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 10:37 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 14:00: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )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 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/31އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގައި އާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 . 1މިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮ 2:00. މެންދުރުފަހު 3

ތްތެރި މެންބަރު ދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަހިބައާއްމު ކޮމިޓީ  ައއި ބަަދލުތައް.ކޮމިޓީތަކަށް  -4.2

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ  ޢަލީ ޢާރިފްާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެލާގެ ބަދަުލގައި އެ ކޮމިީޓއަށް އަޙްމަދު ޠާރިޤު
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ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެަވޑަިއގެން އެދި

ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަީތން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެންޓްރީ  107ގަާވއިދުެގ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ  2015ޖުލައި  7ސްައކުން ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެ

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލުމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ) 2010/7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ) 2010/7ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2008/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަދޫކުޑަހު -6.1

 30މި ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއ ވަނީ . ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު)

ވަަނ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް 10ނަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަުރގެ ެދވަ  2015ަގއި ޭބއްވުުނ،  2015ޖޫން 

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޙްމަދު ޢާމިރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެދޫ ކުޑަުހވަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޢާމިރު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫކުޑަހުވަ

މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ، 2008/11ީއސް. އާދެ! އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ނުޑ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ަވކި ޝަރުތުތަެކއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުތުތަްއ  އަޅުަގނޑު ހުަށއެޅުމުެގ މަިއގަ

އް ގާނޫނަުކން، އެއް ހަމައަކުން، ެއްއ ފިޔަވައި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ ޝަރުތުތައް އެ
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ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭތީ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ގޮތަށް ގާނޫނު  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުުމގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަ

އިޞްލާޙުެވގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ، މިކަމާ ގުޅޭ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ ފަސޭހަތަކެއް މި ކަމުގައި 

ދާނެ ކަމަށާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔާތްކުރުމަށް ނުވަތަ ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ވެގެން

ނޑުމެންނަށް  ވަކީލުންނަށް ވެސް މި ކަުމަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަެކއް ެވގެންދާނެކަމާ، އަދި ާޚްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ޒީ އުޫސލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިްނގުމުގެ ގާނޫނާިއ އަދި ޯލކަލް މިފަހަކަށްއައިސް ޕްެރކްޓިކްްސކުރަމުންދިޔަ ލާމަރުކަ

ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނާ، މި ދެ ގާނޫނުގަިއ ވެސް ޝަރުޠުތައް ދެ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން 

ނޑަށް ވެސް ަތޖުރިބާކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އެ  އް ގާނޫނަކުން މި ދެންނެވި އޭަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކެއް ހުރިަކން ޚުދު އަޅުގަ

ނޑު ހުށަޝަރުތު ތެޭރގައި ކުރިްނ ހަޅާފަިއވާ ގާނޫނެްއ. އަދި އޭގެތައް އެއް ހަމައަކަށް ބަޔާންކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި އަުޅގަ

ރިމަތިނުލެވޭ މުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މީހުންނަށް ކުނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ބައެއް މަޤާއަޅުގަ 

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭީތއާ ށް ހުރިގޮތަ ްށ، އެފަދަ ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލަިއެގން އަިދ ހަމައެއާެއއްކޮ އިކަން އަުޅގަ

ރި ފަރާތްތަކުން ޯކޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ޮގނިޑ ހަސަދަވެ ންދަނިކޮށް އެިކއެކި ސަބަބުަތކާ ހުރެދެމުރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ނޑުމެ މީ މިއީ ލާަފއިާވކަގެއްުލވައި ންގެ ތެޭރަގއި ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ ރާއްޭޖެގ ައޅުގަ

ބޭފުޅެްއގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ޒިްނމާދާރު ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތް  ރަށްތަކުގައި އެ

މިދެންނެވި  ،ނުގެ މަިއަގނޑު ބޭނުމަކީއެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫ އިރައްޔިތުންނަށް ނުލިބި ދާންޖެހޭ ތަން ދިމާވެފަ

ިއ ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ާގނޫނެއް. ދެން، މި ގާނޫނުގައި ކުށްތައް ބަޔާންކޮށްފަ  އުސޫލުން މިކަން ކުރުމަށް

 ހަމައަށް ައއުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތާ، އެްއކިބާވުމަށް އޮތްއިުރގަިއ އެ ކުށްތަކުން ާމފުލިބުމަށް ނުވަތަ އެ ކުށްތަުކން

ކޮށް ޙަލާަގއި އަދި އިތުރަށް މުރާޖަޢާމަރު ވާނެ. އެ މުއްަދތުތަކަކީ ކޮމިޓީޓަކައި ުމއްދަތުތަކެއް މި ގާޫނނުގައި ދީފައި 

ހާލަތަށް ބަލާފައި އަދި ިއޞްލާޙުކުރެވިދާނެ ކަންަތއްަތކެއް ކަމުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އާދެ! 

ނޑުމެން ގެ ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ިހންގުމުގެ ގާނޫނުަގއި ވެްސ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ

އިރުގައި އެއް ކާށި މީހަކަށް ދެވިގެން އިނގޭތޯ. ާކށި ބެހިއިރުގައި އެއް ކާށި ާކށި ބެހި، ކަތީބަކަށް ހުންނަ މީހަކު

ނޑި ެގއްލިގެންދާއޭނައަށް ނޭނގި އޮޅުމަކުން އިތުރަށް ދެވިގެން ެއއީ ޚިޔާނާތުގެ ކުށަކަށް ހަދާފައި އޭ ތަން  ނަެގ ގޮ

 އި އޮންނަ ދުވަހުެގ ކުރީަގއި ދިމާވެފަސަބަބާ ހުެރ  ތިރީހަކަށް އަހަރު ދިމާވެފައި އެބަހުރި.  އަދި ހަމައެއާެއކު، އެ

ވެސް ެއބަހުރި. އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ސަބަބުތަކެއް  އިމައްސަލައަކުން އޭަނގެ ޮގނޑި ެގއްލިފަ

ނޫނުއަސާީސގަިއ ޙަީޤޤަތުގަިއ ޤާ، ރިމަިތވެަފއި ހުރީތީެވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކު

ނޑުމެންނަށް އެހާ ބޮޑަށް އި އޮތުވެސް އެކި ކަްނކަމުގެ ަޝރުޠުތައް އެކި ގޮތަށް ބަޔާްނކޮށްފަ މަކީ މިއީ އަުޅގަ

އެކު  ތެރިކަމާހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިޚްލާޞް ގައިބަލައިގަންނަން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު

މަކަށް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަން ަވިކ މަޤާބިލުއި، ތަޢުލީމީ ޤާބިލުކަން ފިޔަވަތްކޮށް މިދެންނެވިހެްނ ތަޢުލީމީ ޤާމަސައްކަ
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ތަކަށް ވާން ތުކަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި ެވސް އެ ޝަރުތަހެން ހުރިހާ ޝަރުތުދެން އެ ،ަތްއ ފިޔަަވއިކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޝަރުތު

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި   17އޮތް ބިލެއް. މި ބިލަކީ މިދިޔަ  އިޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާފަ އެބަ

ނޑު މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިާވނެ ބިލެއް.  ދެންނެވި  ވެސް މަސަްއަކތްކުރަމުންދަނީ މިއަދި އެާއއެުކ، ައޅުގަ

ނުވަތަ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން އެކަން ކުރުުމގެ ނިޔަތުަގިއ  ،ބޫލުކުރާ ޓަކައި ުބއްދި ގަ މަށްއުސޫލުން މިކަން ކުރު

 ،ވަކި މީހަކަްށ ެގއްލުންދޭން ،ވަކި ީމހަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް ދޭން އީއަޅުަގނުޑ ކުރާ ކަމެއް. ފަަހރެއްަގއި ވެސް މި 

ނުޑ ދިރާސާކުރިއިރު، މިންނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ފައިދާުކރާކަން އަޅުަގނޑު ކުރާ ކަެމއް ނޫ ބިލު  . މި ބިލު އަޅުގަ

ާރއްޖޭެގ  .އަޅުަގނުޑ ފަރުމާކުރަމުންދިޔަިއރުގަިއ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަާރތްތަކެްއގެ އެހީތެރިކަްނ ައޅުަގނޑު ހޯދައިފާނެ

ނޑު ހޯދިން. އަދި ާޚއްަޞކޮށް މިއަދުގެ ބަންޑާރަ ކަުމގެ ނައިބު ަނިއބު، ބަންޑާރަ ގާނޫނީ ވަކީލުްނގެ ލަފާ އަުޅގަ

ޚާއްަޞކޮށް މަޖިލީހުެގ  މަނިކުފާުނގެ އެހީތެރިަކން ވެސް ިމއަށް ލިބިފަިއވޭ. އަދި މަށް ވަޑައިުނގަންނަވަނީްސ އެމަޤާ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެިވ  ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ އެހީތެރިކަން ވެސް މިކަުމގައި ލިބިަފއިާވކަން އަުޅގަ

ހުރި އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ބަލާފައިވާނެ. ދިޔައިރުގައި އަޅުަގނޑަށް ބެލެންނޑު ފަރުމާކުރަމުންއުސޫލުން މި ގާނޫނު އަޅުގަ

ކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މީަގިއ ޙަލާގައި މިއަްށވުރެ ޮބޑަށް ބަލައި، މުރާޖަޢާއެހެންނަމަވެސް، އަދި ކޮމިީޓ މަރު

ކުގެ މާއްދާަތއް ވެސް ވަަރށް ތަފްސީލުކޮށް މި ބިލުގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެްއ. މި ގާނޫުނގެ ސަބަބުން ުއިވގެންދާ ގާޫނނުތަ

ހުަށއަޅާފައި ހުރި މާއްދާތަކާ މި ދާަތކާއި ައޅުަގނޑު އިތުރަށް އެ މާއް ؛ވާނެ. އަދި އެ މާއްދާތައް ވެސް އި ބަޔާންކޮށްފަ

ދިއުމަށްފަހު ގެންނުމަކީ މި ގާނޫުނ އިޞްލާޙުވެ ބިލުން ވަރަށް ސާފުވެގެންދާެނ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަމއިަގނޑު ބޭ

ނޑަެއޅިގެން އަްނނަ މާއްދާގައި މި ގާނޫނަ ކެްއގެ ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަރުތުދެން އެހެން ހުރިހާ ގާނޫނުތަ  ށް ކަ

ހަމަވާ މީހެްއ ކަމުގަިއވާންޖެހޭނެ ކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ޝަރުތު 15ެބހޭ އާއްމު ގާނޫުނގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް، އިންތިޚާބުތަކާ

ނޑުމެބުނުމުން އަ އް ކަހަލަ ގާނޫނުތައް އެބަހުރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކި ޝަރުތުތަެކްއ . ބައެ ންނަށް އެ ފުދިގެންދޭޅުގަ

. އި ދޫކޮށްލާފަކޮށްފަގައި އެ މާއްދާއަށް އެަކނި ރިފަރހަމަ އެކަމުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ާގނޫނު ،ތައް ބަޔާންކުރާ ޝަރުތު

ނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާ ބިލެއް ތީވެެވގެންދާނެ ކަށްއައެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަ . މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ އަުޅގަ

ނުޑ މި ހުށަހެޅި ވިސްނުމަށް އެކި  ރަނގަޅު ވިސްނުންތަްއ ހުރުމަކީ ހަމަ ގާތްކަމެއް.  ވެސް ވުރެ އެކި ބޭފުޅުންގެ އަުޅގަ

ނިކަމެއް ވާނަމަ އެކަްނ އު ގަންނަވާ ޮގތަކަށް ބަހުސްކުރައްަވއި، މީަގއިމެދު ފެނިވަޑައި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއާ

ބިލު ފުރިހަމަ ބިލަކަށް  ގެން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާއަށް ގެްނގޮސް މިރަނގަޅުކުރުުމގެ ނިޔަުތގަިއ ވާހަކަދަްއަކވައި 

ގެން މިކަން ކޮށްދެއްވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ހައްދަވައި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަެއޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ  ސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ގަިޑިއރުގެ ބަހު 3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި  1ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ މިނެޓު 5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  ސިކުންތު. 40މިނެޓު 

 މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 6ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއި ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ޙުސައިނަށް. 

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

އިންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ ާއްއމު ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާުޙ ) 2008/11ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހަމައެއާެއކީަގއި، ދެްއވީތީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ގާނޫނީ ފްރޭމްވޯކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިކަމެއް 

ފެންނަން އޮންނާނެކަން. އެއީ ހަމަ ގާނޫނީ  ލިބި، އެއް ގާނޫނަކުން ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެްއގެ ޝަރުތުަތއް ބަޔާންެވގެން

ނުޑ  ނަޒަރިއްޔާތުން ބަލާއިރު ރާްއޖޭގެ ގާނޫނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. ަހމައެއާެއީކގަިއ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(ގެ ފާހަގަކޮށްަފއި މި ހުރި ޝަރުތުތަކާއި، އޭަގއި  15ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މި ގާނޫނުގެ 

ންކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަދި ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ހަޔާތުަގއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބަޔާ

ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، އަިދވެސް މިއަށް ބަެއއް އިޞްލާޙުތަެކއް އަންނަންެޖހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން. 

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން، މިހާ ރަކަށްއައިސް ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އެގޮތުން، އަުޅގަ

ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުަތއް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޭޖގެ ރަށްތަކުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންދާއިުރ، 

ަމށްފަހު އަމިއްލައަށް މަޤާމުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ ހާލަތަކީ ކައުންސިލުތަކަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރެްއވު

އިސްތިޢުފާދެއްވުާމއި، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކުރެްއވުަމށްފަހު އަމިއްލައަށް މަޤާމުން 

އިސްތިޢުފާދެއްވުން ފަދަ ަކންތައްތަކެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން މިހާރު ހިނގަމުންދާތީ، މި ފަދަ ފަރާތްތަކަކީ 

އްޔިތުންެގ ުއއްމީދުތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ުކރިމަތިކުރުވަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މާޫޔސްކަެމްއ ރަ

ގޮތް  މަކަށް ކުރިމަތިނުލެވޭފަހަރަށް އިންތިޚާބީ އެއްވެސް ަމޤާށް ވާތީ، މި ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ކަގެނުވާ ފަރާތްތަކަ

ނަށް ގޮތް ނިންމުމުގައި ވަރަށް ބޮަޑށް ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރަން. ވުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައްިޔތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮުތގަިއ އި، އަދި އިންތިޚާބީ؛ ަކއުްނސިލުތަކާ އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގެ

ހު ދެން އިންތިޚާބީ ދެްއވުމަށް ފައަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިޢުފާފުޅަުކ މެއްގައި ހުރި ބޭެވގެން އަންނަ އެްއެވސް މަޤާއިންތިޚާބު

ކޮށް، ފަދަ ނިންމުންތަކަށް އިޙްތިރާމު މަކަށް އެ ބޭފުޅަކަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތް ވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއެްއވެސް މަޤާ
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އި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިފަދަ ޙަލާގަ ދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، ކޮމިޓީ މަރުޔިތުން އިތުރަށް ބާރުވެރިެވގެންރައް

ބިލު ގާނޫނަކަށް އިން މި ފްލޯ ކަމަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން މި ގާނޫނު ވީހާވެްސ ައވަހަކަްށ އިޞްލާޙުެވގެން މަޖިލީހުގެކަން

ނުޑގެ އެދުމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ވެގެން  ިދއުމަކީ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކު

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ށް މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި އްމު ގާނޫނަބެޭހ އާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިންތިޚާބުތަކާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  15 ؛ާލއިރު، މީގައި ގާނޫނު ނަންބަރުފުންކޮށް ަނަޒރިއްޔާތުން ވިސްނައި އަޅުަގނޑުމެން

ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް ވެފައި ވާނަމަ، އެ މީހަުކ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވީތާ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ، ބޭރު ޤައުމެްއގެ ރައްޔިަތކު

މިއީ ވަރަށް ުނރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވެދާނެ ިއނގޭތޯ. އިނގިރޭސިައކު ނޫނީ  އިވުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.އަހަރު ވެފަ  5

އަހަރު ފަހުން ރާއްޖޭގަިއ މި ފަދަ އިންތިޚާބުތަކުގަިއ  5 ގެ މީހަކު ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް ވިތާ އޭގެއެހެން ޤައުމެއް 

ފަތާިއ ވެހިރާއްޭޖގެ އާދަކާަދއާއި ަސގާރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވެދާނެ. ދިގޮތަށް އޮތުމަީކ މިއީ ވަ ކުރިމަތިލެވޭ

އެ މީހަކު އިންތިޚާބުތައް ާކމިޔާބުކޮށްގެން ަރއްޔިތުންނަްށ  ،ހުރެ ގޮތްތަކާިއ އުސޫުލތަކާއި ހަމަތައް ނޭނގިދިވެހީންގެ 

ނޑު އެދެނީ ކޮމިޓީ  ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތައް ވަރަށްރަން ފަށައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، ޚިދުމަތްކު ގިނަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އޮތް އަަހރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  5ފަހުގައި މި ިވސްނުމަށް މަރުޙަލާގައި ައޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް މިއާ ދޭތެރޭގައި

ދާދި  ؛ންމެބޫލުކުރަން. ދެކަށީގެްނވާ ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ ގައަހަރަށް ބަދަލުކޮށްލުމަކީ އެ  10މުއްދަތު އެންމެ ކުޑަމިނުން 

ޅަކު، ޙުސައިން އެ ވިާދޅުވިހެން އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ހުރި ބޭފު ކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސައުދުދެންމެއަ

ނުޑ އެހާ ރަ ކަށް މި ގާނޫނު ގެނައުމަކީ ެއއީނުލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތި ނގަުޅ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ލަތްތައް ހުރެދާނެ. އޭާނއަށް އަިމއްލަ މަޖުބޫރީތަކެއް ވެްސ ބަބަީކ، އިސްތިޢުފާދެވިދާނެ ހާުނކުރަން. ސަ ބޫލެއްގަ

ނގަޅު ކަމެްއ ނޫން. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ ން އެ ފަދަ ލޮކެއް އެުޅވުމަކީ ެއއީ އެހާ ރައެހެންވީމާ، ގާނޫަނކުހުރެދާނެ. 

. ދެން އިތުން. ރަްއޔިތުން ވިސްާނނެ އެކަމާ ދޭތެރޭގަތަކަށް މީހުން މި ޢައްޔަންކުރަނީ ރައްޔިއިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމު

 10، ސްރުިފޔާ ިވޔަ 5ިޚޔާނާތުގެ ކުެށއް.  އަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެިފޔާހާސް ރު 10އޮްތ  މީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ

 10000. ވާނެނު އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ބަލައިގެންޚިޔާނާެތއް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ  ގެރުފިޔާ 1000 ،ސް ރުފިޔާ ވިޔަ

ނުވާނެ. އޮެވގެން. އެ ކަހަލަ މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް މި ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތެއް ވީަމއޭ ދެން އިތުރު ޚިޔާނާތެއް ނުވާނީ
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ން ރުފިާޔގެ ޚިޔާނާުތގެ ަމއްސަލަތަްއ ބިލިއަ 1.5ޕީ ވެރިކަމުެގ ެތރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ އެމް.ޑީ.

ފަހަުރ  އެއް ،ުރފިޔާ ވެސް ިޚޔާނާތެއް ވެއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ 100ރީ. އެހެންވީމާ، ތައް އެހެރިކަމުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުހު

ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވުމުގެ ޚިޔާނާތައް  ްނޏާ މިއަށްވުރެ މަތީ އަދަދުތަކުންޚިޔާނާތެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަ

 ރަނަގޅު ކަމެްއ ނޫން. ރިޝްވަތާ  ްއވެްސ ހާލެްއގައިފަދަ މީހަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ެއީއ އެ

ެއކިެއކި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ބެދިފައި ތިބޭ  ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާަތކެތީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކަގއި

 ފުރުޞަތު ީދގެނެއް ނުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ށް އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުވުމުގެމީހުންނަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ވަރަްށ ބެހޭ ާއއްމު ގާނޫނު( އަ ޚާބުތަކާއިންތި) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ަޓކައި ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް ހުށަ

ވިަޔްސ  ކިތައްމެ ފުރިހަމަ އެއްޗެއް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ަދންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް 

ނާނެ ކަމެއް. އްމު އުސޫެލއްގެ ދަށުން އޮންއެއީ އާބަދަލުކުރަންޖެހޭ ބަދަލުކުރުމުގެ ނޫނިއްޔާ އެ  ،އަނެއް ބަެއއްގެ ޚިޔާލު 

ނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ އެގޮތުން، ޢާ ލާނަން. މީަގިއ ކަންަތއްތަކެްއ ދަންނަވައިމިރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާުޙގައި އަުޅގަ

ަފސްވަނަ ނަންބަރުގައި މި ބުާނ  ހަރު ފުރިފައިވާ؛ މާފުކުަރއްވާތި!އަ 18އުމުރުން  ،މި ބުނާހަތަރުވަނަ ނަންބަރުގައި 

ވެސް އެްއވެސް މީހަުކ  ދުވަހަކު ން ސާބިުތކޮށްދޭނީ ކޮންތާކުންތޯ؟ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވުން. މިކަ ބުއްދިހަމައަށް

ހުރި މީހެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަށް  އްދި ސަލާމަތުންއެހެން ފަދަ ކަމެއް ކޮްށގެން ވެސް ބު ކޮްށގެން ނޫނިްއޔާ ޓެސްޓެއް

ކުރިމަތިލާއިރު އޭާނގެ ސިުކނީޑެގ  ުނވޭ. އެހެންވީމާ، މީެގ ފަހުން އިންތިޚާބަށް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އޮތް އެނގިފައި 

ނޑު ގަ ޓެސްޓެއް ހަދަިއ، އޭަނއަކީ ަރނގަޅު މީހެއްތޯ މާއްދާގަިއ މި ބޫލުކުރަނީ. ދެން ހަވަނަ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 5އްޔިަތކަށް ވިާތ ނަމަ، އެ މީހަކު ދިވެހި ރަތަކު ދިވެހި ރަްއޔިތެްއ ކަމަްށ ވެފަިއވާ ރަްއޔި  ބޭރު ަޤއުމެްއގެ، އޮތް

ނުޑމެންގެ އަޚް، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އަހަރު ވެފައިވުން. ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

އަހަރަށް ޕްލޭނުކޮށްގެން ކަންތައްތަްއ  10އަހަރު،  5ރު ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތުން ތާއީދުކުރަން. މިހާ

ނޑުެމންގެ ތެރޭން ކަންތައްަތކެއް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރުމީހުން  އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ  5ރާވަނީ. ރާާވއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތަކަށް ެވގެން އިންތިާޚބުތަކަށް ކުރިމަތިެވގެން ކަްނތައް ތަކެއް ކޮށްފި ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު އަުޅގަ



8 

 

މިނިވަންކަމާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ެވސް ެގއްލިދިުއމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. ެއހެންވީމާ، އެކަން ައޅުަގނުޑ 

ތާއީދުކުރި ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި ޕޮއިންޓަށް އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް

ނޑު ގަބޫލުކުާރ  10ވަނަ ނަންބަރުގައި މިދަންނަވާ  9 ހާސް ރުފިޔާގެ ބައި އަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް ތަފާތުވޭ އެބަ. އަުޅގަ

ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާމު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވެސް އެ ހުށަހެޅުްއވިހެން ބަެއއް ފަހަރަށް ކާއްޓެއް އިތުރަށް 

 10ސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ދާީތވެ ބައެއް ފަަހރަށް އެބަހުރި އެކަން ސާބިތު ވެސް ވެފަ. އެހެްނވީމާ، ގުނިގެން ވެ 

ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރަްނ  1ހާސް ރުފިޔާއަކީ މިހާރު ދެން ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އެްއެޗއް އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ އަދަދު 

. ފުލް ޓައިމް ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން. ފުލް ޓައިމް 14ދެން އައިޓަމު  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ގޮތަށް މިހާރު މާނަކުރެވޭ އެތައް ކޯސްތަެކއް އެބަ ހިންގާ. ޭގގައި ތިެބގެން ކޯްސ ހިންގާ މީހުންނާއި މިހާރު 

ނުޑަގއި ލިބޭ ހުްސަވގުތުގައި  ފުލް ޓައިްމ ހަމަ ކޯްސ  ކައުންސިުލގަިއ މަސައްކަްތކުަރމުންދާއިރު ހަވީރު ނޫނިްއޔާ ރޭގަ

ހަދަމުންދާ މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، ފުލް ޓަިއމް ދަރިވަރެއް ކަމުަގއިވުްނ، މީތި އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް 

ބޮޑަށް ތަފުސީލުވާން. މިހާތަނަށް ވެސް ބައެއް ަކއުންސިަލރުން އެބަހުރި ވަޒީފާއިން ަވކިވެފައި ފުލް ޓައިމް ކޯހެްއ 

. އެހެންނަމަވެސް އޭނަގެ ެއއްވެްސ ވާޖިބެްއ އަދާކުރުމުަގއި އޭނައަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭ އޭނަ އެ ކޯްސ ހަދަމުންދާތީވެ

ހަދަމުންދިއުމުގައި. އެހެންކަުމން، މީތި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ބަލައިލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި. ޖުމުލަ 

ނޑު ދަންަނވާނީ މިއީ ހުރިހާ ގާނޫ ނުތަކުގެ ބަލަދުވެރި ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިރު މީ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ބަދަލުތަކެކޭ މިގޮތަށް ގެންނަން. މީގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ނުހަނު ފައިދާ ބޮޑު ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ދެްނ 

ނަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުްއާވ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިްނ އަޙްމަދު ޢާމިރަކީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ވަރަށް ގި

ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާގެ ަޝުއޤުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ިމއަށް ހުރޭ. އެހެންކަމުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިކަން 

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް، އެ ޭބފުޅާގެ ހިތުތެރޭގައި އެ އޮތް ޝުޢޫރާއި އަދި އެ ބޭފުާޅގެ ނިންމެވުންތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ިނންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި އިޙްތިރާމުކު ރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. މެންބަރު މުޙައް

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ  2008/11ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި، މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމުަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު މި ހު

އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުަރން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ހެދިފައި ހުރި 

ަފއި ހުރުން، ނުވަތަ ެއއް ކަަމކާ ުގޅޭ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ ތަފާތު ގާނޫނުތަކެްއގައި ެއއް ވާހަކަތަެކއް ލިޔެ

ވާހަކަތައް ތަފާތު އެތަކެއް ގާޫނނުތަކަކުން ފެންނަން ހުރުން މީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް މެންބަރު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން 

ާއއެީކގަިއ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ހަމައެ ފަދައިން ކުރިމަތިވާ ވަރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަުކގެ ތެޭރގައި ފާހަގަކުެރްއވި

ނޫނަކުން ނުވަތަ އް ގާއިންތިޚާބުތައް ރެިގއުލޭޓުކުރުާމއި އަދި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ޝަރުޠުަތއް އެ

ގޮތެްއގަިއ ގާނޫނީ ާދއިރާަގއި  ޚާއްޞަ  ކުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިއުމަކީ މި ަމސައްކަތް ކުރަްއވާ؛އެއް ބިލަ 

އެާއއެީކގަިއ ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ކަމުަގއި ގަބޫުލކުރަން. އަދި ހަމަ ބޭފުޅުންަނށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ކުަރއްވާމަސައްކަތް

ނޑުމެން ގަޮބޑަށް ލިބި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް މީގެ ުލއިފަސޭހަކަން ވެސް ވަރަށް  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގެންދާނެކަން މީ އަުޅގަ

، ނޫނަކުން ގެނެސްވެސް އެއީ ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭ ވާހަކަތަެކްއ އެއް ގާ މަފްހޫމަކީނޫނީ ޙަޤީޤަތެއް. ހަމައެއާެއކީަގއި ގާ 

ވެސް  މީ ،ދިއުންކަންޖެހިގެންނޫނަކުން ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެކަންކަން ރެގިއުލޭުޓކުރެވޭނެ އުސޫެލއް ހަމައެއް ގާ

ތަކާއި އަދި ލޯކަލް ެގ ޝަރުތުރިމަތިލައްވާ ބޭބޭފުޅުން ކު ޤަތެއް. ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަަކށްބޫލުކުރާ ޙަޤީ އަޅުަގނޑުމެން ގަ

ގަިއ ނޫނުލޯކަލް ކައުންިސލުގެ އިންތިޚާބީ ގާބާްއވާ އިންތިޚާބުތަުކގެ ވާހަކަތައް މީ  ލުތަކަށް ބޭބޭފުޅުން ޮހވުމަށްކައުންސި

ހަމައެާއއެީކގައި  ނޫނުަގިއ ވެސް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ބަޔާންކުެރވިފައި ހުިރ ކަންކަން.އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާ

 އީތަކާބެހޭ ބައެއް ކަންކަްނ ބަޔާންކުރެވިފަިއވާކަން މިބެހޭ ނުވަތަ ޝަރުތު ިއންތިޚާބުތަކާސީަގއި ވެސް ޤާނޫނުއަސާ

 ދަލުތަުކެގ ތެރޭން ޤާނޫނުއަސާސީަގއިގެނެވޭ ބަ ނޫަނށް މިމި ގާ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް. އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކަންކަްނ އިސްތިސްނާެވގެންދާކަން  މި ބިލަށް ބަލާއިރުގައި މި ައޅުގަ

ހުރި ބައެއް ނުކުތާަތކަކީ ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް މީގެތެރޭަގިއ  ބިލުގައި

އެކީ ދަންނަވާލަން.  އަޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮުޑާވ ބައެއް ކަންކަން ހުރިކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ިއޒުނަފުޅާ

ހާސް ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ފައިާސ ހިމެނޭ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް  10ހިމެނޭ  މީގެތެރޭަގއި އެބަ

ހާސް  10ޖެހޭ  އެބަ ކުރިކަން ސާބިތުވެަފއިާވ މީހެްއ ކަމުގަިއ ނުވުން. މާނަައކީ ަކއުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކު ވާން

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުރެިވ،  މީހަކީ އެީއ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތެއް އެ އެ ނޫން އަދަދަކުން؛ ވުރެ ބޮޑު  ރުފިޔާއަށް

 ،ވާނަމަ ކުރެވިފަިއާވ ބޭފުޅަކު ކަމުގައިވުރެ ބޮޑު އަދަދަކުން ތުހުމަތު ރުފިޔާއަށް ހާސް 10އެހެންނަމަވެސް އެ 

މީހެއްގެ މައްަޗްށ  ވުރެ މަދުން އެ ސް ރުފިާޔއަށްހާ 10މީގެތެރޭން އެ ބޭފުޅަކު އެބަ އުނިެވގެންދޭ. ހަމައެާއއެީކގަިއ 

އަހަރު ވަންދެން މި  10ޖެހޭ  މީހަކު އެބަ އެ ،ވާނަމަ ކަމުގައި  ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތެއް ސާބިތުކުރެވިފަިއވާ މީހެއް

ރުފިާޔގެ  100މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން ހިނގައިދާނެ  މަޑުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ނުލައި ށް ކުރިމަތިކައުންސިލަ
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ރުފިޔާ ޚިޔާނަތުެގ  10 ރުފިޔާާއއި 5ހިމެނިގެން ހިނގައިދާނެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަަލއެއް ެވސް. މީގެތެރޭަގއި 

 ކަމަށް  ނޫނަކުން ކެޓަގަަރއިްޒކުރާޑުމެން މިފަދަ ގާމައްސަލަެއއް ވެސް. އެހެްނީވމާ، ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އަޅުަގނ

ނޑުމެން މި ކުރަހާ ލައިނަކީ ޚިޔާނާތުގެ މަްއަސލައިަގއި އަ ،ވާނަމަ  ،ވާނަމަ ކަމަށް ހާސް ރުފިޔާ 10ުޅގަ

 ރުފިޔާގެ  100ޖެހޭ އޭގެ ދަށުން މި ކުރެވޭ އަދަދުތަކަށް ވެސް ތަފާތުތަކެއް އަންނަން. މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

އަހަރު ވަންދެން  10 މީހަކު ނުވަތަ ސާބިތުވެަފއި ހުރި ،ކުރެވިފައި ހުރި މީހަކުތުގެ މައްސަަލއެްއަގއި ތުހުމަތުޚިޔާނާ

 އެއީ މައްސަލަެއއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކައުންސިލުަތކަށް ކުރިމަތިލާނެ ރަނގަޅު  ،ކަމަށް ވާނަމަ ޖެހިއްޖެމަޑުކުރަން

ނޑުމެން ރަށްފުށު ވެސް އޭނަ  ފައި ސާބިުތވެފައި ހުރި މީހަކަށްން ބޭނުންވޭ. ކުށެއް ކުރެވިބޭބޭފުޅުން އަޅުގަ

ޖެހޭ. އޭނަ އިޞްލާޙުެވގެން މުޖުތަމަޢަށް  ޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވެން އެބައިޞްލާޙުެވގެން މު

އަހަރުދުވަްސ  10އޭނަ ބޭނުންވާ މަންޒިލްމަޤްޞޫދާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށް ޓަކައި  އެނބުރި އައުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ

 3އަހަރުުދވަސް،  5ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިސާލަކަށް  އޭނަ މަޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ާވނަމަ، އެއީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަެއޅިދާނެ. އާދެ! ހަމައެއާއެީކ  ނޑުމެންނަށް މުއްދަތު ކަ އަހަރުދުވަސް، އެ ސާބިތުވާ ކުށެްއގެ ނިސްބަތުން އަޅުގަ

ގަިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ފާހަގަކުރެއްިވ ގޮތަށް، މި ގާނޫނު

ކައުންސިލުތަކަށް ކުރިމަތިލަްއާވ ބޭބޭފުޅުންގެ ޝަރުތުތަުކގެ ެތރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ، ބޭރުެގ ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތަކު ިދވެހި 

ނޑުމެންގެ މިއަުދގެ  5ރައްޔިތަކަށް ވެަފއިވާ ނަމަ، އެ މީހަކު ދިވެހި ަރއްޔިަތކަްށ ވިތާ  އަހަރު ވެަފއިވުން. އަުޅގަ

ޭޖގެ މީސްމީހުންނާ ކައިވެނިކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ެއކަނި ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ގޮުތގަިއ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި ރާއް

އަހަރުދުވަހަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަސގާފަތާއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދީނީ އާދަތަާކއި  5މީހުން އެބަ ރަޖިސްޓަރީވަމުންދޭ. 

ށް ކުރު މުއްދަތެއް. އެހެންވީމާ، ބޭރު ޤައުމެްއެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަށް އެ މީހަކު ހޭލުންތެރިވުމަށް ވަރަ

އަހަރުުދވަހު މި  5ރަށްވެއްަސކު، ބޭރު ޤައުމެްއެގ މީހަކު އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިެވއްސެއް ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް 

ގަިއ ާވކަށް ޤައުމުަގއި ދިެވއްެސއްެގ ގޮުތގަިއ އުޅުމަީކ ަކއުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތެއްެގ ގޮތު 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލުތަކަްށ، ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކަށް ަރށްފުށުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ިމ ހިނގާ ކަންކަން ުދވަުހން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ވެހިންނަށް ވާްނ. އެ މީސްމީހުން ވާންޖެޭހނީ ދިވެހިންގެ ަސގާފަތަށް އިސްވެިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނަީކ ސީދާ ދި

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އުޅެޮބޑުވެަފއިާވ މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެ.  އަހުލުވެިރވެފަިއވާ، ިދވެހީންެގ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، އަުޅގަ

އަހަރު ވުމަކީ މި  5ޔިަތަކށްވީތާ އެހެންވީމާ، ބޭުރގެ ރަްއޔިތަުކ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުޅުމަުކން، ނުވަތަ ިދވެހި ރައް

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫުނގަިއ  ޝަރުތު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމުަގއި ވާކަށް އަުޅގަ

ކައުންސިލަކަށް ކުރިމަތިލަްއާވ ބޭބޭފުޅުންގެ ޝަރުތުތަކުެގ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމަކީ މީ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އޭގެތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން އަދި އިތުރަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން، ިމސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރުމުގެ ކުެށއް ސާބިތުވެ ޙުކުމެއް ކޮށްފަިއވާ މީހަުކ 

އިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން. މީ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ އަހަރު ވެފަ  10ނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީުޛޮކށް ނިމުނުތާ 

އަހަރު ވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން. އެހެންވީމާ،  10ގޮތުަގއި އިމްލާ ކުެށއް. މި ތަނުގައި އޮންނަން މި ޖެހެނީ 

ނޑު ގަބޫލު ނޑުމެްނނަށް ފެންނަން އެބަހުރި. އަޅުގަ ކުރާ ގޮުތަގއި މިފަދަ ބައެއް މައްސަލަތަށް މި ބިލުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އިތުރަްށ މަޝްވަރާކޮްށގެން ކޮމިީޓ 

މަރުޙަލާގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ވިސްނުންތައް މީގެެތރެއަށް ގެނެްސގެން އިތުރަށް މި ބިލު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ. 

ނޑުމެންގެ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް . އެއް ގާނޫނަކުން މި ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ފެންނަން ހުރުން، އަދި އަުޅގަ

ތެރޭގައި ބޭްއވޭ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއް ެއއް ގާނޫނަކުން ެރގިއުލޭުޓކުރެިވގެންދިއުން. މީ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަެއއް. 

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެްނ  މިއީ މިހާރު ކުރަންެވއްޖެ ަކމެއް. މި ގާނޫނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން.  ކައި ކޮްނމެހެން ބޭނުންވެފައިވާ ގާނޫެނއް ކަމުަގއިއަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބުތައް ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ޓަ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝު ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

)އިންތިޚާބުަތކާ ބެހޭ ާއއްމު ގާނޫނު( އަށް  2008/11ރު `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަްނބަ

ނޑުމެންނަށް ެވސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަބއެއް ކަންކަން އެބަހުރި. ދެން އެންެމ  މި ގެނައި އިޞްލާޙުަތކުގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ޞްލާުޙ ރަނގަޅަކަށް ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިއަށް ތާއީދުކުރަން ދަތި. އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ބަެއއް؛ އި

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން ބަެއއް ަކންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އުނިކުރަންޖެހޭ ބައެްއ  15ގެނެވިަފއިވާ 

ނޑު ވެސް ާފހަގަ އެބަ ކުރަން. ޭއގެތެރޭަގއި ބިދޭސީައކު ދިވެހި ަރއްިޔތަކަށް ވުމަށްފަހު  އަހަރު  5ކަންކަން އަުޅގަ

ން ެއއީ އަޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން އުނަދގޫ މާއްދާެއއް. ހަމަ އެގޮތަށް މި ވުމުން އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިަމތިލެވޭވު

ނޑަށް ވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތި. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުަގނުޑ  5މާއްދާގެ )ށ(ގެ  ވަނަ މާއްދާ ވެސް އަުޅގަ

ޤައުމަށް އަންނަމުން ައޅުަގނަޑށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ މި ވަގުތު މި ، 16ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  15ފާހަގަކޮށްލާނަން 

މި ދާ އަމާންކަމަށް އެޅޭ ހުަރހެއްގެ ގޮތުަގއި. އެ މާއްދާެގ މި އޮންނަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ކުިރކަން ޝަރީޢަތަށް 

ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެްއ ކަމުަގއި ނުވުން. ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ މީަގއި އެބަ ުއޅޭ ިސއްރެއް. ެއީއ 
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އަށް މި އޮތް މަސްދުވަސް ތެރޭ ގާތްަގނޑަކަށް ަނއިބު ރައީްސ ބޭރުކުރެވި، ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރި

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މަަސއްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ަވކި ބޭފުޅަކަށް، ައޅުަގނޑު ވެްސ  މަސައްކަތްކުރަމުން، އަުޅގަ

ގެން މިކަްނ ކުރިއަްށގެންދާނެ ކަމަށް. އުއްމީދުކުރަން އެ މަސައްަކތަށް އަޅުަގނޑުމެން ެވްސ އެއްބާރުލުންދީ

އަޅުަގނޑުމެން އިްއޔެ ައޅުަގނޑުމެނަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދިަޔއީ ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި، 

ނޑުމެންނަށް ދޭހަވެގެން މި ދަނީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެ ރި މިހާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީެއއް ނެތް ކަމަށް. އަުޅގަ

އެ އާޔަުތގެ މަތިވެރި އުސޫލުން ކަންކަްނ  وأمرهم شوراى بينهمރައީސްގެ ިއސްތަށިފުޅުގެ މަތީގައި އިންނަ 

ނޑު ފާހަގަކުރަނީ މި  ހިންގަމުންދާއިރު، ވަކި ބޭފުަޅކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާ މާއްދާެއއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ

ުލވައިލުމަށް ޓަަކއި މި މާއްދާ ހިމެނިފައި އޮތްއޮުތމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ މާއްދާ. އެހެންވީމާ، އެ އަމާްނކަން ގެއް

ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ އާދޭހާ ެއކު ދަންނަވަން، މި މާއްާދ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ވެސް 

ނުޑ ފާހަގަ މި ކޮށްލަނީ ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު އަދީބު ަނއިބު ރައީަސކަށް ގެނައުމަްށ  ނެންގެވުމަށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޝވަރާަތކެްއ ކުރަމުން މި ދާދިއުމުގައި ެއކަމަށް ހުރަހެއް އެޅުމުގެ ގޮުތން ލާފައި އޮތް މާއްދާއެްއެގ 

ނޑުމެންނަށް ގާބުރިެއއް  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު މިކަން ފާހަގަ މި ކުރަނީ. ހަމަ މިހެން ކުށްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަ

މީހާއަށް ވެސް އެބަހުރި ޓެރަރިސްޓެއްގެ ލަޤަުބ ލިބިފަ. ހުކުން ވެސް ުކރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މިީއ  އެއްލި

ނޑުމެންނަްށ ދަތި ކަންކަން. ެއއީ ޤައުުމ މި ވަގުުތ އޮްތ؛ ޖުޑިޝަރީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަގުުތ ގަބޫލުކުރަން އަުޅގަ

ރަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއއްބަހެްއ ވެވޭކަށް ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި މި އޮތް ގޮތަށް މިކަން ކު

ނުޑ ެވސް ާލމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ތަފާތު ިއޞްލާޙުތައް ގެެނވި، އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ރަނގަޅު ަބޔަކު ރައީސް.  އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ކުރަމުން އެބަ  ކައުންސިލުތަކަށް ގެނައުމަށް ުކރަމުން މި ދާ މަސައްކަތަށް؛ ވަރަށް ބުރަ މަސަްއކަތްތަކެްއ މި

ދޭ. އެހެންނަމަވެސް މި އިްޞލާޙުތަކުގަިއ ަކނަޑއަޅާފައި ިމ އޮންނަ ޝަރުތުތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވެގެްނ މި 

ދަނީ ރަނގަޅު މީހަކު ަކއުްނސިލަށް އައުމަށް، ރަނގަުޅ ބޭފުޅަކު ަކއުންސިލަށް ގެަނުއމަށް އެޅޭ ހުރަސްތަެކއްގެ 

ނޑު ވެްސ ގަބޫުލކުރަން، މި ޤައުމުގެ ރަނގަޅު، އިންޞާުފވެރި ޝަރީޢަތެއް ކުރެިވއްޖެ ގޮތުަގއި. ރަނގަޅު . އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެްނ  ކަމަށް ވަންޏާ އަްށޑިހަ، ނުަވދިހަ ޕަސެންޓުގެ އަތްަފއި ހުންނާނީ މިހާރު ބުރިވެފަ. މިއީ އަުޅގަ

ންނަށް މި ަވުގތު ަވޒީފާތައް މިހާ ދަތި ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަެތއް. އެހެންވީމާ، މިވަުރ ކަމަކުްނ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް ނިގެން މި އިޞްލާޙު ކުރެވިގެންދާ ދުވަސްވަެރްއގައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި މާއްދާތައް ހިމެ ދިއުމަކީ އަުޅގަ

 ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަެއއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މިއަުދ  ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ ށް ޓަކައި ވަރަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަ

ށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މި ބިލުގެ ރޫހަ ގޮތުން ޫބލުކުރެވޭދާ ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ގަ މި ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުން

ވޭ. އެއީ ާރއްޖޭގެ ހެދިފައި ހުރި ޞަދެއްގައި ހުށަހަޅާފަިއާވ ބިލެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެ ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް ރަނގަޅު މަޤް

ނޑަައުޅއްވާަފއިގާއެިކއެކި  ޝަރުތުތައް  ވާ މި ނޫނުތަުކަގއި، ާޚްއޞަކޮށް އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ކަ

. ގޮތުން ުކޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަވރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކުރުުމގެއެްއގޮތް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު  ،ފަަދއިން މަނިކުާފނު ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި އެ، އެހެންނަމަވެސް

ގަކޮށްލަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަން ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ފާހަ

ކައުންސިލުތަުކެގ  މުންދާ އުސޫލުަތކަށް ބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުެމން ހަމަލާއިުރގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެބަލައި

ބައެއް ކުށްަތްއ ކުރުމުން ކައުންސިލުތަކަށް  ،ކަމަށް ވަންޏާ ދެންނެވޭނީ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަދަްއކާޝަރުތު

ރަްއޔިތުންެގ  ،ަގއި ވިޔަސް ވެސްކަމު އޮންނަނީ. ހަމަ އެ ކުށް އެގޮތަށް ތަކުރާރުކުރި ގޮތަށް މިހާރު މި ކުރިމަތިނުލެވޭ

އޮންނަނީ. މީ  ގޮތަށް މި މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ. އަިދ ރާއްޖޭެގ އެންމެ މަތީ ަމޤާމުތަކަށް ވެްސ ކުރިމަތިލެވޭ 

ނޑަށް ގަވާންއެްއގޮތް ބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، މި ެއްއގޮތްކަްނ ގެނެވޭނެ ބިެލއްގެ ގޮުތގައި ޖެހޭ ކަމެްއ ކަމަްށ އަުޅގަ

ނ ނޑަށް މި ބިލު ފާހަގަކުރެވިގެން އެބައަޅުގަ  އެަބ ލިއިުރގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޑު ބަލައިދޭ. މި ބިލަށް އަޅުގަ

 ،ވަނަ ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް  14ނަ މާއްާދގެ ވަ 15ޫނނުގެ ވަނަ މާއްާދގެ؛ އެއީ ގާ 1ންދޭ މި ބިލުގެ ހަގަކުރެިވގެފާ

ނޑަށް ގަ  ަކމުގައި ނުވުން. އެއީ ފުލް ޓައިމް ދަިރވަރެއް ގޮތުން މީ އޮެވގެްނވާނެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ފުލް  ބޫލުކުރެވޭއަުޅގަ

ނޑަށް ގަ ވީކަުމގަިއ ވިޔަސް ވެސް އިންތިޚާބެްއަގއި ވާދަކުެރވެންވާނެ ޓައިމް ދަރިވަރަކަށް  .ބޫލުކުެރވެނީކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު މި  ނޑުެމން މިއަ ަޤއުމަށް ބަލާއިުރގަިއ މީ ވަރަްށ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެީއ ައޅުގަ ނޑުމެން  ުޅގަ ކިޔަނީ އަުޅގަ

ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް މި ޤައުމުެގ ޖީލަކީ ވަރަށް ޒުވާން ޖީލެއް. ތަޢުލީމަށް ލޯބިކުރާ ޖީލެއް  ޤައުމު ކިތަންމެ މުސްކުޅި

ގޮތުން ފުލް ޓައިްމ  ބޫުލކުރެވޭނުމުގެ ގޮތުން ވެސް އަުޅަގނޑަށް ގަމި ޖީލަކީ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށް ހިތްވަރުދި

ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ  ންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައި،ކަމުގައި ވީކަމުަގިއ ވިޔަސް ވެސް މިކަހަލަ އި  ދަރިވަރުން

 ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އޮންނަން އެބަ ގޮތަކަށް އޮެވގެންވާނެ ކަމަކަށް ގަ ކަހަލަ  ފުރުޞަތު ހަނިވާ

ނުޑ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޖެހޭ. ދެންހަމަ އެއާއެުކަގއި ބައެއް ތަނުގައި ތަކުރާރުކުރެްއިވ ޚިޔާލުފުޅުތައް އަުޅގަ
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ނޑުެގ ވާހަަކކޮުޅ  ،ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތީމު. އެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަޅުަގނުޑ ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަުޅގަ

 .ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. هللاއީވާ ޢަބްދުމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ސަރުކާރު ހިންަގވާ ޕާޓީއަްށ  ،ަރީއސް. މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭން އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށް ވިދާުޅވެދެްއވިދާނެތޯ 

ގެ އަސާސީ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ. ނުވަތަ ތިަޔ ޕާޓީެގ، ިތަޔ ބޭފުޅުން ތިޔަ ތަމްސީލުުކރައްވާ ާޕޓީާއއި ސަރުކާރު ޔަ ތި

ިތޔަ ިއއްޒަތްތެިރ އެްއވެސް މެންބަރަކަްށ  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުގެ އަސާސީ އަމާަޒކީ

ނެއް ނޫވަނީ ކޮންކަަމކަށްތޯ؟ ފަހަރަކު ގާބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ިތޔަ ބޭނުންކުރައް ޔަ ވިދާޅުވެެދްއވިދާނެތޯ؟ ތި

އިރު ގެންދަވާތަނަްށ ހުށަހަޅަމުން ގެންދަާވއިރު، މިފަހަރަކު ގާނޫެނއް އިޞްލާުޙކުރަްއވަމުން ، ފަހަރަކު

ނޑުމެންނަކަށް އެްއވެސް ައސާެސއް އަހަުރ ވެގެ 2އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަދިެވސް ވެރިކަމަށް  ންާދއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ސުޕް ރީމް ކޯޓާއި ފުލުހުންނާ ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުްނގެ މަްއޗަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ބާރުވެރިެވގެން ތިހެން ތިއްބަވާއިުރ، ގައިމު ރައްޔިތުންަނށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެ، 

ވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީައީކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެްސ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ާޕޓީއަކީ 

ނޑުމެންނަކީ އަދިވެސް، ދެންވެްސ  ވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ެވސް މި ޤައުމުގައި ވެރިކަްނކުރި ބައެއް. އަުޅގަ

ވެރިކަންކުރުމަށް ހުށަހަޅަމުން ވެސް އަންނަ ބައެއް. ދިވެހި އެްއވެސް ރަްއޔިތެއް ކައިީރގައި ައއްަސވައިަލްއވާ 

ތޯ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބުނެލާން އެނގޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅަމުން އައި ކަންކަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވިސްނުމަކީ ކޮބައި 

އެމް.ޑީ.ޕީ މިސާލަކަށް ހުށަހެޅީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އަާސީސ 

ނުންކުރީ އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކަށް. ތަމްރީނަށާއި އަހަރުގެ ެވރިކަމެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެއ އާމްދަނީ ބޭ 3ޚިދުމަތްތަކަށޭ. 

ޞިއްޙަތަށާިއ، ފްލެޓު ދޮންބެގެ ފްލެޓުތައް އެޅުމަށާއި ިމކަހަލަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައިއިރު، ިއއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އާމްދަނީ ބޭނު ން މި ރައީސް މިއަދު މަނިކުފާނުމެން ތިޔަ ތަމްސީލުކުރައްވާ ޕާީޓން އަޅުގަ

ކުރަނީ، އާމްދަނީއަްށ ވާުނާވ ވެސް އެނގޭ މީހަކު ުހރި ކަމަކަށް ުނވޭ. ކޮރަްޕޝަންގެ ތެރެއަްށ އާމްދަނީ 

ފުރޭނިގެންދާއިރު އެަކކަށް ެއއް ފްލެޓު، އަނެަކކަށް އަނެްއ ޔޮޓު، މިހެންގޮސްމިހެންގޮްސ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ 
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ތްތެރި ަރއީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ރައްޔިތަކާ ހަމައަށް އެ އާމްދަނީއެއް ބްރޯތަކަށް ބަހަިއލާތަން އިއްޒަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަެމއްަގިއ  އާމްދަނީ އަންނަ ތަނެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ްށ ހުޅުވާލެވިަފއޭ. ބޮޑު، ކުަޑ، އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީ މުޖުތަމަޢު އޮންނާނީ ނުވަތަ އިޤްިތޞާދު އޮންނާނީ ވިޔަފާރިތަކަ

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަްށ ކުރިއަރާނެ ގޮަތކަށް އިޤްިތޞާދު އޮންނާނީ ހުޅުވާލެވިަފއޭ. މިނިވަންވެަފއޭ. މިގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުިރއިރު، މިއަދުގެ ސަުރކާރުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ 

ވިޔަފާރި ކުރިއަރާ ިމންވަރު، ނުވަތަ ނާރާ މިންވަރު ގުޅިފައި މި އޮންނަނީ ސީދާ ވަޒީރުގެ ޖީބުގެ ފުންމިނާ.  މީހެއްގެ

ނޑުމެން ވެރިކަންކުިރއިރު،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީން ޢަދުލްވެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނަމޭ ކިޔާ ައުޅގަ

ދުލުވެރިކަމާއި އެ އިންސާފުވެިރކަމާ ގުޅިފައި އޮތީ އަނެއްާކވެްސ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ޢަ 

ނޑިޔާުރގެ ޖީބާ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅުަގނޑުމެން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާނަމޭ،  ފަ

ޔަތްކުރަންެވގެްނ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްެޓއް އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމުކުރާނަމޭ ކިަޔއިގެން މިތާ އިންސާނީ ަޙްއޤުތައް ހިމާ

ނޑުމެން ތެދުވެ ތިބިއިރު، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް މަނިކުފާނުމެންގެ ސަރުކާރާއި މަނިކުފާނުެގ  އެމް.ޑީ.ޕީން އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އަޣުަލބިއްޔަތު ތިޔަ ބޭނުންކުަރްއވަނީ އެތައް ގާނޫނެްއ، ފަހަރަކު ާގނޫނެއް، ފަހަރަކު ބިލެއް ިމ 

ގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފަިއވާ ޙަްއޤުތައް ހަނިކުރަމުންހަނިކުރަމުންގޮސް ޙައްޤުަތއް އެްއކޮްށ ތަނަށް ހުށަހަޅައި

މަސްދުަވސް ތެރޭގައި ޖަލަށް ލައި،  4އެަތއް މީހުންނެއް  400ނިގުޅިގެންދާ މިންވަރަށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޖަލަށް ލާފައި، މީޑިޔާގެ ހުރިހާ މީހުންނަށް ބިރުދައްކާފައި، ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުންނެއް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށްފައި 

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ތިަޔ ކުަރއްާވ ވެރިކަްނ، ތި ވެރިކަމުަގިއ  މިނިވަން މުއައްަސސާެއއް ވެްއޖެއްޔާ ހިސޯރުކޮށްަފއި،

ހުނީމަ އިއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތުން އިނދަޖައްސައިނުެލވިގެްނ ތި ުއޅެނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން ހަމަ ފަހަތަްށ ނުޖެ

ރައީސް. މަނިކުފާނުމެން ތިޔަ ކުރައްވާ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުެމންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަްނނަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމެްއގައި ާޚރިޖީ ސިޔާސަތު އޮންނާނީ ެއ ޤައުމެްއގެ ކުރިމަާގއި އެ ޤަުއމެއްގެ މުސްތަޤްބަލު ގުޅިފަިއ 

ނޑުމެން ހުށަހަޅަމުން އޮންނާނީ އެ  ޤައުެމއްެގ އަތްަމތީގައި އެކަނި ނޫންކަން ވިްސނައިގެން، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އަުޅގަ

ނޑުގެ އަމާންކަމަކީ މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވެްސ، އަޅުަގނުޑމެން މި އޮތް އަްއސޭރީެގ  އައީ. އަދި ޚާްއޞަކޮށް އިންިޑޔާކަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަމުން އައިއިުރ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެސް ޒިންމާއެްއ  ކަަމށް ބަލައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ައވައްޓެރިންނަށް ފަހަރަުކ ބަޔަކާ، ފަހަރަކު ބަަޔކާ  މަނިކުފާނުމެންގެ ތިޔަ ަސރުކާރުން އަުޅގަ

ތެިރ ތޮޅެމުންތޮޅެމުން ގޮސް މިހާރު ޑިމޮކްރެޓިްކ ޤައުމުތަުކގެ ވެށީަގއި އަނަގއިން ބުނެލާެނ މީހަކު ނެތް ިއއްޒަތް

ނޑުމެން ދާިއރު، ތިޔަ ގޮތަށް ގާނޫނުަތްއ  2018ރައީސް. މަނިކުފާނުމެން ވެރިަކންކުރައްވާަފއި ނިންމާއިރު  އަށް އަުޅގަ

އަށް ާދއިރު އެހެްނ ހުރިހާ ލީޑަރުން، އިދިކޮުޅ  2018އިސްލާޙުކުަރއްވާ ކަމުަގއި ެވއްޖެއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

 ޤައްޔޫާމއި ބްރޯއާތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  2ފައި ބާކީ ތިބޭނީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.

 

 ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ

 )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަށް ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު އިސްލާޙުތަެކއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެކަމަށް ޓަކަިއ 

ނޑުެގ ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި އެހެން ބަެއްއ  އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަްށ ބޮަޑށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ގަކުރެްއވި ފަދައިން، މި އިސްލާޙުތައް މިގޮތަށް ގެނައުުމން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ފާހަ

ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ަފސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ޭއެގތެރޭގައި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް، 

މުައއްސަާސއަށް ެވްސ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭަހކަމެއް އަދި އިންތިޚާބުތަްއ އިންތިާޒމުކޮށް އޮގަަނއިްޒކުރާ ސަުރާކރުގެ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަ ގުޭޅގޮތުން އޭނަ، އެ މީހަކު  ން. ހަމައެާއއެްއކޮްށ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ޝަރުތާލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ަކއުންސިލުތަަކީކ  ކޮށްަގއި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކާ މެދު، ޚާއްޞަބުވުމަށްފަހުގައި ދެން ކުރިމަތިވާ ދުވަސްަތކުތިޚާއިން

އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައި، ، ބުކުރާ މުއައްސަާސތަކެއް ކަމަށް ވާތީވެ ރަށް ގިނަ ކައުންސިލަރުްނ އިންތިޚާވަ

ލަތްތަުކގަިއ ވަަރށް ކުދިކުދި ކަންތަކާ ވެްސ ްއ ކުރިމަިތވެގެްނ، ބަެއއް ހާބުވުމަށްފަހު ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައިންތިޚާ

ވަރަށް ބޮޑު  ކަށް ިއންތިޚާބުން މަޙްރޫމުވާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ ވެސް ދުރާލައިވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން   15ގާނޫނުގެ ބެހޭ  އިްނތިޚާބުތަކާ؛ ވަނަ މާއްދާގެ 15ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގޮތުން  މި އޮތްމި ިއސްލާޙުގައި ، އޮތީ. އެހެްނވީމާ ިއ މިގޮެތްއގައި އިސްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފަ މުވަނަ މާއްދާއަްށ ާއއް

ނޑަށް މު އެއް ވެސް ފާހަގަޮކށްލާ އެންމެ މުހިއް ބައެއް އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަްށ އަޅުގަ

ނޑު މި ދެކެނީ ތަުކ ރައްޔި އުމެއްގެއޮންނަ، ބޭރު ޤަ ގައި މި 6ގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 15، ނުކުތާއެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޖެއްޔާ އޭނައަށް ާރއްޖޭެގ އަހަރު ެވއް  5ތާ އެ މީހަުކ ދިވެހި ަރްއޔިތަކަށް ވި ،ނަމަ ވާދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް ވެފައި 

އޮންނަ ބައި. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ވޭތިވެދިޔަ ިދުގ  ބުތަކުަގއި ކުރިމަތިލެިވދާނޭ މިއިންތިޚާ

ލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުްނ އްޔިތުންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ، ބަނގްއިނގިރޭސިވިލާތު ރަ ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާންތަކަކުން ފެށިގެން

ނޑުމެންގެ ގޭތެރޭެގ އެންމެ އާަދިއގެ މަސަްއކަތް  ޮގސް އެންމެ ތަކުން ފެށިގެންރާއްޖޭަގއި ގިނައިން މި އުެޅނީ. އަުޅގަ

ނުވަަތ ފޫހިވާ މަސައްކަތްތަކަށް  ،މަށް ދެކޮޅުވެރިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރު ،ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް ދާންދެން
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، ގެ އެަތއް ަބއެްއގެ ލޯބި ހޯދާފަ. އެހެންވީމާއެ މީހުން މި ވަނީ ދިވެިހ ރައްޔިތުން  ،ދަންދެން އެ މީހުން ކޮށް

ނުޑ އެއްކޮށް އަުޅގަ ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް ރާއްޖޭގަިއ ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންެގ އޮތުމާމިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް 

ކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލުތައޮވެއްެޖއްޔާ އެ މީހުން ފަހަކަށްނުދާނެ ގޮުތގައި ިމގޮތަށް މި މާއްދާ  ގަބޫލުކުރާ

މި މީހުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ، ވީމާބުތައް ކާމިޔާބުކުާރކަށް. އެހެންމި އިންތިޚާ

ނޑުމެންނަށްދިހަމަ ދުވަސްކޮަޅކުން، ީމގެ ހަ ނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއް ،ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އަުޅގަ ޔިތުންނަްށ އަުޅގަ

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ، ހިސާބަށް ހިނގައިދާނޭ. އެހެންވީމާލަދޭޝް މީހުން ތިބޭ ޚިދުމަތްކުރަން ބަނގް

އިމް ންނަ ފުލްޓަ ވަނަ އަކުުރގަިއ މި އޮ 14މާއްދާެގ  މިޕޮއިންޓެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ދެކެން. ދެން އަދި ިމއާެއއްކޮްށ 

ނއީ ދެން އެ ދަރިވަރެއް ކަމުަގއި ނުވުން. ލާޙުވާންޖެހޭ އެއްެޗއް. ެއ ޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހަމަ އިޞްވެސް އަުޅގަ

ކުރަން. ެއއީ އެ އަކުރު އުވާލުުމެގ ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ އިސްލާޙު އިސްލާޙުކުރުމުގެ ބަަދލުގަިއ؛ އަކުރު

އުޅެނީ އަސްލު ރަސްމީ ތަޢުލީމުދޭ މަދަރުސާއެއްަގއި ކިަޔވާ ުކއްޖަކަށް ުނވުމުެގ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ބުނަން މި

ންނައިރު ފުލް ސިލު ގާނޫނުަގއި މި ވާހަަކ އަިއއްސަ އޮލޯކަލް ކަުއން އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވާހަކަހެން ބުނަން މި

ީހވަނީ މީތި މިޮގތަށް އަިއއްސަ މި އޮންނަނީ.  ންނާތީ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށްމިހެން އޮ، ވުންޓައިމް ދަރިވަެރއް ކަުމގައި ނު 

ހެންނަމަވެްސ، ފުލް ަޓއިމް ދަރިވަރެްއގެ ގޮތުަގއި ިކަޔވާ ަވރަށް ގިނަ މީހުން ކޯސްތަުކަގއި ުއޅޭ. އެ، އެހެންވީމާ

 ށް އެނގޭނެ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ހަމަ ފުލް މަސަްއކަތް ނިމުމަށްފަހުގައި ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަ ރަސްމީ އޮފީހުގެ

ދަިރވަރުން އެބަ އުޅޭ. ޓައިމް ދަރިވަެރއްގެ ގޮުތގަިއ އެިކއެކި ކޯސްތަާކއި ެއކިެއކި ތަންތަނަށް ގޮްސގެން ިކޔަވާ 

މަށް ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ރަނގަޅު ޒުާވނުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލު އެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްލޭ، އެހެންވީމާ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ފުލްޓައިްމ ، ކަުމގަިއ ނޫނީ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ އޮތް ފުރުޞަތު ެގއްިލގެންދާ ކަމެއް އަުޅގަ

ނުވުން. ެއގޮތަްށ  ދޭ މަދަރުސާއެއްަގއި ކިަޔވާ ދަރިވަރަކަށްސްމީ ތަޢުލީމު ތަން އިްސލާޙުކޮށްލަންވީ ރަ ދަރިވަރެްއގެ އޮތް

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 3ވެގެންދާނެ. ދެން އޮެވއްޖެްއޔާ ެއކަން ިއސްލާޙު   ،ވަނަ ުނކުތާއެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

އޮންނަ ަބއި. ޖިނާޢީ ކުެށއް ކުިރކަން  ވަނަ ައކުރުަގއި މި 2އޮންނަ ބައި. )ނ( ެގ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ގައި މި 15

ކުރަމުންދާ މީހަކަށް ގެ ުޙކުމެއް ތަންފީޛުގު މުއްދަތެއް ވުެރ ދި ދުވަހަށްމަސް 12މަސްދުވަްސ ނުވަތަ  12، ސާބުތުވެ

މަހުެގ  10މަްސ،  8ވެއްެޖއްޔާ އޭނަ ެއ އަާދކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިްނ މީނަ މި ަވކިވަނީ. ޭއގެ މާނައަީކ މިސާލަކަށް 

 ނުވޭ. މިއީ ވަރަށް  އެއްބިތު ވިޔަސް އޭނަ ެއއަކުން ބަރީޢަޙުކުމެއް ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްެގން މީނަގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާ 

ނޑު ދެކެީނ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން މި މިސާަލކަށް މާރާމާރީެއއް ، ދެންނެވީ ބޮޑު މައްސަަލއެްއ ކަމަށް ައޅުގަ

ދުވަުހގެ. މަސް 10އް ކޮށްފާނެ މިސާލަކަށް ނުވަތަ ަވއްކަމެއް ެވސް ކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމެ ހިންގައި

ެންއކާ ހަމަ އޮޓަމެޓިކުން އޭނަ ކޮށްފައި ައއިސް އަޙުކުމް ތަްނފީޛު މާނައަކީ އޭނަ އެ އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ

ނޑަކަށް ގަބޫލެއް ޤާމުަގއި މަސައްކަްތކުރަންީވއޭތޯ؟ބުވެފައި ހުރި މައިންތިޚާ ނުކުެރޭވ އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއްއ  ައޅުގަ
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ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ބަލައިގަންަނ ކޮންމެވެސް އަޚްލާޤީ މިން ނެޑއް ހުންނަ ބަޔަކު ކަމަކަށް. އަުޅގަ ގަ

އްދަތެްއެގ ވުރެ ިދގު މު ުދވަހަށްމަސް 12ތްކުރަން ތިބެވޭނީ. އެހެްނކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިޚދުމަ

ކަމަށް އޮތުމަކީ  ބީ މަޤާމުން ވަކިުނވާނުވީ އޭނަ އަާދކުރަމުންދާ އިންތިޚާކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ މެޙުކުމެއް އޭަނ ތަންފީޛު

، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާގެ ވަރަށް ގިަނ ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުނުކުެރވޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ޢަތަށް ސާބިތުވެ ޙުކުމެްއ މިވެސް ހަމަ އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އޭގެ މާނައަީކ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީ

މި  ޢުފާދޭންޖެހޭނޭ ނުވަތަ ވަިކވާނޭ،އި ހުރި މަޤާމުން އޭނަ އިސްތިުބވެފަމުންދާ މީހެއް ނަމަ، އޭނަ އިންތިޚާކުރަތަންފީޛު

ނޑު ހުށަހަޅާލަން.  ނޑަށް ފެންނަ ކަމެްއ ކަމުގައި ފެންނާތީވެ އެ ވާަހކަ އަުޅގަ މާއްދާއަށް އިސްލާޙު ގެަނއުމަކީ އަުޅގަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް،ވަރަށް ބޮޑަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 މަނިކަށް. މޫސާމެންބަރު 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ށް )އިންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަ  2008/1ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު 

ނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން ޭބނުންވޭ ިއއްޒަތްތެިރ މި ާގނޫނު ހުށަހެޅި ިއއްޒަތްތެިރ  ،އިސްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ައޅުގަ

އެއް މެންބަރުގެ ފަރާތުން މި ގާނޫނު، މީތި އެޕްލައިެވގެން ަދނީ ކިތައް ކެަޓގަރީގެ މީހުންނަށްތޯ؟ އެއީ މިހާރު ބަ

ނޑަެއޅިފައި ހުންަނ ބައެއް ކަންތައްަތއް ެވސް ނުތަކަށް މި ގެެނވޭ ބަަދލުތަކާ ގުިޅގެން ޤާގާނޫ ނޫނުއަާސސީގަިއ ކަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެން  ފުރޮޅިގެންދާ ތަމަ ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ އާއްމު މީގައި ފުރަ، ވީމާތަން އަޅުގަ

އުމާިއ ގާނޫނުަތކާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަިތލުމުގެ ބާރު؛ މި ދެންނެީވ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަްށ އިސްލާުޙގެނަ

އިޞްލާޙު ގެނައުމެއް ނޫން. ކުރިމަތިލުމުގެ ބާރަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ ބާރެއް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދީފައިވާ ެއ 

އި ަކނޑަެއޅި، ބަޔާންެވގެން އެަބ ބާރުތައް ހަނިކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެްއވެސް ގާނޫނެއް ނެހެދޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ވަކި ުއސޫލުތަކެއް އެބަ  ނަޑއެޅުމުަގއި ކަ އޮތް. އޭގެތެެރއިން ޤާނޫނުއަާސސީގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

އޮވޭ. އެހެންވީމާ، އާއްމު ިއންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އަލުން ކުރިމަތިކުރުވަިއގެން ގެަނއިކަމުަގއި ިވޔަސް، ާރއްޖޭަގިއ 

އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ، އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުްނގެ ޯވޓުން ިއންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އެއްފަރާތް 

ކަމުގަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުުރމުގައި އޮތް އުސޫލުތަެކއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން އިތުުރ 

ނެޑއް ނުދެކެން. ައދި އެފަދަ ގޮތަަކކަށް ެއކަން ޮކށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، ެއކަން  ގާނޫނަކުން ހަނިކުރެވޭނެ ކަމަަކށް އަުޅގަ
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ވެގެްނވާނީ ބާތިލު ެއއްެޗއް ަކމަށް ވެސް ދަންނަވަން. ެއކަން މީގައި އެބަ ފެނޭ. ދެން ހަމައެާއއިެއކީަގއި ދެވަަނއަށް ިމ 

ޚާބުކުރުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތި

ނޑަައޅާއިުރގައި މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތަުކެގ  ލިޔެވިފަިއވާ ކަންކަން. އެ ިއންތިޚާބުކުރުމުގައި ޝަރުތުތަްއ ކަ

ގެތެރޭަގއި ދިވެހި ތެރޭގަާޔއި އިންތިޚާބުތަކަށް ުކރިމަތިލެވޭ މީހެއްގެ ޝަރުތުަތކުގެ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ބަެއއް ކަންކަން. އޭ 

ރައްޔިތަކަށް ވުމާއި، ބޭރު ޤަުއމެއްގެ ރަްއޔިތަކަށް ނުވުާމއި، މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު 

އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުާމއި، ބުއްދި ހަމައަްށ ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުްނ،  18ކަމުގައި ވުމާއި، އުމުރުން 

ނޑައެޅިަފިއ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އޮވޭ އޭަގއި ލިޔެފަ. ދެން ހަމައެއާިއއެީކގައި ކުރިމަތިނުެލވޭނެ ޝަރުތުތަކެއް ެވސް ކަ

ނޑުމެން ޭއރުގައި ނިންމަިއގެން އޮތީ، ރާއްޖޭަގއި އޮތީ ސިޔާސީ ުކށެއް ކުރި މީހެްއގެ ވާހަކަ.  އެބަ ޮއވޭ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުކުްނކުރެޭވ  35ުރގަދަ އޮންނާނެ ގާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ވެސް ައދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މާ ވަ

ނޑުެމން އުނިކޮށްލަިއގެން ގެންދިޔަީއ، ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އޮްތ މި ދެންނެވި ސިޔާސީ ކުށެކޭ  އުސޫލުތަެކއް. ެއ އަުޅގަ

ނަޑއެޅީ އަުޅަވއިގެން އެ ނިގޯެއއީ ސިޔާސީ ީމހުންނަށް އެކަކު އަެނކަުކގެ ޮބލުގައި  ،ކިޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކާ ބައި ކަ

ތަން  ކަމެއް. ޭއގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އަނެްއކާ މަޑުަމޑުން ފުރޮޅިގެން އަންނަ ރޫމުކުރުމަށް ކުރާއަށް ކަންކަމުން މަޙްމީހާ

 ބެހޭ ންނަ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ޓެރަރިޒަމާމި ފެންނަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ނަމުގައި ފެށިގެން އަ

ވެސް ކުރިްނ ކުރެވިފަިއވާ ކުށެްއގެ އަދަބު  ަބަކށް ކުރިމަތިލާއިރުކުރިަމތިލުމުގައި ކޮންމެ އިންތިޚާ ބުތަކަށްޚާގޮތުން އިންތި

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ގޮތެ ލަކުށްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ޖުމު ކުރެިވެގން ވަކިއެ ކުށަކަށް މާފު، ލިބި އްަގިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން އި ންނޫނުއަސާސީއަށް ރިޢާޔަތްޮކށްގެން ނޫޤާ ނޑަައޅާ ގޮތަކަށް މީގެން އަޅުގަ ނޑުމެން ކަ ތުރަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅުންތަަކކީ ެއއީ ބާތިލު  ނަޑށް ފެނޭ މިހާރު ލާފަ ކަ އޮތް ގާނޫނުަގއި މި ދެންނެިވ  މި އިއެްއޗަކަށޭ ވާނީ. އަުޅގަ

ނޑު އެދެން. އެހެންނޫންޔަތްކުރުން އަދޭެތރޭގަިއ ރިޢާ މާއްދާތަކެްއ ހުއްޓާ. ެއހެންވީމާ، ެއ މާއްދާތަކާ ކަހަލަ  ،ނަމަުޅގަ

ަކއިރިެވގެން އަންނަ ވަގުުތގަިއ  ހާލު އޮތްަކމުގައި ވިޔަްސ، އިންތިޚާބާ ބީ ަވގުތުަގއި ރާއްޭޖަގއި މިއަދު އަދި މިޚާއިންތި

ނޑިޔާުރގެތައް  ނޑިޔާުރެގތަކުން ކޮންމެހެން ސަރުކާރު ތަން އެބަ ދާވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަދަލުެވގެންފަ  ފެނޭ. އަދި ފަ

ޚިލާފަށް ައޅުަގނޑުމެން  ތަނެއް ވެސް ނުފެނޭ. ެއއާ ގޮތަކަްށ ކަންތައްަތއް ކުރާ  ހިންގަން ތިބޭ މީހުން ބުނާ

 އޮްތ ގ. އި ަވއްކަމުެގ މައްަސލައެއް ސާބިތުވެފަ އިނގޭ. ެއއީ ީމެގ ކުރީގަ ކަމެއްކަން އެ ފެނިގެންދާނީ މުޅިން އެހެން

ްށ އަދި ކޯޓަ ވެިރަކމަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅުުނއިރުަގއި ހައި  ވަނަ އަހަރު 2008 ،ރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދުކެނެ

ލާއިުރގައި ކަންކަން މް ކޯޓުން މައްސަލަ ިނންމި ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ރިާޢަޔތްކޮށް ބަހުށަހެޅުނު މައްސަލައާިއ ުސޕްރީ

ބޮުޑ  އިގެން ތިބުމުގެ މާބޭނުންނުކުރެވޭ ގާނޫނެއް ކޮންމެހެން ހަދަ، ތް އެބަހުރޭ ފެންނަން. އެހެންވީމާގޮ ދާފުރޮޅިގެން

 ކަމަށް  އެްއޗަކަށް ހުރި ބައިަތއް ާވނީ ބާތިލު ޮގތަށް ލިޔެފައި މި ގާނޫނުަގއި މި ދަންނަވާ ކަމަށް ވާތީެވ، މާނައެއް ނެތް

ގޮތަށް  ހުރި ގާޫނނުގައި މި ދެންނެވި ފެޭނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ
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ނޑު ހަމަ މި ަވޑަިއގަތުމަކީ އަޅު ސީއާ ތަޢާރުޟު ކަންކަން ކުރީމަ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމަށް ވިސްނާސާނޫނުއަޤާ ގަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  .ހިފި ބޭނުމަކީފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފި؛ އެންމެ އެއް ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ށް.ނަޢީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މި  ބެހޭ  ބުތަކާދާ ގާނޫނު، އިންތިޚާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ  ބެހޭ ވާ އިޞްލާޙާ އްމު ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ؛ އިންތިޚާބާ ބެހޭ އާ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި މި ގޮތުން އަޅުގަ

، ނޫނުއަސާސީަގއި ހުރިެއބަހުރި ވަރަށް ގިނައިން ވެްސ ޤާ ވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބަލާއިރު، މި އިޞްލާުޙގައި

ނޑައެޅިަފއި ހުރި ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރަށް އެހެނިހެން ނޫއިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޤާ ނުއަސާސީަގއި ކަ

ނޑަށް ފާަހގަކުެރޭވ މި ޝަރުތުތަކެއް ހިމަނާފައި ނޑު ގަގެ ހުރިކަން އަުޅގަ ގޮުތގަިއ  ބޫުލކުރާނެވޭ އިޞްލާުޙަގއި. ައޅުގަ

ނޑަެއިޅފައިވާ މިންވަރު ެއއީޤާ ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރެއް.  ްނނަށްރައްޔިތު މިހާުރވެސް ހަމަ ދިވެހި ،ނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

 ކަެމއް މާ އެދެވޭ ،އިތުރުން މި ހަނިކުރެވޭ ހަނިކުރެވުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ުކރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލަށް ބަލާއިރުއޭގެ 

ނޑަށް ގަބޫލެއް   މެްއގެ ނޫނީ ލީޑަރޝިޕަށް އަންނަންއުއި ވެސް ޤަ ނުކުރެވޭ. އެީއ ވަރަށް ގިނަ ޙަޤީޤަތުގަ ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ވީހާވެސް ފުާޅ  ،ުއމެއްގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު. ތިބޭއިރުތިބޭ ޤަ ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެއް އެބަ

ގޮތަށް ޮއތުން އެއީ ރަްއޔިތުން އެންމެ  ުބތަކުަގއި ވާދަކުެރވޭގޮުތަގއި އިންތިޚާ ދާއިރާެއއްަގއި އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ

ކުރެޭވ. ގޮތްކަމުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލު އުމަކަށް ވެސް ެއންމެ ފައިދާކުރާނެޤަ. އަދި ެއންމެ އެ ހިތްހަމަޖެހޭނެ ގޮތް

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގިއ އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަުޅ  އިނޫނުައސާސީގަ ވީހާވެސް ޝަރުތުަތއް ޤާ އޮތް މިންވަރު އަުޅގަ

ނުތަކަށް ިމފަދަ ޝަރުތުތައް އިތުރުކުިރ އިތުރުން ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫގައި ފާަހގަޮކށްލަން. ދެން އޭގެ ކަމު  މިންވަރެއް

އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިުވްނ  ވަރަކަށް ހަމަ ގާނޫނުތައް ހަނިވެ،

މިހާރު ކަހަލަ އެތައް ކަންތައްަތކެްއ ދިމާވެގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިކަން ފާހަގަކުރެވެީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުުށގެ ރިޯކުޑ އޮތުމުން ވަޒީފާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ. އެ މައްސަލަ މީގެ  އީވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފަިއވާ ަމއްސަލަެއއް މި

އްުލވެފަިއވާކަްނ އެކަންތައް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ޙަކުރީ އަހަރުތަުކގައި އަދި ވަަރށް ބޮޑަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ. މިހާރު 

ކޯޑުތައް ސާފުކުރެިވގެން ގެން ބައެއް ުޒވާނުންގެ ކުށުެގ ރެކޯޑުތައް ސާފުކުެރވި ރެ ން. ެއީއ ކުށުގެއަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

އެިކއެކި ކުށްތަުކަގއި ތިބި  ،ުއޅޭ ހަމަ ވަރަށް ކުދި ކުދި ކުށްތައް ކޮށްގެން  ެއގޮތުން މިހާރުވެސް އެބަ .ގޮސްފަިއވާތީ
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ހަމަ  އިފަހަރެއްގަ ؛ށް ނުކުމެޢަމުޖުތަމަ ،ރަނގަޅުވެ އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންނަކީ ވެސް ފަހުން  .ޒުވާނުން

 އި ޤަތުގައި އެފަދަ ރަނގަުޅވެފަޙަޤީ، މަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލާން. ލާން ބަލާއިރުވެދާނެ ދެއްތޯ ކައުންސިލެއްގެ މަޤާބޭނުން

ނޑަށް ކަުމގަ މު ކަމެއްރުޞަތު ޮއތުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްއިޞްލާޙުވެަފއި ތިބޭ ފަރާތްަތކަށް ވެްސ އެ ފު ިއ އަުޅގަ

އެީއ  ،ތަޢާރުޟުވާ މާއްދާތައް މި އިޞްލާޙުން އުނިކުރުން ގޮތެއްަގއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ލަވޭ. އެހެްނވީމާ، ޖުމުފާހަގަކުރެ

 ަކމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ކަމެއް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ާދއިރާގެ ަގއްދޫއަރުވަނީ  ތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ރަޝީދަށް. އަޙްމަދު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ށް ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ އަބެހޭ ާއއްމު ގާޫނނު( ިއންތިޚާބުތަކާ ) 2008/11އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ރައީްސ. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ގޮތެްއަގިއ އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނުޑ ވެ މަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއި ސް މައިގަ

ޙަލާގަިއ ކޮމިޓީ މަރު އިމީގަ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން އިކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، ބައެއް ތާއީދު

ެތރޭގައި މިހާރު ހުށަހަޅިގެްނ މީގެވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަކެްއ އެބަހުރި.  ލައިަލއިއަޅުަގނޑުމެން ބަ

ިއ ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަކާ  ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލު ،ދާ ބަހުސްކުރަމުން މި

ނ އި ނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ަކންތައްތަކާޤާ ރިޢާޔަތްކޮށް މި ބިުލ  ޑުމެންމި ހުރހާ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްަނއި ާވހަކަހުރި ހުރިހާ ކަން އި ެވގެންދާއިުރަގއި މީގަ އެްއގޮތް ެއއީ ވަރަށް ، ދައްކާލުންތައްތަކަްށ އަުޅގަ

ކުރިން  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދަކީ އި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޙަޤީޤަތުގައި މު ކަމެއް ކަމަށް މުހިއް

ބަެއްއ އިންތިޚާބުތައް އެކި ގާނޫނުތަކުަގއި އެކި ގޮތަށް ހުރުމުެގ  ،ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް އެ ވިދާުޅވި ފަދައިންބިލު 

އެ ކަުމެގ  .ކުރުމަށް ަޓކައި ގެންނެވި އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް. އެީއ ތެދުފުޅެއްއި ދިމާާވ ދަތިތަކަށް ޙައްލުސަބަބުން އޭގަ 

ބެހޭ؛ އާއްމު . އެހެންވީމާ، ެއއް ގާނޫނަުކން އިންތިޚާބާ ބަހުރި ދިމާވެފަެވސް އެ ގިނަ ދަތިތަކެއް ސަބަބުން ވަރަށް

އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބައިވެިރވާ މީހުންނަށް ޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ވެސް އަދި އޮތުމަކީ އިލެކް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް

ބޫލުކުރަން. ބަެއްއ ގައަޅުަގނުޑ ވެްސ ވެސް އަދި އެކަން ހިންާގ ިއދާރާތަކަށް ވެްސ ލުިއވެގެންާދނެ ކަމެއް ކަމުަގއި 

 ބޭރުގެ ާވހަކައަކީ ޤައުމުން ބޭރުގެ ބޭުފޅުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިަތކަށް ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންއި

ނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން  އިންތިާޚބުތަކުަގއި ބަިއވެރިެވވޭ ގޮތަށް އޮތުން އެއީ އަހަރު ވީމާ 5ވިތާ   ެއއީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީ  ،އެއަށް އިތުރު މުއްދަެތއް އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ެއ ވިދާޅުވި ފަަދއިން .ތަންކޮޅެއް އަވަސް ުމއްދަތެއް ކަމަށް
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ން ކޮްށދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ުއއްމީދުކުރަން. ދެއިތުރުމި މުއްދަތުތައް  ކުރަްއަވއި މަރުޙަލާގައި ބަހުސް

އިމްލާ ކުށެއް އޮތް ކަމަށް ކޮންމެެވސް އެހެން ބޭފުޅަކު ވެްސ ާމއްދާަގއި  ވަނަ 13ކޮށް މި ބިލުެގ ެއއްހަމައެއާ

ނޑު ވެސް ހަމަ ތަކުރާރު ކޮށްލާނަން  ކުެށއް ކަމަށް  ކުރަންޖެޭހ އެއީ އިމްލާ. އެީއ ހަމަ ރަނގަޅުފާހަގަކުރަްއވައިފި. އަުޅގަ

ނުޑ ގޮެތއްަގއި މި ބިުލގައިނިނޫއަޅުަގނުޑ ވެްސ ގަބޫލުކުރަން. އެ  ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަުތަގއި  އްާޔ މަިއގަ

ބޫލުކުރަން. ަކމަށް އަޅުަގނޑު ގަ މާއްދާަތކެއް އިމަުޢލޫމާތުތަކަކާ ،ވެސް ހަމަ ބަލަިއގަނެވޭ ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއް ހުރި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނޑު މި  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ އަުޅގަ ސާީސގައި ނޫނުއަދެްނނެވިހެން ޤާޖެޭހ ކުރީަގއި އަުޅގަ

މި ހުރިހާ އެއްޗަކަްށ  އިދެކެވޭ ބިުލތަކާއި މިއާ ހުރި ގުޅުންތަކާއި މިހާރު ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަހުރި ކަންތައްތަކާ

ރިޢާޔަތްކޮށް ނިމިގެންދާއިުރގަިއ އެންމެ ރަނގަުޅ ެއކަށީގެްނވާ ބިލެްއގެ ގޮުތގައި މި ބިުލ ފާސްެވގެންދާނެ ކަމުަގއި. 

 ނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ަދން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ށް މި ހުށަހެޅިފަިއވާ )އިންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ ގާޫނނު( އަ 2008/11ިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އްޒަތްތެއި ޝުކުރިއްާޔ 

އިޞްލާޙު މީގެ ގޮތުަގއި ބަެއއް އިޞްލާޙުތަަކކީ ައޅުަގނުޑ ވެސް ތާއީުދކުރާ އިޞްލާުޙތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިމ 

ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ެއީއ  ވިސްނަންޖެހޭ އިމީގަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހަމަ ބަެއއް މެންބަރުން އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން

ނަޑއެިޅފައި އޮތުމާހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް  އި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގައި ނޫނުއަސާސީގަ ޤާ އަދި ަބއެްއ  ކަ

ނަޑއެޅޭ ޝަރުތުތަކެއް އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، އެ ކަމަށް ރިޢާ ކަމެްއ  މުޔަްތުކރުމަކީ ހަމަ މުހިއްއިންތިޚާބުތަކުަގއި ކަ

ނޑު ވެސް  އިންތިޚާބުތަކާ  ،ބޫުލކުރަން. ހަމައެާއއެުކ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ ެއްއ ވާހަަކއަކީގަކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ގަ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެެނވޭ ފެންަނ  ންގެންނަ ،ބޫލެްއ ނުކުރަން މިހާރު މި ގެނެވިަފއިިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ެއއްވެްސ ކަހަލަ އިންސާނީ ކަރާމާތަކަށް ނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤަކަްށ  ކަމަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި

ވިްސނަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުަތްއ  އުނިކަމެއް އަުތވެދާނެ ކަމަަކށް. އެީއ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ މި

މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ، ހުއްުޓވަިއގެން އަނިޔާވެރިކަން ،ކޮށްގެންކުށްކުރުން މަދު ކުރެވޭނީ މުޖުތަމަޢުގައިހިމާޔަތް

ކުށެއް  ޞްލާޙުތަުކަގއި ިމ ހުންނަނީ ޖިނާޢީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިގެންކުރެވި ހިމާޔަތް

ޝަރުޢީ ޙުކުމެްއ ނޫނިއްޔާ ޓެރަރިޒަމް މަްއސަލައެްއގެ ދަޢުާވއެްއ، ނޫނިއްޔާ ަވއްކަްނ، ނޫނިއްޔާ 
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ލު އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް މިކަަހލަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ިމއީ އަސް ން،ދިއުކުރަމުންތަންފީޛު

ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު މި ދެނީ  މި ކަންކަން ،ކުރުމަށް ޓަކައި ޤައުުމތަކުަގއި ކުރާ ކަންަތއްތައް. ީމހުންނަށްހިމާޔަތް

ންނަށް އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ންދުކުރެވެނީ އިންސާނުހައްޔަުރކުރެިވ، ނޫނިއްޔާ ޖަލަށް ލެވި ބަ ނޫނިއްޔާ

ށް ކުރުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން ކަމަމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައި ނޫނީ ކުށްކުރާ މީހުން މަގުހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ކުށް

މާ، ނގައިދާނެ. އެހެންވީހިމީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ނިުގިޅގެން ނުކުާރ މީހުންގެ ޙައްޤެއް ނޯންނާނެ. އެހަދައިފިއްޔާ ދެން ކުށް

ފެންނަ ކަމަށް މި ހުށަހަޅާފައިާވ އި ގެންނަން މީގަ  ،ތަކަކީމި ބިލަށް ޮޕއިންޓު ، ބޫލުކުރަންއެ ކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނުޑ ގަ 

 ިއންތިޚާބުތަކަށް ވާދަކުރަން ޭބނުންވާ މީހުން ކުށްކުަށށް  ،ވާން ީކ މިއީ އެހެން މީހުން އިޞްލާޙުއިޞްލާޙުތަކަ

އްމުންގެ ގިނަ އަދަދެްއެގ މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޭޅ އާއޮތް ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް. އަދި  އަރަިއގަތުމަށް

އިންތިޚާބުތަކުަގިއ  ،އެ މީހުންގެ މުސްތަޤުބަލު ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއްަގއި އުޅެ ،މީހުން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ފިކުރުކޮށް

ނޑު ގަ ތެރެއިްނ މި ކަންކަން ވެގެންދާނެީމގެ ށްވާދަކުރާނެ ފުރުޞަތުތަްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަ ބޫުލކުރަން. ކަމަށް އަުޅގަ

 ،އެހެންވީމާ، ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މިާސލަކަށް ބަެއއް މީހުން މިަކހަލަ ކަންތައްތަުކގެ ބެދި

އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން  މުސްތަޤުބަުލަގއި ،އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ެގއްލިދާނެ ކަމަްށ ވިސްިނޔަސް

މި ގޮތަށް ގާނޫނުތަްއ  ،ސީދާ ގޮުތގަިއ ވާަދކުރާ މީހުންނަށްސާފު، ގިނަ މީހުން ވާނީ ިމއިން ެއއްވެްސ ކަެމއް ނެތި

ނޑު ގަިމ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުެރވެން ފަށައި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދި ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މީހުން  ،ދޭން އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރަން ހޮވިަފިއ ތިބޭ މީހުންނަކީންަނށް ޚިދުމަތްއި ރައްޔިތުދިވެހިރާއްޖޭގަ 

އަނިާޔއާިއ މިކަހަަލ  އްކޮށް އުޅޭ އަދި ަވއްކަާމއި ޓެކުމާިއ ފޭރުމާއިއެ  މީހުންނާ، މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ،ބަލައިގަންނަ

ކޮށްގެން މުޖުތަމަޢުގެ ލޯބި ހޯދައިގެން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާަދކުާރ މުމީހުންނަށް އިޙްތިރާ، ކަންތައްތަކުން އެކަހެިރވެ

އިންތިޚާބަކުން ހޮވިގެން އަދި ރައްޔިުތންގެ  .ޖެހޭ. އޭރުން ރައްޔިތުން ވެސް އެ މީހާ ބަލައިގަންނާނީ ބަޔަކަށް ވާން އެބަ

ގޮތަީކ  ރެވޭނީ ވެްސ. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާއަށް އިންޞާފުވެރިކޮށް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުއެ މީހާ

 ،އެ މީހާ ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި އެހެން މީހުންނަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަންަތއް ކުރުމާއި  އެ މީހާއަށް ބާރެއް ލިބުނީމާ

ނީޑގައި ެއއީ ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއއް  ،ކުރުމާދޭ ފަރުދުންގެ ދޭތޭރޭގައި ތަފާތުދޭ  މި ކަންކަން އެީއ އެ މީހާގެ ސިކު

ނޑު ގައަށް ެއގޮތަށް އުެޅިވފައި ހުމަށް ފެނިގެންދާނީ. ެއއީ އެ މީހާނޫން ކަ ގޮުތަގއި  ބޫުލކުރާރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 އެއީ ރަށްރަުށގެ ަކއުންސިލަރުން ކަމުަގއި  ،އްމު އިންތިޚާެބއްަގއި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވާދަކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސްއާ

އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ިވޔަސް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަމުގައިއި ގެރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު  ،ވިޔަސް 

ވެފައިާވ ހަލަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުން ސަލާމަތްނުގަންނަ ކަދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައި އެ މީހާ ވާންޖެހޭނެ ،ވިޔަސް  ކަމުގައި

މަސްުދވަހުގެ ުމއްދަތެއް ޖަލު ޙުކުމެއް ނޫނިްއޔާ  12 ބޫލު އެބަ ުކރަންއި ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ގަމީހަކަށް. ދެން މީގަ

ވާދަކުރެވެން  ަގއިޚާބުން ެއ މީހާ ސަލާމަތްވެގެްނ އިންތިކުަޑ މުއްދަަތކު ވުރެ ެއއަށް ،ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އިްއވާފަިއ ުހރުން
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ބަންދެއް  ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އައިސް އެ މީހާއަށް ގޮތުަގއި އެްއެވސް ބޫލުކުރާމަކީ ވެސް ައޅުަގނުޑ ގައޮތުއޮތް

ާވ މީހަކަށް ވާން. އެއްވެސް އެކަހެރިތަކުން ހަމަ ހޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ިއންތިޚާބުއްޔާ އެ މީހާ އެބަ ވާންޖެއަތުެވއްޖެ

އްޔާ އެ މަޤާމުްނ އޮތް މަޤާމެއް އޮތި ކަހަލަ ޙުކުމެއް އައިސްިފއްޔާ. އަދި އެ މީާހގެ އިންތިޚާުބގައި ވާދަކޮްށގެން ލިބިފައި 

އެ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އޭރުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ މަޤާމުތައް ލިބިފައި ތިބި މީހުން  ވާން އެބަވެސް އެ މީހާ ވަކި

އެ މީހާގެ ޢަމަލުތައް  ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެ މީހާގެ ދިރިއުުޅމާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްަނއި،ކަމާ ކަން

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ވާ ބައްޓަން  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމަށް. ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު އްމަދުމުޙަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ށް ބެހޭ ާއއްމު ގާނޫނު( އައިންތިޚާބުތަކާ ) 2008/11ދާ ގާނޫނު ަނންބަރު  `. އާދެ! މިހާރު ބަުހސްކުރަމުން މި

 އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުަގއިވާ ގޮުތގެ މައްޗަށް ބަާލއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނަޑކަށް  ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާޖުމް އް ނުފެނު. މިއަކުންނެޚިލާފު އެްއވެސް ނުކުާތެއއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް  ،ނަމަ ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަލައިފި ކަުމގައި 

ތަނެއް އަސްުލގަިއ އިތުރަްށ ފުރުޞަތު ފުޅާެވގެންދިޔަަކން ނޫން އެހެން ކުރިމަތިލެވޭ ަފރާތްތައް  ،ބަލާއިރުަގއި

އިރުަގއި ުޒވާނުން ކުްށކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ ޮގޅިެއއްެގ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކި ފެނިގެެންއ ނޫދޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ބަލައިލާފައި ދެްނ  ،ލާފައިިކަޔއި ސް، މި މާއްދާތައް ރަނގަޅަށްވޭ. ނަަމވެ ރެޯކޑް ސާުފނުވާ ކަމަށް ،ތެރޭގައި ފެތި 

ލާފަިއވާ ރަނުެގ ކޮބައިކަން އެ މީހުންނަށް ހުޅުވައި ދެްއކީމަ ވަަރށް ރީއްޗަށް ސާފުެވގެންދާނެ ށް ވާހަކައިތުރަ

ކޮށްފަިއވާ ުޙކުމް، އޮތް ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި މަްސތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުެށއް ސާބިތުވެ ފުރުޞަތުތަކަކީ. އެބަ

އަހަުރ ވެފައިވާ މީހެއް ކަުމގައި ުނވުން. އެހެންވީމާ، އަދި މީގެ  10ނިމުނުތާ  އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން، ނަމަމީހަކު 

ނޑައެޅިަފއިވާ ކުެށއް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުަގިއ ނުވުން. އި ދީނުގަ ލާންއިތުރުން އިސް ހާސް ރުފިޔާ  10ޙައްދެއް ކަ

މެނޭ ޚިޔާނާުތެގ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން. ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ މަތީ އަދަެދއްެގ ފައިސާ ހި

މިހެންގޮސް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. ޙަޤީޤަތުގައި މީަގއި އެންމެ ނުރައްކަލީ ފަސާދައަށް މަގުފަހިވާ 

އަްސލު އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގިއ  ކަންތައްތައް. ފަސާަދއަށް މަުގފަހިވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ރިޝްވަތުހިފުން. މިއީ

އެތައް ަބއެްއގެ ަޙއްޤުތަކަްށ ައރައިގަންނަ އަރަިއގަތުމެްއ މީ. ފަސާދައަށް މަގުފަިހވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހުިރ 
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 ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް. ކުޑަކުދިންނަށް ކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް، ބޮޑެތި މީހުންނަށް ަކމުގައި ވީނަމަވެްސ، ޖިންސީ 

ގޯނާކުރަމުންދާ ކަމުަގއި ވަންޏާ އެ ކަންަތއްތަކަކީ ވެސް ވަަރށް ބޮޑު މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި. އެހެްނވީމާ، ިއސްލާމީ 

ނޑައެޅުަފއިވާ ޙަްއދުތަކެއް އެބަ ހުރި. އެ ޙައްދުތައް ޤާއިމުކުރެވޭ މީހުން  ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދުތަެކްއގެ ގޮތުަގއި ކަ

މަށް ވަނީ ނަމަ، އެައުކންނެއް ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެ ގޮތެްއ، ޖާގަެއއް ނެތް. ެއއީ އެފަދަ ބާވަތުގެ ކުށެއް ކޮށްިފ ކަ

ނޑުމެންނަށް ބަދަލުގެނޭވެނެ އެއްެޗއް ވެސް ނޫން ެއއީކީ.  ނޑަެއޅި ެއއްެޗއް ނޫން އެއީކީ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ކަށް ޢަމަލުުކރަން ފުރުޞަތުދޭށޭ ބުނީމާ އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޒާތުގެ ކުްށތަކެއް ކޮށްަފއި ދެން ތިމަންނަމެން މިވެނި ގޮތަ

އެކަމެއް އެހެނެއް ުނވާނެ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން އެނގެްނވީ ކަަމކީ 

ކުށްކުރުމުގެ ޖާގަ ހުުޅވާލުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ ކުށްނުކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކުރަން. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގިނައީ ކުށްުނކުރާ މީހުން. މިހާރު ކުށްކުރާ މީހުންގެ ސަބަބުން ކުށްނުކުރާ މީހުންގެ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް 

ނޑުމެން ކިތައް މީހުންބާ ވިސްނަނީ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވައިލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީ  ގެއްިލގެންދާކަން އަުޅގަ

ިދވެހިރާއްޖެ އަސްލު މި ހިސާބަށް ގެނެސްދިން ހާލަތަކީ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް. އަނިޔާވެިރ  ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ޮއވެގެން

ހާލަތެއް. މަންމައާއި ބައްޕަގެ ކުރިމަތީގައި ދަރީން ޙަޤީޤަތުގައި އެ މީހުން ލަދުހަޔާތެއް ނެތް ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް 

ތަކެތި ުބއިމަށް ހިތްވަރުދީ، މި ޖާގަ ހުޅުވާލަދީފި. މި ރައްޔިތުންެގ  ބައްޓަންކުރުަވއިފި. މަތުމަތީގަިއ ރަލާއި އެނޫންވެސް

މަޖިލިސް އޭރުގައި ބޭނުންުކރަމުންގެންދިޔައީ އެ މީހުްނ ގެންގުޅޭ ވަކަުރެގއަކަށް ހަދައިގެން. މަސްތުާވއެްއޗެްއ 

ލަން ހިފައި ތަްއޔާރުެވގެްނ ބޭނުންކުރި އެ މީހުންގެ މީހަކު ހިފާހައްޔަރުކޮށްފި ކަުމގަިއ ވަނީ ނަމަ، އެ ާމއްދާ ުއވާ

ތިބެނީ. އިސްލާން ދީނުގެ ައސްލުތަކާ ޚިލާފު އެތައް ކަންތައްތަކެްއ ކޮށް، މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ޕިއްލޭ ިކޔާ މީހަުކ 

ގެނެސްގެން ވައްަދއި، މިކަން ކުރި ފަރާތްތައް މިތާތެރޭގައި އެބަ ތިބި. މި ކަންތައްތަކީ މީ މާފުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެްއ 

ން. އަޅުަގނޑުމެން ިދވެހިންގެ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ަވރުގެ ބަަޔކު ނެތިގެން ކިތަންމެ ވާހަކަތަެކއް ދެްއކިކަމުަގިއ ނޫ

ވީނަމަވެްސ، އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ މިއަދު؛ އަސްލު އެ ފިކުަރކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ތާކުްނތާކުނުޖެހޭ ފިކުރެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ބިތުކަމާ އެކީގައި. އެެހންނޫނަސް އެ ފިކުރަކީ ސާބިތު ފިކުރެއް ނަމަ، އިސްލާން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ވަަރށް ސާ

ދީނަށް ގޮންޖަހަން، އިސްލާްނ ދީނަށް ގޮންޖަހާފައި، ގުރުާއނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެްއޗެްއ ހޯދުމަށް ގޮވާިލ 

ކަމަކަްށ ނުވާނެ. ޙަޤީޤަތަކީ، އޭނަ  ފަރާތެއް އަސްުލގައި ދޫކޮށްަލން މަސައްކަތްކުރަމަށް ޖާގަ ހުޅުވާލުމަކީ ފަސޭހަ

ދޫކޮށްލެވޭ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މުޅި ޖަލު އެއްކޮށް ހުސްކުރަންޖެހޭނެ. އެއަްށވުރެ މާ ނިކަމެތި، 

ާދ ފަގީރު، މާ ދަތިހާލަތުަގއި ަމންމައާއި ަބއްޕަ ކަރުަނ؛ ކޮްނމެ ރެއަކުމެ، ކޮންމެ ެރއަކު ކަރުނަ ޮއއްސާލަމުންގެން

މީހުން މަދެއް ނޫން. އޭނަ ދަރިފުޅު ޖަލުގައި ވާތީ، އޭނަގެ ފިރިމީހާ ޖަލުގައި ވާތީވެ. ކީްއވެގެންތޯ ވަިކ ކެނެީރޭގ 

އެހެނެއް ނޫން ވާންޖެހޭނީ. އެކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީން ހަމައެަކނި މި ގޮވާލަނީ އޭނަ އެކަިނ  ކަނި؟މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެ

 ދޫކޮށްލާ! ދޫކޮށްލާ!؛ ލާަފއި ބުނާނެސް އަނބިީމހާ، ފިރިމީހާއަށް ގޮވައިޮގވާލީމާ ވެ ދޫކޮށްލަން. ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި
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ވާލެވެނީ ދޫކޮށްލާ. ކާުކ ނިދާފައި އޮންނައިުރގަިއ ވެްސ މި ގޮ  ދޫކޮށްލާ! ކީްއެވގެންތޯ މީ؟، ވެްސ ބުނާނެކީމަ  هللا أكبر

ކަްށ، އެހެން ެއއްޗަކަްށ، އެހެން ެއއްަޗކަށް، އެހެން ކެނެރީގޭ މުޙަްއމަދު ނަޝީދު. އެހެންވީމާ، ަބންގިއަ ދޫކޮށްލަންތޯ؟

ކުރި މީހާ އޮތީ މުޅި ޤައުމު ފަސާދަ ވެފައި މި މި މީހުންގެ އަސްުލ އާދަައކަށް ކަށް، ނަމާދަކަށް ބެލުމެއް ނެތިއެްއޗަ

 ެއއް ކަމެއް  ؟ރަނގަޅަށް ކުރީ އުމު ފަސާދަކޮށްލުމުގެ ޖާގަ ހޯދަން. ކޮންކަމެއްތޯނެއްާކވެސް މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ، ޤައަ

ސް ކަެމއް ރަނގަޅަށް ކުރެވިަފއިނެތީ. މުޅި އެންެމ ކަމެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެްއވެ ވެސް ވިދާުޅވެބައްަލވާ!

ޮއޑިޓަރ  ކެބިނެްޓ މިނިސްޓަރުން ކަންތައްތައް ޮކށްފައި ހުރި ގޮތުން ގެހުޅުވާލިކަން އޭނަ  އަށް އުމު ރިޝްވަާތއި ފަސާދަޤަ

 ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ހުރީ. މުިޅ ޤައުމު ކާލަިއ، ދިުރވާލައި ލީމަ އެނގޭނެ ކިހާވަަރކަށްތޯ ބަަލއިނި އެކަ ޖެނަރަލް ރިޕޯޓަށް

ތޯ؟ ެއވަރުެގ ދުލެްއ ކޮްނ ދުލެއް ްނއަނަގއަކުްނ،އޭ ިކޔަން ޖާގަ ުހޅުވާލީ ކޮމެއް ކޮށްފައި ދެން އެމް،.ޑީ.ޕީ ހުރިހާ ކަ

 ރެއަކު ނުހުންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.މިތާ ތެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް 5.1ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު އިޝުކުރިއްޔާ 

ނަޑއެޅުނު ަވގުތު ނިމުމަކަްށ މި  . 6.1އެޖެންޑާ ައއިަޓމު  އައީ. އަުޅަގނޑު މިހާރު؛ މާފުކުރައްވާ! ކަ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި  އަށް. އެއީ ކޮމިޓީަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  8ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ދެން އަޅުގަ

ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލ  އުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ  2011/3ގާނޫނު ނަންބަރު  -8.1

ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ  2015ޖުލައި  6ގޮުތެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ނިންމެވި ރާސާކުރަްއވައިތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިއުމީ ޤަ

އުމީ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤަ އިޞްލާޙު ލިބިަފއިވޭ. މި 2މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް 

އުމީ ތަރައްީޤ ކޮމިީޓގެ ށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ ޤަރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހު މި ރައްޤީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ، މާފުކުރައްާވ!ތަ

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ،މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ގެ ކުރިން ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑުަތކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ  ނޑު ފަރުމާކުރުމަށްފަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސޓީގެ ޮއނިގަ މަތީން އޮނިގަ
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ވެްސ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ،ޅި ބިލުގެަނއުމަށްފަހު ސަރުކާރުން ހުށަހެރިސޓީގެ ގާނޫަނށް ވެސް އިޞްލާޙުއުމީ ޔުނިވަޤަ

މަތީން ވީާހެވސް އަވަަހކަށް ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަކާ

، ަގއި ޖަލްސާތަކުަގއިބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު މި ބިލުގެ  ވަނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅިފައި މި

ވުންތަުކގަިއ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ެމންބަރުން ކޮމިޓީ ކުރިއަްށެގންދެވުމަށް ޓަކައި ެދްއވި ބައްދަލު

އެއްބާރުެލއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ޅުމަްށ ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ެއއާިއއެކު މި ރިޕޯޓް ތަ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( އާދެ! ކުރިން ދަންނަވާލި  މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

އިޞްާލޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. ެއއީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  2ފަދައިން، ބިލަށް 

ވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ އަްށ ހުށަހަޅުއް 5ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  10ރިފާޢު، ގާނޫުނގެ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު( ައްށ   2011/3ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް 5ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ  10ނެވުނު އިޞްލާޙުެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަލައި ެއކޮމިޓީ ރިޕޯްޓގެ ތެރެއިން މި ގާނޫނުގެ ގެ

ޞިއްޙީ  -5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  10އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުމަށް ހުށަހަޅަން. އާދެ! ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ 

 ޅަން. ގާނޫނުގަިއ މި އޮންނަނީ ޑޮކްޓަރީ ބޭހުެގ ރޮނގުން ތަޢުލީމު...ދާއިރާ. މިގޮތަށް އޮތުމަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  12އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެ ގާނޫނުގެ 

ކުރިން ދެންމެ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުެގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް؛ އާދެ! ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ
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ންމެ ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިފާޢު ދެ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރެގ  12އާދެ! ދެން ގާނޫުނގެ 

ރިފާޢަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ހަމަ އިޞްލާޙުގައި ޮއތް އިބާރާތް ވިދާޅުވެލަްއވާނީ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްާވއިރު. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 12ށް އިޞްލާުޙކުރުން. ވަނަ މާއްާދ އަންނަނިވި ގޮތަ 12)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤުއމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު(ގެ  2011/3

އްޔަންކުާރ އަންނަނިިވ މެންބަރުން ކައުންސިލްަގިއ އްޔަތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ މުެގ ހަިއސިމަޤާވަނަ މާއްދާ. 

ޑެޕިޔުޓީ ަވއިސް  -ުޔނިވަރސިޓީގެ ަވއިސް ޗާންެސލަރ. )ނ( -ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ. )ށ( -ހިމެނޭނެއެވެ. )ހ(

ޑެޕިޔުޓީ ަވއިސް ާޗންސެލަރ ރިސާރޗް އެންޑް  -. )ރ(ޝަން އެންޑް ފައިނޭސްސްޓްރޭ ޗާންސެލަރ އެޑްމިނި

 ރިނޮވޭޝަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ކުރެްއވުމަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާރު. އާދެ! މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ށް ނަޘްމާޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

ޕޯޓަށް މި ރިރސިޓީގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ުޔނިވަ، 2011/3ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޅުަގނޑު ާތއީދުއަރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙަށް هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި ތު. ެއއީ ަގިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގު 1ލަ ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 15މިނެޓު  7ހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމް 29މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59 މިނެޓު 28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ މިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 
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ނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. އަުޅަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު 3ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއް  އަރުވަނީ  . އަުޅގަ

 ށް. ތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަިއއްޒަމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ގާނޫނަށް މި ގެެނވުނު އިްޞލާޙާ ރިސޓީގެ ދެ! ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަޝުކުރިއްާޔ. އާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ރސިޓީ ފަދަ ތަންތަނަކީ މުސްތަޤިއްލުކޮްށ ަގއި ޔުނިވަލަން ވެގެން. ޙަޤީޤަތުހަމަ ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާ

ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ހިނގާ ތަންތަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް. މިހާރު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެުކ 

 އިޞްލާޙުަތކާ  ހާުރ މި ގެެނވުނުޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މި ،އަޅުަގނުޑ ކަންބޮުޑވާ ަބއެްއ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ެއގޮުތން

ސިީޓެގ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ވެސް ގެންދާ ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފާހަގަވޭ. ޔުނިވަރގުިޅގެން ސިޔާސީވުމަށް މަގުަފހިވެ

 ރސިޓީއަށް ވެސް އެކާިއއެކު ވެްސ ޔުނިވަބޮޑަށް ސިޔާސީވުމަށް މަގުފަިހވެގެންދާކަން. ބަދަލުެވގެންދާ ކޮންމެ ސަރުކާރަ

ޙަޤީޤަުތގައި ިމގޮތަށް ެގނެވުނު އިޞްލާާޙއެކު. އެހެްނވީމާ،  އޮތީ މިހާރު މި ލަ ޮގތަކަށް މިބަދަލުތައް އަންނާނެ ކަހަ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން. އަބަދަކު އެއް ސަރުކާެރއް ނޫން މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް  މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤައުމުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ އަޅު  ،ދަނީ. ދާއިރު އޮންނަނީކީ. ސަރުކާރުތައް ެވސް ބަދަލުވަމުން މި  ގަ

ހުންތަކެއް ބޮޑެތި ގޮންޖެ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ވަަރށްސަސާަތކަށް ބަދަލުއަންނަންވެއްޖެްއޔާ ޙަޤީޤަތުގައި ިކަޔވާމުއައް

ވެސް ިމގޮތަށް  ޤީޤަތުގައިޙަ .ައޅުަގނޑުމެން އަދިވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން މީ، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ

 ގުޅިފައިވާ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ގެންދަންވާނީ ކުދިންނެއްގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތާ ތަޢުލީމީ އެތައް ،ރސިޓީ ފަދަޔުނިވަ

ނޑު ުއއްމީދު ކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި ެވްސ މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މުސްތަިޤްއލުކަމާއެކު. ދެން އަުޅގަ

ެއީއ  ،ރސިޓީ ރަނގަުޅ ގޮތުގައި ދިޔުންކެއް ކުރިމަތިވުމެއް ނެތި ޔުނިވަތުރު ގޮންޖެހުންތަކިަޔވާކުދިންނަށް އި

ނޑު  ؛އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ އުއްމީދަީކ. އެހެންނަމަވެސް ދެން ިމކޮަޅށް ޙަޤީޤަތުަގއި މެންބަރުން ވިސްނާލަންޖެހޭ އަުޅގަ

ސްވުމުން ނުކުމެދާނެ ޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ފާމެދު. މިއިޙު ހުށަހަޅުއްާވއިރު މީގެ ނަތީޖާއާ ދެކޭގޮުތގައި އިޞްލާ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސްނަތީޖާއަކާ  ނުޑ  މެދު މިއަށްވުރެ ފުންކޮށް އަޅުގަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 ބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް. ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއަރުވަީނ ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް އަށް. 
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާތެރި ރައީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތް ނޑުމެްނގެ . އަުޅގަ ނީ އަުޅގަ

މު ހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްހުށަ އިރިފާޢު ދެންމެގަهللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އަޚް

ނޑު ،އިޞްލާޙެކޭ. ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ  ،އުމުތަކެކޭ ެއއްފަދައިންމެންގެ ޤަުއމުގައި ެވސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައަުޅގަ

އުމޫން އަސާސީ ަތޢުލީމު ފެއްޓެވިފެއްޓެވުން މިައދު ޕީ.އެޗް.ީޑއާ ހަމައަށް ވާިސލުވެގެން މިއަދު މި ޤައުމުަގިއ ރައީސް މަ

ޔުނިވަރސިޓީަތއް ހިންގަިއ، ޔުނިވަރސިޓީަތކުަގއި ކިަޔވަިއދެއްވާނެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން އެބަ ތިއްބެވިއޭ. މީީކ 

ތާކު ހިފަހައްޓައި ބަހައްޓާކަެށއް ނޫން. ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރަކީ އެީއ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ަވކި މީހަކު ވަކި

އަސްލު ހުންނަންޖެހޭ އެްއެޗއް. ހުންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ކިތަންމެ މަތީ ފާހެއް އޮަތސް، ހިންގުުމގެ ޤާބިލުކަމެްއ 

ނޑުމެންނަށް އެކަން އެނިގގެންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެން އެ  ނެތްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެ ތަން ދާނީ ފަސާދަވެގެން. އަުޅގަ

ތަޖުރިބާކުރި ކުއްލިްއޔާ ިކޔާ ތަނަކުން. ތެދެންމެ، ޑޮކްޓަރެްއ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މުޅި ތަން ދިޔައީ ފަސާދަވަމުން. 

. މި މުޅި ތަން ދިޔައީ ހަލާކުވަމުން. އެ ތަނުގައި ތިބި މުވަްއޒަުފންގެ މެދުގައި ެއކިެއކި ކަންަތއްތައް ފަތުރަން ފަށައިފި

ތަނަކީ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރާކރުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެިޑުއކޭޝަން މިނިސްޓަރަކަށް ޝިާފ ހުންނެވިއިުރގައި އެ ތަން 

ނޑުމެންނަްށ  ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ިއބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ ެއ ތަނަށް ވައްދާލީ. އެ އުނދަގުލުން އަުޅގަ

ޅެނީ. އެކިއެކި ެމންބަރުންނަށް ގުޅައި އެިކ ކަހަލަ ވާހަކަފުޅު ވެސް ސަލާމަތްނުވެިވގެން އަދިވެްސ މި އު

ދައްކަވަމުްނގެންދަވަނީ. މުިޅ ކުއްލިްއޔާ ހަލާުކެވގެންދިޔައިުރގަިއ މިއަދު އެ ތަނުެގ ތަޢުލީމީ ބައްޕައެްއގެ ގޮުތގަިއ 

އެތަން ހިންގަމުންގެންދިަޔ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަތއްއެަތއް ގޮަތކުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު 

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އެ ތަނުން ބާކީކޮށްލުމަށް ޓަކައި އެތައް ބަޔަކު އެތައް ގިަނގުަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރއްިވ. 

ނޑުމެން ލަދުގަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ިމ ތިބީ. އެ ސަބަަބކަށް ވަނީ  ނުޑމެން މިއަދު. އަުޅގަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

މެނަށް ކޮންކަމެއްޯތ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދަންނަަވން، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ކެރިހުރެގެން. އިބްރާހީމް އަޅުަގނޑު

ޒަކަރިްއޔާ މޫސާ، އިސްލާމިްކ ޔުނިވަރސިީޓއަށް ނުވަތަ ުކއްލިއްާޔއަށް ކޮށްެދއްިވ ޚިދުމަތެއް ވިދާުޅވެދެްއވާ އެންމެ 

ނުޑ ހުންނާނީ އަސްލު އޭނައަށް ހަމަ ަމރުޙަބާކިޔާނަން. ެއކަމަކު މުިޅ ކަމެއް. އެންމެ ކަމެްއ ވިދާުޅެވދެއްިވޔަސް އަުޅގަ

ތަން ފަސާދަވެގެންދިއުން، މިީއ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުޫމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި އޭގެއިތުރުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

އްިލއްާޔއެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދައި، މޫސާ އަދި ައއްޝައިޚް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ކުއްލިްއޔާ ކު 

އެިކއެކި ބޭރު ަޤއުމުތަކުން ފަންޑު ގެނެްސގެން ެއކި ގޮްތޮގތަށް ހެދީމާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން މި ޢަރަބި އިސްލާީމ 

ނުޑ މި ދަންނަވާލީ. އެހެްނވީމާ، އެ ތަްނ  ތަޢުލީމު ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ގެންގޮްސ ލާފައި ހުރި މީހެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެކަން ރަނގަުޅކުރަން ދިޔަ އީ ފަސޭދަވަމުން. އެ ތަްނ ދިޔައީ ހަލާުކވަމުން. ހަލާކުަވމުންދިޔައީ. މިއަދު އަުލގަ

މަސައްކަތްކުރީމާ އެ ކަމަށް ައސްލުގަިއ އިޢުތިރާޟުކޮްށ، ެއކަމަށް ހުރަސްއަުޅއްވަން ބޭުނންވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވެްސ 
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ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން. މި އީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ެއކަން ދަންނަ މީހުންނަށް، އެކަން އެނގޭ ތިބިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  މީހުންނަށް އަސްލު މިކަން އެނގެމުން އެ ދަނީ. އަސްލު މިއީ ފަސާދައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން އަޅުގަ

ނީމާ ތިމާ އެ މީހާއަށް އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ މީހަކު ެވސް ކަމެްއ ބޭނުންވީމާ ވަަރށް ކުލަވެފަ. ެއކަމަކު ކަްނ ލިބު

އަނިޔާކުރުން، ގެއްލުންދިނުްނ އެ މީހާއަށް އެ ނޫން ގޮތެއް ހަދަން ނޫން ގޮތަކަށެއް އަސްލު މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑަކަށް ފެނިެގނެއް ނުދޭ. ތިމާގެ ދުލުން ނުކުންނަންޖެހޭނީ ޙައްޤު ބަސް. ވަކި މީހަކަށް ނޫން މިތަން  ތަނެއް އަުޅގަ

ނިވަރސިީޓތަކަކީ ކޮންމެ ަޤއުމެްއގައި ެވސް ެއއީ ދަރިވަރުންނަށް ޓަަކއި، ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކިއ އޮންނަންޖެހޭނީ. ޔު

 އަސްލު ހިންގާ ތަނެއް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް އެހެނެއް ނޫްނ ވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަ  ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުޝުކުރިއްޔާ  ތަކެްއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު އަުޅގަ

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވަިއ، އަދި ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި މި ވަރަށް ރަނގަޅަްށ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ިނންމަވައި މި ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑުމެނަށް ފޮނުވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި އެ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ 

ނޑު ނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަ ޝުކުރުވެިރވަން. ހަގީގަުތަގއި މި ބިލުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ މިއަދު އަޅުގަ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީެއްއ އުފެދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤަުއމީ ޔުނިވަރސިޓީެއއް އުފެދިެގންދާ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އި މުޅި އޮނިަގނޑު ަބްއޓަންކުރުމަކީ ެއއް މަޤުޞަދު ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓާއއި އިްސލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓއާ ެއއްހަމައެްއގަ

ނޑުމެން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ އެއް ކަަމކީ ވަނަ  10މި ގާނޫނުގެ  ،ކަމުގަިއ ވަނީ ފާަހގަކުެރވިފަ. މީގެތެރެއިން އަުޅގަ

ޝަރީޢަތުގެ އިސްލާމީ  ،އްޔަްނކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް މި އޮތީއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމާއްދާގައި މި ދާއިރާތަކުން ރަ

 ،ާގނޫނާ ބެހޭ ދާއިރާއިންނާއި ،ބެހޭ ދާއިރާއިންނާއި ލީމާތަޢު ،ިވޔަފާރި ނުަވތަ މާލީ ދާއިރާއިންނާއި ،ދާއިރާއިންނާއި 

ކުރެވޭ ފަރާތްތަާކއި ގޮތުްނ ފާހަގަ ވާމީ ނުވަތަ ަޤއުމީ ފެންވަރުގެ ޢިލްމީނަލްއަޤް ބައި ،ޑޮކްޓަރީ ބޭހުގެ ދާއިާރއިންނާއި 

ާލ ތްތަްއ ެވސް ހިމެނިގެން އެކުަލަވއިކުރުުމގެ ގޮތުން އެހީތެރިވެދޭ ފަރާއަުރވަިއ ތަރައްޤީކުރި ސިޓީއަދި ޔުިނވަރ

އޮތް ސިާޔީސ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ 11. ދެން މި ގާނޫނުގެ ގެ ގޮތުަގއި މި ޮއތީ ހިމެނިފަކައުންސިލެއް 

ތުގައި ިސޔާސީ ކަންތައްތަކުން ދުރަށް ޙަޤީޤަ މިއީ ވެސް . އެހެންވީމާ،މީހަކަށް ނުވެވޭނޭމެއްަގއި ހުރި ގެ މަޤާޕާޓީއެއް 

ނޑުމެްނގެ ޢިލްމީ ޒުވާނުންތަކެއް ގެނެސް ސް ދަރިވަުރންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ ފަދަ ަކއުންސިލަށް ގެނެ، ލައި އަުޅގަ
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ނުޑ ކަމުަގއި އަ ބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނިންމަވާފަިއވާ ނިންމެވުްނތަކެއްޤާ ުޅގަ

 ަރއީސް،އޮތް އިްއޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަ  13އެާއެއކު މި ގާނޫނުގެ އަިދ ހަމަފާހަގަކުރަން. 

މިކް ސެނެުޓގަިއ ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނާއި ފެކަލްޓީާއިއ ެތރޭގައި ވެްސ ޔުނިވަރސިޓީެގ އެަކޑަ އިންތިޚާބުކުރެޭވ ބޭފުޅުންގެ

ްނގެ ކް މުަވްއޒަފުންގެ އަދި ލެްކޗަރާއިަތކުގެ ިއސް ވެރިްނގެ ތެރެއިްނ ބޭފުޅަކާއި ެއކަޑަމިއަދި އެ ފެންވަުރގެ މަރުކަޒު

ސިޓީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެެރއިން ެވްސ ބޭފުޅަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް. ކާިއ ޔުިނވަރތެރެއިން ބޭފުޅަ

ބިލު ޒުވާނުންނަށް ޤާސިޓީެގ ޢިލްމީ ޔުނިވަރ މުޅި  ،ުތަގއި ސިާޔސީ ކަންަތއްތަކުން ެއއްކިާބވެއޮތީ ޙަޤީޤަ އެހެންވީމާ، މި

ނޑު ާޚްއޞަ. ޭއގެތެރެއިން ތަކުން ެވސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާފައޮތީ ހުރިހާ ގޮ މި ފާހަގަކުރަްނ ގޮތެްއަގއި  އަުޅގަ

ތަޢުލީމު ާހސިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ެވސް މީގެތެރެއިން ފުރުޞަތު އޮތްކަން. މީގެ ސަބަބުން ެވސް  ގައިސިޓީ ޔުނިވަރ

ދަރިވަރުްނގެ ޝުޢޫރުތައް ވެސް ފާުޅކުުރމުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން  ،އެ ދަރިވަރުްނގެ ައޑު ަކއުްނސިލުގައި އުފުލައި 

ސްލާމިްކ ސިީޓގެ ބިލާިއ އަިދ އިޔުިނވަރމި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލާއެުކ އިރާދާކުެރްއވިްއާޔ މި ޤައުމީ 

ތައް ެއއް އުސޫަލކުން ސިޓީގެ ތެޭރގައި ކަންތައްޔުނިވަރ، ވެސިީޓގެ މުޅި އޮނިަގނޑު އެަކއްަޗކަށް ބަދަލުޔުނިވަރ

 މަޞްލަޙަތަށްޓީތަކުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ މުވަްއޒަފުންނާއި މުިޅ ކަންތައްތަުކގެ ޔުިނވަރސިދިއުމަކީ ހިމެނިގެން

 ސް. ބަލާއިރުަގއި ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ފާހަަގޮކށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އުމީ ޔުނިވަސިީޓގެ ގާނޫނު( ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤަ) 2011/3އާދެ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު ވެސް ާތީއދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މީަގއި  ށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާުޙތަކަށްއަ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ސިޓީތަކަކީ ދުނިޭޔގެ ެއއްވެްސ ޔުނިވަރ ގޮުތަގއި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ ވެސް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ތުގައި މި ގޮތަށް މިއަުދ ޙަޤީޤަނޫން.  ތަނެއްަގއި ެއއްެވސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ބާރު ޭއގެތެރޭަގއި ިހމެނިފައިވާ ތަންތަނެއް

މި  މެންބަރުން ގޮތަށް ބާރު އެބަ ެދވޭ. ވަރަށް ގިނަަޑށް އެއަޅުަގނޑުމެނަށް މި ގެެނވޭ ބަދަލުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީވަނީ ބޯޑަށް ޢަ އަދި މި ސަރުކާރު ނޫން އެހެން  ،އްޔަންކުެރވޭ ޮގތަށް. އެހެން އޮތުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ސަރުކާރެއް އަަޔސް ކޮންެމެވސް ވަެރއްެގ ނުފޫޒުތަެކއް އޭަގއި ހުންނާނެކަން. އޭެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

ކިަޔވާ ދަިރވަުރންނަށް. އެހެންވީމާ، މިހިރަ  ަތކެއް ކުރިމަތިވާނީތުކުރުންގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ދަތިތަކަކާއި ތަފާ
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ނުޑ ަގބޫލުކުރަ ނޑުމެްނގެ ކަންތައްތަކަަކކީ އަުޅގަ ނީ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ފަހަރަށް ބާރުގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން އެބަ  ބައެއް މެންބަރުން އެ ވިދާޅުީވ، މި ބާރު ލިބުނީމާ، ބާރު ލިބުނީމަ ވަރަށް ގިނަ

ހިފޭ. އެ ތަން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެނޭ. ހަމަ ެއގޮަތށް މީގެތެރެއިން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންތައް 

ނޑުމެންނަކަްށ  ނޑުމެން އެކަީށގެންނުވާ ބާރުތައް ދޭންނުޖެހޭ ސަބަބަކީ. އަުޅގަ ފެނިގެންގޮްއސާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ އެނގޭނީ އަެނކާ އިތު ބާރެއް އެހާ ބޮޑަކަށް ެއއްވެސް މީހެްއގެ މައްަޗކަްށ ނެތް. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  ނޑުމެން ވިްސނަންޖެހެނީ. އަޅުގަ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތް. ެއހެންވީމާ، އެ ބާވަުތގެ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ށް ސިޔާސީކުރުމަކީ އެއީ މުޅި ޤައުމަށް ވެސް ހަމަ ދިމާވެދާނެ ދެރަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެހާ ބޮޑަ

ކަމަކަށް ވާނޭ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކިަޔވާ ދަރިވަރުްނނަށް ތަފާތުކުރުންތަކެއް އަިއސްދާނެތީވެ، އެކަުމގެ ބިރު 

ނޑު އެކަމަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާޙުކުެރވޭ މި  ގާނޫނުަގއި އެބަހުރި ރަނގަުޅ އޮތީތީވެ އަުޅގަ

 ކަންތައްތަެކއް ހުށަހެޅިފަ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 ރިފާޢަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން މި ބަހުސްކުރަމުންގެންދާ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރުގައި 

ނޑުމެްނ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާ ެޙއް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިީއ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިްއމު ބަދަލެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބަެއއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ، ިމ  ގެނައުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުެމން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި  އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ޔުިނަވރސިޓީގެ ަކއުންސިލް ސިޔާީސވެގެން ގޮްއސާނޭ. އަުޅގަ

ވަތަ ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ޖެހެއޭ ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން ހުރިހާ އެއްެޗއް، ޢިލްމީ ދާއިާރ ނު

އަމިއްލައަށް ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަން، އެ ބޭފުޅުންނަީކ ސިޔާސީ ކަންަތއްތަކުން ެއއްކިާބވެގެން ތިބި ބަެއްއެގ 

ގައި މަސަްއކަތްކުާރ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ހަމަ ގޮތުަގއި. ްސކޫލްތަކުގެ ޓީަޗރުންނާއި މަދަރުސާތަކުގެ ަމތީ ފަންތީ

އެގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެްކޗަރުންނާއި، ޔުިނވަރސިޓީަގިއ އިސް މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ ސިޔާސީ 

ނުފޫޒުން އަމިއްލައަށް ވެސް އެްއކިބާެވގެން އެ ބޭފުޅެއްގެ ސިޔާސީ ވިސްނުންތައް ޔުިނވަރސިޓީ ތެރޭަގއި ނުވަތަ 

ނޑުމެންގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަަރށް ރަނގަޅު ނަމޫނާ ދައްކާ  ސްކޫލް ތެރޭގައި ނުެދއްކޭެނ ގޮތްތަކެއް ހަދަން. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ެއްއވެސް  ބަޔަކަށް، ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގިއ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭބޭފުުޅން އެބަ ވާންޖެހޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ
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ގެ ސަބަބުން މި މުއައްސަސާ ސިޔާީސވެގެން ޮގއްސާނެ ކަމަކަށް. ހާލެއްގައި ގަބޫލެއް ނުކުރެޭވ މި އިޞްލާޙު

އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ގަބޫލުުކރެވެނީ މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މިއަދު ސިޔާސީވެފައި ތިބި ޔުނިވަރސިޓީގެ ިއްސ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެންިދޔަ، މިދިޔަ އަަހރުގެ ތެރޭގަ  ނޑިގެންދާނީ. އަުޅގަ އި ވެސް ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީކަން ކެ

ހަރަކާތްތަކުަގއި، ސަރުކާރުްނ ނިންމެވި ބައެއް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ ިއްސވެރިން، ަވއިސް ޗާންސެލަރ 

ލެވެލުން ބޭބޭފުޅުން ކުދިން ގޮަވިއގެން މުޒާހަރާތަކަށް ިނކުމެ، ނުވަަތ ސަރުކާރުން ިނންމެވި ނިންމެވުމާ ދެކޮޅަްށ 

ނޑުމެންނަށް ގަޫބލުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ޫނން. ހަމައެއާއެީކަގއި ބަެއްއ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަކަން. މި އީ އަުޅގަ

މަޤާމުތަކަށް ސަރުކާރުގައި ެއ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެތައް އުނދަގޫތަކާއި ދުއްތުރާަތެކއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޭނަެގ 

ތަކުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ިއއްޒަތްތެިރ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ގޮސްގެން، އޭނަގެ ިސޔާސީ ނުފޫޒު ބޮުޑވެގެން އެ މަޤާމު

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އެ ބޭބޭފުޅުން ގެނަސް ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެކަން ަޙއްލުނުެވެގން މަޤާމުތަކުން ދުރުކުރި 

ފަރާތްތައް މިއަދު ގޮސް ުޔނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗާްނސެލަރުންނަށް ތިބީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އޭތި ގަބޫލެއް 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ެވއްޖެްއާޔ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން މިހާރު މާ ބޮޑަށް އެތާަގއި އެބަ ނުކުރެ ވޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މި ތަނުގައި މިހާރު އޮތް ސިޔާސީ ކައުންސިްލ  ތިއްބެވި. އެހެްނވީމާ، މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އް އައުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން އެބަ ދެއޭ. ހަމައެއާއެީކަގއި މި ވަކިކޮްށ، އެ ތަނަށް ވަރަްށ ޤާބިލު ކައުންސިލެ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙު ލާންޖެހުނު ސަބަބަކީ، އިސްލާމިކް  އިޞްލާޙުގެ މަޤްޞަދަކަށް ައޅުގަ

ީޓގެ ބިލު ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލެއް މި ަތނުން ފަރުމާކުރެވިގެންދިޔަ ިހނދު، އެ ބިލާ އެްއގޮތަށް ެނޝަނަލް ޔުނިވަރސި

ވެސް އިޞްލާުޙވާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓއާއި ނެޝަނަލް 

ޔުނިވަރސިީޓއާ ެއއްހަމައެްއަގއި މި އޮންނަންޖެހެނީ ޤައުމީ ދެ ޔުނިވަރސިޓީ ކަމަށް ވާތީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުްނ 

ޙެއް. ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި މި އިޞްލާުޙގެ ަސބަބުން އެ ތަުނގެ ެއްއވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާ

ދަރިވަރަކަށް، ާޚއްޞަކޮށް ެއއްވެސް ދަިރވަރަކަށް އެްއެވސް ގެއްލުެމއް ނުވާނެކަުމެގ ޔަޤީންކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި 

ން ކުރަމުންގެންދާނެކަން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ މަޖިލިސް މެންބަރު

ދަރިވަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ަޓކައި އަދި މެންބަރުން، އަދި އެ ދަިރވަރުންގެ ބެލެިނވެިރންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ 

ޔަޤީންކަން އަުރވަން. އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ މި އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން މިއަދު ޔުނިވަރިސޓީގެ ތެޭރގައި އެ ގެންގުުޅްއވާ 

ބަަޔކު ައނެއް ބަޔަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫުޒން އެއްކިބާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކުރެވެންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ސިޔާސަތުތަްއ، އެއް

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެާއއެީކގަިއ ސަރުކާރުން އެ ނިންާމ  އެންމެ އެެދވޭ ގޮތެްއގަިއ ުކރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ދުކުރެިވގެން ހިންގާ ތަެނއް. ސަރުކާރުން ވަރަްށ ބޮޑެިތ ނިންމުންތައް، ޔުނިވަރސިޓީައކީ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ޚަރަ 

ހޭދަތަކެއް ކުރެިވގެން، ސަރުާކރުގެ ބިންތަކާއި ސަރުކާުރގެ އިމާރާތްތަކުަގއި ހިންގެމުންދާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ 

ވެސް ކޮންމެހެން ލާޒިމް ތަނަކަށް ސަރުކާރުން އެ ގެްނނަވާ ސިޔާސަތުަތކާ ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތީން މަަސއްކަތްކުުރމަކީ 
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ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަްށ ގަބޫލުކުރެވޭ. އެގޮތުން ަސރުކާރުގެ؛ އެއިެރްއގައި އޮންަނ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯެގ 

ތެރެއިން ހިމެނޭ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ަކންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ަޓކައި އެ ޔުިނވަރސިޓީައކުްނ 

ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ގަޫބލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮަތށް ބަލާއިރުގައި ނެޝަނަލް މަސައްކަތްކޮށް

ޔުނިވަރސިޓީން ދެވޭ ޚިދުމަްތތަކަކީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބަލައިގަންނަ، ަރއްޔިތުްނގެ ފަިއސާއިން ހޭދަކުރެިވގެން ކުރެވޭ 

ނިވި ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރެވޭ ތަނަަކށް އެބަ ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކަމަކަށް ވާހިނދު، ރައްޔިތުްނނަށް އެންމެ ފައިދާކުރުވަ

އެގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ މި އިޞްލާުޙތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް ކުިރއަށް އޮތް ާތގަިއ ެއ 

އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ދަރިވަރުންެގ  ތަނުގެ ދަރިވަރުންނާއި އެ ތަނުގެ އިކޮނޮމި ސްޓާފުންނާ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ

ބެލެނިވެރިން އުފާކުރާނެ އިްޞލާޙުތަކަކަށް ވާނެކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރު ވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު އޭުރގައި ާވހަކަ ފުރިހަމަނުވަނީސް ނިމުނީމާ އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއެރީ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއންމެ ބިރުވެރި އެްއޗަކަށް މި އޮންނަނީ މިހާރު އެންމެންގެ  ފުރިހަމަކޮށްލާނަމޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކައިން ވެސް މި އެނގެީނ، އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަުކން ވެސް އަުޅގަ

ޔާސީ މީހުންނަކީ ވަރަްށ ބިރުވެރި ަބއެކޭ. ެއއީ ވަރަްށ ނުރައްކާތެރި ަބއެކޭ. ެއއީ މި އެނގެނީ ސިޔާީސ ކަންތަާކއި ސި 

ލަތެއްގައި އެ ީމހުންނަކީ އެއްވެސް ތަނަކަށް ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުެވއްޖެ ހާކަތުރުފަންޏެއް ކަހަލަ ބައެކޭ. އެ މީހުން

ވީޭއ. ތަން ފަސާދަ ގޮސް މުޅި ކޮށްލީނުންސީކޮށްލި އަންަނނީ. ސިޔާ ލަތެްއ މިމަވާ ބަެއއް ކަުމގަިއ ެވސް ނުވާ ހާކުފޫހަ

ރިއްޔާ ހޮވަނީ ސިޔާސީ ގޮުތން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެކަމަުކ، ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑައަލަރުން ހޮވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން. މަޤާމެންބަރުން ހޮވަނީ ސިޔާސީ ޮގތުން. ކައުންސި ަޅއި ހުރިާހ މުތަކަށް މީހުން ކަ

އުޅޭ ވާހަކައަކީ އެްއވެސް  ދަންނަވާލަން މި  ގޮތުން. ކޮބައިތޯ ސިާޔސީނުވެފަ؟ ކަމެއް މި ކުރަނީ ވެސް ސިޔާސީ

ގެ އިްއޒަތްތެރި އެްއވެްސ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެބައްަލވާ، ބޮޑުސިންގާހާ ދޮގެއްހަދާފަިއ ފަރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ތް މީހަކު މަރާފައި ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ކުށެއް ކޮށްފައި ތިަމންނަ އެކަން ކުރީ ިސޔާސީ އަދި ބޮޑު ކުެށއްގެ ގޮުތގައި އޮ 

ަޙޟްރަތުަގއި  ގެهللا. ިޤޔާމަތް ދުވަހުގަިއ ގޮުތން ތިމަންނަ ކުރި ކަމަކޭ. ައސްލެއް ނޫނޭ އެއީގޮތުންނޭ. ެއއީ ިސޔާސީ 
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އްޗަކަށް ހެދުމަށް ޓަަކއި މުޅިން ދޭ ަތއްތަކާދީނާއި ސިޔާސީ ކަން ކަށް؟ އިސްލާންއެ ޖަވާބު ެދވިދާނެބާ އެްއވެްސ މީހަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ދީނީ ބަަޔކު މިާތ ތެރޭގަިއ ަވކާލާތުކުރާކަމީ ަވރަށް ހައިރާންވާ ކަެމއް. މި  މިތާ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ޑުމެންގެ ސިޔާސީ މީހުން މި ތަނަށް ަވދެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިހެންމިހެން ވާނެއޭ. ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ައޅުަގނ

ނޑުމެންނަކަށް ސިޔާީސ ކަންތަކާއި އިސްލާން ދީނާ ޤައުމަކަށް ވާހިނދު، އަޅުގަ ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމުގެ

ނުޑމެންނަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ހުއްދަކޮށްފައެއް ނުވޭ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ަވތްއެްއކޮށެއް  ކެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ހަދާކަށެއް، ޒިނޭކުާރކަށެއް، މަސްުތވާެއއްޗެހި ބޭނުންކުރާކަށެްއ.  ރާކަށެއް، ދޮެގއްސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް މީހަކު މަ

 .ވެސް ޖަރީާމތަކަށް އަރަިއގަންނާކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ދީނީ ގޮތުން ހުއްދައެއް ކޮށްފަެއއް ނުވޭއަދިވެސް އެނޫން

ެވއްޖެއްޔާ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ އެހެންކަމަކަެށއް.  ސިޔާސީ ގޮތުން މިކަން ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ބަރީޢަވެގެންދާނެ

ނޑުމެްނގެ ދީނީ މީހުން، ނޫންތޯ ވާނީކީ ސިޔާސީ މީހުންނަށްތާ ވާނީ. ދީނީ މީހުންނަކަށް ނޫނެއް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފަތުވާދެއްވަމުްނގެންދަވާ ަނސޭހައިޚުން، އަޅު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނީ ޝަ  ަބ ތްތެރިވާ ބޭފުޅުން އެގަ

ންމެ މީހަީކ ވެްސ ހަމަހަމަ މީހެއްކަން. ސިޔާީސ މީހުން ެއއީ ަޙޤީޤަތުގައި ވެްސ ކޮ ،ވިދާޅުވާންޖެހޭ ިސޔާސީ ބޭފުުޅން

ން ވެސް ުހއްދަެއއް ނުދޭ، ފުރުޞަތެއް ނުދޭ މިގޮަތަކށެއް ކަންކަްނ ކުރާކަެށއް. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުައސާސީ 

ވެްސ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މި ފަދަ ޤައުީމ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ާބއްާވކަށެްއ އެްއގޮތަކަށް 

ނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައިގެ އަތްމަްއޗަށް މިގޮަތށް އަންނަޔުނިވަރސިީޓގެ ބިެލއް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ިމ  ައއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ،ފަހަރަކުމެ އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަިއ ކޮންމެ  މެން ވޯޓަކަށް އެދޭ ކޮންމެ އަޅުގަ

 ރަނަގޅު ގޮެތއް ނޫން. ކޮންމެ...ލާފައި އެއަށް އިިދކޮޅަށް ހިފީމާ އަދި އެއީ  ފަހަރަކުމެ އެއަށް ރަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެއް ގަޑިއިުރގެ ފުރުޞަ 1އެކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޖެހުމާ 12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަޑިން 

 ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ޖަހާއިރު ފަށާއިރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅިއްޔާ  1އަރުވަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

 ގަޑިއިުރެގ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 1ހިސާބުން  އަރުވާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަަވން. މި

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:00ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ވަނަ  79ދެވަނަ ދަންަފޅީގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަްށގެންދަން ކަމަށް. ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  .عليكم المالس  

ގައި ޭބއްވުުނ، ރަްއޔިތުންެގ  2015ޖޫން  30ގެންދަވާ ބިލެއް އިޢުލާނުކުރުން.  މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ައނބުރާ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިާވ  10ވަނަ ދަުއރުގެ 2ވަނަ އަހަރުގެ  2015މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ 

 2008/11ގާޫނނު ނަންބަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ގައި  2015ޖުލައި  8)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވި ަކމަށް، 

ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތަށް އަންަގވާފަިއ ވާީތ ެއ ބިލު އަނބުރާ ގެންދަަވިއފި ކަމުަގއި އިޢުލާންކުރަން. 

 2011/3ގާނޫނު ނަންބަރު ، 8.1ނޑާލިިއރު ކުރިއަށް ބަހުސްގެންެދވެމުންދިޔައީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުަގނޑުމެން މެދުކަ

ނުޑ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީގެ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް. މިހާރު އަޅުގަ

ވަން އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވަަޑއިގަްނނަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤައުމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ިބލަށް އިޞްލާޙުގެެނވޭއިރު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފުންކޮށް ޝުކުރިއްާޔ 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ފުާޅ ދާއިރާެއއްަގއި ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. 

ްނވާނީ އެ ގާނޫނެްއގެ ޛަރީާޢިއން ވަކި މަޤްޞަދުތަެކްއ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ގާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރަ

ނޑަށް މި ގަބޫލު  ހާސިލުކުރުމަށް. ޔުނިވަރސިީޓ ބިލަށް ބަދަލުގެނެވޭއިރު ހާިސލުކުރަންޖެހޭ މަޤްޞަދެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

އި އޮތުމާިއ މި ކުރެވެނީ، ޔުނިވަރސިީޓ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިާބވެފަ

ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ރާއްޖޭގެ ކިަޔވާ ކުދީންނަށް ެއ ޔުނިވަރސިޓީން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވގެންދިއުމާ، އަދި 

ހަމައެހެންމެ، އެ ޔުނިވަރސިީޓ ހިންގުމުގައި އިތުބާރު ހުރި، އަދި ނަން މަޝްހޫރު، އަދި ދުނިޔޭގެ މީހުން ގަބޫލުކުާރ 

ރާ ތަނަކަށް އެ ތަން ހެދުން. އަބަދުވެސް ޤައުމުން ލިބެން ތިބި އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުެގ ފެންވަރުގެ ސަނަދުތައް ދޫކު

ނޑުމެން ހަދަން އެަބ ޖެހޭ. އެ ތަނަކީ އިތުބާރުހުރި  މުދަރިއްސުން ލިބޭނެ ތަނަކީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުތަކަކާ ގޮތެްއގަިއ، ހަރުދަނާ ގޮތެްއަގއި ހިނގާ ތަނެއް ކަމުގައި ައޅުގަ

މެދު ބަހުސްކުރެވޭއިުރ، މި އޮތް ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަމަށް ިވޔަސް ވެސް، 

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރޭވ. އަޅުަގނޑުމެން ގެ ތެރޭަގިއ ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަރުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  އޮންނަ ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަުމގެ ނުފޫޒުން ނުވަތަ އެ ޖަުޒބާތުގައި ޖެހިގެން އަުޅގަ

ޔުނިވަރސިީޓގެ ހިންގުން ިކލަނބުވާނެ ގޮތަކަށް އެްއވެްސ ފިޔަވަެޅއް ައޅަިއގެންނުވާނެ. އެީއ، ކޮންމެ ސިާޔީސ 
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ިވޔަސް، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތވާ ބަަޔކު ކަުމގައި ިވޔަސް، ފިކުރެއްެގ ބަޔަުކ މިތާ ތިބިކަމުގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޤުޞަދަކަްށ ވާންވާނީ ވީހާެވސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ޔުިނވަރސިޓީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި 

އި އެ ތަނުން ދޫކުރާ ސަނަދަކީ ތަޢުލީމީ ދިނުން ފުޅާކުރުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ކިަޔވާކުދީންނަްށ އެކަށޭނެ ފުރުޞަތު ދިނުމާ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި އެ ތަނަށް  އިތުބާރުހުރި ސަނަދަކަށް ާވނެ ގޮތަކަށް މަގުފަިހވެފަިއ އޮތުން. އަުޅގަ

މުދަރިއްސުންނާއި އިދާީރ މުަވއްޒަފުންނާއި ޗާންސިލަރުން ަފދަ ބޭފުޅުން ލުމުގައި ވެްސ މިދެންނެވި ފިކުރުގެ މަތީން 

ނޑު މިތާަގއި މި ވާހަކަ ކަންތައްތައް ކުރެ  ވޭނެ ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ކަންކަން އިންިތޒާމުވެފައި އޮންނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ޚިާޔލު އޮތް ގޮތަކަށް ނޫންކަން.  ދައްކާއިރު ވެސް، އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ ކޮންމެހެން މިތާގައި ނިމިގެންދާނީ އަޅުގަ

ނުޑ ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ގޮަތކަށް ކަންކަން ނިމިގެންދާނީ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާ އިލްތިމާސަކީ، މިދެންނެވި ގޮތަށް ފިކުރު ބަހައްޓަވަިއގެން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ކަމަށް ވިޔަސް އަދި 

ންނަށް ޚިދުމަްތ އިސްލާމިކް ޔުިނވަރސިޓީ ކަމަށް ވިޔަްސ، އަދި ާރއްޖޭަގއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަްސ، ރައްޔިތު

ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ތަނެްއގެ ކަންތައްތަްއ އިންތިޒާުމކުރެެވންވާނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޭއގެ އެންމެ މަންފާހުރި ގޮތަކަށް. 

އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ަލބަޔާއި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް. މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއިގެން މެންބަރުން 

ނިންމަވާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރން. އަޅުަގނޑު ވެސް ކަްނބޮޑުވާ ކަްނކަން އެބަހުރި.  ކަންތައްތައް

ކުންނަ ރަނަގޅު ނަތީޖާ ވެސް ހުރެދާނެ. އެއިން ނި ، ނަމަ އެހެންނަމަވެސް، ރަނގަޅަށް ެހޔޮ ނިޔަުތގައި ކަމެއް ކޮށްފި

ނޑު ހެން ވާނެވެނިއެއީ މި  ،ފަހަރެއްގައި ިމވެނި ގޮަތކަށް މިވެނި ކަމެއް އޮތީމާ ނޑު ަދންނަވަނީކީ ނޫން. އަުޅގަ ކޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޔުިނވަރިސޓީގެ އިސްވެރިން ާލއިރުަގއި ވެސް ލާންވާނީ ަރއްޓެހިމީހާ،  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ  ދަންނަވަން މި އަުޅގަ

ންގުންތެރި މީސްމީހުން ހުރި، އެްނމެ ހި. އެންމެ އިތުބާރުބިލުހާއެއް ނޫން. އެކަމަކަށް އެންމެ ޤާގާތްމީހާ ނުވަތަ ދަންނަމީ

ވާނީ. ން ވާނީ. ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާުޙގެންނަންލެވޭނެ ގޮަތކަށޭ އަުޅަގނޑުމެން ކަންކަން ރާވަްނވާނީ. ކަްނަކން ނިންމަ

 ޝުކުިރއްާޔ.ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހާރު އަޅުގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ން ފަހު ނޑުމެއަުޅގަ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޭފުޅަކު ހަނދާންކޮށްދެއްަވއިފި މީ ރަމަޟާން މަސްކަން.ޝުކުރި

ނޑުނމެން ގަސްތުކުރަނީ ދެން މިއަދަށް ފަހުގައި  މިއި އަޅާފަދިހައަށް  ައޅުަގނުޑ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ބަެއއް ބޭފުޅުން ކޯފާވެދާނެތީެވ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ  ،ވާހަކަދެްއކުން މަދުކޮށްލުމަށް ރަމަޟާން މަހުގައި

ދެއްކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ، ނައުމަށް މަސައްކަްތުކރާއިރުަގއިގެޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު

ތަން ހިްނގުން  މި ބަަދލުތަކަކީ އެ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފު ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅަށް ާތއީދުކުރެޭވ. މި އިޞްލާހަކީ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އީ ރަނަގޅު ަކމެއް. އިޔާ އެވެއްޖެއް  ހަރުދަނާކުރުމާއި ރަނގަޅުކުރުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް

ނޑުމެން އަތް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސިާޔސީ ގޮތުން ނުކުޅޭ ކަންކަން ހުންނާނެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ނުލާ ތަންތަން އަޅުގަ

ލެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޤައުމީ ގޮތުން ބަލާއިރުަގއި. އެހެންވީމަ، އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން މިތަނަށް މި އަންނަނީ ރަނގަޅު ބަދަ

ނޑުމެން ވެސް ތަރުހީބުދޭ ކަމެއް.  ކަމަށް ވާނަމަ، އެދެވޭ ރަނގަޅު ކުރިއެރުންަތކެއް ކަމަްށ ވާނަމަ، އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަކި މީހަަކށް، ވަކި ފަރުދަކަށް ޓާގެޓުކޮށްގެން ގާނޫނުތަކަށް، ަގވާއިދުތަކަށް ބަދަލުގެަނއުމަކީ 

މެއްހެނެއް. އާދެ! އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ، ގާނޫނާއި ގަާވއިދަީކ އަޅުަގނޑަށް ހިެޔއް ނުވޭ އެއީ ރަނަގޅު ކަ

އެންމެންނަށް، ޤައުމަށް. މިޮގތަށް ވިސްނަިއގެން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި. ހަމަ މީހެއްގެ ފިކުރު ހުންނަ ގޮތެްއ 

ގާ ގޮތަށް ބަލާފައި، ބަލާފައި، ނުވަތަ މީހެއްގެ ިސފަ ހުންނަ ގޮތަށް ބަލާފައި، ނޫނިއްޔާ ބައެއް ފަހަރު މީހުން ހިނ

މިގޮތަށް ގާނޫނުތަްއ ބަދަލުކުުރމަކީ ެއއީކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މި ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ މީހަކީ 

ނޑުމެން މިހެން ބުނާއިރުގަިއ މިތަނުން ވެސް މިކަމަްށ  ވެސް އެކި ާފޑުެގ، ެއކި ފިުކރުގައި ތިޭބ މީހުން. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ބަދަލެްއ ގެނެއްސީމު. އާދެ! ވަރަށް  ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ދާދި ފަހުން އަޅުގަ

އަވަްސައވަހަށް ބައެއް ބަދަުލތައް އެބަ އާދޭ. ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ އެންމެ ކަމަކަށް ޓާެގޓުކޮށް ބަދަލު މި ގެނެވެނީ. 

ނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި މިތާގައި މި ތިއްބެވި ޤާބިުލ އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އެ

ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ގާނޫާނއި ަގާވއިދުތަކަީކ ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހުގައި ަޤއުމުެގ 

ކައި ހަދާ އެްއޗެއް. ފައިދާޔާއި ލާަބއަށް އަދި ކުިރމަގަށް ޓަކަިއ، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި ބޭނުންުކރުމަށް ޓަ

ވަކި ކަމެއް ޖެހުނީމާ ވަކި މީހެއްގެ މޫނަން ބަލާފައި، ވަިކ ކަމަކަށް މީހުން ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ޭއގެްނ 

ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހާިސލުވަމަކުންނުދާނެ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ގަާވއިދަށް ގެަނއި 

ލަށް މި ދެންނެވިހެން ފަހު ދިހަ ކަމަށް ވާތީ ނުދިއުން ކަންނޭނގެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ވާނީ. އިޞްލާޙު. ޭއގެ ތަފުސީ

ނޑު މި ދެންނެވީ، ިމގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލެއް ގެންނަ ަކމަށް ވަންޏާ ެއއީކީ ރަނގަުޅ  އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ  ކަމެއް ނޫނޭ. ދެން މިއަދު ާގނޫނާއި ަގވާއިުދގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ކިޔަމު ެދްއތޯ ވަރަށް ގިނައިން މިާތގައި  ޖެހޭ ގާނޫނާއި ގަާވއިދު ެއްއަޗކަށް މި ވަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ައޅުގަ

ނޑުމެން ވެ ނޑުމެންގެ ނޫސްތަކުަގއި ވެސް އަުޅގަ ސާސީއޭ. ނޫނުއަޤާޤާނޫނުއަސާީސއޭ. ފެހި ސް ކިޔަްނ، މީ ައޅުގަ

އެކަމަކު ބައްަލވާ! ކަރުދާސްތަކެކޭ މީ. ކަރުދާސްތަކެއްަގއި ހުރި ދެލިތަކެއް މީ. މީތި އަމިއްލައަށް ައއިސް ޙައްޤުތަެކްއ 

ނޑުމެންނަށް އޭ، މި އޮތީ މި ާދއިރާގެ ަރްއޔިތުންގެ ަޙއްޤޭ، މި އޮތީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޙައްޭޤ  ހޯދައިދީ، އަުޅގަ
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ޅޭތޯ؟ ޫނން. މި ހަމަ ކަރުދާސްތަކެއް އިނގޭތޯ. މިައކުން ކޮންދޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ކިޔަިއގެން މި އެަބއު

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުން؛ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކިޔަްނވީ މީގެންނޭ ޙައްޤުތައް ލިބުނީ. 

 2008މޫސާމަނިކު ރަނގަޅަްށ ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ،  އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ވަނަ އަހަުރގެ ކުރިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މުޒާހަާރކުރުމުގެ ޙައްޤު ހޯަދއިފި، ޫނސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަުމގެ 

ވެސް އެ  ޙައްޤު ހޯދައިފި. އެއީ ކިހިނެއް؟ ރައްޔިތުން ޙައްޤުތައް ހޯދައިގަތީ، ލިބިގަތީ. ލިބިގަީތމާ ސަރުކާރުން

ނުޑ މިހެން މި  ޙައްޤުތައް ދޭންޖެހުނީ. މި ާޤނޫނުއަސާސީން ކޮށްދިން ކަމެއް އެ ކަްނކަން ކަަށވަރުކޮށްިދނުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން، ތި އެންމެ ބޭފުޅުން، ރައްޔިތުން ގާނޫނުތަކާއި އެ ގާނޫނުތަުކގަިއާވ  ދަންނަވަނީ، ރައްޔިތުން، ައޅުގަ

އްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކަށް ޣާފިލުވެއްޖެ ނަމަ، އެއަށް އަަޅއިނުލައިފި ނަމަ، ކަންތައްތަާކއި އަދި ގާނޫނުތަުކން ރަ

އެއަށް ދެނަހުރި ކަމަކަށް ނުހަދައިފި ނަމަ، އެއަކުްނ ކުރާނެ ލާބައެއް ނޯންނާނެ. މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް 

ގެ ަބއެއް މާއްދާތަްއ. އުތުރުކޮެރއާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން އުތުުރ ކޮރެއާގެ ޤާނޫނުއަާސސީ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ތި ބޭފުޅުންނަށް. ތައާރަފަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. ދެ ކޮރެއާެއއް ޮއވޭ. އެއް ކޮެރއާައކީ ރިޕަބްލިކު 

އޮފް ކޮެރއާ. ކޮެރާއގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ. އެީއ ދެކުނު ކޮެރއާ. އުތުރު ކޮެރއާައކީ ކޮެރއާެގ ރަްއޔިތުންގެ މިިނވަްނ 

ވަނަ މާއްދާ ައޅުަގނުޑ  67ޖުމްހޫރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ޑިމޮްކރެޓިކް ޖުމްހޫރިއްޔާ. އެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަބއެއް މާއްދާ. 

ދަންނަވައިލާނަން. ރަްއޔިތުން އެްއވެުއޅުމާއި، މުޒާހަރާކުރުމާިއ، ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމާއި، ޫނސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަާމއި، 

ކަށަވަުރކޮށްދޭންވާެނއެެވ ދައުލަތުން. އުތުރު ކޮރެާއަގއި ައޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ.  ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަްނކަން

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިެޔވިފައި މި އޮތީ. މީ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާ އެކު ޑިޮމކްރެޓިކް ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގޭ ފަދަ، 

ވަނަ މާއްާދގެ ދެވަނަ  64. ށަވަރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގޭ ފަދަ މާޙައުލެއް ދަުއލަތުން ކަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެތާެގ ޤާގެ ޑިމޮކްރެޓި ވަނަ މާއްދާ؛ އުތުރުކޮރެއާ  75ޕެރެގެރާފް.  ވަނަ  75 .ނޫނުއަސާސީކް ައޅުގަ

ފަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންަކމާ އެކު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، އުޅުމާއި ދަތުރުކޮންމެ ތަނެއްގައި ރަށްވެހިގެން ދިރި ،މާއްދާ

ެއކަމަކު އަުޅަގނުޑ  ކުރެވިފަ.ނޫނުއަސާސީަގއި ކަށަވަރު މިިހރީ ޤާ އިނގޭތޯ. މިނިވަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވޭތޯ؟ ލިބިގެްނވަނީ ކޮރެއާ  އުޅޭ ވާހަަކއަކީ މި ޙައްޤުަތއް އުތުރު  ދަންނަވަން މި

ަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް، ައޅުަގނޑުމެން ައޅު އީބަަޔކަށްތޯ. އެ ތަްއ ދައްކަނީ ކޮންއެ ވާަހކަކިހާވަރަކަށްތޯ؟ 

ނޑަށް ހީވާ ޖެހޭއެންމެނަން ޚިޔާލުކޮށްލަން ނޑުމެން ެވސް ޚިޔާލުކުރަންޖެހޭ. އެއީ  ކަމެއް މިއަދު އަުޅގަ ގޮތުން. އަުޅގަ

 ވަިކ ހިސާބަކުން މީހުން .ނުކުރަންޏާ އެ ިނގުިޅގެންދާނެތްއްޓަން މަަސްއކައެ ދަމަހަ ޙައްޤުތަކަށާިއ ގާނޫނުތަކަށް ަބލައި،

ގެ ންނާނެ މި މަޖިލީހުން މި މަޖިލީހުހުމާބޮޑަށް ޚިޔާލުނުކުރާ ކަމަަކށް ވެގެންދާނެ. ައޅުަގނޑުެމން، ހަނދާން

ލާޙެއް ގެނަީއ ނުވަތަ މީގެ ދުވަސްކޮޅެްއ ކުރިން އިޞް ،ކަމަކަށް މިދިޔަ އަހަރު މަލުކުރާމި މަޖިލީހުން ޢަ  ،ގަާވއިދަކަށް 

ިއ ދިަޔ ވަޒީރުްނގެ މަްއޗަށް ަނގާ އިުތބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ސިއްރު ވޯޓަކަށް ހަދާނީޭއ. ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދުވެފަ
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ނަޑއެޅީ މިތާ ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންނޭ .މް ކޯޓަށްސުޕްރީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަާކއި  ނގެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ނޫނުއަސާީސަގއި އޮތީ ޤާ ތި !ލޭ. މިހާރު ބައްލަވާބާތި، ޚިލާފޭ ށް ކަންަކން ކުރުމުގެ އުސޫލާފާޅުކޮ ،ހަމަހަމަކޮށް

ނަޑއެިޅގެން މި  އިތުބާރު  .ކުރުމުގެ ވާހަކަ. އިމްޕީޗުކުރުުމގެ ވާހަކަބުނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ވަކި ކަ

ނަޑއެިޅގެން ވަކި ކުްށތަކެ ެއކަން  ،ެއކަން ހުށަހަޅައި  ،ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް  އް ކުރިނެތްކަމުގެ ވޯޓުެގ ވާަހކަެއއް ނޫން. ކަ

ނޑުމެން  ވާހަކަދައްަކިއެގން ސާބިތުކުރުމުގެ ވާހަކަ ،ަތއް ބާއްަވއިގެން ސާބިތުކޮށްގެން ހިޔަރިން ޮއންނަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

 ުކރާ އުސޫލުން ދެ ގަިޑއިުރގެ އެްއ ަވކިސިޔާސީ އެޕޮއިންޓީ ، މި ބަދަލުކޮށްލީ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯަޓކަށް އިހަށްދުވަހަކު

 ހިތަށް  ކު ކޯޓަށް ދާ ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކާނޫންތޯ. ކޯޓަށް ދާން އެްއވެސް މީހަ ބަހުސެއް ކޮށްފައި ވަކިކޮށްލާ ގޮތަށް.

ނޑު މި ދެންނެވީ ޙައްޤުތަކަށް، ނޫންތޯ. ބަލައިނުގަތަސް ދާން އެންމެ ރަނގަުޅ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާނެވެސް ނާރާ  އަުޅގަ

ކަމަށް  ނުވާކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ފާރަވެރި ޖެހޭމެން ނުިވސްނާ ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ، ަރއްޔިތުން ަދމަހައްޓަންއަޅުަގނޑު

 . ކަންކަން ދާނޭ އްޔާ މިވެއްޖެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.މަނިކަމޫސާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ގެނައުުމގެ ވާހަަކ ނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙުއުމީ ޔުރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މަތިވެރި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އިދެންމެގަ  ،ންނަވާލަން އޮތީއެކި ާރގުަގއި މިތާ ދެއްކޭީތެވ މިއަދު ވެސް ހަމަ ދަ

ނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން ،މެންބަރު އެ ޚިޔާލު ފާޅުކުެރއްވި ގޮތަށް ، އަުޅގަ

ގުރުސް ފެންމަތިވީމަ.  އީދަޔަށް ވަޅި ވަންނަ މޫސުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދައްކާ ވާހަކަަތކުަގއި އޮންނާނެ. އެކަޅުހިލަ

އުޭޅކަން. ރުސް ފެންމަތިވެގެންގެ ގު ނނުގަންނަވަނީ ކަންނޭވަަޑއި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް އެނގި

ތިަޔ ވިދާޅުވި ކަންަތއްތައް ވެްސ ، ކަމެއް ވެސް ވާނެ. އެހެންވީމާ މިހާރު މިހިރީ ގުރުސް ފެންމަތިވެފަ. މިހާރު ހުރިހާ

ނަޑކީ ވެސް މި މަޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެރި  .ނަމަވެސް މީގެ ތަންކޮޅެއް ކުީރގެ ތާރީޚަކަށް ޖެހިލާނަންވާނެ. އެހެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީކުރެިވގެންދިަޔއީ ތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުިރ މީ ގޮތަްށ މި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ހެއް. އަުޅގަ

ސުޕްރީމް ޯކޓު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާާރ ، ކޯޓު ހިރާއްޖޭެގ ހައިިދވެ ،ރސިޓީ ފިޔަަވއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަ

ކު ޭއގެ . އެކަމައް ެއއްބަިއެވގެން ެއކަން ކުރާނޭހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަ އިކުރަން ލިބުނު ފުރުޞަތުގަގުިޅގެން މަސައްކަތް 

ނޑު މީ ޤުރުގަ ބަދަލުގައި ެއކަން އޭ އެންމެ ފަހުން ، ގޮސްޓަކަްނ ވެގެން ރަން ކަތިލި ބަކައްރުބާންކުއި ެވގެންދިޔައީ އަުޅގަ
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ނޑިާޔރު ބޭރުވެގެން ނޑިޔާރާ ދެން ހުރި ފަ ގިނަ ފާޑުކިޔުންަތއް  ވަރަށް އި ުރގައޭ ދިަޔއީ.ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުއްތަމަ ފަ

ނޑު އެ ޕާީޓއަކަށް މާޑިޔާަގއި ނޑެްއ ަޓކަިއ ޤުރުބާންވަމުންދިޔަ އެމް.ޑީ.ީޕން ވެސް ހަމަ ބުޅާ ވެސް ިވ. އަދި ައޅުގަ ގަ

ނޑު ވެސް ެއއްލައިެލވިގެންދިޔައެ ނެރެ ކަމެކޭ އެ  މުޅިން ޚިލާފު  ކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އުސޫުލތަކާ. ިޑމޮއްލާލިހެން އަޅުގަ

 ،ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ެއކަމަކު މިއަދު އެމް.ީޑ.ޕީ ވެސް ގެން ކުެރިވގެންކުރީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރެްއގެ ގޮުތަގއި ހުރެ

ކުރަނީ ހަމަ  ން ވެސް ކަން މިޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއް އަދާލަތު ޕާޓީ ވެސް އަދި ދެްނމެ އި

ރަން އޮތް ބާބު ނޫުނއަސާީސގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކިކުޗަކަްށ. ކޮބައިތޯ ޑިމޮކްަރސީއަކީ؟ އެ ވިދާޅުވީ ޤާއެަކއް

ނޑެންހެން މޮޑެގެްނ އެަކއްަޗކަށް މަސްހުނިނުގައި ނިންމާލީ ވެސް ހަމަ އެކީތަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި މުޅިން ބަދަލުކޮށް ގަ

ކޮން  .ޓަކައޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކަނީ އުމަށްކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ިވސްނަންވީ ޤަ ،އެހެްނީވމާ އެކަން ކޮށްލަިއގެން.

ން. އެކަމެއް ިސޔާސީ ގޮުތން އޮތް ފައިދާއެއް ނަގަ އިުރގަމާމެންނަށް ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭއިބަޔަކު ވެސް އުޅެނީ ތި

ބި ވެރިން ބަދަލުކުރުމުގައި ެވސް މިއަދު ހަމަ ތި ގެނެްސެގން އެތާއެހެންވީމާ، ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު

އޮންނާނީ މުޅިން ލިޔެ ިނމިފަ. އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ  ލުކުރަްނވީ ޮގތާމައާއި ޢަަދއްާކ ވާހަކަ  އިތަނުގަ އޮންނާނީ މި

އި ޒުވާން ކުދިންާނއި ޑިޮމކްރެޓިކް ވެށި ހަލާކުކުރަނީއޭ މާ  ސޯޝަލް މީޑިާޔަގޔާކަްނ ކުރީއާދަިއގެ ނިކަމެްއޗަކު އެ

ހަމަ ރަނގަޅަްށ  ،ައޅުަގނޑު މި ދަްނނަވާލަނީ، ެއކަްއޗަކަށް ުނވާނެ. ެއހެންވީމާ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދެްއކުމަކުން އަދި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންެވއްޖެ ގޮތުްނ ދައްކަމުންދާ  ބެހޭ ޑެްނޫގއާ ގޮތުން ނުވަތަ  ބެހޭ . ޑެްނީގއާ ވެސް މިއަުދ އަުޅގަ

ގޮތުން.  ބެހޭ ސްކޫލުތަކަށް ކުދިން ގެންދިއުމާހަދއިގެން މި ދައްކަނީ  ްއޔެ ރާއްޖެ ީޓވީަގއި ޕްރޮގްރާމުވާހަކަިއަގއި އި

ައޅުަގނޑުމެްނ ސިޔާސީ މީހުން ސިޔާީސ މީހުންގެ ވާހަކަ ދަްއކާނީ.  ކަނީ ކޮންބަެއްއގެ ވާހަކަެއއްތޯ؟މި ދައް

އެްއވެސް މީޑިޔާައކަށް މިނިވަންކަެމްއ  ،ބުމަށް ރާއްޖޭގެ މީޑިާޔއަކަށްދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބޮލަށް ފޭކުގެ ކުސްކޫލުތަ

އި، ފަލަ ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ސްކޫލަކަށް ކުއްަޖކު ދާތީ ވެސް އެކަން ބޮުޑވެގެން ވެސް އެ ެވސް ބޮޑު ސުރުޚީގަ 

ގޮތުން  އިލީނިމުނީ. ތިމާމެން އަމިއްލައަށް ޢާ  ނިފުޅުވަުޑވަން އިންނެވީމަގެނައިމަ އަކުރަމު ކަމާލުއްދީން ހި ޕްރޮގްރާމު

ވަނީ. ެއއް  ގޮްތ މި ވާނެ ީނމާމިފަދަ މީހުންނަށް ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާރު ލިބު .ތިބެނީ ވަނަވަރު ކަށަވަރުުނވާ މީހުން މި

އި. ައޅުަގނުޑ ސް ެއކަހަލަ ހާލެއްގަ. މިއަދު ރާއްޖެ ޓީވީ ވެއިދިޓީވީ ެވސް މިކަހަލަ ހާލެއްގަ އިދުވަސްކޮެޅްއގަ

ކުރަން ބޭނުންވޭ. ވެްސ ރަނގަޅު ރސިޓީ ރަނގަޅުކުރަން ވެސް ބޭނުންވޭ. ާރއްޖެއަބަދުވެސް މި ދަންނަވަނީ، ޔުނިވަ

ނޑުގަ އެކަމަކު ކަށިހަފައިކާންފެށީމާ ސްކޫލުތަކުަގއި ކިަޔވާކުދިންނަށް ވެްސ ، ންނަށް ވެސްއި ތިބޭ ކުދި ދަރީމީހުންގެ ބަ

 !އުމޭއަސްތާ ޤަ، އަޅައިގެން އި ޓައީލާފަ ގެ މަޖިލީހަށް އައިްސ ހުދު ގަމީސްކިޔަްނވީ. އެކަމަކު ަރއްޔިތުންހިއެްއޗެ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި. وبركاته ورحمة هللا عليكم الم الس  و  .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުޅުގަ

 ށް.ިއސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަެނއްކާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަކީ  ޕީ.ޕީ.އެމާިއ  ވެސްއަުޅގަ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުއަްއސަސާތަކެއް އެ ބޭފުޅުންގެ އަތްމައްޗަށް ެނގުމަށް ކުެރޭވ 

ނޑަށް ހީވަނީ ބާކީ މިހާރު ތި ކޮންކަރނުކޮށް އޮތީ ދެމަފިރިއެްއގެ  ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަުތގެ ފަހު ފޭސްގެ ކަެމއް. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގެ ކިހާ ުދަވހެއްގެ ތެޭރގަިއ ެއކަންކަން ދޭތެރޭގައި އޮތް ކަންތަ  އްތަްއ އެކަނިހެން. ދެން ެއ ވެްސ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިންޓަލެްކޗުއަްލސްާއއި،  އެހެން ހަމަވެގެންދާނެ ކަމަކަްށ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާއި ރަްއޔިތުން  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކއި ފަ

ޕްރިންސިޕަލްސްތައް ދޫކޮށްލަިއ، ދައުލަެތއް ހިންގަން ަހާވލުވެ ހުރި ފަރާތަކަށް ަބއިަޢތުހިފައިގެން ައޅުަގނޑުމެން 

އްގައި ވެްސ ބޭނުންވާ ބޮޑު ސިސްޓަމެއް އެްއކޮށް ހަލާކުެވގެންދާ ތަން. ޔުނިވަރސިީޓއަކީ ދުނިޭޔެގ ހުރިހާ ތަނެ

މިނިވަންކަމާއެކު ވިސްަނއިގެްނ، ސަރުކާުރގެ ނުފޫެޒއް ެނތި، އެ ަޤއުމުގެ ކުރިއެރުަމށް ޓަކައި ދަިރވަރުންތަެކއް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އޭގެތެެރއަށް ވެސް ިސޔާީސ  ބިނާކުރުމަށް އުފެދިފައިވާ ތަނެއް. އެކަމަކު މިހާރު އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކުިރއަށް ޮއތް ތާގައި ޔުނިވަރސިޓީން ޢަަމލުކުރެވެމުންދާނީ މިއަދު މި ކުލަވަރު ވަދެގެންދާނެ ތަން. އަ  ޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއެްއގެ ކަްނކަން ާވ ގޮަތކަށްހެން. އެީއ ވަރަށް ހިތާމަ ވެްސ ހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ތި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލާނީ އަޅުަގނޑު މީަގއި މާ ގިނަ ވާހަކަެއއް ދައްާކކަށް ނެތިން. އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި މި ހިނގާ ދުވަސްތައް ިލޔެިވގެްނދާނީ ދިވެހިންގެ ބޮޑު ލަދުެގ ގޮތުަގއިހެން. މީގެތެރެއަްށ 

ނޑުމެންގެ ކުރިަމގު ހަލާުކނުކޮށްލައްވާށޭ.   .عليكم مالس الوޔުނިވަރސިޓީ ުނވައްަދވާށޭ. ައޅުގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު( ައްށ  2011/3. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑު ދަންނަވަން.  އިސްލާޙުގެަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ާތީއދުނުކުރާކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަުޅގަ
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ކުރުމުގެ އެްނމެ ވަރުގަދަ އެއް ބިންާގ. ެއ އާދެ! ޔުނިވަރސިީޓއަކީ ދުނިޭޔގެ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ެވސް އެ ޤައުމެއް ބިނާ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ  ބިންގަލުގެ މަތީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކިަޔވައި ބޮުޑވެ، އަޅުަގނޑުމެން ހަރުދަނާވެ، އަުޅގަ

ޚިދުމަތްކުރަން ނުކުންނަނީ. މިއަދު މި ޔުނިވަރސިޓީަތކުގެ ސްޓޫޑަންޓުން ހަމަ ވަރަށް ރީއްޗަށް ބަލަހައްަޓއިގެން ެއ 

ނީ، އެ ކުދިންގެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ސަރުކާުރގެ ނުފޫޒުޯފރުވައި ސަުރކާރުން ބޭނުން ޮގތަކަށް ހިންގުމަށް ގާނޫނެއް ތިބެ

ނުޑ  ހަދައި އެ ގާނޫނު ބަދަލުވެގެންދާއިރުަގއި އެ ޔުނިވަރސިީޓެގ ސްޓޫޑަންޓުން މިއަދު މަޑުމަޑުން އެ ތިބެނީ އަޅުގަ

ތޯ ނުވަތަ އެނިގގެންތޯ، މި ގާނޫނާ ެބހޭ ގޮތުން މިއަދު މީޑިާޔގަިއ ހިތަށްއަރަނީ އެއީ އެ ބޭފުުޅންނަށް ނޭނގިގެން

އެްއޗެއް ނުބުނެ. މާދަމާ މި ބިލު ފާސްވުމާ އެކީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނަވރސިޓީގެ ބާރު ސަރުކާރުގެ 

ރު ބޭނުން ގޮތަކަށް އަތްމައްޗަށް އެީކގައި ދާނެ. މިނިސްޓަރު ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުން މީހަކު ޢައްޔަންކޮށް، މިނިސްޓަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކިޔަވާކުދީްނ  ނަޑއި، ކޮށަިއ، ކުދިކުދިކޮށް، ުއކައިލާއިުރަގއި ވެސް އަުޅގަ ބޭނުން ކިޔަވާ ކުއްޖަކު ކަ

ހަމަ މަޑުމަޑުން ބަލަހައްޓައިެގން ތިބެންވީތޯ. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުެމއްަގއި މިފަދަ ޖަރީމާއެއް ހިނގަމުންދާއިުރަގިއ 

ން ބަލަހައްޓަިއގެން މަޑުމަޑުން ނުތިބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ބަދަލުތައް ގެނެސްފަިއ ކިަޔވާކުދި

ނޑުމެން މިއަދު މި ގޮވާލަނީ  ވަނީ ވެސް ހަމަ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގަިއ ކިޔަވާކުދިންނަށް. އަުޅގަ

ުރކާރަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ޮބޑު ޕްރެޝަރެއް ީދ، މި ބިލު ކިަޔވާކުދީންނަށް މި ބިލާ މެދު ވިސްނަން. ވިސްނަިއ، ސަ

މި މަޖިލީހުން ފާސްނުވާނެ ވަރުގެ ޕްރެޝަެރއް ސަުރކާަރށް ދިނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިކޔަާވކުދިން މިއަދު 

މެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންވީމާ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންވީ. ިކޔަާވކުދިން މިއަދު މަގުމައްޗަށް ނުނިކު

މި ޤައުމު އޮންނާނީ އެހެްނ ގޮތަކަށް. ކިަޔވާކުދިން ެއ ދެކޭ ތަޞަްއވަެރއް ފުރިހަމަވެގެންނުދާނެ. ައޅުަގނުޑ 

ހިތަށްއަރަނީ ކިޔަާވކުދިން މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޞައްވުރަކީ ކޮަބއިކަމެއް އަޅުަގނަޑށް އެއްގޮަތކަށްެވސް ނޭނގެ. 

ނީ ކިަޔާވކުދިން ދެކެނީބާއޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބާރެއް ސަރުކާރުގެ އަތްމައްޗަށް ޮގސް، ބޭނުން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަ

ގޮތަކަށް، ހިތަށްއެރިހާ ގޮަތކަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހެޔޮުނާވނެ މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކޮށް 

ނެ އެ ޙަްއޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަން. މި ބިލު ފާސްވުމާ އެީކގަިއ؛ މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިކަޔވާކުދީންގެ ކުރިމަގު ނިގުަޅިއގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް އެމް.ޑީ.ީޕއާ ނުވަތަ ސިޔާީސ ޕާޓީެއްއގެ ާވދަވެރިކަމަކާ ނޫން މި ކުޅެވެނީ. މި ކުެޅވެނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ންގެ ވިސްނުމާއި އެ ކުދިންގެ ފިކުާރއި ެއ ކިަޔވާ ކުދިންގެ ކުރިމަގު، އެ ކުދީންނަށް އަންނަން އޮތް އުާޖލާކަން، އެ ކުދި

ކުދިން ކުރިއަށް ދާން އޮތް މަގު މި ކޮަށއި ކުދިކުިދކޮށްލެވެނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ެއ 

ދު ކުދިން ހަމަ މަޑުމަޑުން ތިބޭނެތޯއޭ. އެ ކުދިން ހަމަ މަޑުމަުޑން ތިބެންވީތޯއޭ. އެ ކުދިން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ވެއްެޖއްޔާ އެ  މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ނަމަެވސް، ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ވާހަކަެދއްކިަޔސް، މިއަަދކީ އަުޅގަ

ކުދިން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވާހަކަދަްއކަންީވ ދުވަސް. މިއަދު ނުދައްަކއިފިްއޔާ ޭއގެ މާނައަކީ ިކޔަާވކުދިން ވެްސ 

މެން މި ދެކޭ ސަރުކާރުގެ ދަށުގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮންނަން. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުަގނޑު
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ވަންޏާ މި ޤައުމު އޮންނާނީ ަހމަ މިގޮތަށް. ކުރިއަށްދާނީ ެވސް މިގޮތަށް. ހުރިހާ ބާރުތަކެްއ ވެސް އޮންނާނީ ސަރުކާުރގެ 

ފުޅުން ތިއްބަވަންޖެހޭނީ ސަރުކާރު ބުނި އަތްދަށުަގއި. ސަރުކާރު ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރާީނ ވެސް. އެ ބޭ

ގޮތަކަށް، ބުނާ ގޮތަކަށް ހެިދގެން. ްސކޮލަރޝިޕް ެވސް ސަލާންޖެހީމަ ލިބޭނީ. އަދި އެހެން ކަންތަްއ ވެްސ ވާީނ 

ސަލާންޖެހީމަ. ނުވަތަ ސަރުާކރުން އެކަމެްއ ކޮށްދޭން ބޭނުްނވީމަ ެއ މީހުންނަށް ވާނީ. އެެހންވީމާ، ިކޔަާވކުދިން މިއަދު 

ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިހުތިޖާޖުނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ކިަޔވާކުދިންގެ ކުރިމަގު ގެއްިލގެްނދާނެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން  މި

 ގެއްލުްނވާނީ އެތާ ބޯުޑގައި ިތބި މީހުންނަކަށް ނޫން. ނުވަތަ ބޯޑުަގއި ޢައްޔަްނކުރަން ކުރިައށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އްޒަތްތެރިއި  ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ެދކުނު ހިތަދޫމެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނުޑ އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޤައުމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި ޮއތް އި ޝުކުރިއްާޔ  އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ރަްއޔިތުން ދަންނަން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ އެއަށް ާތއީދުކުރި، ތާއީދުކުރާެނ އިޞްލާޙެއް ވެސް ނޫން. ިދވެހި 

ނޑުމެން ތާއީދުނުކޮށް  މި ވާހަކަދައްާކ  ހުށަހެޅިގެންސަރުކާރުން ހަދާ މަޖިލީހަށް މި ގާނޫނުހިތްހަމަޖެހޭ  މި ދާ، އަޅުގަ

ނޑައެިޅެގން މި ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަުތތައް، މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ އުސޫލުަގއި ވެރިކަންކުރުމަށް ، ބިލުތަކަކީ ހަމަ ކަ

ޓަކައި، ފަސޭަހވުމަށް ޓަކަިއ މި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅަމުންގެންދާ ބިލުތަކެއް. މީަގިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޤައުމީ 

ނޑުމެންގެ އަންނަްނ އޮތް ޖީލުތަކަށް ތަޢުލީމު ، ޔުނިވަރސިީޓއަކީ ައޅުަގނޑުެމންގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ދިނުމަށް ޓަކައި އުފެދިފަިއ އޮތް މުއައްސަާސއެްއ. އެ މުއައްަސސާ ސިޔާީސެވގެންދިއުމަކީ ޭއގެ ނުރަްއކާ 

ގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފޯރާނެ ކަމެއް. އޭގެ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ސިޔާސީކުރުމު

ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ، އެާތ ކިޔަާވކުދިންނަށާއި އަދި ދެން ވެސް އެތާ ކުެރވޭ ރިސަރުޗތަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ކުލަ 

ނުޑމެން ހައިރާންނުވާންޖެހޭ ކަމަކީ ޒިންބާބުވޭގެ ގާނޫނުހަދާ  ޖެހިގެންދިޔުން. މީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. މީގައި އަުޅގަ

ދިޔަޔަްސ ހައިރާންާވ ބަޔަުކ ގައި ިމކަހަލަ ކަންކަން ހިނަގއިބުރުންީޑގަިއ، ކެންޏާ ، މަޖިލީހުން މިފަދަ ކަމެއް ނިންމިޔަސް

 ހުށަހަޅައިގެން މި  ޔިތުން ވެސް މިހާރަުކ މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރަށްނޫޅޭނެ ދުނިޔޭގައި. މި ާރއްޖޭގެ ރައް 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ގެންދާ ކަންތައްތަކަށް ހައިރާެނއް ނޑުމެން  ކަމުގައި؛ މި ނުވޭ ނުވޭ. އަުޅގަ ދެން ވާހަކަދަްއކަން އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބީތީ. އަދި މިތާ ތިބެވޭތީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ވާހަކަ ދަްއކަން. އެހެންވީމާ، 

ވާނެ.  ކަމެއް ނޫން. މިކަން އާ  ންނަމަވެސް މިދެންނެވިހެން މިއީދަނީ. އެހެ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދައްަކމުން މި 
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 ޓެހި ކީ ޑިމޮކްެރޓިކް އުސޫލުތަކާ ބީރައްއޮތް ސަރުކާރަ މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި މި ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ން މިހެން ނޫނުއަސާސީ ހިތްޕަވަިއގެްއވި އުސޫލުތަެކއް ނޫން. މި ފެހި ޤާކުރެސަރުކާރެއް. މި ބޭފުޅުން ގަބޫލު

އްެސއް ނޫން. މީ ފުޅުންނަށް ހަޖަމުކުރެވުނު އެްއޗެއްަސީކ މި ބޭއެްއޗެ ރިދެްއކިޔަަކސް މީގައި ހުދިއްކޮށްލާފައި ވާހަކަ

ނޫނުއަސާސީ ގެނައުމުަގއި މިއަށް ހުރަސްއެިޅ މުން، ބަޔަކު ގަދަކަމުްނ ގެނައި ޤާނޫނުއަސާީސއެއް މީ. މި ޤާގަދަކަ

ކަމަކީ މީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ވީމާ، މި ދަނީ. އެހެން ބޭފުޅުން މިއަދު މިތާ ތިއްބަވަިއގެން ބިލުތަކާ ެއއްޗެހި ހުށަހަޅަމުން މި

ކުރީަގއި ެވސް ދެންނެވިހެން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ ނޫން. މިކަން މިހެން ހިނގާނެ. އަދި ކުިރއަށް އޮތީ ވެސް 

ނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކަށް ވަޒަން ވެސް ނުކުރެވޭނެ.  ނުރައްކާތެރި ދުވަސްތަެކއް. މި ރާއްޖެ ދާން މިދާ ހިސާބު އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު  2013ަތކުަގއި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބު ހާ ނުރައްކާތެރި ހިސާބަށް މި ރާއްޖެ ދާން މި އެ

ނޑުމެންވި ވަޢުދުތަަގއި ބޭްއވުނު ރިޔާީސ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޕޯސްޓަރުރާއްޖޭ ތަކުަގއި ކުަގއި، ައޅުގަ

ކުރަންޖެހޭ. ޝަރީެއއް ކަމަުކނުދެއޭ. އިޞްލާޙު ޖޭގެ ޖުޑީއަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިްނ ރައްޔިތުންނަށް މި ާރއް 

ށޭ. މި ރާއްޖޭގައި ހުިރ ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާުޙުކރާއުޅެނީ މި  އަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަމަށް ައންނަން މި

ނޑުމެްނގެ ވާަހަކ ރައްޔިތުން އަޑުނޭހުމުގެ ން މުއައްސަސާަތއް މިނިވަންކުރާ މުއައްސަސާަތއް، މިިނވަ ށޭ. އަުޅގަ

ޖިލީހުން ހިނގާ ގޮސް، ދިަޔއީ މި ސިޔާސަތު، މިކަހަލަ ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ކަންތައްތައް މި މަވެގެން ތީޖާއަކަށްނަ

ނޑުމެންނަށް މެން ބޭނުންނުވާ ގޮތަށް މިކަންވެކުެޅ، މުޅިން އަޅުަގނޑު ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ދިޔުން. މިކަން އަޅުގަ

ވާނެކަން އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ބުނެދިނިން. އަޑުނޭހުމުގެ  މިދެންނެވިހެން، އަޅުަގނޑުެމން މިކަން މިހެން

ނޑުމެން ، ވެސް ިދޔައީއެހި. އަދި އިންތިޚާބަށް ެވގެންވީ. ައޑުއެހި ރަްއޔިތުން އަޑު  ނަތީޖާއަކަށް މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން، މި ރާއްދައްކަނީ. ދެން ގަބޫލު ތިބެ މި ވާހަކަ މިރައްޔިތުން ދެނެ ގޮތަށް  ދާ ޖެ މި ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

 !ައޅުަގނޑުމެންެގ އެްއވެްސ މިނިވަން މުައްއސަސާެއއް ނޯންނާނެ މިނިަވންކަމުގައި. ނިކަން ަބއްލަވާ ގޮއްިސއްޔާ 

 !ގެންދާ ނިންމެވުން. ނިކަން ބައްލަވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން. ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ނިންމަވަމުން އެ

ނޑުމެން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން. ނި ހިއުމަން ކަން ބައްލަާވ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް. މީގައި ކޮންތަނަކުްނތޯ، ކާކުތޯ އަުޅގަ

ފުޅުން އެ ތިއްބަވަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބަެހއް ބުނެލާނީ. ނެތޭ. މީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ގޮފިތަެކއް މިހާރު. ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ބޭބޭ

މުތަކަށް. ކިހިނެއްތޯ ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން ެއ މަޤާލްވެދުވަހަކު އިންތިޚާބުތަަކށް ވާދަކުރަްއަވއިގެން ެފއިއިހަކަށް

ކަންތައްތަކަކީ މީ  ދަންނަވަނީ މި ރައްޔިތުންނަށް ބަހެއް ބުނެދެވޭނީ. ނުބުނެދެވޭނެ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މި

ނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދިން އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާނެ ަކމަށް. މި  ކަންތައްތަްއ ހިނގާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ކަންތަ ނޑު މި ހަނދާން މިކޮށްދެނީ، މިއްތަެކއް. އަދިެވސް ައޅުގަ ކޮށްދެނީ  ކަންތަކުގައި ހަނދާން އަޅުގަ

ން ރައްޔިތު ބެއް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ނޭނގޭތީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އޮތް ހިސާކަންތައްތައް މިހެން ގޮއްސި ނަމަ، މި

ނޑުމެންގެ ރާއްެޖ ބުތަުކގައި ވޯޓުތިޚާވެސް ހުރި އިންނިކަން ވިސްނާަވޑަިއގެން ދެން ދެްއވުމުަގއި ިވސްނަވާށޭ. މީ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ނުރުހޭ ގެންދާ ހިސާބަށް ދެން ގެންދާނޭ މި ގޮތަށް  އަދިވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ނިންމުންތައް އަޅުގަ

 ...ންމައިފިއްޔާ. ދެްއވި ފުރުަޞތަށްނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފިއާވ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިސާބުން ބަހުސްގެ މެންބަރު. މި އްޒަތްތެރިއި ޝުކުރިއްޔާ  އަށް ވެސް ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްާދެގ  3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ަގާވއިދުގެ  ،ވަގުުތ ެއއްކޮށް ނިމުނީ. އެހެންކަމުން

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫުނ  ރިފާޢު هللا މެންބަރު ޢަބްދުތެރި ިއއްޒަތް  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެމަތީން  )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

ވަނަ ކިޔުްނ 3ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( އަ) 2011/3ނަންބަރު 

 އިްއވަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަތުރުކުރަނީ. ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ނެގުމަށް  9އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަށް އަުޅގަ

 ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވާެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(

މަްށ ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަން ތްުތގެ ެތރެއިން ވޯޓުގެ މަަސއްކަދުވަހު ،9.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު -9.1

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޖެހޭ. ެއީއ  ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެބަ 3ެގ ދަށުން މިއަދު ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމު 

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ  2011/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އި

ވޯޓު. ދެ އިޞްލާުޙ  3ގޮތުން ނަގަންޖެޭހ ވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( ައށް އިޞްލާޙުެގ ގެަނއުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ޔުނި

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ަވއިދެްއވުމަށް އަމީންހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެންކަމުން، ފުރަތަމަ އޮތް އިޞްލާޙު އިއް 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އްޒަތްތެިރ އި  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ، ހުށަހަޅުއްވައި ރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދު އްޒަތްތެރިއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ވަނަ  5ގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( 10 ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

 .އްޙީ ދާއިރާޞި -5ގެ ގެ )ށ(10ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  ނަންބަރު އަންނަނިވި

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ˆ¯“¦•° ‡¬€ª‰¦•° €ªƒ¨ †¦‚°†¦‰¦•° ˆ¯“¦•° ‡¬€ª‚°

ƒ¨”§•¦Œª‚° ˆ§€¦†¦‹¬‡°†¬ˆª‚°:

‡¬–¬‚°‘§ ‡¦‡¨“¦‰ª ‡¦•° ‡¦…ªŽ¦‚‘ª ‰¨ ‹¦Œªƒª†ªƒ¦‚©

. 

ˆ¯“¦•° ‡¬€ª‰¦•° €ªƒ¨ †¦‚°†¦‰¦•° ˆ¯“¦•° ‡¬€ª‚°. ˆ¯“ª ‚¬Žª‰¦•° “¦†¦‡¨ –¦€¦‚°–¬€ ƒ¦‚Ž¦„©•ª –¦‡°•¦ˆ§‹¬‡°ˆª‰¦•° ‡¨‹§ƒ© ‰’ªŽ¦‡¨ ‹¦‚°‚¦ˆ¦‚°. ( ˆ¦ŽªŒª†®…¦†¦•°Š¦€ª)

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 
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 ދެްއވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެއިމެދު ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަ  މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެނ41ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 4 ؛ބަރުންގެ އަދަދު. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެނ4ް މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އެހެންކަމުން، މި  .45ލަ؛ . ޖުމ23ު. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 45ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.  ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވުމަށް ދެން އޮތް އިޞްލާޙު
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޢަބްދު

އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާ 12މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ ުބނެވެދިޔަ ގާނޫނުގެ 

މަޤާމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ  -12އިޞްލާޙުކުރުން. މަޤާމުގެ ޮގތުން ހިމެނޭ މެންބަރުން. 

މެމްބަރުން ކައުންސިލުަގއި ހިމެނޭނެއެވެ. )ހ( ޔުިނވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ. )ށ( ޔުނިވަރސިީޓގެ ަވއިސް 

ލަރ، އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ފައިނޭްނސް. )ރ( ޑެޕިއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ. )ނ( ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެ

 ޗާންސެލަރ، ރިސަރޗް އެންްޑ އިނޮވޭޝަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ން އެދެން.ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 06    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   42     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 36. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 6. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 6މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން މި  .42. ޖުމުލަ؛ 22. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 42ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާސްެވއްޖެ. އިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިފާޢު هللا ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއިޓަށް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ެއންމެ ފަހު ވޯ

)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  2011/3ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަްށ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްާލޙާ އެކު ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ގެނައު

   ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންނާ ގޮަތކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 38. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައ16ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .54. ޖުމްލަ؛ 28. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2011/3ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާުޙ هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ، ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ޤައުމީ ޔުިނވަރސިޓީެގ ގާނޫނު( އަށް އި

 ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު މަޖިީލހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  -8.2  2009/5ސާފުކުރުމަށް. ގާނޫނު ނަންބަރު އަށް އިން 8.2އަުޅގަ

)އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި 

ޕޓް. މި ރިޕޯޓް  ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެްސ  2015ޖުލައި  6ގޮތިގެ ރި

ލާޙެއް ލިބިަފއެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަޅުއްވައިެދއްވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ނިލަންޫދ އިޞް

 އްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިޚަލީލް. هللا ބަރު ޢަބްދުތެރި މެންދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 : ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަޓަކއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރު ަދންނަވަން. ކޮމިޓީެގ ބަހުސްގެ 

ެއކިއެކި ިޚޔާލުފުޅުތަަކކީ ެވސް މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި 

ނޑު ގޮެތއްަގއި ހިމެ ވުމާ ވާ މަފްހޫފުތަކަށް ނިފައި ހުރި މަފްހޫމުތަކާ ދާދި އެއްގޮަތކަށް ިލބިފައިމި ބިލުގައި މަިއގަ

މަށް. ބިލު ފާސްކޮށް ނިންމެ ކުރުމަށްފަހުގައި ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މި އެުކގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ މެދުގައި މަްޝވަރާ

މެންބަރުންެގ  5ންގެ ތެރެއިން މެމްބަރު 7ވި ންނެކޮމިީޓއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެ، ލަބިއްޔަތުންކޮމިޓީގެ އަޣް، އެހެންކަމުން

 އަޅުަގނޑު މި ،. އެހެންކަމުންއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ފޮނުވާފައޮތީ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ ޔަތުން މި ބިލު މި ލަބިއްއަޣް
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އްވުމަާށއި ބާރުލެ ޒަތްތެރި ަރއީްސ ދެއްވާ އެއްމުަގއި ިއއްކޮމިީޓގެ ަމސައްކަތްަތއް ކުިރއށް ގެންިދއު ފުރުޞަތުގައި މި

ވެސް ޝުކުރު  ންނަށްވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ މެންބަރު އިތުރުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެްއުވމަށްއަދި އޭގެ 

ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިްނމާލަން. އިއްޒަތްތެރި މަްށ ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދަންނަވަމުދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ތަޅު ަރއީސް ްނ އަުޅގަ

 ފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަިދވެސް އެއް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިުބ ޓީެގ ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމި

ކު ޝުކުރު ދަނަނަވަން. މި އެ  ންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުމުޤައްރިރަށާއި ކޮމިޓީގެ 

ނޑައެޅިަފއިރިޕޯ ސިކުންތު.  59މިނެޓު  22 ށްސްެގ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ..ޕީ.އެމަގަޑިއިރުގެ ބަހު 1ލަ ވަނީ ޖުމު ޓަށް ކަ

 18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކު 29 މިނެޓު 14އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

. މިނެޓު 3ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް . ަވކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ ިއއްމިނެޓު 3ތު ޕާީޓއަށް ސިކުންތު. އަދާލަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު  ހުޅުވާލަނީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަ

 މަނިކަށް. ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންރި މެއިްއޒަތްތެ

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވުުނ ށް ގެނެ)ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަ 2009/5ސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓް  ޅުަގނޑުމެންގެ ތަުޅމަށްއަ ،މަޖީލީހަށް އިޞްލާޙު އިޤްތިޞާދު ކޮމިޓީން ނިންމަވައި

ކަމާ އެކު ުޝކުރު ދެްއވީީތވެ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރާއި ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިފޮނުވައި

ދިޔަ އިޞްލާަޙީކ މިގެނެވި )އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަށް 2009/5، ފަދައިން ނިގވާޑިއގަންާވނެއެދަންނަވަން. 

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގަިއ ، ޒުާވނުން ދިވެހި ވާ ންމެ އިންސައްތަ ިގނަ އަދަދަކަށްީދގެ ނިސްބަތުން އެދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާ

ންެގ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއެގ ިދވެހި ުޒވާނުއަތޮޅުަތކާިއ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްަތކުަގއި ދިރިއުޅުްއވާ  ދިރިއުޅުްއވާ އަދި

ވެރިކަމާއި ފަހަރު ދުއްވުުމގެ ޝައުޤު ުޒާވނުން އެއްގަމު ުއޅަނދުއަހަރުން މަތީގެ  18ަގއި ަޝއުުގވެރިކަމާ އެކު ، ބަޔަކު

. ޚާްއޞަކޮްށ ނެޚާއްޞަކޮްށ ރަމްޟާން މަހުގައި މާލެއިން ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ބަހުރޭ. މިކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށްފޯރި އެ

ެއ ، އޭރިއާަތއް އުފެދި އަދި ފުޅާކޮށް ނަމަވެސް ހުރި މަގުތަކުަގއި ޕާކިންހިފައިވާ މާލޭގެ ހަނިމަގުތަކާ މި ތޮއްޖެ

ޭވތުވެދިޔަ ވިއްަސކަށް އަހަުރ ، ަސއިކަލާއި އަިދ އެނޫންވެސް ވެހިކަލްތަްއ ބަހައްޓަން ދިމާވުމާ ުގޅިގެން އޭރިއާތަުކަގއި

ިދޔަ ބަެއއް ކަހަލަ ދަތިތަްއ އެީއ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ އަދި ެއކަމާ ގުިޅގެން އުފެދިގެންތަާކއި އައި ބަދަލު

 ގޮތެްއަގއި މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެެނވުނީ  ޚާއްޞަ ،ގައި ގޫތައް. މި މަްއސަލައި ދަނދަތިތަކާިއ އުހިއްސާކޮށްފަިއވާނެ 
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 ނުންގެ މާދަމާގެ އުޖާލާ ދަންމަރު،ުޒވާ ،މީދުާޚއްޞަކޮށް ޒުވާުނންގެ ުއއް، ޖުމްހޫރިއްޔާރާއްޖޭގެ އަދުގެ ަރއީސުލް

ދިވެހި ޒުވާނުންނާ  ފަހުން ދާދި މަނިކުފާނު އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީްސ، ޮއނަރަބަލް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ފުރޮޅުލީ  ޚާއްޞަކޮށް ދެ ،ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ުޒވާނުންނަށް ބައްދަލުކޮށްލި ބައްދަލުކޮށްލުމުގައި ވިދާޅުވެެދްއވި

ިއގަންނަަވއޭ.  ގިވަޑަ ނމަނިކުފާނަށް އެ ނާ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކަށް އަރާފައި ހުރިކަން އެްއގަމު ދުއްވާ ެއއްޗެީހގެ ޖޫރިމައެ

ދެްއވި. އަިދ ލަބުކޮށް ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެޅިގެން އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ލުއިެދއްވުުމގެ ވާހަަކ އެރޭ ވަރަށް މުޠުއެކަމާ ގު 

ކުރެވިފައި ހުންނަ  ވެސްޖެހިފައި ހުންނަ މައްސަލަތަކަށް  ންސްަގއިނުވަތަ ލައިސަ، ންސް ެނތިއެާއއެުކގައި ލައިސަ

އުޅަނދެއް ާޕކުކުރަްނވީ ، ގާނޫުނގައި ަބޔާންކުރާ ގޮުތންއެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނާއި  ޓްރެފިކުގެޖުރިމަނާއެއް ހުރޭ. 

ޖަހަންޖެހޭ  ޕާކުކޮށްފައި ހުރުން، ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭގައިތަނެއްގަިއ  ނޫން ތަނެއްަގއި

ނާ ނުދެއްކި ތަކަށް އަާރފައި ހުރި ޖޫރިމަ އެހެންވީމާ، މި ސްޓިކާ .ނާތަކެއް އަރާެއއް ޮއވޭ. އަދި ސްޓިާކއަށް ޖޫރިމަސްޓިކާ

އެ ުޒވާނުްނނަށާއި އެ ޢާއިލާތަކަށް ދެވޭނެ ވަަޑއިގެން ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގި  އް ހާސް ޒުވާނުން ތިބިކަންކެތިބި އެތަ

ނޑަ ލުޔެއް؛ ޅީސް ހާހާއި އަްށޑިހަ ހާހާ ސާ ތިބި ބައެއް ުޒވާނުން އެބަ ށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިފައި އޮތް ގޮުތގައި އަުޅގަ

 ކަމަށް  މިންވަރަށް ބަލާ އިއިާލގެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަ ނިސްބަތާވެސ. ޢާ ނާ ދައްކަންެޖހޭ ޒުވާނުންދޭތެރޭގައި ޖޫރިމަ

ބިކަން. އެފަަދ އިލާތަާކިއ ުޒވާނުން ތިޢާވަރަށް ަބިއވަރު  ވާނެ ވަންޏާ މިފަދަ އަދަދެްއ ދެއްުކމަކީ ނުކުޅަދާނަ ކަަމކަށް

ނުޑ ދެކެން އް ދެްއވުމަށް ތްތަކަށް ލުޔެފަރާ  . އަދި އެމަކަށް ޓަކައި ނެްނގެވި ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަެޅއް ކަމުގަިއ އަުޅގަ

އެުކ  ނެޓަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާނުގެ ުޒވާން ކެބިރައީސް ޔާމީނަށާއި އެ ަމނިކުފާ ޓަކައި މުޅި ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕު

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު މިހާ . ނަމަވެސް މިދިޔައީ މުން އަބަދުވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަ ރު ނިމިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ފާހަގަކުރެވޭ އި ޓް އައިއިުރގަގޮތަށް  ކޮމިޓީ ރިޕޯ  ނުކުތާއެއް އޮތް މުހިއްމު ވެސް އަުޅގަ

ެދްއވާނެ. ބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުއްވައި އްކޮންމެވެސް އެފަހުން ނުކުތާ އެގޮތަށް  . އެޖެހޭންންނަވާލަކަމުގައި ދަ

ގެމަނަފުށީ ޖަމީލް ޢުޘްމާން  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަކީ، ޖަމީލް ޢުޘްމާނަކީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޗީފް ވިޕް

ނޑު އަބަދުވެްސ ޝު އެ ވާތީކަތްޕުުޅ ކުިރއަށް ގެންދަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މި މަސައް ކުރު މަނިކުފާނަށް ައޅުގަ

އަދު މި މިހެން ދަންނަވާލުމުގެ ނިޔަތުގަިއ. ެއއީ މި  މި ާވހަކަ ިއސްެވގަތީހަމަ  އަުޅަގނޑުނަމަވެސް ދަންނަވަން. 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އޮތް ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގައިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ނިން ބޫލުކުރެޭވ މިފައި އަުޅގަ

)ށ( ަގއި ، ގައި ބަޔާްނކުރާ 7މާއްދާގެ  ޖެހޭ. ސަބަބަކީ މި އެބަފޮނުވާލަން  ޅުަގނޑުމެން އަނބުރާ ކޮިމޓީއަށްއަ

މީހެްއެގ  ކުރުމުގެ ުނވަތަ އެގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުާރ ފަރާތް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަާވއިދުެގ ދަށުން ޖޫރިމަނާ

ނ މުގެ އިޚްިތޔާރު މިނިސްޓްރީއަށްކުރުުއނި ން ޕޮއިންޓުލައިސަންސު ކަށް؛ ަޑއަޅާ ފަރާތަނުވަތަ މިނިސްްޓރީން ކަ

ތަކަްށ ގޮ ބޭނުން ،ނުންހާ ތާކުިމ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރިޔަސް ބޭ ، ޤީޤަތަކީ ދަންަނވާލަން ބޭނުން ނުކުތާައކީމިހާރުވެސް ޙަ

ޔާރު އޮންނާނެ. ލަިއސަންސުން ޕޮއިންޓު ވެްސ އުނިުކރުމުގެ އިޚްތިމަނާވާނެ. އަދި  ޕާކެއް ނުކުެރވޭނެ. ޕާުކކުރިަޔސް
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ން. ެއއާ ވިިދގެްނ ގެންނަ އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑުެމން މި ގާނޫނަށް މިށް ޕާކެއް ނުކުެރވޭނޭ ޚިލާފަ މާނައަކީ ަގާވއިދާ

ަގވާއިާދ  މުގެ ކުރިންމި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު، ބުނާ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި މި  ކުެރވޭ މި ބޫލު އެބަ އަޅުަގނޑަށް ގަ

 ނޫނަށްއިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮުތގައި މި ގާކޮށްފަޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ާޕކުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ

އޭ. މާނައަކީ މިއަުދ ކުރަން ފެށުމާއެކު މާފުވީާގނޫނަށް ޢަމަލު ުނވާ ފައިސާ މިޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައި

ނޑުމެންނަށް ކަމަށް ައޅުގަ  . ނަމަވެސް އޭުރގަިއ ކުަޑ އުނިކަެމއް އެބަ ުއޅޭތަނުން މާފުވީ ނިންމާހަމަ ޑުމެން އަޅުަގނ

ދެކެ ވަރަށް  އުމުޤަމެންބަރުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒާވނުންނާއި އިްއޒަތްތެރި ޕުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ  ބަރުންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންލޯބިވާ މެންބަރުންތަކެއް. ައޅުަގނޑު ފަޚުރުވެިރވަން. އަުޅގަ

ރީ ރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްފަދަ ކަންތައްތަުކގައި އެ މެންބަމިިދ ރައްޔިތުން އަ ސްނުންފުޅު ތޫނުވުމާވި

 ން ގެންނަވާ ނުކުާތެއއް މިއީ. ޚާއްޞަކޮށް ަރއީސް ޔާމީން ްއކަާވ ަޝއުޤުވެިރކަން. އެ ބޭފުޅުދަ ގުރޫޕުަގއި މި

ނޑުމެންނަށް ހަ އެއްވާ ނުުކތާފައި ދެްއވާވިދާުޅވެ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުަރްއވަފާއި މި އިޞްލާޙުެގ  ނދުމަނެތިއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަންނޑުމެންނަށް އިްޞލާޙު ފޮނުވުނު އޭރިާއގައި ައޅުގަ ، ތެރެއަށް ނުލެވި އޮތީ. މާަނައކީ މި  ައޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަައށް ގެނެސްމިއަދު  ކުރެވުނީ. ނަމަެވސް މެންބަރުން މިކަން ފާހަގަކުރަްއަވއި  މި  ދެްއވީ ީމގައިއަުޅގަ

ލައިސަްންސ  ،ރަށްނަ ނުކުތާގެ އިތުކުރުމުެގ ސަބަބުން އޮންއެއީ ާޕކު، ންއޮންނަ ޖޫރިމާނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު

އް ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ތުރުކޮށްދީގެން ނޫނީ މީގެ ފުރިހަމަކަމެވެސް އި ނާހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ވެފަިއ އޮންނަ ޖޫރިމަ

 ބަޔަކު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ރައީސް މި  ނަ ޖޫރިމަނާ. ޖޫރިމިނާއަކުންއޮން ސް ނެތި މިންސްނާންނާނޭ. ލައިސަ

ނާއިން ވަނީ ޒުވާނުން މި ޖޫރިމަޅުމި ކަމުގައި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާީމން މި ބޭނުންފު ބޭނުންފުޅުވަނީ

މި ނުކުތާ  އަދި ރިހަމަ މަފްހޫމު،ރަްއވަނީ މީގެ ފުކުމަ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަބޫލުވާނަ  ސަލާމަތްކޮށްދޭން ކަމަށް

ނޑު. އެހެންވީއިތުރުކޮށްލަން ތިމަންނާމެން އެބަ ބޭނުންވެއޭ  ކޮމިޓީން މި  ؛މައްސަލަ އެދެނީ މި މާ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ހަމަ އިޙް އަނބުރާ ކޮމިީޓ ، އަދާުކރާ ހާލުެއ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ުޝކުރު ތިރާމާއެކު ފޮނުއްވި ގޮތް އަުޅގަ

ނޑުގެ ފަހަށް  .އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން، ޮގތެއް އޮތްކަމުަގއި ވާނަމަ ނެެލވޭފޮނުވައިކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަ

ވެސް ވެސް ހަޅާނެ. ނަމަވެސް ތާއީދު  ރަސްމީކޮށް ހުށަ  މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން މި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލި

ނަށް ށް ގެންނަންޖެހޭކަން ދިެވހި އެންމެހައި ޒުވާނުންމުން، މި އިޞްލާޙު މިގޮތަކުރަކަމަށް އުއްމީދު  ލިބިގެންދާނެ

ޝަރަފު މި އުާފވެރި ުދަވހު ލިބިގަންނަމުން އަޅުަގނުޑ  ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިދިނުމުގެޕީ.ޕީ.އެމް

 ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

ޕީ.ޖީ ލީަޑރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދާދި ދެންމެއަކު އަޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑު ވަރަށް  ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އުސޫެލއްެގ މަތިން ބަލާއިރު އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުެމންގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް ައދި މި ބިލަކުން ފުރިހަމައަށް ޒުވާ ނުންނަށް މި ހޯދައިދޭން ުއޅޭ ފުރުޞަތުގެ ޙަޤީޤީ ލާބަޔާިއ މަންފާ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި މި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ، ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ެއްއގަމު  7ނުލިބޭ. އެހެން މި ދެންނެވީ މި ގާނޫނުގެ 

މަނާކޮށްފައިވާ ަފރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮުތގަިއ މާފުވެގެންާދ ހިނދު، އުޅަނދު ޕާުކކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރި

ލައިސަންސްގެ ގޮތުގެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެަތއް ޒުވާނުންނެއް އެބަ ތިބި ހަތްދިހަ ހާހުން، އަށްޑިހަ ހާހުން 

ެއ  ދީގެން ނޫނީއިފިލުވަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖޫރިމަނާވެފައި ތިބި ޒުވާނުން އެބަ ތިބި. އެ ހުރިހާ ޖޫރިމަނާތައް

ނޑުމެންނަށް ލުޒުވާނުްނގެ ސިނ ދިރިއުޅުުމގެ ކަންަތއްތައް ހުންނަ ގޮތުން ވަރަށް  ނުދެވޭނެ.ޔެްއ ހޯދައި ުކޑިތަކަށް ައޅުގަ

 ،އް ހޯދައިދީތުތަރު ފުރުޞައިތު ނަށްޒުވާނުންއެ ދަނީ.  ޒުވާނުން އުޅެމުން މިޙަޤީޤަތުގައި ނިކަމެތި ހާލުގައި 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދާ ދީެގން ނޫނީނދަގޫތައް ފިލުަވއިޒުވާނުންނަށް ހުރި މިފަދަ ދަތި އު ހަމައަކަށް  އަޅުގަ

ކެއް ގިނަ ުދވަސްތަ "ގައި އޮތީ އަރިމަތީ ސުިރޚީ ނަންބަރަށް ާދިއރުގައި މި 8ނޫނުެގ ގާެއއާެއކު ިމ ހަމަނުދެވޭނެ. އަދި 

 ސުރުޚީގެ ދަށުން ެއއްގަމު ދަުތރުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް . މި "ކޮްށފައި ހުންނަ އުޅަނދުވަންދެން މަގުމަތީަގއި ޕާކު

ނޑަައޅާ ފަ ނުވަތަ މިނިސްޓް ންޓަކައި މިނިސްޓްރީ ނަޑއަޅާފައި ރާތަކުން ޕާކުރީން ކަ  ؛ވެސް އި ވާ ތަނެްއގަކުރުމަށް ކަ

 ުދއްވާ އުޅަނދެއް  ގައިެވސް ެއއްގަމު އި ފައިވާ ތަެނއްގަ ކުރުމަށް ަކނަޑައޅާ. ޕާކުޕޮއިންޓަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީގެ

ނޑުމެއް ނެތި ބޭއްވޭނީ އެންމެ  . މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ށޭދުވަހުެގ މުއްދަތަ 7ގިނަެވގެން މެދުކެ

 ވަންދެން  ސްުދވަ ުވރެ ގިނަ ުދވަހަށް 7ވެސް އި ޒޯްނތަކުގަ ާޕކިން ހުރި  ޖެހޭ. މިއީ ުހއްދަ ދީފައި ވިސްނަން އެބަ 

ކޮމިޓީއަްށ ިމ ބޫުލުކރާ ގޮިތގައި ގައަޅުަގނުޑ ، އޮންނަނީ. އެެހންވީމާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ

ކަމާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ޓެއް. އަިދ މިލަންޖެހޭ ރިޕޯތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާރާ ިއޤްއަޅުަގނޑުމެން އަނބު

ނުޑ ވިސްނުމަށް ައއުމަީކ  ލިިބގެން ލުއިކަންގާނޫނަށް ބޭނުންވާ މި ، ބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މިއަށް ގަފަހުގަިއ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަުރ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ،އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެދޭއެދުން. އަޅުަގނޑު

 . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން
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 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރުޞަތުފު  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ޢާރިފަށް.

 

 ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ މެކެލާ ދާއި

ނޑު ދެންމެ ހުށަހެޅުނުިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ޝުކުރިއްޔާ . ހޯދީ ގެން ފުރުޞަތުދުކޮށްލަންވެށަހެޅުމަށް ތާއީހު . އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުޅުހެންވޭރު އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

 ސާމަނިކަށް. މޫމެންބަރު 

 

 މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދައްކަން މި ތެދުވީ ދަްއކަން، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ އްއަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ވާހަކައެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު ވެސް  ނޑު އަނެއްހެން މާއިޞްލާޙަލީ  ލާޙު ހުށަހަޅާފަިއާވނެ. އަދި އެއިޞްހަމަ މި ގާނޫނަށް އަޅުގަ ބޮޑު  އަުޅގަ

ޓަަކއި  ރައްޔިތުންނަްށ އާއްމު ފައިާދއަކަށްނޫން. ެއހެންނަމަވެސް  އިޞްލާެޙއްހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ކީަގއި ވަޢުދަކާ އެ 

ހުިރހާ އިްއޒަތްތެރި ތިއްެބވި  މި މަޖިލީހުގައިދުަވހު މި ތަނުން، ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  ޞްލާޙުއި އެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް. 

ދަންަނވަން.  އެކީ ޝުކުރު މަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއއްބާރުލު ދެްއވި އެ އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް މެންބަރުން 

 އެ ދިޔަ ުނވަތަ  ،ދީ ކޮމިޓީއަށްތިޞާަގއި އިޤްދުވަްސތަކެއް ވީއިރު  ނަވެ ގިއޮތްގޮތަށް އޮ އެ އިޞްލާުޙ  ،މަވެސްއެހެންނަ

ކަންކަމުގައި ގާނޫނު . އަޔަތީ ހިތާމަުކރަންނިމިގެން ލާެޙއް އެހެން އިޞް ކުއްލިައކަށް ކޮމިޓީއަކުން އެ ކަމާ ނޫޅެ

ނޑު ކުރާނެ ބޭނުްނވާތީ. ދެން މިއަުދ  ޭއގެ ރައްޔިތުން ލަީނ ހަމަށް އިޞްލާޙު މި މި ތަންތަނަމެން ހަދައިގެން އަުޅގަ

 ހުންނަ މީހެއް. ތި ބޭފުޅުން މީހެއްގެ ގޮުތގައި އެންމެ ޫނން. ހެން ޕާޓީއެްއ އޮތް މީހެއްއްނެތް. ައޅުަގނަޑކީ އަނެ  ކަމެއް

ށް ޒުވާނުންނަ އީެއވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެއް. އެ  އެހީތެިރވެދިނިއްޔާ އެކަން ވާނީ. މިކަމުގައި

ގެަނއުން. ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ރާއްޭޖގެ، ަރއްޔިތުންނަްށ ޓަކައި ނޫން ެއކަން އޮތީ. މުޅި ރާއްޖޭގެ  އެކަންޏެއް

ނމިއަދު އަޅުަގނޑު އެހެން މި ދަންނަވާލީ   އިޞްލާޙު  އެއްރިރަށް އަދި ޤައެދެން ކޮމިޓީގެ މު ޑު އަޅުގަ

ރަމަޟާން ރޯދަމަހު ތި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީެގ ކު މި ކަމަނެވޭއިރު އެ މަށް. ދެން ގެއަވަްސކޮށްލަިއގެން ގެނެސްިދނު

އި ށް ަރއީސާ އެީކގަ ހޫރިއްޔާ ެއ ވިދާުޅވި ވަޢުދުތަކަށް ަރނގަޅަކަަގިއ ރައީސުލްޖުމްތަްއ ނިންމާއިރުމަސައްކަތް
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ކުފާނަށް ކޮންމެހެން މަނި އެކޮށްަލްއވަން. ެއއީ އެކަން ގެނެްސގެން  ަބއްދަލުކުަރއްވާަފއި ލިޔުމަކުން މުލިއާޭގގައި

ރަން މި ޖެހެނީ. ކު ކޮށްގެން ގެނައިމަ މިކަހަލަ ކަންތައްއޮުޅވާލަިއގެން މިތާ ކަންތައްތައް  ވިދާޅުވި ެއްއޗަކަށް

ލީޑަރު އެއް އިޞްލާުޙ ނުލެވިއޭ ިކޔާފައި  އޮތީ މި ،ބޮޑު ގޯހެއް ވަރަށް މިހާރު  !ސަހަރޯ ނހާކުއްލިައކަށް އަ

 މާ ރަނގަޅަށް  . އެއަްށވުރެނޫން ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް  ހޭނެތޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ވެ،ފުންމައިގެން ތެދު

މި ރޯދަމަހު  ،ޟާންރަމަްއޔާ ވޭ. އެހެންެވއްޖެއޮ ރެެވން އެބަކު ކަން އޮވޭ. ރީ ގުރޫޕުގެ މެޖޯރިޓީ މިތާ އެބަޕާލިމެންޓް

އީ އެކަން ކުރާ ގޮަތކީ. އެ ގެނެްއޔާ. ާދ ބޭނުންވާ ގޮތަށްރަނގަުޅވާނެ ސީ ވުރެ މިގޮތަށް ކުުރމަށް ތައްކަންހުރިހާ 

ނޑު މިއެގޮތައަޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން އެަކން  ގާނޫނަށް  ތި ،އޮތީ ފުރުޞަތުގައި ދެން ދަންނަވާލަން ށް ކުރުން. އަުޅގަ

އަުގ  ގާނޫނުގައި އޮންނާނެށޭ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ބައްަލވާދެްއވައިލަން ލާއިރުަގއި ނިކަ އިޞްލާޙު

ނަޑއެޅުން. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން އަގު  ބަސް ދަތުރުގެމި ދަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހުޅުމާލޭގެ  ކަ

ނަޑއަޅަމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް ޖޭގެއްޔަކީ. ިދވެހިރާއްއި ނޫން އެ ކަމެއް ތަން. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ދާކަ

ފަތުރުކުރާ ދަތުރު ބާރެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، ައމިއްލައަށް ދީފަިއ އޮންނަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ،މިހާރު ނަމަ

ނޑައެޅުުމގެ ބާރު ދޫކޮށްލުމަކީ ަކނަޑއެިޅެގންރުގެ ައގު ތުާއއްމު ދަތުުރފަ ،ކުންފުނިތަކަށް އް. ލާފު ކަމެ ޚިގާނޫނާ  ކަ

ުރގެ ތެރެއަްށ ސަރުކާ ގެން ަކނަޑއެޅި ،ހުޅުމާލޭގެ ދަތުރުތަކަށް ެގނައި ައުގގެ ބަދަލު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވީމާ، އެހެން

ނޑު އެޭދ ކަމަަކށް ވާތީ ުކރުމަކީ އަޅު  ވައްަދއި ގަާވއިދުން ެއކަން ކޮްށ މި ކަމުަގިއ ޞައްޚާވާީލ. އެ ވާހަކަ ދަންނަގަ

ނޑު ވަަރށް އެދެން. ހަމަ ޕަށްގުރޫ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ، ން ވިސްނާވަަޑިއގަތުމަށްގުރޫޕު ޕީ.ޖީ އެއާއެީކގައި އަޅުގަ

ޖެއިން ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ވެހިރާއްދިބިލެއް. ވަރަށް ައވަހަށް ހުށަހަޅާނަން އަދި ވެސް އިރާދާކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑު 

ހެއްޓުމުގެ ބާރު. މިހާރު ަލކުން ހިފެެއއް އުސޫއަގުަތއް ހުމުގެ ދަތުރުަތކުގެ ނާއި ރާއްޖޭެގ އެތެރޭގެ އުދުންމީހު ދަތުރުކުރާ

އަެގްއ  ސަބަބުން އެ މީހުން ބޭނުން ގަޑިެއްއގައި ބޭނުންއޭގެ . ރލައިންތަަކށް އެކަން ދޫކޮށްލާފައެއަ މި އޮންނަނީ

ން ނުކުރެވޭ ގޮތަްށ އެކަ ރިފް އިޢުލާނުކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށްހަށް ޓެމަސްދުވަ 6މުން މި ގެންދަނީ. ކުރިއަށް ޖައްސަ

ނޑު ުއއް  ކުރާނަން. މިކަމާ ދޭތެރޭ ދެްއކުމާ ުގޅިގެން ސަރުކާރުން މީދުކުރަން އަޅުަގނޑު ިމ ވާހަކައަުޅގަ

ނޑު ކުރާެނ  މުގެ ފުރުޞަތު އެބަބިުލ ލު ޔަސް އެއަދި ުނވިސްނިވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާެނ ކަމަށް.  އޮތް. އެކަން އަުޅގަ

ނުޑގެ ބިލު ނިންމާލަދެއްވުްނ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ރަށްވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން. ވަ   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ލް ނަސީމަޞަފައި
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 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަރާގެ މެންބަރު ފައި ކާށިދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެއްގަމުދަތުރު ފަތުރުގެ ާގނޫނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ވެްސ  އަދި ެއކި އުމުރުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޞަކޮްށ ޒުވާނުންނާކުރަން. ާޚއްޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުއި

ކުރާ އްލެއް ހޯަދއިދެްއާވތީ އެީއ އަުޅަގނޑުމެން ހުިރހާ އެންމެން ވެސް އުފާޙަ އިާވ ޖޫރިމަނާގެ ކަންަތއްތަކަށް ދިމާވެފަ

ނޑު މީަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ ނޑުެމން މިއަދު މިކަމަށް ، ކަމެއް. އަުޅގަ ޙައްލްެއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންތިާޒމްތަކެއް އެބަ ހަމަޖެއްސޭތޯ. ؟ ެވގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯދިނުމަށްފަހު ދެން ކަންތައްތައް ހޯދައި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މެންނަށް އެކަީށގެްނވާ އިންތިޒާމުއަޅުަގނޑު ތަެކއް ހަމަނުޖެއްސޭ ކަމަށްވަންޏާ އަބަުދެވސް އަުޅގަ

އްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުެރވިގެންދާނީ. އަބަދުވެްސ އެ ޚިލާފަށް ކަންތައްަތްއ ކުރާ ބަ ރައްޔިތުން ވެްސވާނީ ގަާވއިދާ ހުރިހާ

ނޑުެމން މިކަމާއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މިކަހަލަ ބިލުތައް، މިކަހަލަ ިއޞްލާޙުތައް ފާ އެއްކޮްށ ޖޫރިމަނާ  ސްކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އަވަްސެވގަންނަން ެއބަ ކުރުމާފުމާ މިކަމަށް ، ދިމާވީ  ޖެހޭ ކީއްެވގެންކަން މިަކންތައްތައް އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން މިހާރު މިޙަ  ކުުރމުގެ ކަންތައްަތއް ދާ ކަމަށް ކުގޮތަށް މާޭލގެ ޕާ އޮތް އްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން. އަުޅގަ

ވެސް ގިނަ ޖެހޭނީ މާލޭގެ ތެރޭަގއި ައހަރުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުން  5ށް އޮތް އަވަންޏާ ކުރި

ނުޑ ހަމަ ޮގވާލަން އަަވސްެވގަތުަމށް އަ ެއއްކޮށްސަުރކާރުްނ މިއާ، އުެޅން. އެހެންވީމާ ގައި ހިނގާަފއިމަގު މަގު ުޅގަ

ގޮތަށް އުެޅވޭނެ ޮގތަށް އެއް  ތެއް. ރައްޔިތުންނަށް ގަާވއިދާ ކުެރވޭނެ ގޮކުޕާ ،ތަެކއް ހަމަޖައްަސންއިންތިޒާމު

އަދި  .ނގޭ މާެލއަކީ ކުޑަ ތަެނއްކަންއެ ށް އެބަނެ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަކުރަންޖެހޭ ކުރުމަކީ ެއއީ ސަުރކާުރންމަގުފަހި

ނޑުމެން  ވެސް ގެ ބްރިޖުހުޅުމާލޭ ށް. އްލެއް ލިބޭނެ ކަމަޙަތިބީ. އެއިން ެވސް  ޫބލުކޮށްގެން މިގައެބަ އަންނަކަން އަުޅގަ

ނޑު ށް އަްއލަކަޙައެކަމަކު ެއީއވެސް މުޅިން  ، އެހެންވީމާބޫލެއް ނުކުރަން މާޭލގެ ތޮއްޖެހުމަށް. ގަދިވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ މިކަމަށް އަވަްސެވގަތުމަ  ޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ކޮށް ގޮާވލަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މަަޑވެލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. މުޢާޒު

 

 އްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަަކކީ  މިއަށް  2009/5`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބޮޑު ވަޢުދުފުެޅއް. ުޒވާނުންނަށް ޓަަކއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ވަރަށް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

 ދިޔުމަކީ ުޒވާނުން މިއަދު ވެްސ ހަމަ ވަރަށްގެންވެަވޑަިއގެންނެިވ ވަޢުދެްއ. ިމ ވަޢުދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުދި
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ްނސް ނެތި ދުއްވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ލައިސަ ަހމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި މި އިބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. މީގަ

ޖޫރިމަނާތައް އަްށ ދައްކަންޖެހުނު ސްޓިކާ  ކިންއިތުރަށް ޕާ އަދި ޭއގެ ހުރި ޖޫރިމަނާތަކާއި އެކަމުެގ ސަބަބުން އަރާފައި 

ކަނި ދިޔައިުރ ހަމައެލާުޙގައި ފުރަތަމަ ހުަށހެޅިގެންމި ގާނޫނުަގއި، ިމ އިޞް، ފުކޮށްދޭ ވާހަކަ. އެެހންވީމާވެސް މާ

އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް  ވާ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރެވިަފއި މިފުކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ މާކުއެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރު ޕާ

ވެސް ިއޞްލާޙު ެއްއގޮތަށް މިއަށް އަނެއްކާ  ދާންުޒވާނުްނގެ ވި، ރައްޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމަ

ރިމަނާ ވެސް ރާތްތަކުން އެ ޖޫންސް ނެތި ދުއްވި ފަފަދައިން ލަިއސަ ގެނެސްގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި

ނޑު ހަމަ މި، ދިޔުން. އެހެންީވމާކުރެވިގެންފުމާ ގޮެތއްަގިއ  ޞަާޚއް ،ނުްނގެ ނަމުގައިފުރުޞަތުގަިއ ދިވެހި ޒުވާ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި މި ބޮޑަށް ޝުކުރު މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަރަށް

ނޑުމެން ހަމަ  ،ދެއްވާ އުއްމީދުތައް  އަުޅަގނުޑމެން ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި މަިނކުފާނު ވެަވޑަިއގަންނަވާ ޤުރުާބނީތައް އަުޅގަ

 ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ބޮޑަށް ޝުކުރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ،ނުނެތޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުންނދާންހަ

 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން އުއްމީދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ކުރި ހިސާބަށް އާދެވިއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި މިއަދަށް އަޅުގަ

ވާ ހޯމަ  2015ޖުލައި  13ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ށް ޝުކުރުބޮޑަ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 ގަިއ.  10:30ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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