހޔަތަށް މާފަށް އެދެން. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ 

ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު، ، 2116/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 0.3ޓަމު އައި

 11މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

އެއް އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް  2112ނޮވެންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ވަޙީދު އިބްރާހީމް.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
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ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހިޔުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ާޤނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ަރއްޔިތުްނގެ 

އަްއަސސާތަކުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، ނިންމައި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި އިޞްލާޙު، މިނިވަން މު

ނޑުމެން މި މައްސަލަ،  މި ވަނީ ރިޕޯެޓއް ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅަމުން މި ގެންދަނީ. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުމެން ދިރާސާކޮށް، ަވރަށް ފުންކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑު މި  ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާކޮށް، ައުޅގަ

ކަންތައްތައް ނިންމާފައި ވަނީ، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މި ޤާނޫނުގައި އޮންނަ؛ މިއަދު ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙާ އެީކގައި. 

އެ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާަޙކީ އެއީ ޙަޤީޤަުތަގއި ެއ އިްޞލާޙުގެ މަްއޗަށް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ އަދި ޭއެގއިތުރުން 

ންދިޔައިރުަގއި ައޅުަގނޑު ސީދާ އެއަށް، ިމއަދު ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާެޙއް ގޮތަްށ ނިމިގެންދިޔަ ރިޕޯޓު ނިމިގެ

ދާއިރުަގއި ެއއަށް ތާއީދުކުރާ ާހލު އޭރު ކޮމިޓީަގއި ތިބެގެން ެއކަމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުުނކުިރ ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، މި 

ނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިލާއިރުަގއި ހިޔުމަ ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވައިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގަ ނީ މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް އި ައޅުގަ

ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ރިޢާޔަުތގެ މައްޗަށް ބަަލއި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮްށ ނިންމައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ. 

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން މިކަން ރިޢާޔަތްކުރައްަވއި މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުުމގައި މިދެންނެވި، ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާާޙ 

 އެީކގައި ފާްސވާނެ ގޮތްތަަކކަްށ ވުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑު ވެްސ ހަމަ އެދޭ ގޮތްކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ ޝުކުރި އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް އެްއ އިޞްާލޙު ލިބިފައިވޭ. އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ފޮނުއްވި ފަރާަތށް. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ރިޟާ، އިޞްލާޙު 

 ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާދާއިާރގެ މެންގުރައިދޫ 

ހިޔުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް  2116/6ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްާދ އުވާލުން.  1އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ައންނިވި އިޞްލާޙުގެަނއުން. ުބނެވިދިޔަ ބިލުގެ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ ތާއީދުކުަރްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުނަދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. 
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 ފުނަދޫ ދާއިރަގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ންބަރު ރިޟާ އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިުޔމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ، 2116/6ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  ެމންބަރު. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު މިނިވަން މުޢައްސަސާަތކުގެ ކަން

ނަޑއެޅިަފއި ަވނީ  ގަޑިއިރު. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނަން ސިޔާސީ  1ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަ

 21މިނެޓު  12ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  20މިނެޓު  21ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  21މިނެޓު  1ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސިކު

މިނެޓު. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3

ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލަށް  ،2116/6ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް ބިލުގެ 

ވަަނ  12ކުިރއްޔާ. ަގާވއިދުގެ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝު ވަން.ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި  ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ދަންނަ

، 2116/6ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްާދެގ )ށ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ޤާނޫނު ނަންބަރު  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި  3ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ 

 ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ... )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ، 2111/2ނު ނަންބަރު ޤާނޫ، 0.2އިޓަމު ޑާ އަދަނީ އެޖެން

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް.  1 ޑާ އައިޓަމުދަނީ އެޖެން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުށްވެރިްނ ރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެއުނގޫފާރު ދާ  ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -1.2

ވަނަ  2112 ަގއި ބޭްއވުނު،2112 ބަރުނޮވެން 11ކިޔުން އިްއވާަފއި ވަނީ  ބިލުެގ ފުރަތަމަ . މިކުރުމުގެ ބިލުބަދަލު

ގެންދިޔައިން. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ކުރަމުން ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލުގެ ބަހުސް 11ވަނަ ދައުުރގެ  3އަހަރުގެ 

އަރުވަމުން ފުޅުންނަށް ަގާވއިދުން ފުރުޞަތުއެހެންވީމާ، މިހާރު މިހާތަނުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭ

އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  އްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ފުރުޞަތަށްގެންދާނަން. ޢި
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 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ .އަޙްމަދުމަނިކަށް އަމީތު މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާިއރާގެ ވަރީއަރުވަނީ މަޑުއް  މި

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު  . )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑު ބަަލއިލަން ދެއްެކވުމަށް ެއއްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބިލަށް ވާހަކަފުޅުބޭނުންވޭ މި  ދޫކޮށްލެއްވީ. އަުޅގަ

ނެތުމާ ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ެއްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ތޯ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(މަޖިލީހުގައި އިންނެވި

ހަށް ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބިލު މަޖިލީ  ދަންނަވަން. މި ކަމަށްހިސާބުން ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ  މި އެީކގައި

މަށް ވޯޓަށް ކަންކަ ވޯޓަށް އެހުަމށް ހުރި، 11ާޑ އައިޓަމު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮތެްއ ނިންމުމަށް މިއަދުގެ އެޖެން

ނޑު މ11.1ިއެހުމުގެ ަވގުތުަގއި؛ އާދެ!  ންނަވަން. ގައި ެގންދާނެ ވާހަކަ ދަ 1:31ވޯޓަށް  ،ގެ ދަށުން އަުޅގަ

  ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި  -0.2  ހުއްޓުވުމާއި  ކޮރަޕްޝަން 2111/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު ައށް. 0.2ޑާ އައިޓަމު ދަނީ އެޖެން އަޅުގަ

 ކޮމިޓީން  ބެހޭ ތައްތަކާކަން މުއައްސަސާަތކުގެ ބިލު، ިމނިވަން މުގެއިޞްލާޙުގެނައު ށްޤާނޫނަ މަނާކުރުމުގެ

ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2112ބަރު ނޮވެން 11ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯްޓ  ޮގތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި 

ނިވަން ދެްއވާނީ މިލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  މި .ފޮނުވާފައިވާނެ

 ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ފުނަދޫ ،ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުެގ ކަންތައްަތާކ މުއައްސަސާަތކު

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުސަލީމް. ޢި

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ނޑު ދަންނަވާލަން ސް، މި ރިޕޯޓު ރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެ ގެ ތަޢާރުުފގައި އަުޅގަ

މި  އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ އަށްޤާނޫނަ  މަނާކުރުުމގެ ހުްއޓުވުމާއި ކޮރަޕްޝަން، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެްނ  ބިލު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވެވި ބިލެއް. މި ބިލަކީ މި އަޅުގަ

ފައި މި އޮތީ ހުށަހަޅުއްވާ ިބލު މި ،ކޮމިޓީ އަށް ައއިސް ދިރާސާުކރުމުގެ މަސައްކަުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލިއިރު

އްެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށް ޓަަކއި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

 ހަމަ ، ތަކެކޭ ެއއްފަދައިންމެންނަށް ފާހަގަވެގެންިދޔައީ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެން ބިލުގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު

ިމޓީގެ ަބއްދަލުވުން ާބއްަވއި ުނވެ ކޮ ލަސްތަކެއްހަމަ ވެސް ައއުމާ ގުިޅގެްނ  ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މި 
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ލާފައި އަވަހަށް ކަށް މަަސްއކަތް ނިންމައިސް އަވަހަބިލަށް ވެސް ވީހާވެ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމިން މި

ނޑުމެ ،ފޮނުވުމަށް. އެގޮތުން ގެ މަަސއްކަތް ނިންމައެއްނުެލވުނު. ން ނިންމި ތާރީޚުގައި މުޅިން ބިލުައުޅގަ

ލާފައި އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ އޭގެ ހިތްފަސޭހަކަން މި ްއގައި ނިންމައިއެހެންނަމަވެސް، ގާތް ތާރީޚެ

 ،ދިރާސާކުރުމުގައި ހަމަ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލުބިގަލި

ކުރުުމގައި ޤަުތގައި ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވީ ޙަޤީ

ގުޅުންހުރި  އެެހން މި ދާއިރާއާ ،ބަހުސްކޮށް ދިރާސާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއިހުސްއެކަނި ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

މި އިޞްލާޙުތަާކ ދޭތެޭރގަިއ ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތއް  ،ދޭތެރޭަގއި ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ެވސް މި ބިލާފަރާތް

ނޑުމެން   މި ވެސް  ބަހެއް ްޓރެޜަރީގެ އެްނޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީސާފުކުރެްއވުމަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޯދިން.  އޮފީހުގެ ބަެހއް ޖެނެރަލްގެ ޓަރޕްރޮސިިކޔު އަދި. ޯހދިން ގޮތުން ގުޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ ެވސް އަުޅގަ

ެވސް ހޯދިން. އަދި ެއއަށްފަހުަގއި ސީާދ  ބަހެއް  އޮފީހުގެ . އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެވސް ހޯދިން ގެ ބަހެއް ސަރވިސް  ޕޮލިސް

 ގެ ބަހެއްކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި ކަންތައްތައް ހިންގާ މަނާކުރުމުގެ  އިހުއްޓުވުމާ ންކޮރަޕްޝަނިސްބަތްވާ  ބިލު މި

، . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަްނ ބޭނުންދިރާސާކުރުމުަގއި ހޯދިފައިވާނެ ވެސް މި އިޞްލާޙުތަްއ ކޮިމޓީން

ެއ  ؛ދާއިރާއެްއަގއި ހުރިހާ މުަގއި ވީހާެވސް ފުޅާކުރެްއވުޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްކޮމިޓީގެ ޢިއް  ގެއަޅުަގނޑުމެން 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަްއވަިއގެން  ،ކުރަްއވަިއގެންބޭފުޅުން ރިޢާޔަތް އެކުންނުތަކަށް ބިލަކާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގެ 

ލޫމާތުގެ އަލީަގއި ކޮމިޓީްނ މި ހުރިހާ ދާިއރާއަކުން ލިބިަވޑަިއގެންނެިވ މަޢު .ކަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސްކުަރއްވާ މަސައްކަތް

ުމ އްވަރަްށ މުހި ަފއި މިހިރަ އިޞްާލޙުތަކަކީ މިއީ ކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާިބލަށް ސަރު މި ،އޮތީ  ނިންމަވާފައި މި

ނުޑ  ؛ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ،އަިދ މި އިޞްލާޙުތައް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް ކަމަށާ އިޞްލާޙުތަކެއް  އަުޅގަ

ޤާނޫނަށް ގެނެސް ރިޕޯޓް  ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ނިންމީ މި އިޞްލާޙުތައް ހަމަ މިގޮތަށް މި  .ނުންފާހަގަކުރަން ބޭ

ނޑު ެއ ހުށަހަޅަން. މިއަދު އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަ ަގއި މިގޮތު މެއްގެއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމު ުޅގަ

ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ެވސް އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުަގއި ށް ގެންދަނީ.އަށަހަޅާލުމުގެ މަސައްަކތް މި ކުރިހުރިޕޯޓް 

ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށާއި އިދާރީ ުމވަްއޒިުފންނަށާ އަދި މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ވެރިންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ މި 

ކޮމިޓީތަކުަގއި ކަމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާ އަދި  މާލަމުގަޔާ އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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މިކަމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނެގ ކަންކަން ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހައްޓާ އޯގާތެރިކަާމއި 

ނޑު މިހާުރ މި ދަންނަ ކޮރަޕްޝަްނ  2111/2ވާލަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އިޚްލާޞްތެރިކާމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ިބލު، މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން 

ފައި ވަނީ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ޖުމްލަ ވަގުތު ހަމަޖެހި 

 1ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  21މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  20މިނެޓު  21ަގޑިއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  3ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  21މިނެޓު 

ނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ އެއްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  3ށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ މިނެޓު. އަޅުގަ

ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަްނނަވާތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް 

އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއާވ ނަންބަރުގެ ދަށުން،  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  12އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނުވޭ. ަގވާއިުދގެ 

 3ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ  2111/2ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ނުޑ މި ވަގުތަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސާ ރިޔާސަތު ހަވާލުކޮށްލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަަޑއިގަންަނވާތީ  ެވ، އަުޅގަ

ސަރުކާރުެގ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާިއ ސަރުކާރުްނ  16/20ނޫނު ނަންބަރު ޤާ، 0.2ޑާ އަިއޓަމު އެޖެން -0.2

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި 

ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ޤަުއމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ 

އިޞްލާޙެްއ ަގއި މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްެވސް  2112ނޮެވންބަރު  10ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް، 

ލިބިފައިނުވޭ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުމީ ަތރައްޤީގެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރު، 

 . ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެިރ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ ރިޕޯޓަކީ އަުޅގަ

ސަުރކާރުގެ މަދަުރސާތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދިންނާ އަދި ސަރުކާރުން އެީހވެދޭ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު އިްޞލާޙުތަކެއް، 

ވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން، ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިޔަ

ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްދޭނެ ބަަދލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ. މި ޤާނޫނަށް ދެންމެއަކު، އިްސވެދިޔަ؛ ައޅުަގނޑު 

ނޑަށް މި ޤާނޫނަށް މި 16/20މިދަންނަވާލި ޤާނޫނަށް އެއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މުސްތަްޤބަލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ލިިބގެންދާނެ ފުރުޞަތުތައް ވެްސ ތަނަވެސްެވގެންދާނެ ކަމަށް 

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް އިޞްލާުޙ ލިބުނު ހިސާބުން ފެށިގެން 



56 

 

ކޮމިޓީން މި ވަނީ ސަރުކާުރގެ މުހިއްމު އިދާރާތަކަށް މި އިްޞލާޙަށް ބަދަލުތަކެއް އޮތްތޯ ބެުލމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅައި އަދި 

އެ ގެެނވުނު ބަދަލުތައް އެ ދާއިރާތަކުން ލިބުނު އިޞްލާުޙތައް ބެލުމަށްފަހުގައި އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ެއ 

. އަދި ޭއގެއިތުރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި ބިލު ހުށަހެޅިެގންދިޔައިރުަގއި މެންބަރުންގެ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފަ

ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަްތކުރެިވގެން މި ބަދަލުތައް މިހާރު ގެނެވިފައި އެ ވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިޓީަގއި 

ނޑު މި ވަގުުތަގިއ ދަންނަވައިލާނަން. އެއީ، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފު ޅުތައް އަުޅގަ

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއި މި ގަންނަވަނީ، ބާރަށު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ސުޖާޢު، ކޮމިޓީެގ 

ޭއެގއިތުރުން މުަޤއްިރރުގެ ނާއިބު. ، މެންބަރު މުަޙއްމަދު އިސްމާޢީލްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށީމުޤައްރިރު. 

ފުވައްމުލަކު އަޅުަގނުޑ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޡިމް، 

މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަުދ ޢިްއޒަތްތެރި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ  ،މެންބަރު ޢަލީ ޝާހްިޢއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ 

މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ،މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ޢިއްޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާގެވަިއކަރަ ،ލަޠީފް

ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްޢިއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ، ޢަލީ ނިޒާރު

ނޑު ގޮެތްއގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ މުބީން، މަކުނަދޫ ދާއިރާ ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ަނޢީމް. މައިގަ

މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީްނ ކުރިއަށް ގެންެދވުނު ަވގުތުތަކުަގއި، ބައްދަުލވުންތަުކގައި ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ 

ޑު ކުިރން ދަންނަވާލި ފަދައިން، އެ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަާރކުރެވިފަިއވޭ. ައޅުަގނ

މަޝްވަރާތަުކގައި މިދެންނެވިެހން ދާއިރާތަކުން ލިބުނު ިއޞްލާޙުތަކާ އަދި އޭެގއިތުރުްނ ކޮމިޓީަގއި ވަނީ މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ  ފްލޯގައި މެންބަރުން ދައްކަވާަފއިވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ެވސް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ޮގއްސަ. މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

މަ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން، ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބިލަށް އިޞްލާުޙގެނައުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންެގ ހަ

ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ަޝއުޤުވެިރަކން ބޮޑުކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު އެ ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް 

ނޑު މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރަށާއި ނާއިބު މުޤައްރިރަށާިއ 

ތްތެރި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލަށް މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަ

ނޑަެއޅިފަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖެހިފައި މި ވަނީ  ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއގޮތުން،  1ގަާވއިދުަގއި ކަ

 21މިނެޓު  1ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  21މިނެޓު  12އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  20މިނެޓު  21ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  3ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 



57 

 

ފުރުޞަތު މި  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު 3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަުޑއްވަރިއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ރި މަިޖލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު ފަހާގަކޮށްލަން. ެއކަމަށް ނުވަތަ ިއޞްލާޙަކާ ުގޭޅ ރިޕޯޓެއްކަންރިޕޯޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކާ ގުޅޭ  ޓަކަިއ  އަުޅގަ

ްށ އަށް ވަރަ ޓަަކއި މި މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ ކަމަށް ކޮށްެދއްވި އަދި މިފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް

 16/20 ،ދަންނަވަން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މި އިޞްލާޙަކީ އެކު ޝުުކރު ތެރިކަމާއިޚްލާޞް

 ރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންާނއި ސަރުކާރުްނ އެހީވެދޭ އަިމއްލަ މަދަ ރުސާތަުކގައި ކިަޔވާ ކުދިންނާއިސަރުކާރުގެ މަދަ

އާދެ! ކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާެޙއް. ސަރު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން

ސަރުކާރުން މި ކުރަްއާވ މަސައްކަތަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ަވރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ދޭ.  ޔަކަށް ބެހިގެން އެބަސަރުކާރުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ފޮނުވާ ބިލުތަކުގެ ތެރޭަގއި މައިަގނޑު ދެ ބަ

އިުތރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ އަުއ ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރާ ބިލުތަކާ އަދި ޭއގެތެޭރގައި މި ހިމެނެނީ އަަލށް ސަރުކާރުން މައޭގެ

ަޓކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރާ ެއހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ރުާކރުތަކުން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް އް. އެގޮތުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޙަޤީޤަތުގައި ިމ މަސައްކަތަކީ ކުީރގެ ސަބިލުތަ

ނުވާކަމީ މަސައްަކތްކޮށް ނިންމާލެވިފައި ހިސާބަށް އައިއިުރަގއި މިއްކަތެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާވަރަށް މުހިއްމު މަސަ

ނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން އައު ޤާނޫނުއަާސސީ ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު އެ  މީ އަޅުގަ

ނުލެވުުމެގ ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި މާއްދާތަކާ ފުށުއަރާ ފުށުއެރުންތައް ނައްަތއިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި މާއްާދތަކާއި އެހެން 

ނޑުމެން  ،އަންަނކަން ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ަބއެއް ޙައްޤުތަކަށް އުިނކަން މީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް މި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، މި ފުށުއެރުންތަްއ ނައްތާލެވިގެން މެނުވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އާދެ!  ކަން މީއަނބުރާ ޢިޔާދަނުކުރެވޭ އުނިެވގެންދާ ޙައްޤުތައް ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ  22ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބާޔންކުރޭ. މި ބާބުގެ  ،އޮވޭ  ބެހޭ ބާބުގައި އެބަ ތަކާސާސީގެ އަސާސީ ަޙއްޤުޤާނޫނުއަ

މަދަނީ އެއްބަސްވުމެްއގެ ދަުށން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެްއ އަދާނުކުރެވުުމގެ ސަބަބުން  ،މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރަނީ 

 ،ނުވާނެ ކަމަށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިންކު ބަްނދުކޮށްގެންެއްއވެސް މީހަ އެްއވެސް މީހަކު ަހއްޔަރުކޮްށ ނުވަތަ

 ،އޮންނަނީ ސަރުކާރަްށ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން މި އިމި ޤާނޫނަށް ބަލާއިުރގައި މި ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކޮްށފަ، 16/20

ވެސް މި ބާވަތުގެ ަތ އެނޫންތަ ފަރުވާކުަޑކޮށް ނުވަމީހުން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްނުކޮށް ނުވަ އެ

މީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮންނަ ދުވަހަށް  ނަމަ، އެ މަލެއް ހިންގާއެކަީށގެންވާ ޢަ
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ބެހޭ  ނުއަސާީސަގއި އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާގޭަގއި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ަރށުގައި ބަންދުކުެރވިދާނެ ކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫ

ނޑަެއޅިފައި މިބާ އެހެން ޤާނޫނަކުން  ލިބިދީފައި ހުރި އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން، އޮންނަނީ ބުގައި ކަ

މުގައި ީވނަމަވެސް އެ ހިފެހެއްޓުމެއް ޓަންޖެހޭ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓި ކަިއކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަދި ހިފަހައްއުނިކަން ގެނަ

އަިދ އެހެން ޑިމޮކްރަސީަތކުަގިއ  ،ޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތކަށް ުއނިކަން ނާންނަ ގޮތަށްއަންނަންވާނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައް

 ؛މަލުކުރެވޭ އުސޫލުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މަދަނީ އެއްބަސްވުެމއްަގއިމެދު ޢަ އެކަންކަމާ

މިފަދަ ޙުކުމެއް  ،ޖެހުން ނުވަތަ ހަްއޔަރުކުރުންގެ ގޮތުން ބަންެދއް ކުރަންއެއްވެވޭ މަދަނީ ެއއްބަްސވުމެްއެގ ނަތީޖާ

ކަމަކަށް ެވގެންދާނެ.  ވާނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާުރޟްނުވަތަ މިފަދަ އަދަބެއް އަންަނ ކަމަށް ވާނަމަ ެއއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަމިގޮތުން ހުރި މިފަދަ ތަޢާރުޟް، މާއެހެންވީ ނޑު ޤަބޫ ވުންތައް ނައްތާލަން އަޅުގަ ލުކުާރ ޖެހޭ. އަޅުގަ

އިން ބޭރުަގިއ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސަުރކާރުން އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ތަޢުލީމު  ގޮތުަގއި ާރއްޖެ

ޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ހާސިލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުަމތް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް ބޭނުންވޭ. އެ ފަރާތްތަަކށް ތަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ  ،އިން ބޭރުްނ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވާނަމަ ވަތަ ރާއްޖެނުކުމެ ނު މުޖުތަމަޢަށް  އަުޅގަ

 ޖެހޭ. ހަމައެއާއެީކގަިއ، އަށް ެއކަށީެގންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭން އެބަ އަށް އެނބުރި ައއިސް އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެ

ން ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދޭ ސްކޫލަކުން ތަޢުލީމު އޮތީ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެއަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާހިތް

ކަން އެީއ މުގެ ޝައުޤު ުނވަތަ ޝުޢޫރު ނެތިނުދާނެހިތުަގއި ަޤއުމަށް ޚިދުމަތްކުރު ސިލުކޮށްގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންގެހާ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެ ނޑު ދެކޭ ވެސް އަުޅގަ މި  ،އަށް ީޤޤަތުގައި މި ާމއްދާގޮުތގައި ޙައް. އެހެންވިާމ، އަުޅގަ

ލާޙުގެ ސަބަބުން ައޅުަގނުޑ ގެނެވެނީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އާދެ! މި އިޞް  އަްށ މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ

ފަހުން ޤައުމަށް  ގޮުތގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން އޭގެދެކޭ

އެާއއެީކގަިއ، އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ. ށް ބޮޑަށް އުފެދިގެންދާނެ. ހަމަުޤ ަވރަޚިދުމަތްކުރުމުގެ ޝައު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ސަރުާކރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަޢުލީމު  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުވަަތ ަވކި ތަނަކަްށ  ،ވަކި މިނިސްޓްިރއަަކށް ،ށްަވކި އޮފީހަކަ ،ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުްނގެ ތެޭރގަިއ އެބަ ހިމެނޭ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ ކި މިނިސްޓްރީައކުން ވަ ،އަކީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ލީމު އިން ބޭރުގައި ތަޢު ލުކޮށްގެން ވަކި މިނިސްޓްރީއަކުން އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ރާްއޖެތަޢުލީމު ހާސި

އަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގޮތަށް އޮތުން ެއއީ، އެންމެ  ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އަންނަ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ބޭފުަޅކު އެ މިނިސްޓްރީ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަާލއިރު ބަެއއްރަނގަޅު ުއސޫލޭ ފަހަރު ބައެްއ  . މިއަދު ައުޅގަ

 ކޮްށގެން މީހަކު އުފެއްދުމަށްފަހުަގއި އެ  ރަދުތަކެއް ކޮްށގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ހޭދައެއްއޮފީސްތަކުން ވަރަށް ޮބޑެތި ޚަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ނޫން އެހެން ދާއިރާއަކުން ޚިދުމަތްކުރެވޭ ގޮތް އެބަ  މީހަކު ރާއްޖެ އެނބުރި އަިއސް އެ ވޭ. އަުޅގަ

ޖެހޭ.  ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ލިބިދޭން އެބަހުންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭން ގަާވއިދުތަކުެގ ތެރޭން މި އިގޮތުން ހެދިފަ
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ހެދި ނުވަތަ މަދަނީ އެއްބަސްވުމެްއގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ހައްޔަރުކުރުން ނުވަތަ އަދަެބްއ  ަވކި ކަމަކާއެހެންނަމަވެސް، 

ން މިއީ، އަުޅަގނޑުމެ ،ލިބެންޖެހުން ނުވަތަ މި ބާވަތުެގ ެއއްެވސް ކަެމއް ެވގެން ނުވަަތ އަުރވާލަންޖެހުން

ވާތީެވ، މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ވަަރށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. މި  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމަކަށް

ކޮމިޓީން މިހާ ފުރިހަމަ ގޮެތއްަގއި މި އިޞްލާޙު އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން. ާއދެ! 

ނުޑގެ އެދުމަކީ އަށް ުޝކުރު ަޓކައި ކޮމިޓީ ކަމަށް ވިެދއް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައި  ،ދަންނަަވން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަިޖލީހުން މި އިޞްލާޙު  ން ފާސްެވެގން މި ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ އިވީހާވެސް ައވަސް މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ގޮތެްއގަިއ ލިބިގެންދިއުން. ޢިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭން ޖެހޭ ފައިދާތައް ނުވަަތ މަންފާތައް ވީހާވެްސ ފުރިހަމަ

 ރައީސް، ުޝކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު  ތްތެިރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 .މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ާރގެދާއި ވިލިނގިލީ

ރުސާތަކުަގިއ ސަރުކާރުެގ މަދަޤާނޫނުގެ  16/20އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމީ ތަަރއްޤީެގ ކޮމިޓީން 

 ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ރުސާތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދިންނާއިސަރުކާުރން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަ  ކިަޔވާ ކުދިންނާއި

ިއ ގެނަިއ އިޞްލާޙު ވީހާެވސް ައވަހަކަށް ނިންމަވާފަ މިސަރުކާަރށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ،ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން

ދަންނަވަން.  ޓަަކިއ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ކަމަށް ދެްއވިކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެސް

ވެސް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސއާ އެްއޮގތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ގެނެވޭ ިއޞްލާހަކީ ހަމައެއާެއކީަގއި މި

ން ލިބިޭދ ލުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، މީގެކަމުަގއި ވެސް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރކުރެިވގެންާދ އިޞްލާޙެއް 

މަތީ  ،ްއސަސާތަކުްނ ސްޕޮންސަރކޮށްގެންޙައްޤަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަޚރަދުގައި ނަމަވެސް އަދި ދަުއލަތުގެ އެކި މުއަ

އަދި ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް ވެސް  ވަރުންނާރތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ނުކުންނަ ދަރިތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ސެކްޓަ

 ގެ އެކަީށގެްނވާ ކު މި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރަޖައިމީހަ މީގެ ސަބަބުން އިތުރު ކުރިެއރުންތަކެއް ހާސިލުެވގެންދޭ. އެ 

ވަޒީާފއެއް ދައުލަތަށް ނުވަަތ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އެކިެއކި މުއައްސަސާަތކަްށ ޚިދުމަތްކުރުމުގައި މަގު 

ލުމުގެ ދައުެރއް މި ފިލުވައި ވުމެއް ސީއާ ތަޢާރުޟު ދޭ. އެެހންނަމަވެސް، މީގެ ކުީރގައި ާޤނޫނުއަސާ ތަނަވަސްެވގެން އެބަ

ާއ ރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މީެގން ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީވެހިރާއްޖޭގެ ހުބިލުން އަދާކޮށްދެނީ. އެހެންކަމުން، ދި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން،  އެްއގޮތަށް އިތުރު ޙައްޤުތަެކްއ ލިބިގެން މި ޤާނޫނުން މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ
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 ޓީން މަޖިީލހަށް މި ހުށަހަޅުއްވާފައި މިެއކީަގއި ކޮމި ކަމާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ވަރަށް ހަލުއިއާެއކީަގއި، މި ބިލު ދިރާ އެހަމަ

ތަށް މި އިޞްލާޙު، ރުން މި ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވި ގޮކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސަރުކާ ވަނީ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުަގިއ މި

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތް ގޭ ަބންދުގެ އަދަބާ އަދި އެ 11މި މާއްދާ،  ހެނިހެން ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރެވިަފއި އޮތުމުން، މީެގން ކަ

އަދަބުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ލުއިވެގެންދިަޔކަން އެީއ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްަކން ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރުން 

ނޑު ޝުކުުރ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި މި ގެންދަވާ މަަސއްަކތްތަކަށް އަުޅގަ

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وދަންނަވާލަމުން ވަކިވެލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ  `.

ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވާލަްނ އޮތީ، މެންބަރުން ވަރަްށބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާަފއޭ ވަނީ މި ބިލު 

ނޑުމެން ވަރަށް ،. ެއގޮތުންއިދިރާސާކުރެްއވުމުގަ  ށް ވާހަކަދެްއކި ޕޮއިންޓެޭކ މީ ދެ ފަރާތުން ވެފައިވާ ޮބޑަ އަުޅގަ

އެ ޕޮއިންޓު. ެއއީ  ދޭންެޖހެއޭ؛ ޮބަޑށް ސަމާލުކަން އެބަ އެއްބަްސވުންތަކަށް ކޯހުަގއި ބޭރަށްދާ ކުދިން ވަރަށް

ޗަރުން އެބަ ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހި ޤައުމަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ފަންނީ މީހުން. މޮޅެތި ޑޮކްޓަރުން އެބަ ބޭުނންވޭ. މޮޅެތި ޓީ

. އިފޮނުވަނީ ވަަރށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެްއގަ  ބޭނުންވޭ. ދިވެހި ޤައުމުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބޭރަށް ދިވެިހ ކުދިން މި

ނޑު ދަްނނަވާނީއެ ޭނ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަޙޤީޤަތުގައި މިނިވަްނކަން އޮުތމުން އޭގެ މާނަެއއް ނޫ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

 . ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހި ދައުލަތުން ދޭ ސްކޯލަރޝިޕުތަކުަގއި ދާ ފަރާތްތައް ވަަރށް ނުނެގުންއަޅުަގނޑުމެން ފަރުދީ ޒިންމާ

ފޮނުވަނީ އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން.  ބޮޑަށް ވިސްނަވަންޖެހޭ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް. އެއީ ކޮންމެ ފަރާތެއް ވެސް މި

ގެ ފަހަކުން އެްއވެސް މީހަކަށް ފިަޔވަެޅއް ވިިދެގން މިހާރަކު މީ ައއުމާ އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު

ކުރަްނ މަަސއްކަތް، ލިބޭ އެ މީހަކު ދާްނ ބޭނުންވާ ކުެރވޭނެ މިނިވަްނކަން އެބަނުދާނެ ެއ މީހަކަށް މަސައްކަތް އެޅިގެެނއް

ުތގެ ވެަފއި . އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ، އެފަދަ ެއއްަބސްވުމެއް ދެ ފަރާއިބޭނުންވާ ތަނެއްގަ 

 ންެވއޭއޮތިްއޔާ ވަރަށް މުހިއްމޭ ކޮްނމެ ފަރާތަކުން ވެސް ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުން އިސްކުރުން. އެއީ ަޤއުމު އެބަ ބޭނު

. ޤައުމު ބިނާކުެރވޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމަށް ލޯބިހުރި ހުނަރުވެރިންނަށް އެބަ ބޭނުންވެއޭ ބޮޑަށް ފަންނީ މިއަދު ވަރަށް

ނޑުމެން ކޮިމޓީގައި ވަރަށްބަޔަކު ޤައުމަށް ޚި  ބޮޑަށް މިކަމާ  ދުމަތްކޮށްދީެގން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ
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ވަރަްށ  ،ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި  ބަހުސްކޮށް ވާހަކަދެއްކީމޭ. ައދި އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން މި ފުރުޞަތު ވަރަށް 

އޭގެ މާނަެއއް ނޫނޭ ، ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޮއތަސްމި މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ، މިނިވަންކަން އޮތުމުގެ ސަބަުބން

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެްސ ޙަޤީޤަުތގައި ަޤއުމަށް ޚިދުމަތްކުރަން ލެްއގައިއެްއވެސް ހާ ނުޖެހުމަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އަދި ކޮންމެ ބޭރަށް ސްކޯލރަޝިޕްގައި ދާ ފަރާ ،ދަންނަވާނީ  ތްތަކުން ވަރަށްއަުޅގަ

ބޮޑަށް ވިސްނަވަންޖެހެއޭ ޤައުމަށް ތިމަންނަގެ ފަރާތުން ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްޯތ. މިގޮތަށް ވިސްނަވާފައި 

ނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް  ބޮޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ޢި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ފަރު ދާއޫދަށް. ބަރު ޖަޢުމެން

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ރަމުން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކު

ކިަޔާވ  ސަރުކާުރގެ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާިއ ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިްއލަ މަދަރުސާތަކުގައި ،16/20

ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ،ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ކުދިންނާއި

ނުޑ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކުިރއަށް މިހާރު މި އިޞްލާޙު ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ނިންމެވި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގެންދެވެނީ. އަުޅގަ

އެްއކޮށް  ރައީްސ ޔާމީނުެގ ސަރުކާރު އުފެދުމާ ،އޮތީ ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި މި 

ވުުމގެ ން ހަމަޖެއްސެގޮުތގެ މަތީ ސީާއ ެއއްގޮްތވާގޮތަށް ހުރި ބިލުތަްއ ޤާޫނނުއަސާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަުޟވާ 

ޙެއް. އެްއވެްސ ދަށުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާ މަނިކުފާނު ފެއްޓެވި. އޭގެ ތަެކއް އެސިލްސިލާ މަސައްކަތްޕުޅު

 ގޮތަކަށް އޮަތސް  ޚިލާފަށް ހުރި ޤާނޫނުތަކުގައި ކޮންމެ ގޮތަށް އޮވެަފއި އެޔާ  ލެއްގައި ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ވަކިހާ

މިދިޔަ  ޮގތަކަށް މި ސަރުކާރުން އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރާނެކަން މިހާތަނަށް ފެނިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ

ހިނގައްޖެ. އާދެ! ސަރުކާުރގެ މަދަރުސާތަކުަގއި ިކަޔާވ ަގނޑުމެންނަށް ހާމަވެެގންއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އަޅު

އަދި ސަުރކާރުން ެއކިއެިކ ސްކޯލަރޝިޕްތަާކިއ  ،ރިވެީދެގންބޮޑަށް އެހީތެ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ަވރަށް

ގިނަ އަދަދެްއގެ ކުދިން މި މުޖުތަމަޢަށް ދޫކޮށްލާފައި  ފެލޯޝިޕްތަކުގައި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކިަޔވައިދީފައި ވަރަށް

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ނެތި ނޑުމެއްތިބި. ވޭތުވެދިަޔ ރައީްސ މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ފެިށެގން މި މަސައްކަތްޕުޅު މެދުކެ އެބަ

ގުިޅގެން  ޤާނޫނުއަސާީސ ވުޖޫދަށް އައުމާ ޚާއްޞަކޮށް ،އައިސް ޔައީ. އޭެގތެރޭގައި މި ފަހަކަށްދި ހިނގަމުން މި

ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް  ގިނަ ކުދިންތަކަކަށް ވަރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން ކިޔަަވއިދެްއވާފައި ތިިބ ވަރަށް
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ގޮތަްށ  މުހިއްމު ކަމަކަށް ނުވޭ. ކިޔަަވިއގެން އަންނަ ތޭ. ޭއގެތެޭރގައި ސަުރކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ މާއޮ އަިއއްސަ އެބަ

ލަ މީހެއްގެ އޮފީހަކަްށ ބަދަލުވެ، ޖަމާޢަތަކަށް، އަމިއް ،ލިބޭ ޮކންމެވެސް އަިމއްލަ ޖަމުޢިއްޔާައކަށް އައިްސ ބޮޑު މުސާރަ

ނެިތ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ  ލުމެއްސްއޫލިއްޔަތަީކ ކޮބައިކަން ބަލައިއެ ބޭފުޅަކު ައދާކުރަންޖެހޭ މަސަރުކާރުަގއި 

ވަނަ  22ދާކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ެއއީ މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބެ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރަމުންތި ދޫކޮށްލެވިގެން

ްއަވިއގެން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮުތގައި ކުރަ އޮންނަ މިނިވަންކަމުެގ ބޭނުން ނާޖާއިޒު މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި މި

އޮންނަނީ މަދަނީ  ވަނަ މާއްާދގައި މި 22ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ެވސް ފާހަގަކުރަްއވައިފި ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ނުވަަތ ، އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާުނކުރުމުގެ ސަބަބުން އެްއވެްސ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 

ނޑު މި ގެންނުވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީަގއިބަންދުކޮށް  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 11ޤާނޫނުގެ  16/20 ،ދަންނަވާލި އަުޅގަ

ނާޔަތްތަްއ ކުދިންނާއި މިފަދަ އެހެނިހެން އި އޮންނަނީ، ސަރުކާރުން ޚަރަުދކޮށްގެން ސަރުކާުރ މަދަރުސާތަކުަގއި ިކޔަވާ

އަކީ.  ވަނަ ާމއްދާ 11ގޮތަްށ އޮންނަ ާމއްދާެއއް  ން ލާިޒމުވާލިބިގެން ިކޔަާވ ކުދިން ަސރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަ

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ މިހެން އޮންނާތީ އެ މާއްާދ މި އުވާލީ. އެކަމަކު ީމގައި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ 

ަގއި ހުރި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ގޮތުަގއި ކޮްށގެން  ކަންތަކެއް އެބަހުރި. މިކަހަލަ ކިތަންމެ މިނިވަންކަމެްއގެ ބޭުނން ނާޖާއިޒު

ގޮތުަގއި ކުަރއްަވއިގެްނ  ކަހަލަ މާއްދާތަކުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ކަހަލަ ބައެއް އުލަށް ނުފެތޭމިކަހަލަ ރާއްޖޭގެ މާޙަ

ގިނަ ބަޔަކު މިތިބަ ދަނީ ފާސިދުވެގެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޖީލުގެ ވަަރށް

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  އަދި މި އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަްށ ގެނައިކަމުަގއި ޤާނޫނަށް ިވޔަސް ައޅުގަ

އުލެއްަގއި ޖެހެއޭ. ކޮންފަދަ މާޙަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަށްވުރެ ފުންކޮށް ިވސްނާވަަޑއިގަްނވަން އެބަ

އަކީ. އޭަގއި  އުފެދުުނ ޤާނޫނުއަސާސީއެއްތޯ މި ާޤނޫނުއަސާސީ އެްއގޮތަށް ވާބުތަކަާކއި އަަރިއރުންތަކަކާކޮންފަދަ ޒު

ބަޔަކު ބޭނުްނވާ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތަެކއް ހިމަނަން ލާޒިމުވެގެން އުފެދުުނ  އެ ،ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ބޭނުްނވާ

މިނިވަންކަން  ނުވޭ މި ދުނިޭޔގައި މިކަހަލަ އްމި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއްއގޮތަށް ހިޔެ، ކަމަށް ވިަޔސް ޤާނޫނުއަސާސީެއއް

ވަނަ  11 ހާރު މި އުފެދުނު ބޮޑު ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އެހެން އެއްވެސް ޤައުެމއްަގއި އޮތްެހނެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ވިސްނާވަަޑއިގެން ޤައުމަށް އެންެމ 

ނަޑކަށް ހިޔެސާސީގެ މިހެން މިހުރި މާއްދާތައް ބަދަލުގޮތަށް ޤާނޫނުއަ ފައިދާހުރި ނުވޭ މި  އްކޮށްގެން ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑު މިފަސޭހަވާނެހެ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން މާ ޤައުމުަގއި ަވގުުތގެ ވާހަކަޮކޅުަގއި ހަމަ ބޮޑަށް  ނެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކަންތައްަތއް އުިނކޮށްގެން މި މީހުން ވެސް ެއްއވެސް  ދެންެނވި ކަންަތއްތަކަށް. މިހެން މިހުރި ލަން ބޭނުންވީ މިބަލައި

ގޮތަކަށް އުޅެން ދޫކޮށްލީމަ މި ޤައުމުގައި ޚިދުމަތްކުރާނެ ތިބީ  ބޭނުން ދޫކޮށްލައި،ކަހަލަ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ހަމަ 

ށް ިވޔަސް. ަސރުކާރުގެ ތެޭރގަިއ އެހެން ާދއިރާެއއްަގއި ކަމަ ،ވިޔަސް ކަމަށް ކޮންބައެއްހޭ ސިވިލް ސަރިވސްގަިއ 
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އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތކަށް ވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެހެން ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިއިލްތިމާސްކުރަމު  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ލާނަން. ވަރަށްން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ށް. ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙު   ،އަށް ގޮސް ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

 ،އެީކގައި މި މަސަްއކަތް ކޮށްެދއްވީތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ ،ކޮމިޓީން ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީެޑއްަގއި

ބޮޑަށް ޝުކުުރ  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝުޖާޢަށާ އަދި ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ބާރަށު ދާއިރާގެ

ހުށަހަޅަންޖެހުނު  ޙަޤީޤަތުަގއި މި ބިލު، ފަދައިން  ރަން. ައޅުަގނޑު މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރު ވެސް ާވހަކަދެއްކިއަދާކު

ދުތަކެއް ވެސް ިމ ވުން. އެހެންނަމަވެސް އިުތރު މަޤްޞަގޮތެްއަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރަޟު ސަބަބަކީ މައިަގނޑު

ނުޑ މަޝްވަރާކޮށްލިބިލު ހުށަހެޅުމު  ،ނުވަތަ އަޅުަގނޑު އެ ދުވަހު ވާހަަކދެއްކިން. މި ސަރުކާރަކީން، ގައި އަޅުގަ

އެީކަގއި  އަމިއްލަ ވިސްނުންތެރިކަމާ ،އެީކގައި  ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާަރކީ ޒުވާނުންނަށް ޒިންމާދާުރކަމާ

އިގެން އެްއވެްސ ބިރުދައްކަ  ،ވާހިނދު، މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން  ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ސަރުކާރަކަށްމަސައްކަތް

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިުރ  ބިލު ހުށަހެޅިއިރު ެވސް، މަސައްކަތެއް ކުރުވަން މި ަސރުކާރުން ބޭނުންނުވާކަން އަުޅަގނޑު އެ

ކުީރގަިއ  ،ފަދައިން ވެސް އިޝާރާްތކުރިން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ދެންމެ ގިނަ ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއގައި ާފހަގަކުރި

ޮބުޑ  ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިވަރު ހަކަދެްއކިވެސް މި ތަޅުމުަގއި ވާ

އެ ޒުވާނާ ުނވަތަ އެ ތަމްރީނު  އެ ތަމްީރނު ލިބިގެންދާ ފަރާތުން، އިކުެރވިގެން ބަަޔކު ަތމްރީނުކުރެވޭއިުރގަ ޚަރަދެއް

އްޙީ ގޮތެްއގަިއ ޞި ތަނަަކށް ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހެއްކަން. ޚާއްޞަ ޖެހޭ ވިސްނަން މީ ަވކި މީހާ އެބަލިބިގަންނަ ރައްޔިތު

އެީކގައި އެކަން ނުކުެރވޭކަން  އަށް ތަމްރީނުކުރެވޭ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުްނ އެންމެ ޒިންމާދާރުކަމާ ދާއިރާ

ނުޑގެ އިލްތިމާސަކީ ިމގޮަތށް މިކަން ހިނގިކަމުަގއި ނޑުމެން ކޮންމެ  ވިަޔސް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީސް އެ މީހަކު އެ  މީހެއްގެ ެވސް އެ އޮންނަ ައމިއްލަ ޒިންމާ ފުރިހަމަކުރާށޭ. އެހެން

ުކރުމަށްފަހު އެ ހެދޭ މަދަނީ ބޭނުން ެއހެންވީމާ، ެއކަން އެނގިހުެރ އެ ފުރުޞަެތއްގެ ނަމަ.  ފުރުޞަތު ނުނެގި

އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިކަހަލަ  ނުންނަށާމަށް ހުރިހާ ޒުވާރުކުރުމުގައި ދެމިހު ޚިދުމަތް މަށްއެއްބަްސވުމާ އެްއގޮތަށް ޤައު 

ނުޑގެ ވެސް ހުރިހާ ވެްސ ލްިތމާސްއި ވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ޓް މި ރިޕޯ އިދުކުރަްއވައީރިޕޯރޓަށް ތާ ރި މެންބަރު މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ މީދަކީއުއް

 ފާސްކޮށްދެއްވުން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ އަށް.

 

 ވުން:އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އަށް މި ގެނެވުނު  ވަަނ މާއްދާ 11މި ޤާނޫނުގެ ، 16/20ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ،އިޞްލާޙު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ގެންނަްނޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަީކ  އަުޅގަ

ސް މަދަުރސާއަކުން އަދި ދިވެހި ސަުރކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެ މި ޤާނޫނު ބުނާ 

ސް ތަމްރީނު އިން ވެ ނޫނީ ރާއްޖެ ،ިއން ބޭރުން ތަމްރީނު އަމިއްލަ މަދަރުސާއަކުން ވެްސ ކިޔަވާ ދަިރވަރަކު ރާއްޖެ

ސަރުކާރަށް  ؛މީހެއްގެ އެބޮންޑު ނިމުމުގެ ކުރިން އްޔާ ހޯދައިގެން އަިއސް ބޮންޑެްއެގ ދަށުގައި ހުރި ކުއްޖެއް ެވްއޖެ

 11ޤާނޫނުގެ  ކުރީގައި ،ގޮތުން ކުރަންޏާ މިހާރު މި ޤާނޫނު އޮތްދުވެރިކުރުމުގެ ހުރަހަކަށް ކަންތައްތަކެއް މެޚިދުމަތް

ނޫނިއްޔާ ރަށުން  ،މީހަކު ޭގަގއި ަބންދުކުރުން ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިިބގެންވޭ އެ

ބުނޭ މަދަނީ  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 22އަސާސީގެ ނުކުރުުމގެ އިޚްިތޔާރު. އެހެންނަމަވެްސ ޤާނޫއި ބަންދުގަބޭރުގެ ތަނެއް 

ކަމަްށ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ިމ  ބަންދުކުރުމަކީ ެއއީ ެވވޭނެ ކަމެއް ނޫން ،އެްއވެސް ކަެމއްަގއި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 

ނޑު ހަ ެވ،ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެނެވުނީތީ އި ށާޞްލާޙު ގެންނަން ހުށަހެޅި ފަރާތަމަ މި ޤާނޫނަށް އިއަުޅގަ

އެކު ޝުކުރު ދަންަނވަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ލާޞްތެރިކަމާޚްރަށް ހަމަ އިސަރުކާ

ނޑުމެންކަށް މިޮގތަށް މި އިޞްލާޙުގެނަޙަޤީޤަތަކީ ޤާނޫނުތަ ރުގެ ާޚއްޞަކޮށް ސަރުކާ ،ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަޔްސ އަުޅގަ

ނޑު މި ފޮނުވާ ކުދީން ސަރުކާރަށް އަްށ  ރާއްޖެދިވެހި ،ދިވެހި ދައުލަތަށް ،ޚަރަދުގައި ބޭރު ތަންތަނަށް ކިޔަވަން އަުޅގަ

ޓަކައި  ކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ތަޢުލީމު ހާސިލު ދިނުމަށްމު ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުހިއްވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުދި

ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި މީގައި. ސަރުކާރުްނ  އެ ކުދިން ؛ކުދިން ކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ފޮނުވާ ސަރު

ދަށުން މަދަނީ ަވނަ މާއްދާގެ  22އަސާސީގެ ޔާރެްއގެ ދަށުން މި ޤާނޫނުތި ޚްމްހޫރިއްޔާ އަށް ިލބިގެންވާ އިރައީސުލްޖު

ނޑު މި  ދޭތެރޭގަިއ ވިސްަނން އެބަ ުކދިން ޤައުމާ އެ  ،ގޮތަށް ނެތަސް އެ ދަރިވަރުން  ދެވޭ ކަންކަމަށް އަދަބު  ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނ އަސާސީ ބުނާމިހާރު. އެއީ ޤާނޫނު ސްފައި ނެއޮތީ މި އިޞްލާޙު ގެ ކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއް. ޑު ިއޞްލާޙުގޮތުން އަޅުގަ

ުކޑަުކޑަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ަފންނީ މީހުން ވަރަށް މަދު. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ކުޑަ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭ ޤައުމަކަށް ގެ އެތަްއ ގިނަގުނަ އަދަދަކަށް ބޭުރ ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ވެފައި އަުޅގަ
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. މިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުކޮށްގެން ނާއެަކއުންޓެންޓުން ،ޑޮކްޓަރުންނާއި އިންޖިނިއަރުްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެްނުގޅެން

ޓަަކއި  އްަގއި ޤައުމަށްހެޤައުމީ ރޫ، ަޤއުމީ ވިސްނުމެްއގައި  އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ގެެނވޭ މަދު އަށް މި ދިވެހިރާއްޖެ

ތަށް ގޮނި އާމްދަނީއަކަށް ބަލަިއގެން މިޖެހޭ. އެހެން ނޫނީއްޔާ ލިބޭ ހަމައެކަ އް ގެންުގޅެން އެބަހެޚިދުމަށްކުރުމުގެ ރޫ

ނޑުމެޖޭގެ ަކންތައްތައް ކުރަމުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއް ން ކިހިނެއްތޯ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ކިަޔވަން ދަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މިކަހަލަ ކަސެލެްކޓު ނޫނިއްާޔ ަވކި ުކްއޖަކު ނަގަން ،ފޮނުވަން ެމއް ކުާރއިުރ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތިބެވޭނީ ތްއޮ ނެތި މިހާރު މި  ނޑުމެންނަކަށް . އުސޫލުން ދޫކޮށްގެން އަޅުގަ ނެތް އެހެންމަވެސް އަޅުގަ

 އިވެސް. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭތެޭރގަ ދެވޭކަށްަދއިގެން އަދަބުމިގޮތަށް ިމކަހަލަ އެްއވެސް ޤާނޫނެއް ހަ ،މަދަނީ އެއްވެސް 

އިލާަތކުން ެވްސ ޢާ ،ވެސް  ދަރިވަރުން ންނަލިބިގައަދި ތަޢުލީމު ވެސް ޖެހޭ. ދަރިވަރުން ވެސް ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ 

ނޑުޖެ ވިސްނަން އެބަ ސިީޓ ރނިވަލާފައި ޔުއިދަރިވަރުންތަކެއް ސުކޫލް ނިންމަ މެން ރާއްޖޭގެ އެތައް ުގނަހޭ. އަޅުގަ

ކޮށްގެން އެ ފުރުޞަުތ އިއެތަްއ ސަތޭކަ ކުދިންނަށް ކޯހަށް އެޕްލަ، އްބާތިއެދިގެންބާވަތުގެ ފުރުޞަތަށް  ނިންމައިގެން މި

ނޫނީ އެ ފުރުޞަތު ދެއްވީމާ،  ،އަށް އެ ކޯސް ޖާކުއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ސަރުކާރުްނ އެޤައުމަށް ޚިދުމަތްލިބޭ ކުއްޖާ 

ނޫނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ލާފައި ައއިސް ތިމަންނަ ބޭނުމެއްއިކޯހެއް ނިންމަ ފަސް އަހަރުގެރުބޭރު ޤައުމަކަށް ގޮސް ހަތަ

އްޔާ ނިއިނގިރޭިސވިލާތް ނޫ އަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރަ ލިބެއޭ އޮސްޓްރޭލިާއ، ކެނެާޑ،ނަ ކުރާކަށް. ތިމަންޚިދުމަތް

ކަމެއް. މަދުން ނަމަވެސް  . މިީއ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ބަދަލުވަނީއޭ ޤައުމު ދޫކޮށްފަ އިން. ތިމަންނަ އެމެރިކާ

ނޑުމެން އަުޅގަ ،ންމުވުމިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިެހން  ައކީ ހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ހިތާމަ މިހެން ދިމާވެފައި އެބަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ ރަނގަޅު އިންވެގެން ކޮށްލަތުން ޚަރަދުއުދިވެހި ދަ ނޑު ޤަބޫލުއަޅުގަ  ކުރަނީ.ސްެޓއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ޤައުމު ބިނާ .ހާސިލުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ނޑުމެންގެ ދަރިްނ ޓަކަ ކުރުމަށް އަޅުގަ އި އަުޅގަ

ނޑައަޅާ  ކުރުމަށް އެބަބިނާ ވެްސ ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް  ކަށްޖެހޭ. އެކަމަށް ކޮންމެހެން އަދަބުތަކެއް ކަ

ބިލުކަން ވެސް ޤައުމަްށ ޤާ އިޖެހޭ އެކަމުގެ ހިތްވަރާ ހުންނަން އެބަ އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިން ގަިއގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެނެއް ނުވާނެޚިދުމަތް ނޑުމެންނަށް އެ ،ކުރުމުގައި. އަުޅގަ ލިބޭ ހުނަރުގެ  އިލިބޭ ތަޢުލީމާ އަޅުގަ

ނ ނޑުމެްނ ހަ އް ނެ ފާއިދާެއއް އަދި މަންފާއެޑުމެންނަށް ބޭރު ޤައުމަކުްނ ލިބިދާސަބަބުން އަުޅގަ މައެކަނި. އަުޅގަ

ނޑުމެބަލަން ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އަދި ެއއަްށވުރެ ން އެ ލިބުނު ޢިލްމެއްގެ ބޭނުންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޚިދުމަތް ކޮށްގެން އައިސް ޤައުމަށްރުން އުފައްދައި ތަޢުީލމް ހާސިލުދަރިވަ ކުރެވޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަދި  ަގއި ިމހާރުވެސް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށާއިން ބޭރު ރާއްޖެ ،ގޮވާލަން މި ފުރުޞަތުަގއި

ބެިވ ގޮސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ނިންމާފައި އައިްސ ޢަމަލީ ޮގތުން މަސައްކަުތގައި ިތއްމިހާރުވެސް ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރަމުން

ބޭފުޅުންނަށް.  ގޮވަނީ ތިޔަ ވަގުތު މި ކޮށްދެއްވާށޭ. ޤައުމު މިޓަކައި ޚިދުމަތް ބޭފުޅުން ޤައުމަށް ތިޔަ ،ވެސް ކުދިންނަށް

ލިބިގަންނާކަށް. ހުން ގެނެސްގެން ައބަދު ޚިދުމަތްއިން ބޭުރން މީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބޭނުމެްއ ނުވޭ ރާއްޖެ
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ނޑުމެންނަށް އުފެއްދޭނެ. ްއކަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްލަ 3އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި މިތިބަ  ދެވޭވަުރގެ ދަރިވަރުން އަުޅގަ

ޤައުމަށް  ،ދައުލަތަށް ،ތާށިކޮށްފައި ނެތަސް ރައްޔިތުންނަށް ،އެހެންވީމާ، އެ ކުދިން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އޮބިއަޅާަފއި

ނޑުމެން މިއި ޚިދުމަތްކުރަން އަތުކުރި އޮޅަ ބޭ ގޮތަކަށް ނޫްނ ލިތިޔަ ކުދިންނަށް އަދަބު .އޮތީ ފްރީކޮށްފަ ލާށޭ. އަޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާ ބުނާ ގޮތުްނ  11ގޮތުން އެ ޤާނޫނުގެ  ކުީރގެ ޤާނޫނު ބުނާ ން،އޮތީ. ކުރީަގއި ޮއންނަ ގޮތު މިހާރު މި

ިއ އިން ބޭުރގަިއ ރަށުން ބޭރުގައި ތަެނއްގަ  އަދި ގެ ންވޭ އެ ބާރު. ގޭ ބަންުދކުރުމާއަށް ލިބިގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ަބ ވަނަ މާއްދާ އެ 22އަސާސީގެ . އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޤާނޫނުޚިލާފަށް ޢަމަލެއް ކޮށްފިއްޔާ ޔާބަންދުކުރުމުގެ ބާރު މި

 ...ންހަކަ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީނުދެވޭނެ ވާބުނޭ މަދަނީ ކަމަކަށް އަދަބު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 16/20ޤާނޫނު ނަންބަުރ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް؛ އާދެ!

ސަރުކާުރގެ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާިއ ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިްއލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިަޔާވ ، 16/20

ކުދިންނާއި ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ތަމްރީންދެވޭ މީހުން، ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު 

ޙަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިވެިހ ރައްޔިތުން އުފާކުރުން ަޙއްުޤކަން ބޮުޑވެގެްނވާ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާެޙއް. ެއގޮތަށް އިޞްލާ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް ކަމުަގއި  ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއަދު އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

އޮތް ބޮޑު ައޅުަގނޑުެމންގެ ުޒވާނުންގެ ކުަރއުޑު ެއންމެ ކަންތައް ބޮޑުވާ އެއް އަޅުަގނޑުމެން މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މި 

ނޑު ދެކެނީ. ވީމާ، އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މިކަމާ ވަރަށް އުފާކުރަން.  ކަމަކީ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިތިބީ ޒު ވާނުންނަށް މީގެން ކޮންމެހެން ކުށެއްަގއި މީގެން ކޮންމެހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވާ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު  ބެދޭނީކީ ނޫން. މީގެން ލިބިދޭނެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމަކީ، މިއަދު އަުޅގަ

ނެތިގެން، ަވޒީފާނުލިބިގެން މި އުޅޭއުޅުން ޙަޤީޤަުތގައި ބޭރުގެ ސްކޮލަރޝިެޕއްަގއި ވިޔަސް ނޫނީ ކިތަންމެ މަތީ 

ލީމެއް ހާސިލްކޮށްގެން އަްނނަ ކުއްޖަކަށް ިވޔަސް މިއަދު މި އޮތީ ކަށަވަުރވެފައި ތިމާ ކިަޔވަިއގެން ައއއިމަ، ތިމާ ތަޢު

ބާކީނުވާނެކަން. ތިމާ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްގެން ރާއްޖެ އަންނައިރުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ އެއް ކަންބޮުޑވުމަީކ 

ނެތުން. މިއަދު މިގޮތަށް މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެިވގެންދާއިުރގައި ީމގެން ކޮންެމ ޙަޤީޤަތުގައި ވަޒީާފއާ ދޭތެރޭ ަޔޤީންކަން

ކުއްޖަކަށް ވެސް ކަަށވަރުކޮށްެދނީ، ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ތިމާ ކިޔަވާ ނިިމގެން ޤައުމަށް ެއނބުރި އަންނައިރުަގއި މިއަދު 



67 

 

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ކޮންެމ  ތިމަންނަ އަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާ މި އޮތީ ކަށަަވރުވެފައޭ. މި އުާފވެރިކަން ައޅުގަ

ކުއްޖަކު ވެސް ހިތުަގއި އެންެމ ފުންމިނުން ކަޑައެޅި، ޔަޤީންވެގެން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. ވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ 

ނޑު ފުރިހަމަ އަށް މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް  އަޅުަގނޑު މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު މިކަމަށް އެއްބަސްވަން. މިީއ  ތާއީދުކުރާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހާޒިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޝަްއކެއް ނުކުރަން.  ނޑުެމން ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ައޅުގަ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކުނީމު، ޖީ.ސީ އޯލެވެލް ނިންމައިލާ ުކއްަޖުކ މީތި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މާ ފަސްވެއްޖެ . ީމގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަ

ވަޒީފާ އަދާނުކޮްށގެން ތަންތާގައި ތިއްބާ ނެރެގެން އަތުަލއިގެން ަވޒީފާތަކަށް ަވއްދާ ދުވަސް. އޭރުަގއި މަޖުބޫރީ 

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު މި އޮތީ ހާލަތެއްގައި އެ ކުދިން ދެކެނީ ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާއާ ދޭތެރޭަގއި. ނަމަވެސް މި އަދު އަުޅގަ

އެއަްށވުރެ މާ ފުރިހަމަ އަްށ ދޮންވެފައްާކވެފަ. މާ ތަޢުީލމީ ޤާބިލު، ދުރު ވިސްޭނ ހެޔޮ ބުއްިދވެރިންގެ ގޮުތގަިއ 

ިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި މި އޮތް ޔަންގު ޖަނަރޭޝަން މި އޮތީ އެގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްޓަންކުރެވިފަ. ޙަޤީޤަުތގަ 

ނޑުމެން  ވެސް މި ބިލުން އެ ކުދިންނަްށ ޔަޤީންކަން ލިބިގެންދަނީ މިައދު އެްއވެސް ފިކުރަާކއި ހާސްަކމަކާ ނުލައި އަުޅގަ

ބޭރުގެ ކޮންމެ ަޤއުމަކުން ތަުޢލީމު ހާސިލްކޮށްގެން ައއި ކަމަށް ވިޔަްސ ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަޒީފާ އަކީ ިމއަދު ކަަށވަރު 

މެން ޤާނޫނީ ގޮތުން މުޅި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ލިއްބައިދޭން ބޭނުންވާ، ދޭން ބޭނުންވާ އެްއޗެްއކަން. މިއީ ައޅުަގނޑު 

ޔަޤީންކަމަކީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މިއަށް ައޅުަގނޑު، މި ޮކމިޓީން ނިންމާފައިވާ މި ރިޕޯޓަށް، އެ ބޭފުޅުން މި ނިންމެިވ 

ނޑަށް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޓަކައި ަރއީސަްށ ނިންމެވުމަށް އަޅުަގނޑު ފަްށފަށުން ޝުކުރުދަންނަވާ ހާލުގައި އަުޅގަ

 .عليكم مالس الوޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަިކވެލަްނ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކު

ސަރުކާުރގެ މަދަރުސާތަކުން ކިަޔވާ ކުދިންނާިއ  16/20ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހުން، ސަރުކާރަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުން ކިޔަވާ ކުދިްނނާއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ތަމްރީންދޭ މީ

ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ލިބިގެްނވާ ބާެރއް އުިނކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުްނ 

ނޑު ސަުރާކރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މި  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވީތީ އަުޅގަ

ވަނަ  16ަތކަކީ ހަމަަގިއމުވެސް މީގެ ކުރިން ެވސް ހިނގައިދިޔަ ސަުރކާރުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބިލުގެ ކަންތައް
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ވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދުގަިއ އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމުގެ ބާެބއްގެ ތެެރއިްނ  60މާއްދާ އިން ފެށިގެން 

ައޅުަގނޑު ދެކެން. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކެްއ ފެންނާނެ ސަރުކާރުތަކެއް ަކމުގައި 

ކިަޔވާކުދިން ނުވަތަ ދަުއލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވަތަ މުއައްަސސާތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކިަޔވާކުދިްނ 

ޚިދުމަތްނުކުރުމަށްފަހު ތަނަކަށް ގެންޮގސް ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާެރްއ 

ށްލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވކަމީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ކަންކަްނ ދޫކޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެއް ހަމަަޔކީ، އަދަބަކީ ހަމަަގއިމު ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ކުާރއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން؛ އަުޅގަ

ނުޑގެ ތެރެއިން ެވސް އެޔާ ޚިލާފުވި ނަމަ، ލިބެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތީން. އަޚް ލާީޤ މިންގަ

ނޑުެމންނަށް މިއަދު މި ދިމާވާ މައްސަލަ އަކީ މަސައްކަުތެގ އަޚްލާޤު؛ އަޅުަގނޑު ހަމަ  އަދަބުލިބެންޖެހޭ. އަޅުގަ

ަވއިލާނަން. ކޮމާކޯޅިެއްއގެ ތެރޭގައި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް ެއކަން ވާނަމަ، ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަ

ނޑުެމން ގާދޫކޮލުން ބޭރުވަމުންދާން ފަށާފައި އޮތް ކަެމއް ކަމަށް  މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤަީކ މި ޤައުމުން މަޑުމަޑުން އަުޅގަ

ވާތީެވ، އެ އަޚްލާުޤ ރަނގަުޅުކރުމަށް ޓަކައި ކަންތައްތަެކއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނޫންަކމަށް ވާނަމަ، ރަްއޔިތުންނަށް 

ގޮުތގައި ިޚދުމަތެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚުދުމުޚްތާރު ބާރެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ލިބިފައިވާ  އެންމެ ރަނގަޅު

ބާރެއް ނޫން އެހެން ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މި ކަންކަން ކުރުމަކީ އަދުގެ ސަުރާކރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫންކަްނ 

ލަތުގެ ޚަރަދުގައި ކިަޔވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެހެން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މި ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. ދައު

ނޑުމެން އެންމެން  ނޑުމެންަނކީ، އަުޅގަ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމްކޮށްގެނެއް ނޫން، ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭންޖެހެނީކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ަސއްތަ އިްނ ސައްަތ މުސްލިމު ޤައުމެްއކަން. ެއއީ އެހެން  އެބަ ހަމަ ިއއްތިފާޤުވެ، ޤަޫބލުކުރޭ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ދީނަކަށް މި ތަނުގައި ފުރުަޞތު ނެތީތީވެ. ހަމަ އެ ދީުނެގ ހަމަތަކުގެ މަތީން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކިަޔވާކުދިންނާ ހިސާބުްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެސް ަޤއުމިއްޔަެތއް ވާކަން. އެ ަޤއުމިްއޔަތު މިއަދު އަުޅގަ

ްނ ޤައުމީ ރޫހު ޖައްސައިގެްނ، ޤައުމީ ލޯބި އެ މީހުންގެ ހިތުގައި ޖައްަސއިގެން މެނުވީ ފެށިގެން ވެސް ދަސްކޮށްދީގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ތަރައްޤީެއއް އަޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނުގެނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަދުގެ ސަރުކާރުްނ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުޮކށް އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ަޓކައި އެ ކުރަމުންދާ މަސަްއކަަތކީ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު  ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަދުގެ ސަރުކާަރށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަުތގެ ަގީޑގައި ގިނަ ަވގުުތގައި ކެފޭތަުކގަިއ ނުތިބެ، ރައްޔިތުންނަްށ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ޚިދުމަތްދޭން މުސާރަނަގައިގެްނ ތިބޭ ބަޔަކީ ރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ބަެއއް ކަމުަގއި ޤަބޫލުކުަރއްަވއި 

އަދި ސަރުކާރެއް އެކުަލވައިުލމައްފަހު ސިވިލް ސަރވިްސ؛ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި އޮތް ދެ މުއައްސަސާ، ިސޔާީސ 

ނީ ހަމަ މުޅިން ދެ މުއައްަސސާ. ަކއުންސިލުތައް ވެސް މި އޮީތ މަޤާމުތަކާއި ސިވިްލ ސަރަވންޓުންނާ މި އޮންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމަކުްނ ސަލާމަތްނުވެފަ. އެހެންވީާމ، މި ކަންތައްތަްއ އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮްށގެން 
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ރުކަން ފިލުވައި އަދުެގ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހެދުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި ކޮ

ނޑު ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައި އަދި އެ  16/20ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ޝުކު ރުދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ޤާނޫނު މި ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ވާހަކަެއއް މިއަދު މި ދަްއކަނީ. ސަބަބަކީ، މި ޤާނޫނުަގއި ައދަބެއް ލިބޭ ވާހަކަ އޮތީމަ، ެއ ތަންކޮޅު އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަގަނީ. ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ާރއްޖޭަގއި ވަޒީާފނެތިގެން އުޭޅ މީހުން ގިަނވެެގން އެ ވާ ހަކަ އަުޅގަ

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލެއް ނުުކރަން މިއީ މި ޤައުމަށް އޮތް ޙައްލެއް ކަމަކަށް. އަދަބުެގ  ދައްކާ ވާހަަކެއއް. އަުޅގަ

ވާހަކަ މީގެތެރޭަގއި އަންަނ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް އަޅުަގނޑުމެން އަދަބުދޭންާވ ގޮތަކާ ނޫނީ ލުއި ގޮތެއް 

ގަިއ މި ޤައުމުގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުން ގިނަވެގެންދިަޔއީ، ކޮފީ ކޯނަރުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަންވީ. ޙަޤީޤަތު

ގިނަެވގެންދިަޔއީ ައޅުަގނޑުެމން މިކަން ހުއްޓާލުމުެގ ސަަބބުން. ޤަބޫލުކުރެްއވިޔަްސ އަިދ ނުކުރެްއވިޔަްސ ޙަޤީޤަތަކީ 

މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ  މިހާރު ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަްއވާ ޒިންމާދާރު ބޭފުުޅންނާއި

ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ އޭރު ަސރުކާރުން އެޅުްއވި ފިަޔވަުޅެގ ސަބަބުން، މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރެއްިވ 

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ މި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ރަނަގޅު މީހުންނަށް ވެގެންދިަޔއީ. އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ނޑުމެން މި ބައްޓަންކުރަންވާ ގޮތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބިލެއް ކަމަކަށް ައޅުގަ ބިލަކީ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހެނީ ވަޒީފާ އަށް މީހުން ައހުލުވެރިކުރަން. އޭރުން ކޮފީ  ސަބަބަކީ އަިދވެސް ބާުރއަަޅއިގެން އަުޅގަ

ީނ. ަވޒީފާ ނެތް ވާހަަކ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވޭނީ. ެއ ނޫނިއްޔާ އަބަދުވެސް ބިަރކާ ކޯނަރުތަކުން ބޭފުޅުން މަދުވާ

ނޑުމެން ެއ މީހުން ދޫކޮށްލައިފިއްާޔ ަވީޒފާ އަށް އަންނާނެ މީހަކު ނުާވނެ. އެ މީހުން ތިބޭނީ ތިބޭ  ނެތި އުޅެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ޖެހެނީ ބާރުއަޅައިގެން ަވީޒފާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިއީ  ތަނެއްަގއި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ، މީގަިއ  ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއަށް އަުޅގަ ޙައްލެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮން މެވެސް އެހެން އަދަބު؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ދެއްވާ އަދަބު އެ އަޅުގަ

ގޮތަކަށް ބަދަލުކުަރއްވާަފއި، ވަޒީފާ؛ ސްކޫލުތަކުން ނިިމެގން އަންނަ ކުދިންނާ އަދި ޭބރުން ތަމްރީންވެގެން އަންނަ 
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ނޑު ހަމަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަމްރީންކުރާ ކުދިން ވެސް ވަޒީފާ  ކުދިންނާ އަދި މީގެތެރެއިން އަޅުގަ

ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެއީ ސަރުކާރު ެދމެހެއްޓުމަށް، ނޫނިއްޔާ ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ އަށް އަންނަން މަޖުބޫރު

ނޑުމެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ، ނޫނިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން ަވޒީފާ ނެތް  ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ަކމަށް ވަ ނޑުމެން އެކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ހޯދާ ވާހަކަ އަުޅގަ ންޏާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އެްނމެ ރަނގަޅު ޒިންމާދާރު ގޮތެްއ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. މި ބިލަށް މި 

ން ނޫން އެހެން އިޞްލާެޙއް ގެެނސްގެން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ަވޒީފާ އަްށ މީހުން ގެނެވޭެނ ޮގތަކަށް މީތި ބައްޓަްނކުރަ

ނޑުމެން އެ މީހުން ވަޒީފާ އަށް ނައިސް، އަމިއްަލ  އެބަ ޖެހޭ. އެއްގޮތަކަްށވެްސ ބިރަކާ ނުލައި އުޅެން، އަޅުގަ

ފަރާތްތަކުން އަދި ސަރުކާރު ވެސް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކޮށްގެން، ހޭދަކޮށްގެން ކިަޔވައިިދނީމަ ވަޒީފާ އަށް ނުގޮސް 

ހޭ. އަދި މި ޤާނޫނު މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ިމގޮތަށް ގެަނއުމުގެ ސަބަބުން ތިބޭތިބުން އަޅުަގނޑުމެން ހުްއޓުވަން އެބަ ޖެ

މީގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެްއ ވެގެންދާނީ ރަށްފުށުގެ ރަށްތަކަށް. ސްކޫލުތަކުަގއި ިކޔަަވއިދޭން ތިބި މީހުންނާއި 

ކޮށްލާފައި އެ މީހުން އަންނާނީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ނޫނީ މަރުކަޒުތަުކގައި ތިބި މީހުން؛ އެ މީހުން އެ ތަނުގެ ވަޒީފާ ދޫ

މާލެ އަށް. އޭރުން ރަށްފުށުެގ ދިރިއުޅުމަށް، ނޫނީ ހާލަތަށް މީގެ އެންމެ ބޮުޑ އަސަެރްއ ކުރާނީ މާލެ އަށް ވުރެ. 

ނޑު މި ފާހަގަޮކށްލަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަށް  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިކަުމގައި ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ޮއެވގެން އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ިނންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮންމެވެސް އެ  ހެން އިޞްލާެޙްއ ގެންނަވާނެ ކަމަށް ުއއްމީދުުކރަމުން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުުތން ބާކީ  މިނެޓު. މިހާުރ  3ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަ

 ޞަތު މި އަުރވަނީ، ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ާދިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.އަޅުަގނޑު ފުރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީ ޝާހް  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު

ރިފާޢު هللا ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުްނ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ސަުރކާުރގެ މަދަރުސާތަކުގެ ކުދިން؛ ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ  10/20ހަޅުއްވާފައި މި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަ

މަދަރުސާތަކުގައި ިކޔަވާ ކުިދންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީންދެވޭ މީހުން، ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ 

ނޑަްށ ތާއީ ނަޑކީ މިީއ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާަޙށް އަުޅގަ ދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް މި މަސައްކަތްކުރި މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ށްގެން ކަމަށް ވިޔަްސ، ފުށުއަރާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެއިން ތަޢުލީމް ހާސިލްކޮށްގެން އެއީ ބަޔަކު ސްޕޮންސަރކޮ

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ އެުކ ކަމަށް ވިޔަސް އަދި އަިމއްަލ ފަރާތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަކާ ގުިޅގެން ކަމަށް 
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ވިޔަްސ ވެްސ އަދި އަމިއްލަ ފުއްދުންތެރިކަމާ ގުިޅގެން އެ މީހާ އަމިއްލަ އަްށ ތަޢުލީމް ހާސިލްކޮށްގެން ކިަޔވާ ުކއްޖެްއ 

ވިޔަސް ވެސް މި ޤާނޫނު މި އޮތް ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބަންދާ ހަމައަށް، މީހަކު ބަންދުކުރެޭވ  ކަމަށް

ނޑުމެން މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީެގ މިނިވަންކަމާިއ އަސާސީ ަޙއްޤުތަުކގެ ވާަހކަ  ހިސާބަށް އެބަ ދޭ. ެއއީ ައޅުގަ

ރެއަށް ލިބިގެންދާ ކަމެއް ަކމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ހިނދު، ދެކެވޭއިުރ، މީަގއި މިހިރަ ފޮނިމީރުކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެ

ނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރު  އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުުށއަރާ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުުކރުމުގެ މަރުޙަލާ އަށް އަޅުގަ

 ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވުޖޫދުެވެގން އައުމާ އެކު، މިހެން ހުރި ދޮރުތައް ލައްޕައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ހުރި

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  ލޫޕްހޯލްތައް ބެއްދުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ިއޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ފުންކޮްށ 

ންދެން ވަރަށް ގިނަ ަބހުސްތަކެއް ދިގުދެިމގެންދިޔަ. އެއީ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން އަދި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްަތެކއް ވަ

ޚިދުމަތްކުރާ ކުދިން، އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަމަށް ވިޔަސް ސްޕޮންސަރކޮށްެގން ކިޔަވަިއގެން ތަޢުލީމެއް 

ަޤއުމަށް ދެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް  ހާސިލްކޮށްގެން ޤައުެމއްެގ ިނސްބަތުން ޚިދުމަތްކުރަން އަްނނަ މީހަކަށް އެ ޚިދުމަތް

ނުޑގެ ތެރެިއން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނުޑގެ ތެރެއިން އޮްނނަންޖެހެނީ މީހަކު ބަންދުކޮށް އެ މީހެއްގެ ގަދަކަމުްނ، ނުވަތަ އެ މީހަކަށް  އޮނިގަ

ނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން. މިހާރުވެސް  މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން ޚިދުމަތްދޭ  އުސޫލަކުން އެކަން ކުރާ ުއސޫލެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ސަރުކާރުން އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޭދ ސްކޮލަރޝިޕްތަާކއި ޭދ 

ގެތެރޭަގއި އެ މީހަކު ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކުގައި ެއއްބަސްާވ އެއްބަްސވުންތަެކއް އެބަ ހުިރ ބައިންުޑކުރެވިފަ. އޭ 

މިންވަރާއި އެ މީހަުކގެ ޚިުދމަތް ލިބިގަންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ވާހަކަ ވެސް އެ 

އެގްރީމަންުޓގައި ަބއިންޑުކުެރވިފައި ވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރުެވސް މި އޮންނަ އުސޫލުތަުކގެ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ، ތެރެއި ން. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް ވެސް މި ގެެނޭވ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ސަުރކާރަްށ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ އަދި ސްޮކލަރޝިޕްތަކާއި ޯކސްތަުކގައި 

ތްނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ޓައި ޢުޒުރެއް ކަމުގައި ދަްއކާފައި މި ތަމްރީންލިބިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަ

ނޑުމެްނގެ މި  މާއްދާ އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ެއގޮތަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙެއް ނޫން. ހަމަެއކަނި އަުޅގަ

ން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުުށއަރާތީ އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަ ިއޞްލާޙަކީ މީހުން ބަންދުކޮށްެގން މަޖުބޫރުން އެ މީހު

ބަންދުގައި ބައިިތއްބަިއ، ޚިދުމަތްނުކޮށްފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ބަންދުކުރާ ބަންދުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާުޙ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ެވގެން މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  މި ގެނައީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ރިފާޢު هللا ދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ިކޔަވާ ކުިދންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ  16/20ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މީހުން، ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ  އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ތަމްރީންދެވޭ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިމއަުދ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެއީ ިއންވެސްޓްމަންޓެްއގެ ގޮތުަގއި.  އަޅުަގނޑުމެން ކިަޔވާ ކުދިންނަށް މި ކުރާ ޚަރަދަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވާ ެއއް ދާއިާރ އަށް ބަަލއިލިކަމުަގއި ވިަޔސް، ޞި ހަ ާރ އަްށ އްޙީ ދާއިމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑު މި ހާހެއްހާ ސްޕެޝަލިސްޓުން. އޭގެ ޖެހޭ ދެ ކުރަން އެބައަޅުަގނޑުމެން ތަމްރީނު  ތެޭރަގއި ސްޕެޝަލިސްޓޭ އަުޅގަ

 ަތކުެގ ސްޕެޝަލިސްޓް ނަރުހުންނާރުްނނާއި އެކި ތަފާތު ދާއިރާމެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ސްޕެޝަލް ޑޮކްޓަ ،ދެންނެވީ

ނޑުމެން ތަމްރީނު ހާހެއްހާ . ދެދި އެހެނިހެން ޓެކްނީޝަނުންނާއަ  ކުރަން ބަލާއިރުަގއި ސަރުކާރުން އެބަމީހުން އަޅުގަ

އެކީ ކުރެވޭ  ވޭ މީހުންނާދެކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ތަމްރީނު، ޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްަގއި މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް

ނޑުމެން އެކަން ކުރަން. ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިރަށް ޮއއްޓަރު ވުން ވައެއްބަސް   ހުރި ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ލިބުމަށްފަހު އި ގެއްިލގެންދާ ތަން. ތަމްރީނުނުޖެހޭ ގޮތުގަކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓު ދެޮކޅުސަރުކާރުން ވެސް  ،ފެންނަނީ

ބޭނުމެއް ފައި އޮންނަ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުާރކަށް އެ މަރުކަޒަކަށް ލާން ހަމަޖެހިއެ މީހަކު ތަމްރީކޮށް،  ރިއަިއސްއެނބު

ޤާނޫނަށް  ކޮށްދޭކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިނުވިތަނުގައި ސަުރކާރަށް ޚިދުމަތްނުވޭ. އަދި 

ނޑުެމން ތަމްރީނުޞްލާޙުގެނެްސ، އެންމެ ހެޔޮއެދޭ ގޮުތގައި އައި ންޓު ކަުމގަިއ ކުރާ މީހުން އެީއ އިންެވސްޓްމަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލައި،  ހޭ ބަލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޖެ އެ ކުރާ ޚަރަދު އަނބުރާ ޤައުމަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ޮގްސ އެ އިސްރާފުެވގެން، ރުވެއިްނ ބޭ ުކރާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދެއް ާރއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން ިމގޮތަށް މި

 ވެސް މި ޖެ އަށް އޭގެ ަފިއދާ ނުލިބޭ ތަން ދިވެހިރާއް ،އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވަރަށް ގިނަ މީހުން މަސައްކަތްކޮށް

ނޑުމެންެގ ވަން ކުެރިވއްޖެ ަކމަށްނޫނު ރަނގަުޅ ޮގތުގަިއ އިޞްލާޙުމި ޤާ ،. އެހެންީވމާއޮންނަނީ ައއިސްފަ ޏާ އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ ގޮުތގައި  ވެސްޓްމަންޓެއްގެކުރުމަށް ކުރާ އިންގަިއ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީށް އޮތް ތަނުޤައުމު ކުރިއަ

ޖެހޭ އިންސާނީ ވަސީލަްތ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަން ތެރިވެދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ގޮުތގައި އެހީދެކޭ

ނުވަތަ ެއގްރިމަންޓެއްގެ ބަދަލުަގއި އެއީ ުކާރ  ކުރާއިުރަގއި އެއީ ހަމަ އެކަނި ކޮށްލެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްތަރައްޤީ
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ނޑުމެން ިވސްނައިދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް އަދެކެން. އެަބއި  އްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންއިންވެސްޓްމަންޓެ  ރަދާ ކުރެވޭ ޚަޅުގަ

ދެއްކޭެނ  ވަންޏާ ެއ ކުާރ ޚަރަދު އަނބުރާ ުނދޭ ކަމުގައިއަދި އެ ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހުގައި އެނބުިރއައިސް ޚިދުމަތް

ނޑައެިޅގެން ހެދޭ ގަވާއިުދގެ ތެރެއިން ދާން. ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޒާމެއް  ،ވެސް  އުސޫލެއް  ވަރަްށ ސާފުކޮށް ކަ

ނޑުެމން ކިތަންމެ ބައިވަރު ލޯނެްއ ނަގަިއގެން މިންނަމަ، އެހެންނޫ ހަމަ  ވިޔަސް ކަމުގައި ކުރިކަމަށް ޚަރަދު އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޖެހޭނީ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމަކަށް.  ،ފާސްވުމާ ގުޅިގެން  ބިލު އަުޅގަ

ޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިތުރަށް ރަނގަމެން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ތަމްރީނުއަޅުަގނޑު

 . ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މޫސާ އަށް.  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

އެހީތެރިވެގެން ކިަޔވައިދޭ ކުދީްނ . ސަރުކާރުން ިކަޔވައިދޭ ކުދީންނާއި ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ަވުގތު ހަމަ ކޮންމެހެން؛  އުވާލުމަކީ މި ންކުރުމުގެ ޤާނޫނުސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް

ނޑުމެ އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ އިޞްލާހެއް. އެހެްނވީމާ، ޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެ ޤާނޫނު ން ކުރަންއެ ކަމަކީ އަުޅގަ

ން ނުކޮށްފި އަދި އެކަ ށް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށާކުރޭ ކުދީންނަޤާނޫނުން ަވރަށް ބޮޑަށް މަޖުބޫރުރުަގއި އެ އިއައި 

ެއ  ،ރުއުލަށް ބަލާއިރުަގއި މި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް މަދުވެފައިާވއިނަމަ، އަދަބުދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ މާޙަ

މަގުފަހިވެގެންދޭ.  އަދަބުދޭން ބޭނުންވާ ކުއްޖާ އަށް އަދަބުދިނުމަށް އޭގެ ސަބަބުން ،ނަމަ  ޤާނޫނު އެހެން އޮވެއްޖެ

ކަމެއް. މިހާރަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ  ގެަނއުމަކީ ހަމަ މިހާރުންކަމުން، ެއ ޤާނޫނަށް އެ ިއޞްލާޙުއެހެން

އުުލ އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަން. މާޙައަޅުަގނުޑމެންގެ މަސައްކަުތގެ  ،ކުރަންޖެހޭނެހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު

ނޑަްށ ނުލިބޭކަން. އެހެންކަމުން،  ،މަދުރަސާތަކުން ނިމޭ ކުދީން އެ ކުދީންގެ ޚިދުމަތް ޤައުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ

އެ ، ުދރަސާތަކުން ނިމޭ ކުދިންމަ .ވެސްން، އިތުުރ ޤާނޫނެއް ެހދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖެހޭ ިވސްނަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑުމެން މިއަދު ކުރަންކުރުމަންގެ ކިަބިއގައި ަޤއުމިްއޔަތު ބިނާކުދީ ޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ކީ އަުޅގަ

މި މަދުރަސާތަކުން ނިމޭ ކުދީން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގަިއ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއި ނަމަވެސް ިއތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި 

ނުޑމެން އެބަކުކަތްމަސައް އޭރުން އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލަން. ޖެހޭ އެކުލަވައި ެރވޭނެ ޤާނޫނެއް އަދި މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

އިރުަގއި ަރއްޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރާ ފަދަ ޚިދުމަތެްއ ސައްކަުތގެ މާަޙއުލަށް ނިކުންނަކުދީން މަ ކުދީން ތަމްރީނުެވގެން އެ އެ
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ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ސަރުކާރުން  އަދުވެގެންދާނެ. މި  ދޭނެ ކުދީންނަށް އެ ކުދީން ުމވަްއޒަފުންގެ ވެސް އަުޅގަ

ފުރިހަމަ އަށް ލިބުނު ދުވަހެްއ ވެސް ލިބެމުންދަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ނޫން. އަދި އެ ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތް މިއަދު

އުލަތުން ޚަރަދުކުރާއިރުަގިއ ދަ ނެތް. ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައެއް ޔާތުަގއި މިޤައުމުގެ ހަ

 ހަމަެއއާެއކު  އަދި ހޭނީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެްއކޮށް.ކުރަންޖެވާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްތިއްބަ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ކުރެޭވއިރުަގއި އެ ޚަރަދުކުރެޭވ ފައިސާ އެއްވަުރގެ ވެލިުއެއއް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންގެ  ފައިސާ ޚަރަދު

މަަސއްކަުތެގ އެާއއެކު އަދި  މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާ ބުނާހެން ަގއި ލިބެންޖެހޭނެ. އެ ޚިދުމަތް ނުލިބެނީ މި ގޮތު

 ޤާނޫނު މިހާރު އޮތް  އެ މިންަގނޑަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންކަމުން، މި އިޑިސިޕްލިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކިބަިއގަ

ޤާނޫނަްށ  މިށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަކީ، ޤާނޫނު އުވާލުމަ މި ވާތީެވ ސަރުކާރުންގޮތުން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަާޢރުޟު

ެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމައެއާއެްއކޮށް  ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑުހަމަ ފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ

ޖެހޭ.  ަގނޑުމެން ގެންނަން އެބަ ކުރުމަށް ޓަަކއި އިތުރު ޤާނޫނުތަެކއް އަޅު އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަުތގެ މާޙައުލު ރަނގަޅު 

ނޑުމެން ވެސް މަުދވެގެންާދނީ. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެންެގ  މީހުްނގެ އަދަދުގެ ތެޭރގައި ަވޒީފާއަދާކުރާ ބޭރުއޭރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މި އިޞްލާޙަީކ ައޅުަގނުޑ އް ބިނާެވގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، ފަދަ ރަނގަޅު ހެޮޔ ެވއްޓެ  ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރާ އިޞްާލޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ހަމަ  ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެއްވުމަށް ެގ ދަށުން ބަހުސ0.2ް ހިސާބުން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު . މިކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝު

މުން، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިޒައެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ޢިއް

ނޑަައޅަން. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ ނިމުނީ އެ  ،ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3 )ހ(ގެވަނަ މާއްދާގެ 12ކަމުގައި ކަ

ރަާސތަކުަގއި ިކޔަާވ ކުދީންނާިއ ސަރުކާުރގެ މަދު، 16/20މަތީން ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮތުގެ 

ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން، އަިމްއލަ މަދުރަސާތަކުގައި ިކޔަާވ ކުދީންނާއި ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން އެހީވެދޭ ސަރުކާރުން 

ގޮތުން ބިލާ ގުޅޭ ވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން. މި 3ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 ން. ވެސް ދަންނަވަ ގެ ވޯުޓގެ ވަގުުތގައި އޮންާނނެ ވާހަކަ 1.31މިއަދު  ،ވޯޓު ނަގަންޖެހޭ

ްލ ސަރިވސްެގ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ދިވެހި ސިވި 2111/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 0.6 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -0.6

 11. މި ރިޕޯްޓ މެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓްނިން ބެހޭ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއަވއި ން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ މިނިވަ ބިލު

ޕޯްޓ ރި މި ބިލަށް އިޞްލާޙެްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. 2112ބަރު ނޮވެން

ނަދޫ ދާއިރާގެ ފު، ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ެދްއާވނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

ނޑު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ  މި ފުރުޞަތުގައިހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ައށް މި  އަދި އިދާރީ ރައީސަށާ މަ އަށް ހާ މަސައްކަތްތައް މިހާ ފުރިހަ އަންނަ ހުރި ގޮތުން އަޅުގަ

ަޓކަިއ  ކޮށްދެްއވާ ކަމަށް އަށް ތައް މިހާ ފުރިހަމަމި އިންތިޒާމު ،ްއާވ ކަމަށް ޓަކައި ދެ ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވެ

ނޑު އިްޚލާޞްތެރިކަމާއަދި ެއ ކޮމިޓީގެ  އިދާރީ ހުރިހާ މުވަްއޒަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށާ އެކު ުޝކުރު  ފުންނަށް އަުޅގަ

ވިޔަްސ  ދަންނަވަން. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންތައް ވަކިވަކިްނ ނުދެންނެވި ކަމަށް 

ފަށްފަށުން އަދި  .ދެންއްކަތަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސްކުަރްއވާ މަސަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ތި ،ވެސް

ްލ ކުރެްއވެވި ިސވިިރޔާސަތުްނ އިޢުލާން، ކުރެއްެވވި. ދެންމެ ތި އިޢުލާންޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ،ގެނައުމުގެ ބިލަކީ އިޞްލާޙު ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް

އެ ބިލަށް  .ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްެވވި ރާތުން މިކާުރގެ ފަސަރު ،މެންބަރުންނަށް ެވސްޢިއްޒަތްތެރި 

ފަހުގަިއ ހެއްދެވުމަށް އިކުރައްވަ ކު ބަހުސްއެ ބޭފުޅުން ވަރަށް މިނިވަންކަމާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތި މި

ނޑުމެންގެ މިނިވަން އަޅު ،ބޭފުޅުން ފޮނުއްވެވި ވާތީެވ ތި ބިލެއް ކަމަށްމިނިވަން މުއައްސަސާއާ ުގޅޭ  ގަ

ނުޑ މި ރިޕޯޓް ބިލު . މިބިލު މި ށްއަ ބެހޭ ކޮމިޓީ ަތކުގެ ކަންތައްތަކާ މުއައްސަސާ  ގައި ދަންނަވަންއައުމާއެކު އަުޅގަ

ކަން ނިންމުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް  އައުާމއެކު ޮކމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި ބިލު، ބޭނުންވަނީ

އަުޅަގނުޑ  ،ކުަރއްވާަފއި އޮތް ކަމަށް. ހަމައެއާެއކުަގއިލުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަވަސްބި ވަރަށް ބޮޑަށް މިއި ގެންގުުޅްއވަ

ުކރަން ބޭނުންވިޔަސް ވެސް އެކި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތަްއ . އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ އަވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން

ނޑަެއޅި ޑޭަޓކަށް މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަަރށް ބާރަށް ދިޔުމާ އެ ނޑުމެން ކަ ބިލުގެ މަސައްކަތް  އްކޮށް ައޅުގަ

ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ނިންމާލުމުގެ ތްވެގެންވުނު. ކުަޑކުޑަ ތަންކޮެޅްއ ފަހަލެނުނިންމަެއއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް ބިލު ައޅު މި .ބިގަންނަނީ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސްހިތްހަމަޖެހުން އަޅުަގނޑުމެްނ މި ލި ގަ

ދެންނެވި އުސޫލުން  އަޅުަގނުޑމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މި ،ކޮށްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޮނުވުމާ އެއް ޢިއް

 ތެރި މެންބަރުން ނިންމެވީ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަުތަގއި އިށީނުމަށްފަހުގައި ކޮިމޓީގެ ޢިއްޒަތް

ިސވިލް ސަރިވސްއާ ުގޅުންހުރި ދާއިރާތަކުެގ  ،ވީމަ ގުޅޭ ިބލެއް ޤާނޫނާގެ ކުރެްއވުމުަގއި ސިވިލް ސަރވިސް ދިރާސާ

މަޢުލޫމާތު ޖެހޭނޭ އެއްކުރަްނ އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ދެއްެކިވ 

ހެއް ހޯދަން. ސިވިލް ސަރވިސް މިކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ބަ ،ތިމަންނަމެން އޭެޖހެ ވާހަކަފުުޅގެ އިތުރަށް އެބަ

. އަދި ގެ މެންބަރުން ވަނީ ހޯއްދަވާފަމެދުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީ ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ވެސް މި  ކޮމިޝަންގެ ބަހެއް

ވެްސ  ވީމަ ްޓރައިބިއުނަލްެގ ބަހެއް ގުޅޭ ކަމެއް ިސވިލް ސަރަވންޓުންނާ ،ވީމަ މު ކަމެއްއްގުޭޅ މުހި މުވަްއޒަފުންނާ
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ނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަެއއާހޯއްދަވާަފއި ވަނީ. ެއކަން ވެސް އަ ދިރާސާކުރުަގއި ބޭފުޅުން ބަހުސްގެ  ެއްއކޮށް ތިުޅގަ

ބިލު އެންމެ  ިއ،މަޢުލޫމާތެއް އެްއކުރަްއވަ ހުރިހާ މި އިކުަރްއވަވާހަކަުފޅުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތް މަރުޙަލާގައި ދެއްެކވި

ވެްސ  އަދި އެ ތަންތަނުގެ ،ބިލު ށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް މިފަހުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވަނީ ސަރުކާރުން ހު

އެއްކޮށް ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން މިކަން ނިންމާލީ.  ބޮޑު ބަދަލުކުރުމެއް ނެތުމާ ކުރުމެއް ނޫނިއްޔާ މާބޮޑު އިންކާރު މާ

ނޑު ވަަރށް އުފަލާ ނޑުމެން ކޮމި ވަރަށް ގިނަ ބިލު، ެއކު ޤަބޫލުކުރަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޓީެގ އެމް.ޑީ.ީޕ އަުޅގަ

ކަމަށް  އްމް މެންބަރެއަދި ޕީ.ޕީ.އެ، މިނިވަން މެންބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ،ވިޔަްސ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކަމަށް ވިޔަސް

ކުރަްއވާފައި ނިމިގެންދަނީ ދެންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް މި ގުިޅަވޑަިއގެން ވަރަށް ގިނަ ބިލު ވިޔަސް ވެސް ވަރަށް

ންވީމާ، މިކަމަށް ަޓކައި ށް ީރތި މިސާލެއް އިނގޭތޯ. ވަަރށް ހިތްފަސޭހަ މަންޒަރެއް. އެހެއިއްތިފާޤުން. މިއީ ވަރަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޮކމިޓީން ނިންމި ގޮތް މިޝުކުރު ރަށް ސާފުކޮށް ފެންނާށޭ ިމ އޮތީ ވަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 ކުރުމަށް މިއި އެންޑޯޒް ގަނެ ރިޕޯޓެްއގެ ސިފައިގަ އޮތީ މި އިޞްލާޙުތައް ބަލައި ގައި. ިއއްތިފާޤުން ކޮމިޓީން މިރިޕޯޓު

ނޑު ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގައި ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައްޢި ކޮމިީޓެގ  ،. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޑަށް ަވކިން ނަން ނުކިޔަސް. ވަރަށް ބޮހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވިއޭ ަވކި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  މި ކަންކަމުގައި

 ޝުކުރިއްާޔއޭ. ވައްސަލާމްޢަަލއިކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ޝުކުުރ 

ރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަށާއި ޢިއްޒަތްެތރި އެހެން މެންބަ

ނަޑއެޅި ންތު. އެމް.ީޑ.ޕީ ިސކު 20 މިނެޓު  21ށް ަފއި ވަނީ. ެއގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަބިލަށް ޖުމްލަ އެއްގަިޑއިުރގެ ވަގުތު ކަ

 12 މިނެޓު 3ކުންތު. އެްމ.ޑީ.އޭ އަށް ސި 21 މިނެޓު 1އަށް  ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީިސުކން 21 މިނެޓު 12އަށް 

. ދެން މިނެޓު 3ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނުވާ . ވަިކ ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްމިނެޓު 3ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ . ސިކުންތު

ވީ. އެހެންވީމާ، އަރާ ހަމަ 12331ކަމަުކ މިހާރު ގަޑި އައިސް އެ .އަޅުަގނޑު މިހާރު މިގޮތުން ބަހުސަށް ހުޅުވާލަން

ގަިއ  1:20 ،ގެ ކުރިނ1:31ްބިލުގެ ބަހުސް މިއަދު  ށް ގެންދާނަން. މިއަޖަހާއިރު މި ބަހުސް ކުރި 1ފަހު މެންދުރު

އަްށ  1331ަގއި އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، 1331ގޮތުން ވެސް ނަގަންެޖހޭ ވޯޓު ގުޅޭ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ބިލާ

އިުރގެ ފުރުޞަތަްށ ން. މިހާހިސާބުން ބައިަގޑިނުނިމޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު އެ ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަ

 ދެމުން ވަކިވެލާނަން. ަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ތަން

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:20ހުސްވަގުުތކޮޅު: [ 
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން 0.6 އެގޮތުން އެއީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަަސއްަކތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމަށް. އާދެ! 3

ގެނައުމުގެ ނޫނަށް އިޞްލާޙުިސވިލް ސަރވިްސގެ ޤާ  2111/12ބަރު އެއީ ޤާނޫނު ނަން ؛ލެވުނު ރިޕޯޓް އިހުސަށް ހުޅުވަބަ

ެގ މަްއޗަށް ިއ ނިންމެިވ ގޮުތގެ ރިޕޯޓުކުރަްއވަބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާ މިނިވަން މުއައްަސސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ  ބިލު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޖަމީލް  ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީަވނީ އަރު ކުރެވޭ ބަހުސް. އަުޅގަ

 ޢުޘްމާނަށް.

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ދިވެހި  2111/12 ،ބެހޭ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ރިޕޯޓް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ

ފޮނަދޫ ފޮުނވި ރިޕޯްޓ ފޮނުވި ކަމަށް ޓަަކއި  އިކުރަްއވަިދރާސާ ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤަނޫނަށް

އަދި  ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ،އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އްޞަކޮްށ ރުވެިރވަން. މި ކަމަކީ ިމ ރިޕޯޓަކީ އަދި ޚާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ހައިކޮމިޓީގެ އެންމެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވީހިނދު ގުޅުންހުރި ބިލަކަށް ސްގެ މުަވއްޒަފުންނާވިލް ސަރވިމު އަދި ސިއްމި ބިލަކީ ވަރަށް މުހި

ނޑުމެންނަށް ލިބިަފއިވާ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސން ނަކުން ވެސް ކޮްށގެން ަހދާ ކޮންމެ ޤާނޫބާރުގެ ބޭނުން އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މި  10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ނދުވީހި  ކޮށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށްމާޔަތްހި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

 ،ބިލު މި ،ނދުހި ތަކެއް ހުރި ކަމަށް ާފހަގަކުރެވޭނުކުތާ ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް އިތުރަށް ދިރާސާ ބިލު

ނޑު ހުށަހަޅަން. ކުރަން ފެންނަޢާ އިތުރަށް މުޠާލި އިމިޓީ ައށް ހުށަހަޅަމި ރިޕޯޓް އަލުން މި ކޮ ޝުކުިރއްާޔ ކަމުގަިއ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރުޝުކުރި  އަރުވަނީ ނަިއފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. ފުރުޞަތު މި އްާޔ. އަުޅގަ

 

 ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު
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 ޅުްއވިއެ ހުށަހެ ޢުޘްމާން ޖަމީލްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު  ިރއްޔާ ވަރަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ިއނގޭތޯ. ޝުކު ން ެވގެންުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަތާއީހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިތޯ އަޅުަގނުޑ ެމންބަރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

ވޭނެ ެދއްކެ ޅުއެދިަވަޑއިގެން ވާހަކަފުލާނަން. އާދެ! އިތުރު އެހެން އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ފުރުޞަތަށް ބަ

ގެ ރިޕޯޓުެލވުނު އިގެ ދަށުން ބަހުސަށް ހުޅުވ0.6ަ ޖެންޑާ ައއިޓަމުހިސާބުން އެ މި ،ެއކު  ނެތުމާގޮތަކަށް ވަަޑއިގެން

ވަަނ  3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 12ގަާވއިުދގެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. އެހެންކަުމން، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

ސަރވިްސެގ  ވެހި ސިވިލްދި، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ން މަތީ ގަިއވާ ގޮތުގެއެ މާއްާދގެ )ށ(  ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

އޮީތ  ދެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ،ން މިއަދުހިސާބު ވަނަ ކިޔުން އިްއަވން. މި 3ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތަކީ  ،11އެޖެންޑާ އައިޓަމު  . 1331ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެކަމަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ވަރަށް ޕްރޮަޑކްޓިވް ގޮެތއްަގއި އެޖެންޑާ މިއެޖެންޑާ މިހާ ވަނީ ިމވަގުަތްށ ަވގުތު މި  ރު އަުޅގަ

ަގއި.  1331ން ފަށާނީ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް އަލު ދެން މި، ން އޮތް ހިސާބަށް ނިންމާލެވިފަ. އެހެންވީމާގެންދެވެ

ނޑަ ހިސާބު މި، އެހެންވީމާ  ން.އިލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއވުން: ޖަލްސާ ނ)  ައށް( 13331އިން  13312މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހު )ރި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ  ވޯޓަށް އެހުމަށް ،11ައއިޓަމު  ފަޅީގެ ދަށުން އެޖެންޑާަވނަ ދަން 3 އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް.

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ނެގުމަށް ަޓކައި އެހެންކަމުން ވޯޓުއެހުމުގެ މަސަްއކަތް ފަށައިގަންނަން ކަމަށް. 

ދުވަުހގެ ، 11.1 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންާޑ އައިޓަމު ވަން.ދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަޖައްސަަވއި

ގެ މުމި އެޖެންޑާ އައިޓަ ވޯޓަށް އެްއސެުވން. ފައިވާ ކަންކަމަށްހިސާބަށް ގޮސް މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯުޓން ނިންމާ 

ެލއްވުމަށް ކޮށްެޗކު ކޮޅުަތއްޖެހޭ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ާކޑު އެބަ ވޯަޓކަށް ދަންނަވާލަން 0މިއަދު ދަށުން 



79 

 

. ފުރަތަމަ ވޯޓަށްދަންނަވަނީ މިއަދުގެ  މި ގޮތުން ައޅުަގނޑު މިާހރު ފުރަތަމައެ  އާެދ،އަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު އްވާަފިއވާ ހުށަހަޅުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނިގލީ ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ޢިްއޒަތްތެރި މެދު  ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙު ޤާނޫނަށް ްއޔަތުލަުތގެ މާލިއުދަ، 2116/3

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިންވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12ނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު މި 

ދެއްިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ63ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގިއ . 12ެދއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ަވކި  .1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމްލަ؛ 33. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫުނ  ދު ޙުސައިންސަޢު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިނގިލީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 
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ފާސްވެއްޖެ. ިމ ބިލު  މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމަށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލު ލަތުގެ މާިލއްަޔތުގެ ޤާނޫނަށްަދއު، 2116/3

ނޑަައޅަން. ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަކޮށްލަން މި ޖެހުނީ.  ދެންމެކުރުމުގަިއ ސްާޓޓުރީ ށް ދަންނަވާލަން ސިސްޓަމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ކޮޅުތަްއ ންގެ ކާޑުޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ،އަޅުަގނޑު އެދެން ގެ އަރިހުންއެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ރަނގަޅަްށ  ތަކަށްކޮޅުކާޑު  މަޤާމު ފާހަގަކުަރއްަވއި ޒަތްތެރި މެްނބަރެއްގެސްކްރީނުްނ ވެސް ެއ ޢިއް ޗެކުކޮށްލަެދއްަވއި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެދއްވުމަށް. ބައްަލވައި ތޯތަމްސީލުކުރެވޭ  އާެދ، އަުޅގަ

އޮޑިޓް  2111/2ބަރު ުނ ނަން. ޤާނޫވަނަ ޯވޓަށް 2ނީ މިައދުގެ ކަމަށް. އާެދ މިހާރު މި ދަންނަވާލަކޮށްަލއްަވއިފި ޗެކު

އްމުކޮށް ގޮތުގެ މަތީން ޢާ )ރ( ގައި ވާ ވަނަ މާއްދާގެ 2ގެ ގެނައުމާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނު ޤާނޫނަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

ކުެރއްވުމަށް ަޓކަިއ އްޔަންޢަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަޤާމަށް ،ގެ ތެރެއިން ޅުން ދެއްވި ބޭފުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަކުއިޢުލާނު

ށް އެ މަޤާމަ ޒިޔާތު އަލްފާޟިލް ޙަސަން/  އާހަމަ ހ. ފޮނުއްވާފައިވާ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށްރައީސު

 ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާމެދު  އްޔަންކުެރއްވުމާޢަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   20     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 20        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 20. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 11މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .20. ޖުމްލަ؛ 23. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 20ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ވޯުޓގަިއ  އަލްާފޟިލް ޙަސަން ޒިޔާތު، އާހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް ހ.

 ފާޤުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތި

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓަށް.  3މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ މިހާރު ވަނަ ވޯޓަށް.  3މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ގެނައުމުގެ ޞްލާޙުއި ށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަފުމާ، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

މާ މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުްނ ޓީން ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްކުރުކޮމި ،ބިލު

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 
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 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ11ިތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ 

ން، އެހެންކަމު .60. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކޮމިޓީން  ،ގެނައުމުެގ ބިލުޮކށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުދިނުމާއި އަދަބު ލުއި މާފު، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލާނޫނަސް ކޮމިޝަުނގެ ޤާިހއުމަން ރައިޓް، 2116/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެ. ދެން އޮތީ އާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނަށް  ،ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލުން. އެގޮތުން 2ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ 

 ށް. އޭެގކުރިން އިޞްލާޙު ނީ އެ އިްޞލާޙަލާށަހެޅިފައިވޭ. ފުރަތަމަ ދަންނަވައިގެަނއުމުގެ ބިލަށް ިއޞްލާޙެއް ހުއިޞްލާޙު

 ން. ހުގެ އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަދެްއވުމަށް މަޖިލީއިްއވަަވއި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ، ތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަ

ސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ހިއުމަން ރައިޓް ، 2116/6ްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ޤާނޫނު ނަންބަރު ސަލީމް ތާއީދުކުރަ

 ވަނަ މާްއދާ އުވާލުން.  1ގެަނއުން. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ މުގެ ބިލަށް ައންނަނިވި އިޞްލާޙުގެަނއުއިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 11ާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

އެހެންކަމުން، . 62ލަ؛ . ޖުމ32ްނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސުވމަށް ބ62ޭބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނަށް ޤާހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ، 2116/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަސްވަނަ ވޯޓަށް. މި ދަންނަވާލަނީ 

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާސްކުެރއްވުމާ އެކު މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާާޙ  ގެަނއުމުގެ ބިލަށްއިޞްލާޙު

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 12    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން 12 ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުގައި  ދެްއވި މެންބަރަކުމެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

އެހެންކަމުން،  .66. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެ

 މަޖިލީހުން  ގެނައުުމގެ ބިލަށްޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ، 2116/16ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ.އެކު ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ެމންބަރުންގެ އިއްގެންނެވި އިޞްލާޙާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު އުނގޫފާރު  ،ސަުރކާރުގެ ފަރާުތން ވޯޓަށް.މިއަދުގެ ހަަވނަ  މި ދަންނަވާލަނީ

ރުންނަށް ބަތްތެރި މެންޢިއްޒަމެދު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ  ،ބިލުދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުްށވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ 

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތި

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ 12. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ނަތީޖާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުގަިއ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު 

އެހެންކަމުން،  .60. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކުްށވެރިން  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ބިލު  މި ިއ ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެްނބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ބަލަިއަގތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ވޯުޓގަ ،ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު

ނޑަައޅަން.ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި  އަށް  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނާކުރުމުެގ  އްޓުވުމާއިހު ކޮރަްޕޝަން، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ހަތްވަނަ ވޯޓަށް. 

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

  ދެއްވުން އެދެން.ށް ޯވޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެ

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ 12ންބަރުންގެ އަަދދު؛ މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 11ެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓު

އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމްލަ؛ 33. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާ ކުދިންނާއި ރުސާތަކުަގއި ކިޔަ ސަރުކާުރގެ މަދަ، 16/20ވޯޓަށް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ 1ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ  މި

 ،ދެވޭ މީހުންގެ ަފރާތުން ތަމްރީންސަރުކާރު ރުސާތަކުގައި ިކޔަާވ ކުދިންނާއިސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަިމްއލަ މަދަ

މެދު ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް

 ދެއްވުން އެދެން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 



87 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަ މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުގަިއ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް

އެހެންކަމުން،  .61. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްއލަ މި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަ ކާރުގެ މަދަރުސާތަުކގައި ިކަޔވާ ކުދިންނާއިސަރު، 16/20ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީންދެވޭ މީހުން ކުިދންނާއި މަދަރުސާތަކުގައި ިކޔަވާ

ން ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ ޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީޤާނޫނަށް އި

 )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ާމފުކުރައްވާ!/، 2111ނު ނަންބަރު ވަނަ ވޯޓަށް. އާދެ! އެ ވޯަޓކީ ޤާނޫ 0ދުގެ މިއަދަންނަވާލަނީ  މި

 ތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ެގނައުމުގެ ބިލު، މިިނވަން މުައއްސަސާވިލް ަސރވިސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހި ސި ، 2111/2
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ުގޅިގެން ދަންނަވާ ވޯެޓއް. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް މަރުޙަލާގައި  ޕޯޓާދިރާސާކުރައްާވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިން ބެހޭ ކޮމިޓީ

ވޯޓަށް ިމ ދަންނަވާލަނީ. މަޖިލީހުގެ  އެހެންވީމާ، މި ދަންނަާވލަނީ، މަޖިލީހުގެ؛ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި ވަީނ. 

މިޓީ އަށް ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އެ ބިލަށް އިތުރު އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަކައި ައލުން އެ ބިލު ކޮ 10ގަާވއިދުގެ 

ާވ ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. އާދެ! މި ހުށަހެޅުްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 ޘްމާން.ގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުފުށީ ދާއިރާގެމަނަ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް.       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ލަ:ޖުމް

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނައިފަރު ދާއިރާެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްަވއި އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ގުިޅގެން ނެގުނު ވޯުޓެގ ނަތީޖާ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމާ

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 11. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 12މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަްށ 60އަދަދު؛  މެންބަރުންގެ
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. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެނައުުމެގ ވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުސި ، 2111/2ރު ޤާނޫނު ނަންބަ އެހެންކަމުން، .60. ޖުމްލަ؛ 32

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އިތުރު އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ޓަކައި އަލުން އެ ބިލު ކޮމިޓީ އަށް  10ބިލަށް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ލު މިނިވަން މި ބި ފޮނުވުމަށް ވޯޓުަގއި ބައިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ.

 ށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ަކނަޑއަަޅން. ކޮމިޓީ އަމުއައްސަސާަތކުގެ 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މިއަދުގެ  ވުނުއިރު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ެއއްކޮށް ހުސްވެފައި މިހިސާބަށް އާދެމި

ނޑު ވަޒަންކުރާ ވާހަަކ  ކުެރްއވި، ަރއްިޔތުންނަށް ޓަކައި ކުެރްއވި ބުަރ މަސައްކަތްޕުޅުަތކުގެމަރުޙަލާގައި  ައގު ައޅުގަ

 .ަގއ0311ިވާ އަްނގާރަ ދުަވހުގެ ހެނދުނު  2112ބަރު ޮނވެން  22ނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދަން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


