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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 28ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/18އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަާކ  11:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް.  -4.1

 .1ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ދާންދޫއާއްމު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  މިޓީތަކަށް އައި ަބެއއް ބަދަލުތައް.ކޮ -4.2

ޢަލީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު މެދުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީައށް  އަޙްމަދު އަސްޢަދުގެ   މެންބަރު 
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ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ޕީ.ޕީ.އެމް ން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދިވަަޑއިގެފަޒާދު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ލިބުމުން،

ގައި އަްނގާފަ.  2015އި ޖުލަ 20ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އަސްމާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު މެދު އާއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިޢްލާންކުރަން. 

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން  ޝިޔާމްދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނައިފަރު އެ ކޮިމޓީއަށް  ގެ ބަދަލުގައިރަޝީދު

ވާއިުދެގ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެއެދިަވޑަިއގެން 

ހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީ 107

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ  2015ޖުލައި  20ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އްމު ކޮމިީޓަގިއ އާަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީއަްށ ރިފާޢުهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން  هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނަދޫ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107ަގވާއިުދެގ  ޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ 

ވަަނ  107ން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަގއި އަންގާފަ. އެެހންކަމު 2015ޖުލައި  20އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢްލާންުކރަން.

 

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހު. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ން.ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 13ހިއުމަން ރައިޓްްސ ޮކމިޝަނުގައި މިހާރު ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ެދ މެންބަރެއްެގ މަޤާމުގެ މުއްދަތު،  -5.1

ެގ ނިޔަަލށް ހަމަވާތީ އެ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުަމށް ޓަކަިއ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2015ސެޕްޓެންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 1ން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު( އަށް )ިހޔުމަ 2006/6)ގާނޫނު ނަންބަރު  2014/36

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް  5ގާނޫނު(ގެ 

 ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލއާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ.

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ެގ 13ސެޕްޓެންބަރު  2015ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ހިމެނޭ ދެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު، ހިއުމަން ރައިޓްސް 

)ގާނޫުނ  2014/36ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ އެ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަވަނ  5ލާުޙ ެގނައުމުގެ ގާނޫނު(ެގ ވަނަ އިޞ1ް)ހިޔުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުެގ ގާޫނނު( އަށް  2006/6ނަންބަރު 

ނޑަށް ފެންނަ ދެ  މާއްދާގެ )ރ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީކަލޭފާނު، ރ.  -1ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅާއި އެ ޭބފުޅުންގެ ވަަނވަރު ތިރީަގއި މި ވަނީއެެވ. 

ސ. ހިތަދޫ / ސުމަިއޝް. މީވާ، މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ، هللاއަލްފާޟިލާ ނައިވީން ޢަބްދު  -2ޅުދޫ / ހުސްނުހީނާގެ. ކަނދޮ

ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއވަިއ، މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮެތއްގެ މަީތން 

. 2015ޖުލައި  22. 1436ޝައްވާލް  6އެދެމެވެ.  މެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުންއެދެ ނިންމަވައިދެްއވުން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު -6.1

ވަަނ  2015ބޭްއވުނު،  ގައި 2015ޖުލަިއ  20ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއއްވާަފއިވަނީ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވާނީ އިަހވަންދޫ ދާއިރާެގ  14އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަ



4 

 

ގެ މު ބިލެއް ސަރުކާރުއްއާދެ! މިފަދަ މުހި `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު؛

ހިތްތަުކެގ އާދެ! ޒުވާނުންގެ  ؛ެދްއވީތީ އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއްވައިފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނު

ށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ހަމައެއާއެކު މިފަދަ ބިލެއް އަށް ވަރަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކުރެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި މުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްވުޖޫދަށް ނެރު ،ފަރުމާކޮށް

ނޑަށް މި މަޖިލީހަށް މު ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުއްހަމައެއާެއކު މިފަދަ މުހިޝުކުރު ދަންނަވަން.  ން ައޅުގަ

ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރަށް ވެސް ވަރަށް  އިހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕަށާ

މި ބިލަކީ ޒަމާނީ އަދި  ؛މަނާކުރުމުގެ ބިލުެޓރަރިޒަމް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! 

ނޑުއަބައިނަލް އަިދ  ،ކުށްވެރިކުރުާމއި އިގެ ޢަމަލުތައް މަނާކުރުމާޓެރަރިޒަމް ،މަތީން ތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެޤްވާމީ މިންގަ

ނަޑއަޅަ އަތްވުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ އިޖުރާއެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓު  އި އްމުންގެ ރަްއކާތެރިކަމާ އާ  އި،ތަކެއް ކަ

ނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ ޤާމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖު ކޮްށދިނުމުގެ ގޮތުންސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު

ނޑުތަކާ  ެގ ޓެރަރިޒަމްނޫނުއަާސސީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަަރހައިގެ ތެެރއިން ޤާަޙއްޤުތައް ިހފެހެއްޓުމަށް އެ  އިމިންގަ

ކުރުމުެގ ލްކޮންޓްރޯ ،އެ ފަރާތްަތއް މޮނިޓަރކޮށް އި،ަފރާތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ހިފަހަްއޓަޢަމަލުތައް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ިއ މި ބިލުގެ މައިަގނޑު އަސާސްަތއް ބިނާވެފަ .ޅާ ބިލެއް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްއުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ހުށަހަ

އަދި ހުއްުޓވުމަށް  ،މަނާކުރުމާއި ކުްށވެިރކުރުމާއިެޓރަރިޒަމް ގައި ެވސް ތަކުމުޖުތަމަޢު މިޤްާރޠީވަނީ އެހެން މިނިވަން ދީ

މަނާކުރެވިަފއި ވާނީ ޓެރަިރޒަމް މި ބިލުގަިއ  ،ިއވާ ގާނޫނުތަްއ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން. މިގޮތުންެލވިފައިއެކުަލވަ

ން އެންޑް ރިަޒމް ޕްރިވެންޝަޓެރަ ާއއ2000ިިރޒަމް އެކްޓު ލާތުގެ ގާނޫނުަތއް ކަމަށްވާ ޓެރަވިއިނގިރޭސި 

ތެރޭަގިއ  މާނައިގެގެ ޓެރަރިޒަމް ،ވާތީ ށްން ކަމަމަތީ އާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގ2000ެއެކްޓު  ޒް ރއިންވެސްިޓގޭޝަން މެޝަ

ނޑައެޅި އްޢަމަލުތަެގ ޓެރަރިޒަމްހިމެނޭ ގޮތަށް  ަފއި ވާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ކަމަށް ބެލެވޭ ޢަމަުލތައް ސީދާ މި ބިލުަގއި ކަ

ޢަމަލުތަކެއް ރަތްތެރި ޠޫޚުއަދި އޭގެ ޒާުތަގއި  ،އޭަގއި ނޭދެޭވ ނަތީޖާތައް ބޮޑު ،ގެ ަޢމަލުތަކަކީޓެރަރިޒަމް އަދި  .ރައީސް

ވުރެ ބޮެޑތި އަދަބުތަކެއް މި ބިލުގަިއ  އާއްމު ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ އަދަބުތަކަށް ،ވާއިރު ކަމަށް

 5 .މާއްދާެއްއެގ މައްޗަށް ހިމެނޭ ބިލެއް 64ލަ މި ބިލުގައި ޖުމު .ންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވާކަން ދައިހިމެނިފަ

ވަނަ ބާބު.  4މު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި ާފހަގަކުރެވެނީ އްލާއިރު އެންމެ މުހިއިަގނޑު ިމ ބިލަށް ބަލަައޅު .ވަނީ ބާބެއް މި

ޚާއްަޞކޮްށ  ،ލަ ގޮތެްއަގއި މިހާރު ކުށްކުރާ މީހުން މި މުޖުތަމަޢުގައިޖުމުވާ މާއްާދތަކަށް ބަލާއިރު  ވަނަ ބާުބގަިއ މި 4

ކަމެއް. މި  އެުކ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޔާން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކަގެ ޢަމަލުތައް ކުާރ ފަރާތްތައް ގިނަޓެރަރިޒަމް

ވަނަ މާއްދާެގ  29ވަނީ  ތަެކއް މިއަތްލުކުރުމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާކޮންޓްރޯ ،ވަނަ ބާބުަގއި މޮނިޓަރކޮށް 4 ގާނޫނުގެ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށްުކރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހު  ،)ހ(އަށް ބަލާއިރު ންގެ ތެރެއިން އެކަީށގެންާވ މި ގާނޫނުގައި ކަ

އާދެ! ެއއީ ހޯމް  ށް؛ކޮށްފާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރަގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިތުހުމަތެއް
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އާދެ!  ؛ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. މިނިސްަޓރަށް ފެންނަ މީހެއްގެ މައްޗަްށ މޮނިކޮމް އަމުރެއް މިނިސްޓަރު

މިފަދަ  ؛ކުރުމުެގ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ. އާދެ! މޮނިކޮމް އަމުރެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލްމޮނިޓަރ

އެަބވޭ. މި މާއްާދގެ )ހ(ަގިއ  އި )ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްފަ ޮކމް އަމުރު" ކަމަށް މި ބިލުގެ އަމުރުތަކަކަށް ކިޔާނީ "މޮނި

 އި އެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރާނީ ފުލުހުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ،ނަމަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެފި 

އަމުރެއްގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހިންގިދާނެ ކަމަށް މި މޮނިކޮމް  ،އެބަވޭ. އާދެ! )ރ(އަށް ބަލާިއރު

ޭޅގޮތުން ކޯޓު ކަމަށް ބުނެފައި ގާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާ. އާދެ، )ބ( ގައި މި ވަނީ، މި ގާނޫނުގައި މޮނިކޮމް އަމުރަކާ ގު

އެ ވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިޯކޓު ކަމަށް. އާދެ، ޖުމުލަ ގޮެތއްަގއި ބިލުގެ ހުރިހާ މާއްދާަތކަށް ބަލާއިރު ެވސް ވަރަްށ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެޭވ. އަދިވެސް އިތުރަްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބިލު   ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ބިލެއްކަން އަުޅގަ

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މި ބިލަކީ މިހާރު މި މުޖުތަމަޢަށް؛ އާދެ، އާއްމުންގެ ރަްއކާތެރިކަާމއި ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ވަރަށް 

ނުޑ ދެކެން. އާެދ، އެހެންަކމުން، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ބިލު؛ އާދެ، މި މަޖިލީހަށް  މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. އާދެ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައިވަނީ ޖުމުލަ  ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ،  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

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

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

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 ދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. ކުޅު

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލަީކ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގިނަ ބިލުތަުކގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

އިން ކުރިއަށް އެޅޭ ފިޔަަވޅަކަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބަލާއިރުަގއި ނުވަތަ ދުނިޔޭގަިއ ތެރެ

ޓެރަރިޒަމް މާނަކޮށް، އެާއ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރާ ުއސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ ަވރަށް ދުރަށް ފުންމައިގަނެޭވ 

. ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މިއީ އިޞްލާޙީ، އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ކަމަށް. ފުންމައިގަތުމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ

އަޅުަގނޑު ހަަމއެކަނި އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ކުޑަކަާމ ވެސް އެުކގަިއ ައޅުަގނޑު ަހމައެކަނި އެންމެ ނުކުާތއެްއ 

ނޑު ިމ ބިލާ ދޭތެރޭގައި އެގޮތަްށ ދެކޭ ސަބަބު ހާމަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެންމެ މިސާލެއް  މި ދެންނެވީ. އަޅުގަ

އިން ފެިށގެން ޢަމަލުކުރަމުން މިއަންނަ ޓެރަރިޒަމްގެ ާގނޫނަކީ ހައެްއކަ މާއްދާ އޮތް،  1990ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު 
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ސަފުހާެގ ގާނޫނެްއ. ޭއަގިއ މި ހުންނަނީ ގަޅިތަެކއް ަކނޑަައޅާފައި، ހައެްއކަ ކުށް ބަޔާންކޮށްފަ. ެއއިން ކޮންމެ  4

ނޑަކަްށ ވެސް އޭތި ކޮށްޕާލެވިދާނެ. ކުށަކީ އޭގެ  ޒާުތަގއި މުސްތަޤިއްލު ކުށެއް. ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ، ކޮންމެ ވަތްގަ

އަދި ލާޒިމެްއ ނޫން މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަށް އެކަނި ބަާލިއރުގަިއ ޕްރޮސިިކއުޓުކުރާ ފަާރތަށް؛ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން 

ން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ގެންދަން، ބޭނުމިއްޔާ އެހެްނ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު އެބަ ޮއވޭ ބޭނުމިއްޔާމު

ކޮންމެވެސް ޚާއްޞަ ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ގެންދަން، ނޫނިއްޔާ ބޭނުމިއްޔާ ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގެ ދަށުން ގެންދަން. 

މި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ  އެހެންވީމާ، މި ވާ ގޮތަކީ ޓެރަރިޒަމުގެ ގޮުތގައި ދުނިޭޔގައި ގަބޫލުކުެރވޭ މާނައާއި އަދި ރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެން މިދިޔަ  ވަރަކަށް  16ވަަރކަށް،  15ވަރަށް ބޮުޑ ތަފާތެއް ނަތީޖާަގިއ އާދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާތަނަްށ ވެސް އަުޅގަ

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ޓެރަރިޒަްމ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މި ދަނީ މި ދެންނެވި އިޚުތިޔާރު ދައުލަތަށް ދީގެން، ދައުލަުތެގ 

ރާ ފަރާތަށް ދީގެން. އެހެންވީމާ، ކުށެްއ އޭގެ ޒާުތގައި ެއއީ އަދި ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެއް ކަމުަގއި ފަރާތުން ދަޢުވާކު

ކަމަށް  ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުގައި ނުވި ކަމަށް ވިޔަސް ދަޢުވާކުރާ މީހާއަށް ބާރު އެބަ ލިބިދޭ އެީއ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށެއް

ގާނޫނު ފޮތްބަޔަށް ވަންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ އަންނަނީ  ހެދުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުގެ ސަބަބުން މި ބިލު

ނުޑ ދަންނަވަިއލާނަން. މިހާރު މި ގާނޫނު  ވަރަށް ބޮޑު އަސާސީ ބަދަލެްއ. އެ ބަދަލު އަންނަ ސަބަުބ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ތިން ރުކުނެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކުށެއް ޓެރަރިޒަމުގެ ގާނޫނަ ފަރުމާކޮށްފައި މި ކަށް ފައްކާވުމަށް. އޮތް ގޮތުން މައިގަ

ހޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްަގއި ނުަވަތ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށަކަށް ފަްއކާުވމަށް ތިން ރުކުނެއް ފުރިހަމަވާންޖެ

ަވކި ، ދެއްގަިއ ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ފިކުރެްއ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި އްގައި ނުވަތަ ތިމާގެ ފިކުރީ މަޤްޞަދެދީނީ މަޤްޞަ

ެއ ، ދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައިނުވަަތ ވަކި ކަހަލަ ދީނީ މަޤްޞަ، ދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައިމަޤްޞަ ކަހަލަ ސިޔާސީ

މި ބިުލގަިއ އޮީތކީެއއް މުޅިން އެންމެ  ؛ދު އޮތް ކަމަކަްށ ވާްނޖެހޭ. ދެވަނަ ކަމަީކ، ެއ ކުާރ ކަމެްއގެ ސަބަބުންމަޤްޞަ

ޒެއް ޯފރުވުމެއް ނޫން. ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ވަކި ކަެމއް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނޫން. ސަުރކާރަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫ

ދާއިރާއެްއގަިއ  ވަކި ގޮތަކަށް ކުުރވަން. ެދވަނަ ކަމަކީ، ަރއްޔިތުްނގެ މެދުގައި ބިރުވެިރކަން އުފެްއދުން. ފުޅާ

ްއ ދެސިޔާީސ މަޤްޞަ، ދެއް އޮެވެގންމާ، ދީނީ މަޤްޞަރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި ބިުރވެރިކަން އުފެއްދުން. އެހެންވީ 

ަވކި ގޮތަކަްށ  ނީ ެއކަމެްއ ޮކށްގެން ސަރުކާރު ޖެހެ ދެއް ޮއެވގެން ކުާރ ކަމެްއ ވާން މިއޮެވގެން ުނވަތަ ފިކުރީ މަްޤޞަ

ުނވަތަ ރަްއޔިތުންގެ ތެޭރަގއި  ،ނުވަތަ ަވކި ކަަހލަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުކުރުވަން ،ލެންބުމަށް

އެއިން ކަެމއް  އަށެއްކަ ކަންަތއް ބަޔާންކޮށްފަ.އުފެއްދުމަށް. މި ނިޔަތް އޮވެގެން ދެން މި އޮންނަނީ  ބިރާއި ހާސްކަން

ހަމައެކަނި އެ ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ޒާތަކުންނެްއ ޓެރަރިޒަަމކަށް މިހާރަކު ކޮލިފަިއއެްއ ، ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ ކުރަން މި

އެއީ ސިޔާސީ، ދީނީ، ފިކުރީ  އިތުރު ދެ ރުކުން ބޭނުންވާނެ. މި ދެންނެވި ކޮލިފައިކުރަންޏާނުވާނެ. ޓެރަރިޒަމަށް 

ވަިކ  ،ވަިކ ގޮަތކަށް ކަމެްއ ކުުރވަން ސަރުކާރު ލަްއވާ، ކަމެްއ ކުުރވަން މަޤޞަދެއް ޮއވެގެން ސަރުާކރު ލައްވާ 

ޢަމަލުެގ  8ނެވި ނިޔަތް އޮެވގެްނ މި ދެން ،ގޮތަކަށް ލަންބަން ުނވަތަ ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގއި ބިުރވެރިކަްނ އުފައްދަން
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ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެއީ ދައުލަުތގެ ، ތެރެއިން ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނީ. އޭރުން މި ގާނޫނު ބޭނުންކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ  އަުޅގަ

ތިޔާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ަހނިވާ ކަމެއް. އަދި ޓެރަރިޒަްމ ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް އެިކއެިކ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ މީހާގެ އިޚް

މަށް އޮތް ދޮރު ބަންދުވާ ކަމެއް. މި ދެންނެވި ތިން ރުކުން އޭގެ ޒާތުގައި ެއއް ތަނެއްަގއި ޢަމަލުތައް ވެއްދު

ޖަމާވެއޮެވގެން ޓެރަިރޒަމުގެ މި ތިން ރުކުން ފުރިހަމަވެގެން ނޫނީ ދެން މި ގާޫނނެއް ބޭނުމެއް ނުކުެރވޭނެ. 

ނެވި ގޮތަށް ބޭުނން ގާނޫނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވަނީ މި ދެން ކަމަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިސްޓުްނ ގިނަވާ ސަބަެބއް

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ިމއީ ކުިރއަށް އެޅޭ ވަރަށް ޮބޑު ، ންނަ ުއސޫލު އޮންނާތީ. އެހެންވީމާއެކަން ކުެރވެން އޮ އަުޅގަ

އް ިމވަރުގެ ކަމެ، ބަދަލެއް. އެހެންވީމާފިޔަވަެޅއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ެގނެވޭ ވަރަށް ެހޔޮ 

ވާތީވެ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  އަންނައިރުަގއި ެއއްެޗއް ބުނެލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް 

ނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ކުރުކޮށްލާނަން.   ބޭފުޅާއަށާއި އަދި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަމުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ދެ، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ބިލެއް މިއަދު މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ފާހަަގކުރާ ކަންތައްތަެކއް މި ރާ އްޭޖގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. ައުޅގަ

ސިކިުއޓުކުާރ އަދި ޕްރޮ، ހިނދުގައި ލަތު އެގޮތަށް އޮތްޖޭގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހާމެދުގައި އެބައޮތް. މި ރާއް

މި ބިލު ؛ ލަތު ެއގޮތަށް އޮްތއިރުަގއި މި ގާނޫނަކަށްއަދި ކޯޓުތަުކގެ ހާ، ލަތު ވެސް ެއގޮތަްށ އޮތްއިުރގައި ފަރާތުގެ ހާ

ނަމަ، ެއ ދެވެނީ  ަކމަށް ވަނީ މި ގާނޫނު ދޫކޮށްލައިފި ،ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އަތްމައްޗަްށ މި ބިލުހަދާފައި 

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ.  މޮޔައެްއގެ އަތްމައްޗަށް  ނޑި. ހަމަ ކަތިލަމުން، ކަތިަލމުން، ކަތިލަމުންދާ ތަން އަޅުގަ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ މި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާީޓއަކީ އެމް.ީޑ.ޕީކަން. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީައީކ 

ންޖެހޭ ފައިސާ، އެްނމެ މެންބަރުން ގިނަ ސިޔާީސ އެންމެ ބޮޑު ިސޔާސީ ޕާީޓއަަކށް ވުމުެގ ސަބަބުން ދައުލަުތން ލިބެ

ޕާޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިާސ ވެްސ ލިބިގެންދިަޔއީ ހަަމ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަރއީްސ އަދި ކުރީެގ 

އަިދ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަުދ ނަޝީދަކީ، މި ރާއްޖޭަގއި ރަނގަޅު ވެިރކަމެއް ކުރުމަާށއި އަދި ޓެރަރިޒަމް ފަދަ

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަުލތައް ފަދަ ކަންތައްތަްއ ހުއްުޓވުމުގެ ގޮތުން ސޭފްާގޑުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގއި 

އަޅުވަމުންދިޔަ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅާ ވެސް މިއަދު މިވަނީ ޓެރަރިސްޓެއްގެ ގޮތުަގއި ޖަލެއް ލެވިފައިކަްނ 
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ފާހަގަވޭ. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި، ިމ ރާއްޖޭގައި ބޭްއވުނު އެންމެ ބޮޑު ޞުލްޙަވެރި މުޒާހަރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ލީޑުކުރަްއވަން ހުންނެވި އެއް ބޭފުޅަކު ކަމުގަިއވާ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް، ަޝއިޚް ޢިމްރާން ވެސް ޓެރަރިސްޓެއްގެ 

ަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަދި މިނޫންވެސް އެތަްއ ގޮތުަގއި ޙުކުމަކާ ވެސް ނުލާ ޖަލުގައި ހައްޔަުރކުެރވިފަިއވާ

ސަތޭކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންގެ މައްޗަށް މިހާރުވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކުެރވި، ެޓރަރިޒަމް ދަޢުވާގެ އެިކއެކި 

ގައި ވީނަމަވެސް އިދިކޮުޅ މަރުޙަލާތަކުގައި މިހާރުވެސް ވާކަން އެބަ އެނގޭ. މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިލި ކަމު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްާވ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ބަެއްއ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި 

ފަދަ ބިލެއް، މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތީ މިގޮތަށް ކަމަށް ވާއިރުަގއި، މި ގާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވި 

ދްލުގެ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ހަމަގައިމު ވެސް އެ ެވގެން ދާނީ މޮޔައެްއެގ ޖިނާޢީ ޢަ

އަތްމައްޗަށް ދެވޭ ަކނިޑއެްއ ކަމަށް. ހަމަ ކަތިލަމުން، ކަތިލަމުން، ކަތިލަމުން ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ދާތަން 

ނޑުމެން ކަ ންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ ސިޔާސީ ހަޔާތާއި، މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާީސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ. މީގައި އަުޅގަ

ހަޔާތާއި ޓެރަރިޒަމާ ގުުޅވައިިފ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެ ވެެގންދާނީ މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް އޮތް ވަރަށް ބޮުޑ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ މި ރާއްޖޭގައި މި ކަންކަން މި ގޮތުގައި، މި ނުރައްކަލަކަށް. މިއަދު ވެްސ އަޅުގަ

މަޤްޞަދުގައި ހާސިލުކުރަމުންދާ ތަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. މި ބިލު ޑްރާފްޓުގެ އަސްލަކަށް ވެފައި ޮއީތ 

ވަަނ  4އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ގާނޫނު ކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ. އަދި މީަގއި ޓެރަރިޒަމަކީ ކޯްއެޗއްކަން ބަޔާންކުރާއިުރގައި 

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޢަމަލެއް  5މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި  ގައި މި ވާ 3، 2، 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ކޮށްފިއްޔާ  ޓެރަރިޒަމްގެ ަޢމަލަކަށް ވާކަމަށް މީގައި ބަާޔންކޮށްފައި ވަނީ. އިނގިރޭިސވިލާތަށް ކަމަށް އެ ބުނަނީ. 

ޞަދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުަގިއ އެހެންނަމަވެސް، މީގެ މަޤްަޞދުތަކު ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ؛ ެޓރަރިޒަމަކަށް ވުުމގެ މަޤް

ވީނަމަވެްސ، މިސާލަކަށް ރޭަޒރުތިލައެއް ގެްނގުޅޭ މީހަކީ، ޭރޒަރުތިލައަކުން މީހެްއގެ ަގިއަގއި އެުޅވި މީހަކީ ވެސް ީމގެ 

ރު ޑެފިނިޝަންގެ ތެރެއަށް އެބަ ފެތޭ. ހަތިޔާރުގެ މާނަ، ބިލު ނިމޭ ހިސާބުގައި އޮންނާނެ. ރޭޒަރުތިލައަކީ ވެސް ހަތިޔާ

ގޮތަށް. އިނގިރޭިސވިލާުތގެ ގާނޫނުަގއެއް ނޯންނާނެ. ގޮާވތަކެތި، ފަޔަރއާމްސް، މި ޒާތުގެ ކަންތައްަތކަށް އެކަިނ 

ޚާއްޞަކުެރވިފައި ވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ މާނަ ދިނުމުގައި ރޭޒަރުތިަލއެއް ގެންގުޅޭ މީހަކީ ވެސް ޓެރަރިސްޓެްއ 

ރޭ. އެހެންވީމާ، މިއީކީ އަދި އިނގިރޭިސިވލާތުގައި މިއީ ވަރަށް ވެލް ކަމަށް އެބަ ބަޔާންކުރެވޭ. މާނަ އެބަ ކު

އިސްޓަބްލިޝްޑް ޑިމޮކްރަސީަތކުަގއި އެ ބޭފުޅުން އަބަދުެވސް ބައްލަވާނެ ޓެރަރިޒަމާިއ ޢާއްމު ޖިނާޢީ ކުށްތަކާ 

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތްަކމުގައި މިގޮތަށް އޮތް ހިނދުަގއި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި  ތަފާތުކުރެވޭތޯ. އަުޅގަ

މާނައިގައި ީމގެ ބޭނުމެއް ކުެރވިގެންނުދާނެ. އދ. އަށް ވެްސ ޓެރަރިޒަމަކީ، ޭއގެ ޑެފިނިަޝނެއް ޙަޤީޤަތުގައި އަދިވެްސ 

ނުދެވިގެން މި އުޅެނީ މީގެ ަކންބޮޑުވުން އޮްތވަރުން. އާއްުމ ކުށްތަކާއި ޓެރަރިޒަމާ އޮުޅަވއިލެވިދާނެތީެވ، ަވކި ނުބައި 

ގަިއ ެއ ބޭނުންުކރެވިދާނެތީވެ ީމގެ ޑެފިނިަޝނެއް ދިނުމަށް ދަތިވެގެްނ އަދިވެްސ މި އުޅެނީ. ގިނަ މަޤްޞަދެއް
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ޤައުމުތަކުން ވެސް ީމގެ ޑެފިނިޝަން އަސްލު ނުދެވިގެން ިމ އުޅެނީ މި ސަބަބާ ހުރެގެން. އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ގާނޫުނ 

ހެދީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ. އަދި ހަމައެއާއެކު ނިުއޒިލޭންޑް،  އަސްލަކަށް ބަލާފައި ޭއގެފަހުން އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގާނޫނުތައް

ކެނެޑާ، ަސއުތު އެފްރިކާަގއި ވެސް. ަބއެއް ަޤއުމުތަުކގައި އެ ޤައުެމއްގެ ލިބަރޭޝަނަށް ޓަކައި މިނިވަްނކަމަށް ޓަަކިއ 

ވެސް، މި ކަހަަލ  މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ޓެރަރިސްޓެްއގެ ގޮުތގައި ެބލެވިދާތީވެ މި ކަހަލަ ކަްނތައްތައް

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަްތކުރުމާ އެުކގަިއ މިހާރު މި ޒަާމނުގައި ޤާނޫނުތަްއ ފަރުމާކުަރމުންދަނީ. ސައުތު އެފްރިާކގެ 

ގާނޫނަކީ އެގޮތަްށ ފަރުމާކުރެިވފައިވާ ގާނޫނެއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްެޖ މި ހާލަތުގައި އޮްތއިރުަގއި މިާހ 

 ނިއްޔާ ޭރޒަުރތިލައެއް...ހަނިކޮށްފައި، ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ގަިއްއޒަ `. ޝުކުރިްއޔާ ގޮތުަގިއ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބޫުލކުރާތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

މު ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ޮކންމެހެންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މުހިއްގާނޫނެއް އައުމަީކ  އާގާނޫނު ބަދަލުކުެރވި،  ގެޓެރަރިޒަމް

ނޑުމެން ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ދުނިޔޭ ގާނޫނު އުފެދިފަިއ  ގެގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ެޓރަރިޒަމްދެކެން. އާދެ، އަުޅގަ

އެ ޤައުމެއްަގއި ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ، އެ  ،ވަނީ ވަނީ ކޮން ސަބަބުތަކަކާ ހުރެތޯ ބަލައިލާއިރުގައި ފެނިފައި މި

ބެހޭ ކުގައި ގާނޫނު، ޓެރަިރޒަމާ ލަތްތަރުވެރިކަންމަތީގައި ުއޅެންޖެހޭ ހާނެތި ބި ތަނެއްަގއި އެ މީހުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

 ާވއިުރގައި މިއަދު މި ދިވެހިާރއްޖެ ހުށަހެޅިފައިިދވެހިރާއްޭޖގައި މި ބިލު  ގެވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ވެފައި މިގާނޫނު އުފަން

ނޑުމެން އެަފދަ ހާލަތާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިްސނައޮތް ހާ  .އޮތީ މި ތޯލަތެއްގައިންޖެހޭ. އަޅުގަ

ހުށަހެޅޭއިރުގަިއ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާްތތެރިވާ ސިާޔސީ ބޭފުޅުން ެދކޭގޮުތަގއި މިައދު މި ބިލު  ަގނޑުއަޅު

 އެކަހެރިކުރުމުެގ މަސައްކަތްަތކެއް ޓެރަިރޒަމް ގާނޫނުެގ ދަށުން ކުރެވެމުންދާކަން. އަދި ރިޔާސީ ރޭހުަގއި ބަިއވެިރވާ 

މްގެ ގާނޫނުތައް ށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނަނުދިނުމަށް ޓަކައި ޓެރަރިޒަޤުހުރި ފަރާތްތަކަމީސްމީހުން، ބައިވެރިވުމުގެ ޝައު

ދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ހަމައެއާެއކު، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުން ވެްސ ބޭނުންކުރަމުން

ންޓް އެންފޯސްމަތަޙުޤީޤީ  އަދި އެހެނިހެން ،ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ޖުޑިޝަރީގެ މައްޗަށް ވެސް 

ން މީގެ ވިކްޓިްމސުންނަށް ވެދާނެކަމުގެ ބިުރ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ އަމާޒުކުެރިވގެ ،ދާއިރާތަކަށް ެވސް ކުެރިވގެން

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. މި ބިލު ދެންމެ ހުށަހަޅުއްވަމުން އިނގިރޭިސވިލާތަށް އޮތް ކަން އަުޅގަ
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ނަޑކަށް އެްއވެސްރިފަރކުރައްަވއިފި. އަ ނޑުމެްނގެ އުްސތާޛް ނަޝީދު، އިއްޒަތްތެރި  ުޅގަ ހާލެއްަގއި ދެންމެ އަޅުގަ

ބޫެލއް ނުކުރަން. އެއީ މީގެ މަޤްޞަުދ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަތައް އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ މަފްހޫމު މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި

އެ ވަރަށް ޭވގުކޮށްފައި ، މެނިގެން ކަމަށް ބުނާއިރުގައި ކަންަތއްތަްއ ހި 3ހާސިލުކުރެވޭނެ މަޤްޞަދުތަްއ އެ ވިދާުޅވާ 

ނަޑއެިޅގެން ގާނޫނެްއގަ .ކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. މިއީ ގާނޫނެއްއޮތް އި ޓެރަިރޒަމުގެ ކުްށ ކަ

ށް ދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެ ކުށަކީ ކޮބައިކަން. އެ ުފރުޞަތު އެހެން ފަރާތްތަކަބަޔާންކުރެިވގެން

ދެވިގެން ސިާޔސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ދުއްވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހަތިޔާރަކަށް ޓެރަރިޒަމްެގ 

ހާލެްއގައި ައޅުަގނުޑ  ނުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލަކީ، އެއްވެސްވެގެންގާނޫނު 

 ުނވަތަ، ެއއްގޮތަށް ސްޓޭންޑަޑްްސއާނުވަތަ ޔޫ.އެން ޯއޑީީސެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޫލެއް ނުކުރަން ޔޫ.އެންެގ ގަ

ބޫެލއް އޮތް ބިލެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހެދިފައި ގަބޫލުކުރާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތައް ގަ

ޚާްއޞަކޮްށ  ަގއިބަހުސްކުރެވިގެން މީ ދާއިރުަގއި ޮކމިޓީގައި އިތުރަށްމި ބިލު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިގެންނުކުރަން. 

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް، ޓެރަރިަޒމަކީ ކޮބަިއކަން އެނޭގވަަރށް ތަފުސީލުކޮށް އެނގެންެޖހޭނެ ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށަކީ  ކުރަންޖެހޭ ތަންފީޛުބައެއް ކޮންފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ، ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ

 ލޯ ޖެހޭ. މިހެން މި ދެންނެވީ މިއީ  އެބަ މަނާކުރާ ގާޫނނަކީ. އެއީ ވަރަށް ތަފުސީުލކޮށް އެނގެން ؛ކަން ނޫނެއްގާ

މި ގާނޫނުގައި  ނުވަތަ މިލިޓްރީ ބައެއްގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއްތޯ އެންފޯސްމަންޓް ބައެއްގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއްތޯ،

ނަޑއެިޅގެން އޮންނަން ނޑުމެްނގެ ލޯއެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅު ކަ ސެކިޔުރިީޓ  އެންފޯސްމަންޓް އަދި ގަ

މީެގ  ،ނުވާ ނަމަޔަތުަތއް ހިމެނިފައިއާއި މަސްއޫިލއްގެ ތެރޭަގއި މީެގ ޒިންމާރީ މި ދެ ސެކްޓަރސަރވިސަްސ، މިލިޓް

ނޑުމެްނގެ ަޙޤީޤީ ބޭނުން އެުކ  ޖެހުން، ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެިރކަމާޮއންނަންޖެހޭ ހަމަ  ޤައުމުަގއި؛ ސަބަބުން އަުޅގަ

ކޮމިީޓގައި މިާއ  މަށް އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭތީކަ ނެތި އުޅުމުެގ މަޤްޞަދު ހާސިލުނުކުރެވިދާނެ ބިރުވެރިކަމެއް

ނުޑ ހުށަހަޅަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް،   ފަރާތެއް ބިދޭސީ އެްއވެްސ  ިދވެހިރާއްޖޭަގއިދޭތެރޭގައި ފާަހގަކުރަން އަުޅގަ

އަދި އެކަްނކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އަދި ރާއްޖެއިން  ،ެއއްވެސް ވާހަަކއެއް މީގައި ކަމުގެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގަާފނެޓެ

ދޭތެރޭ  ކަމުަގއި ވާަނމަ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޝަރީަޢތްތައް އެ ފަރާތްތަކާރާވައި ހިންގާ  ކަމެއްންބޭރުގެ ބަޔަކު މިފަދަ ކަ

އަށް ބަލައިލާއިުރގައި ހުންނަންޖެހޭ ތައް، އެއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްހިންގޭނެކަމުގެ މަފްހޫމު

ްނސްތަކާއި މިފަދަ މި ޒާތުގެ އެިވޑެ ފޮރެންސިކުކަންތައްތައް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެކު، 

އެަކންކަން ހިންގާނެ ބަެއއް އެ  ،ދޭތެޭރގައި ަޢމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް  މައްސަލަތަުކަގިއ ލިބޭ ހެކިތަކާކުރެވޭ ތުހުމަތު

ނަޑއެޅިފައިެނތްތަ ނޑު ފާަހަގކުރަން. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު މި ފުސީލުކޮށް ކަ ކަން ވެސް އަުޅގަ

ބަހުސްކުރެިވގެން، މަޝްަވރާކުރެިވގެން އަދި ީމގެކުރިްނ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި އޮްތ  ބިލަކީ އިތުރަށް ކޮމިޓީަގއި  އޮތް

ޑު ނޭޝަންސް އޮެފންސަސް އޮފް ޑޮރަގްސް ޮއފް ކްރައިމް އޮފީހާ ގުޅިގެްނ މަސައްކަތްތަެކއް ހުންނާނެ. ޔުނައިޓެ
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ކޮށްފައި ހުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ާއ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް އެަބ ހުރި. އެ މަސައްކަތްތަުކެގ 

އަެނއްާކވެސް ިސޔާސީ ބޭނުެމްއ އެްއވެސް ތަފްސީލެއް ނެތި މި އޮތީ މަސްހުނި ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ވައްދާފަިއ 

ފުއްދުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވާ ނަމަ، 

 ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ުނެގްއލޭނެ ގޮތަށް މިފަދަ ބިލުތައް އަންނަންޖެހޭނެކަމުގެ، ގާނޫނަަކށް ވެގެންދާންޖެހޭނެ ކަމުަގއި

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާތީ އެ ާވހަކަ ހިއްސާކޮށްލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންދާއިރާ ވިލިމާލޭ

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެްނނާ ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން ފޮނުއްވާފަިއ، އިަހވަންދޫ 

ނާުކރުމުގެ ގާނޫުނގެ ބަހުސްެގ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ޓެރަިރޒަމް މަهللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

މަރުޙަލާ ކުރިއަށް މި ދަނީ. އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ 

ބައެއް ޚިޔާލުތަުކގައި ހަމަ މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް ހުރި ކަމަށް ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު 

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ވިދާުޅވެދެްއވީ ވަރަށް މުހިއްމު މަފްހޫމުތަކާއި ދާ

ނުކުތާތަކެއް ކަުމގައި ދަންަނވައިލަންޖެހޭ. އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ، މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަމުން ިއއްޒަތްތެރި 

ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މި ބިލަކީ އިނގިރޭިސވިލާުތގެ ޓެރަރިޒަމްގެ އެކްޓަށް ބަަލއި ؛ މެންބަރު ވިދާޅުވެދެްއވި ަބއެްއ ނުކުތާ

ހިސާބުްއސުރެ  99/10ރިފަރކުރުމަށްފަހުގައި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްޓޭްނޑަޑަްށ ފައްތާފައި އަދި ިދވެހިރާްއޖޭގެ 

ކަމަށް  އުވުނީ (ޒަމް މަނާކުުރމުގެ ގާނޫނުދިެވހިރާއްޖެގެ ޓެރަރި) 90/10 ،ގާނޫނު ގެޢަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ ޓެރަިރޒަމް

މަޝްހޫރު ގާނޫނަކަށް މި  ފުދޭވަރަކަށް  ،މި ާގނޫނު ފެންމަތިވެ ،މި ގާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަާޅފައިވާ މުހިއްމު ފިޔަވަެޅއް.  90/10ތެރޭގައި ވެގެން މި ދިޔައީ. އެއީ އަހަރު

ޓެރަރިޒަްމގެ  ތެރޭގައި މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއިހާހުގެ  ވެްސ ދެ ބޮޑެިތ ބައެއް ޤައުމުތަުކގައިަނވާނެ އެނިގވަަޑއިގަން

ނޑު ގޮތެްއގައި. ދުނިޔެ ެއކަން ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި  އެކްުޓގެ ކަންތައް ފެށިގެން މި ދިޔައީ މައިގަ

މެދުތެރޭަގއި  ަކނުޑގެއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެން ިއންޑިއާން ހިނގަކުޑަުކޑަ ދިވެހިާރއްޖެ ޓެރަރިަޒމްގެ ެވއްޓަކަްށ ބަދަލުެވގެ

ހި ދައުލަތުން، ފަހުން ދިވެ ދުވާނީ ހަމަލާއަކާ ދިމާވި. އޭގެގައި ވަރަށް ބޮޑު ޢ1988ުނޮވެންބަރު  3މިއޮތް ކުޑަ ޖަޒީރާ 

ކުަރްއވަިއގެން ންެގ މަޖިލީހުން މަސައްކަތްޕުޅުދިވެިހރާއްޖޭގެ އޭުރގެ ިދވެހި ރައްޔިތު ދިވެހި ސަރުކާުރގެ،
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މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވާފަިއ ވަނީ. ނަަމވެސް މިއަުދގެ ބަވަނަމުން އަންނަ ދުނިޭޔގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ހިމެޭނ 

ނޑުތަކަށް ބަާލކަމުގައި ހިސާބާ ތްަތކާ ހަމައަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އަާއ އިޖުރާ ،އާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަެކއް ،ނަމަ ވާއި މިންގަ

 އި އަދި ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަހެން ބިލުތަެކކޭ ވެްސ ެއއްގޮތަްށ، ޔަޤީންކަެމއް. އަދި މި ބިލު އެ ދާންޖެހޭކަން އެއީ

 ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުަރއްާވ، ހިމެނޭ އިވެސް މިފަދަ ކޮންމެ ބިލެއް ޕާލަމެންޓަށް ވަންނަ ގަީޑގައި އެ ޕާލަމެންޓެއްގަ 

ވެްސ  އިފާ ނެރުއްވާނެ. މިއީ އާ ކަމެއް ނޫން. އަދި މާނަކުރެްއވުމުގައިދިކޮޅޭ މި ކިުޔްއވާ މެންބަރުން ހަމަ މި ފަލްސަ

ވުޫޟ ، އެކަން ގެންދަވާނީ އެހެން. ެއކަން ގެންަދވާނީ އެހެން. ިމސްކިތަށް ނަރާށޭ. ެއކަމަކު ަފހަތުގައި އޮންނަ ބައި 

ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ހަމަ  ެވސް ކަމަކަށް ބައެއް ުނވެސް ގެންަނާވނެ. އެއީ ފަސޭހަ ބައެއް ނާދޭ. އެ އެ ؛ލުނެތް ހާ

ހިނދަކު އަންނަނިިވ  ނުވާއި އެހެން ގޮަތކަށް ބަާޔކޮށްފައިމި ގާނޫުނގަ ،އިރު ފަިއވާވަނަ ާމއްދާ މާނަކުރަްއވާ 64އެގޮތަށް 

އިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކަށް ެދވިފައި ވަނީ އެ އިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކާ ގުިޅގެން ތިރީަގިއ ދެވިފަިއވާ މާނައޭ. ފެށިގެްނ 

ވަނީ ބަޑިއާއި ވަޒަން ފޮނުވާ ގޮތަށް ހާދަފައި ހުންނަ އެ ކަމަށް ބުނެފައިަވ  އަންނަނީ )ހ(. ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުމި 

. އިްއޒަތްތެރި ތްތަާކިއ ތޫނު ހަތިޔާރާއި ކޯރާިޑއާއި ވަޅިާއއި ރޭޒަރުތިަލއާއި މިފަަދ އެްއޗެއްސޭއެހެން ބާވަތުގެ ވަސީލަ

ޒަރުތިލައިގެ ވާހަަކ. ތީ. އެކަމަކު، މީގަިއ އައީ އެންމެ ތަންކޮޅެއް ނޫންތޯ. ރޭއޮ ރައީސް ވަރަށް ސާފުކޮށްނޫންތޯ މި

އެ މާނަ ރައްޔިުތންނާ ހަމައަށް ދާނެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހގައި ހަމަ އިދިކޮޅު ، އެހެންވީމާ

 ،ނެ. ެއއީ ސަމާލުވެަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކއިވެސް ޖެހޭ ކުރަްއވާނެ. ެއކަން ކުަރއްވަން މެންބަރުންތައް އެ މަސައްކަްތޕުޅު

ނޑުމެން ފުރިހަމައަށް ރަ ،ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި  އްޔިތުންނާ ކޮށްެދއްވަންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތެއް. އެ ތަރުތީބު އަޅުގަ

ނޑުހަމައަށް ގެނެސްދިނީމަކީ އެީއ އަޅުގަނގެ ޒިންމާ ނީ ވަމި އަޅުްއވާފައި  މެްނގެ މިއަދުގެ ސަރުާކރުންއަކީ. އަުޅގަ

 ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛްމުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އި

ކީ އެީއ ކޮންމެ ތުހުމަތަކޮންމެކޮންމެ މީހެއްގައި އަދި ޮކންމެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ވިދާޅުވި ނުކުތާ ފަދައިން

ހަމަ  އިޮގތަކަށް ބަންދުކުރުމުގެ ޚިޔާލާިއ ވިސްނުން ފަހަރުގަ ނި މީހަކު ވަކިލާފައި ހަމައެކަޓެރަރިޒަމް ކަމަށް ނިންމައި

ނޑުމެން  އިގަގާނޫނުތަކުން ބަެއއް ތަންތާ  ަބެއއް ހިސާބުތަުކގަިއ ހުރެދާނެ. ނަމަވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ގެ އުސްމިންތަކާއި ހަރުފަތްތައް މިދާ ޑިމޮކްރަސީ އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަމުން ،ޢަމަލުކުރަން މި ފަށާ

ވުެރ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ،ކަމަށް ވާނަމަ ެލވޭ މިންވަރުަތކުން ބަލައިލެވޭގުޅައި

ފޮމޭޝަން އިން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ރައިޓު ޓު ނިސްބަތުން ކުޑަކުޑަ ަޤއުމެްއގައި މުހިއްމު ބުރަ މަސަްއަކތެއް.

ލިބިގަތުގެުމގެ ގާނޫނު ދުނިޔޭގައި ފާސްވެގެންދިޔަ މަދު ޤައުމުތަުކގެ ތެރޭގައި މި ދިވެހިރާއްޖެ  ވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިނު

އެކަހަލަ ކަންތައްތަުކގަިއ ، އެކަން ނިންމަިއގެން. އެހެްނީވމާ ހިމެނޭ. މި ކުޑަކުޑަ ަޤއުމު ހިމެނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ

ނޑުމެންނަށް ހުތުރު ނަްނ  ހޭ ރީތި ނަމާއި ކުެރޑިޓްލިބެންޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެްއހެން ލިބުމުގެ ބަދަލުގަިއ އަުޅގަ

އަދި  ،ހަމަ ދިވެހިންނަށް ތަރުޖަމާކޮށްދެއްވާ ގޮތަށް ،އެހެން ގޮްތޮގތަށް ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ވެސް ތިބޭއަުޅގަ ،ލިބެނީ
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 ފަރާތްތައް. އެ ކަންތަްއތަކުގެ ސަބަބުން. މި ވާހަކަ  އެހެން ބޮޑެތި ދޮރާށިތަކާ ދިާމއަށް ެވސް މި ވާހަކަތައް ޮފނުވާ

 އިވެސް ދާނެ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. މިހާރުވެސް ބައްލަވައިެލއްވީމަ ހަމަ އެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ އިނގިރޭިސވިލާތުގަ 

ހުރި  އެބަ  ފާސްކުރި ބިލާ ގުޅިގެްނ ެވސް ހަމަ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ލިޔުްއވި ފަރާތްތަުކގެ ވާަހކަތައް އަދިެވސް

ގޮތެްއގައި ައލަށް ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއްުމ  ޞަޚާއް ،ގޮެތްއގައި މި ގާނޫނުން މައިަގނޑު، ފެންނަން. އެހެންވީމާ

ނުކުތާތަކުގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑަށް ވެްސ އެބަ ފެނޭ އިތުަރށް މި ކަންތައް ވަރަށް ފެްނވަރު ރަނަގޅު މިންވަރަކަށް 

 ބޭރުަގއި ހިނގާ ހަނގުރާމައެްއަގއި ދިުއން. އަދި ރާއްޖެއިންމަޖެހިގެންދާގޮތްަތއް މީގައި ހަ ބަލައި ދިރާސާކުރެވޭނެ

ކަން ދު ވަަރށް ބޮޑުވެފައި އޮތްކަމެއް ންނަށް މިއައަކީ ދިވެހީ 16، ބައިވެިރވުން އަރިމަތީ ސުރުީޚގައި މި އަންނަ މާއްދާ 

ތުންެގ ތެރެިއން ބަޔަކު ބޭުރ ޤައުމުތަުކގަިއ ބޫލުކުަރއްވާނެ. ެއއީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ަރއްޔިުތން ގައި

ރަން ދިއުމާ ގުިޅގެން އެކި ގޮްތގޮތަްށ ފު ،ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމަށް އެިކ ނަންނަމުގައި

ނޑުމެން އަުޑއެހިން އުފެދިގެން ދަނީކީ ހުސްެއކަިނ ދީނީ މައްސަލަތަކެއް އެަކންޏަކު ނޫން. ދާދި ފަހަކުން އަުޅގަ

ނުވަތަ  އޭނަގެ ފިރިމީހާ މިގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ުފރަންދިއުމާ ގުިޅގެން ،ތަކުގެ ފަލަ ސުރުީޚގަިއ އަންހެނަކުނޫސް

ނޑަށް ަވޅިހެރި ވާހަކަ. މާނައަ އަމިއްލަ ެއކަްނ ހުއްޓުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަުމންގޮސް އުޅުމާ ގުޅިގެންފުރަން ކީ މި ބަ

ނޑުމެން ލިޔަންޖެހޭ ވާހަކަތަްއ އްކާތެރިޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް  ކަމަށް ޓަކައި ގާނޫނެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އެ ވާހަކަ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މި އޮތީ  އަންނަ ސަބަބު މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަުޅގަ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ުހއްދަދޭ  ކު،. އެހެން ގޮަތަކށް ސާބިތުނުވާ ހިނދަންނާ ހަމައަށް ޮފނުވައިެދއްވާފައަޅުަގނޑުމެ

ލަތުގައި މެނުވީ އަންނަިނވި ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކޭ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހާ

ނޑުމެންނަށް މި، ްއގައި ެބިއވެރިވުްނ. އެހެންވީމާހަނގުރާމައެ އެެޅނީ މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް  ފުރަތަމަ ފިަޔަވޅު އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައިގަ އިގަ 90/10، ގެން. އެހެްނވީމާހާލަތަކާ ގުޅި  ހަކަތަެކްއ އޮތް ޓެރަިރޒަމްގެ ގާނޫނުގަިއ އެ ވާ އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ދަތުރުކުރުމަކީ މި، ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ ވަގުތަށް  މި އަޕްޑޭޓު ނުވަތަ މި ފިޔަވަާޅ ހަމައަށް އަޅުގަ

 ،ކަތް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އައީ. އަދި ހަމަ ޖެހިގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިއްމު ަކމަކަށް ވާތީވެ މި މަސައް 

ނޑުމެންނަށް ސާފުކޮްށ  21ގޮތުން  ހަނުހުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުުރމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ހާލަތްތަކާ ބެހޭ ވަނަ ާމއްދާ އަުޅގަ

ގިނަ އަދަެދއްގެ ަރއްޔިތުން  މަކޮްނކޮން ގޮަތކަށްތޯ މިކަން. ވަރަްށ ފަހާޖެހެންދެން އަދި މިހާރުވެސް ހަ، އެބަ ބަޔާންކުރޭ 

 ؛ގެންދަންީވ އިދާރާައކަށް ގެންދިޔައިމަ  އި ހަމަކޮށްފަ  ކަެމއް ހިތުހުރިހާ ކަމެއް މީވަރަށް ފަޭސހަ  ބޫލުކުރަްއވާނެގަ

އިންނަންޖެހުނު ހަނުން ނައްޓައިލެވޭނެ އަހަރެން އިންނާނީ ހަނުއޭ. އެ ހިސާބުން އެ ވާހަކަ އެ ދިޔައީ. އޭނަ  ،ނޫން

 ،ކޮންމެ ފަދަ ތަެނއް ގެއްލުމެްއ ދީފައި، ނެތް. އެްއެވސް ކަހަލަ ގޮތެއް. ެހޔޮ މީހަަކށް ކޮންމެފަދަ ބޮޑު ގޮެތއްއެްއވެސް 

ނ، އެހެންވީމާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހަދާފަ އައި ނަމަވެސް. ނޑުަތކެއް ހުންނަންެއއަްށ ވެސް މިންގަ  ޖެހޭނެ ޑުތަާކއި އިްނގަ

މީރުކަމުގެ ކިޔާ ލިބެންޖެހޭ ފޮނި ހޭ. ޑިމޮކްރަސީގެ ައޅުަގނޑުމެން މިޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަ
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ނޑުމެްނ ކިޔާލަިއގެން ތިބުމަކުންނެއް  ތެރޭގައި ހަމައެކަނި އެ އޮންަނ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިަވންކަން އެކަނި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ރައްކާތެރިެއއް ުނކޮށްދެވޭނެ. އަދި އެ   ،ނަމަ ވާށް ބާރުޭދން ހަދައިފިކަމުގައި އައަދި މުޅި މުޖުތަމަޢު އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް އޮންނާނީ މުޖު  ގެ ބޮޑު ބައެްއގެ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިހުމާލުވެވިފަ. އެ ތަމަޢުގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަ

ބޮުޑ.  މާ ަގނޑުމެންގެ ޒިންމާ އެއަްށވުރެއްޔާ އަދި އަޅު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެއްޖެއިހުމާލުވެވޭ ަބޔަކީ ގާނޫނު

ނޑަެއޅިގެން  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހާ އަދި އެހެން  ގާނޫނުން ކަންތައްތަެކއް ނިންމީމާ ،އެއީ ގާނޫނަކުން އުސޫލުތަެކްއ ކަ

ނޑުމެން ވަރަށް ، ދަނީ. އެހެްނވީމާ ސްތަކަށް މީގެން މަސައްކަތެްއ ކުރުމަށް ފުރުޞަުތ ލިބިގެން މިމަޖިލި އަުޅގަ

ާއއި ލުިއ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައި މީގެން ފައިދާޖެހޭ.  ރަށް ތެދުވެިރވާްނ އެބަސަމާލުވެ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަ

 ތަކަށް ަވކި ފިކުރެއް ހުްނނަ މީހާ އެކަނި ހަމަ ހަތަރު ގޮ ލިބިގެންދާނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ަރއްޔިތުންނަށް. ަވކި 

ގޮތެއް އެީއ  ލުކުރާ ގޮތް ނޫން އެހެން ތިމަންނަ ގަބޫ ،ވިސްނުމަކަށް އަދި އޭނަޭއނަ ވިސްނާ، އިނދެ އިފާރުން އެތެރޭގަ

ދިއުމަކީ ބާކީ ތިބި މީހުންނަށް ްއވަިއ، ސުންނާފަތިކުރަންމުންގޮ ،ތަންތަން ރޯކޮށް ،ގޮތް ނޫންކަމަށް ގަބޫލުކޮށް ުނކުމެ

ގެ ނުވާނެ. އަިދ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުކަމުގަިއ ެވގެން ތްތިލަަބިޑޖަހަން ތިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތެއްއެކަން ބަލަިއގެން އަ

އުމުގެ ރަްއކާތެރިކަމާިއ ގާނޫނުތައް ހެދުމަކީ މި ޤަ ވަރުގަދަ ،މުސަމާލުެވވަަޑއިގެން ގޮތަށް މުހިއް މެންބަރުން އެކަމަށް

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ސަލާމަތަށް ހަމައަށް  މުހިންމު ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނާ ވާތީވެ، މި ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާފޮނުއްވައިެދްއވި  ދަންަނވަން.  އެކު ޝުކުރުވެސް އިޚުލާޞްތެރިކަާމ  އަދި ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންްޓރީ ގްރޫުޕގެ މެންބަރުން ހަމަ މެދު ހަމަ ނުހަނު  މި ބިލާ އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ތުރުކުަރްއވާނެ. އަދި އިއްޒަތްތެރި އެހެން އެކު އެ ބޭފުޅުްނ އިތުރު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ނުކުތާތައް އިވިސްނުންފުޅާ 

އެ ބޭުފޅުން ފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާލުަތކުަގއި ެވސް ހަމަ  ހުންނާނެ  ގަންަނވަިއގެން،މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއި

 ނޫން މި ނިމޭނީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ރުިތލަޔަކުން ެއކަންޏަކުރަނގަޅު ޮއއްޓަރުހުރި ވާހަަކތައް. ހުސް އެކަނި ޭރޒަ

ބިލުތައް އަދި އެިދ ވަަޑއިގަންަނވާނެ ހިތުގެ ައިޑން މިފަދަ ރަނގަޅު  އި ެވސް ހުންނާނެ ނިކަން ރަނގަޅު،ވިސްނުމުގަ 

ރީންނަށް ދާންދެން ންގެ ދައެ ބޭފުޅުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ދަރިންނާއި ދަރީވެިދއުން. އެއީ މާދަމާ މި ގައުމަށް ވުޖޫދު

ރަން އޮތް ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ޤައުމެއް ނޫން. ވަގުތު ވެރިކަންކު ައކީ މިއުަމކީ މީ. ހުސްއެކަނި މިއުޅެން އޮތް ޤަ

ނޑު ހިތަށްައރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަޓަކައި އަޅު  އެ ސަބަބުތަކަށް ، އެހެންވީމާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ  އިލާގަގަ

އެ ިމއަށް  ،މުގައި ވާނަމަކަ  ވާހަަކއެއް ހުެރއްޖެ ،އޮށްޓަރުުހރި ،ރަނގަޅު  ،ކަމުދާ އިހުށަހަޅުއްވާ ނުކުތާތަުކގަ 

ޓަކައި ގެެނވޭ ލުއިފަސޭަހ  ރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހި ،ަފސޭހަ . އަދި މިއީކަމަށް އިތުރުކުެރވި، މިކަން ނިމިގެްނދާނެ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  الم الس  وމަސައްކަތަކަްށ ެވގެންދާނެ ކަަމށް އަުޅގަ

 وبركاته هللا ورحمة عليكم
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނޑުމެންެގ   هللاالم على رسول الة والس  والص   .الحمد هلل. بسم هللاރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކު އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ލާއިރު ގޮތުން ވިސްނައި ބެހޭ އާދެ! މި ގާނޫނާ ބެހޭ ގާނޫނު. މިޮއތް ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި

 އި، ޓެރަރިޒަްމގެ މާނައާ ލާފަވެސް ިވސްނައި  މެންައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެން ތޯފުރަތަމަ ޓެރަރިޒަމަކީ ކޮންެއއްެޗއް

މި ބަސް އުފެއްދި މީހުންނަށް ވެސް މީ  "ޓެރަރިޒަމްިއ "މުޅި ދުނިޔޭގަ .ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނަްނ އެބަ އިދޭތެރޭގަ

ނޑު ؛ކޮންއެްއޗެްއކަން ނޭނގިގެން އުޅޭއިރު  ބައެއް ޤައުމުތަކުން ޓެރަރިޒަމް ެމން ސަބަބަކީ ހުޅަނގުގެ އާދެ! އަުޅގަ

ގެ 1980ތަުކގެ ތެރޭގައި އަދި ގެ އަހަރ1970ުޓެރަރިަޒމްގެ މާނަ ބޭނުންކުރަމުން އައި ގޮތުން  ،ކުރަމުން އައިބޭނުން

ފަހަރު އެ މީހުންނަށް ފްރީޑަމް ފައިޓާސްއަށް ވީ މީުހން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު  ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ތެޭރގައި ެއއް

ގެ ވާަހކަ ކަންތައްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮެތއްވާމީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވޭ. އާދެ  ންނަށް އެބަޓެރަރިސްޓު

ނޑުމެްނ ޓެރަރިޒަްމގެ ގާނޫނެއް ެހދިގެން އުމުަގއި ެވސްމި ޤަ  ،އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ. ދާއިރު އަުޅގަ

 އީނޫނީ އެހެން ކުށްވެިރއެއްތޯ؟ މި ޓެރަރިސްޓެއްތޯ،ން ކުށްވެިރާވނީ ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި ގާނޫނު

ނޑުމެްނެގ ެވގެންގާނޫަނކަށް  ،މި ގާނޫނު ،ލާަގއި ވިސްނައި ން ވަރަށް ފުންކޮްށ ކޮމިޓީ މަރުޙައަޅުަގނޑުމެ ދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން.  ޓަަކއި ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އެއީ ވަރަްށ  ިއ ދިފާއީ ބާރުއުމެްއގައާދެ! ޤަ ކަމުަގއި އަުޅގަ

އަމުރުެގ އުމެއްގެ ދިފާއީ ބާރަކީ ވަިލއްޔުލް ގޮތެްއަގއި އިސްލާމީ ޤަ އާދެ! ޚާއްޞަ ؛އުެމއްގެ މުހިއްމު އެއްޗެއް. އެ ޤަ

 .ެނއް ުނވާނެންމު މުއަްއސަސާެއއް. ެއ މުއްއަަސސާ އެީއ ޓެރަރިްސޓުންނަށް ވެގެއްކަތްކުާރ ވަރަްށ މުހިއްދަށުން މަސަ

ނުޑ ، ނަކަްނ ނުވެ މި ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާބާރު ޓެރަރިސްޓު ޮއގަަނއިޒޭޝަ ޖޭގެ ިދފާޢީރިޔަކިިރޔާ ދިވެހިާރއްކި އަުޅގަ

  .މަލާެއއްމާވި ވަރަްށ ވަުރގަދަ ޓެަރރިސްޓު ޢުދުވާނީ ޙަވަނަ އަހަުރ ދި 1988ގޮތުަގއި މި ިދވެިހރާއްޖެއަށް  ގަބޫލުކުރާ

ސްޓުން އައިްސ، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހަމަ ޓެރަރި ވެސް.އްގޮަތކަށް ެއއް ނޫން އެނަލް ވޯ ފެއަރީއކީ ކޮންވެންޝައެ

އުމުތަކުން ެވސް ގަބޫލުުކރާ އުސޫލުން ޓެރަރިްސޓުންނަށް ބެލެވިދާނެ. ެއކަމަކު ރާއްޖޭގެ އެިކ ހާލަތްތަކުަގިއ ޤަ

ނޫނީ އެހެން  ،މަލުތައްތޯޖެހޭ އެއީ ހަމަ ޓެރަރިސްޓް ޢަ މަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ޑިފައިންކުރަން އެބަ ޓެރަރިސްޓު ޢަ

ގޮތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ބޫުލކުރާ ހެދި ނިމިގެންދާއިރު އަޅުަގނޑު ގައެަފދަ ގާނޫނެއް ، އެހެންވީމާ؟ ކުށްކުށްތޯ

 ހަމަ މީހަކު ޭބނުން ވާއިރަށް އިނޮސެންޓް ީމހަކު ޓެރަރިސްޓަކަށް ނެހެދޭ  ،ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ުނެގއްލޭ ގޮަތކަށް
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އި ވެސް އަދި ކޮމިޓީ ލާގަޖެހޭ. ކޮމިޓީ ަމރުޙަ މެންބަރުން ވިްސނަވަން އެބަ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު ހެދުމަށް އިްއޒަތްތެރި

ނުޑ  މި ފްލޯއިން ވެސް އެކަމަށް ވިސްނަްނޖެހޭނެ އިލާ ނިމިގެން މި ގާނޫނަކަށް ވުމުގެ މަގުމަތީގަމަރުޙަ ކަމުގައި އަޅުގަ

 ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިްއޒަތްތެރި އެހެްނ ޝުކުރިއް ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން މިއަދުގެ ިރާޔސަތު ބަލަހައްޓައިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް 

ނުޑ  .އަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( `ދަޢުވަތު އިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށްހުޅުހެންވޭރު ދާ އަޅުގަ

 ށް. ޙުސައިނަ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ޓެރަރިޒަމް  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާ ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ބަހުސް ކުރެވެމުން މި

 މި ބިލުގައި ފާހަަގކުރެވިަފއި އެބަ ކޮށް ބަލާއިރު ން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ޖުމުލަގުޭޅގޮތު މަނާކުރުމުގެ ބިލާ

ތުން ގުޅޭގޮ . އަިދ މިހާރުގެ ހާލަތާ ތަފާތުކަންތައްތަކެއް ވަނަ އަހަރުގެ ގާނޫނާ 90/10ީއ އެ  ،ކުރީގެ ގާނޫނުަގއި އޮތޭ

ކަންތައްތަކެއް މި ބިލުަގިއ  ކޮންމެހެންވެސް ސަރުކާރުން އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ

ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެކަމަްށ  ސަރުކާރުން ހުއްދަދީފައިނުވާ  އުމުތަުކަގއި ހިނގާބޭރުގެ ޤަ ހުއްޓޭ. ހިމަނުއްވާފައި އެބަ

އުމެްއގައި ހިނާގ އެްއވެސް ހަނގުރާަމއަކަްށ ިއ ބޭރުަގއި ހިނގާ، އެްއވެސް ޤަ ނުލަސަރުކާރުގެ ުހއްދަައކާއި  ،ބާރުނުދޭ

ނަޑއަަޅއި ދިއުމަކީ މަނާކަމެއް  ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ަޙއްޤުތައް އަދި ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ޤާ ،ކަމުަގއި ކަ

ނުވާ ހެކިަތކާއި އަދި އުސޫލުތަެކއް މި ފައިރީގެ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްއަދި ކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިފަހަްއޓައި،

ނޑު ދަންނަވާނީ ޖުމު  ގާނޫނުަގއި ަކނަޑއެޅިފައި  ލަކޮށް ބަލާއިރު މި ގާނޫނަީކ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ވާީތ އަުޅގަ

ތަނުގައި ބަެއްއ  މި ،ރަނގަުޅ ފެށުމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،ރަނގަޅު ގާނޫނެކޭ 

ދު އެކީ އެއްތަެނއްަގިއ ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ތިން މަޤްޞަމި ގާނޫނުެގ ހަތަރުވަނަ މާްއދާ ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި

. އެހެންނަމަވެްސ ގާނޫނު ބަޔާންކުރަނީ ނުވަތަ މި ބިލުގައި ބަޔާންކުރަނީ ނުވީ ޓެރަރިޒަމް ުކށަކަށް ނުވާނޭއޮެވގެން މެ

ކަމަްށ  ވަނަ މާއްދާގަިއ މި އޮންނަނީ މި ާގނޫނުގައި ޓެރަިރޒަމް 4މި ބިުލގެ  އެބަ ޮއވޭކަށް ނޫން. މި ބިލުަގއި އެގޮތަ 

އެްއވެސް ، ގޮުތންނޭ. އެހެންވީމާ ދެއް ހާސިލުކުރުމުގެތެރެއިން މަޤްޞަ ތަކުގެވަނީ އަންނަނިިވ މަޤްޞަދު ބުނެފައި އެ

ތެރެއިން އްތަެނއްަގއި އޮްނނާކަށްނުޖެހޭ. މީގެތައް އެދު ނުވަތަ ތިްނ ކަންއޮްތ ތިން މަޤްޞަ ތަުނގައި މި ގޮތަކަށް މި

ނޑުެގ  ެއއީ ޓެރަރިޒަމް ،ނަމަވެސް ދެއް އޮތްއެންމެ މަޤްޞަ، ހަމަ އެންމެ ކަމެއް އޮތަސް ކަމަށް ބެލިދާނެ. އަޅުގަ



17 

 

އިން ުނވަތަ އަަލށް އުފެދޭ ގާނޫނުގެ ތެރެ ، ވެސް މި އާ ބިުލެގ ސަބަބުން ވެސް އިއޮތީ ހަމަ ަޙޤީޤަތުގަ ކަންބޮޑުވުން މި

ނަމަވެސް ސިޔާީސ ހަރަކާތް ހުއްޓުވާލުމަށް މި ބިލު ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ. ފަހުގެ ތާރީޚުތަކުގައި ލާފައި 

ކުރެވުނު ޓަަކއި ޓެރަރިޒަމް ބޭނުން ދިޔައީ ސިާޔސީ ކުްށވެިރން ހައްޔަރުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ވާތީ އެ ހައްަޔރުކުރީ ދައުލަތުގެ ރިސޯސަސް  ހަކު ހައްޔަރުކޮށްަފއިމަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މީ

ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާެއއްަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގޮްސ ަވިކ  ނުންކޮށްގެން، ަދއުލަތުގެ އުަޅނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން،ބޭ

ާވ އެ އެ ދަޢު، ވާކުެރވިރަިރޒަމްެގ ދަޢުރިާޔގެ މަްއޗަށް ޓެއެ ިއރެއްަގއި ދައުލަުތގެ ހުންނެިވ ވެ ،ބޭފުޅަކު ހައްޔަުރކުރީމާ

ެއގޮތަށް ސިާޔސީ  އަހަުރގެ ޙުކުމެްއަގއި ރައީސް ނަޝީދު ެއ ހުންނެވީ. ހަމަ 13ބޭފުޅާގެ މަްއޗަށް ިއްއވިގެްނ 

 ޙުކުަމކާ ، ނުލައި އްގެ ސަބަބުން ޓެރަިރޒަމްގެ ދަޢުވާ ކުރެވިަފއި ޝަރީޢަތް ކުރުމަކާއެްއވުމެްއގައި ެދއްކި ވާހަކައެ 

ެއއްބައި ބޭފުޅުްނ  ވެސް އެ ތިއްބެވީ އެތަެކއް ިސޔާސީ ވެރިންނެއް ިސޔާސީ ބޭފުުޅންނެއް މިއަދު ނުލައި

ވަނަ ނަންބަުރ  1ވަނަ މާއްދާގެ  4މި ބިުލގެ  .އިތިީބ ހަްއޔަރުގަ  ނުގެންެނވިފަ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން އެރާއްޖެވަަޑއި

ޑުވުމެއް އޮތް މަޤްޞަދު އެއީ. ދައުލަތަށް ނުވަތަ މިއީ އެންމެ ކަންބޮޑުވުން، އަޅުަގނުޑގެ އެންމެ ބޮޑު ަކންބޮ

ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މީހަކު ކުރާ ކަމެއް. އެ ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރުަގއި މި 

ރާނައަށް ުނވަތަ ަގއި އެަބ އޮްތ މީހަކަށް އަނިާޔވެރިވުުމގެ ގޮުތން އޭނާެގ ފު 1ވަނަ މާއްދާގެ  5ގާނޫނު، މި ބިލުގެ 

ނޑަށް ނުވަތަ ހިއްަސަކށް ގެއްލުންދިނުން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ވަކި ކަެމއް ުކރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބާއްާވ  ހަށިގަ

ބޮޑު މުޒާހަރާއެްއގައި ނުވަތަ ބޮޑު އެްއވުމެްއގައި ފުލުސް މީހެއް ނުވަތަ ޕޮލިހުންގެ މީހަކު ހަމަ ކޮށްޕާލީ މިސާލަކަށް 

އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަކީ ހަމަ  25އަހަރު ނުވަތަ  20ށްޕާލާ ހިސާުބން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުާވކުރެވި، އިނގޭތޯ. ހަމަ ކޮ

ނޑު ުކރިންވެސް ދެންނެިވ ފަދައިްނ  މިހާރުވެސް ކުެރވިދާނެ ކަމެއް. އެީއ ައޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ށް ަރނގަޅު ކަންތައްަތކެއް ފާހަގަުކރެވިފައި އެބަހުރި. މިހާރުެގ މި ގާނޫނުގައި އެބަހުރި، މި ބިލުގައި އެބަހުރި ވަރަ

ހާލަތަށް ބަލާއިރު ހަމަ ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްަތކެއް މި ބިުލގަިއ ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއި ހުރި ގޮތު ން. އަދި ކުެރވިފަިއވާ ކަންބޮޑުވާން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ބިރުވެރިކަން ނިހާޔަތަށް އެބަ އޮތް. ކުީރެގ ގާނޫނާއި މިހާރުގެ ގާނޫނާިއ  ދަޢުވާތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

މިދެންނެވި ކަންތަކާ އަޅާބަާލިއރު؛ އާދެ! ސަރުކާރަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫެޒއް ފޯރުވާނެ ކަމަްށ ބުނެ، ނުވަތަ ސަރުކާރަށް 

ބަބުން ނުރަނގަުޅ ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި، ނުވަަތ އެންމެ ާއއްމުކޮށް އިދިކޮުޅ އެކަމުެގ ސަ

ފަރާތްތަކުން މި ކުރާ ކަންތަަކކީ ހަޅުތާލުކުރުން ނުވަތަ މަުގމައްޗަށް ެއްއވުން. މިފަދަ އެއްވުެމއްަގއި ކުރާ ކަމަކުން، 

އްޓަން ހުންނަ ފުލުސް އޮފިސަރެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް ކުރިމަތިކުުރވާ ކަމެްއެގ ބުނާ ބަހަކުން ނުވަތަ އެ ެއއްވުން ބަލަހަ

ނޑު ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ޭބނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. ބޭނުންާވ  ސަބަބުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުާވ ކުރެިވގެންދިއުމަކީ އެއީ އަުޅގަ
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މަރުޙަލާގަިއ މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ  ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ހާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ކޮމިީޓގެ

 .عليكم مالس الوގެނެިވގެން ފާސްކުެރވޭނެކަމުެގ އުއްމީދުަގއި ައޅުަގނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ  ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލެއް މިހާ  ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ރާތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވީތީ ައދުގެ ސަރުކާރަށް އަދި ބިލު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ފަ

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޅުދައްަކަވއިފި. ވަރަށް މުހިއްމު ޚާްއޞަ މިތާގައި ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަފު

ވާހަކަފުޅުތަެކއް ދައްަކވައިފި. ޓެރަރިޒަމަކީ މިއަދު މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މިކަމުން ސަލާމަތްނުވެވިފައިވާ ވަރަށް 

ެގ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެްއ، ައނިޔާތަކެއް މުޅި ދުިނޔެއަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ކަެމއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު 

އެިކއެކި މާއްދާތަކަށް ބަލާއިުރ، އަދި އެިކއެކި ބާބުތަކަށް ބަާލއިރު، އަދި މިއަދު މި ޤައުުމގައި އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ މި ޤައުމުަގއި ކޮންމެހެންވެސް ގާނޫެނއްގެ ސިފަިއގައި އަންނަންޖެހޭ ބިލެކޭ. 

ބިލުގައި މިާތގަިއ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި ގޮުތަގއި އަުދެގ އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މި 

ސަރުކާރުން މި ބިލު ޚާއްޞަކުރައްވާަފއި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބިލެއްގަިއ 

ޔާމީން ވެރިކަންކުރާ هللا މި ބިލަކީ ރައީސް ޢަބްދުއެްއވެސް މާއްދާެއްއގައި ެއްއވެސް ނަންބަރެއްަގއި ބުނެފަިއ ނެތް 

ދުވަހުން ވެރިކަމުން ފޭބީމާ މި ބިލު އުވޭ ގޮތަކަށް، މި ގާނޫނު އުވޭ ގޮތަކަށް. އެ މަނިކުފާނު ފައިބައިަވޑަިއގެންނެވީާމ 

އްޒަތްތެިރ ދެން ވަޑަިއގަންނަވާ ަރއީސަުކ ވެސް ކުރިއަްށގެންދަވާނެ. އިޞްލާޙެއް ައިއއްޔާ ައއީ، ނައިއްޔާ ަނއީ. އި 

ރައީސް. މިތާގައި ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަަވއިފި މި ބިލުން ސިޔާސީ މީހުންނަށް ބިރުވެރިކަން 

އޮތް ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުަގއި ހިންގާ ވަރަށް ގިނަ ޖަރީމާތަކަކީ ބަެއއް ރައްޔިތުން ތުހުމަތުކުާރ 

ފަާރތްތައް އިްސވެ، އަީޑގައި ތިެބގެން ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަްއ. ދިވެހި އެްއވެސް ރަްއޔިތަުކ  ގޮތުަގއި ސިާޔސީ ބައެއް

ރައްޔިތަކަށް މި ބިލުން ރައްިޔތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ަކމަށް ވަންޏާ، ނޫނިއްޔާ ދިވެިހ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މީގަިއ 

ަކމަށް ވަންޏާ މި ބިލުގެ އެްއެވސް ބޭނުމެއް ނެތް. މި ބިލު  ބެދިފައި ސިޔާސީ މީހުންނަށް މިއިން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ

ގާނޫނަކަށް ެވގެންނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ޤާނޫނުައސާސީ ބުނާ ގޮތުަގއި ކޮންެމ 
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. އިްއޒަތްތެރި ހާލަތެއްގަިއ ހަމަހަމަ ރައްޔިެތއް. ޭއގެން ިސޔާސީ މީހެްއ، ސިޔާސީ ނޫން މީހެއް ަންއޓައިގެންނުދާނެ

ރައީސް. މި ބިލުގައި ވަރަްށ މުހިއްމު ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތަކެއް ެއކުލެވިފައި އެބަހުރި. ޓެރަރިޒަމް ވަރަށް ގިަނ 

ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވިަފއި އެަބހުރި. އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް އެކި ގިންތިތަކަށް މީެގން ބަހާލެވިފައި އެބަހުރި. 

ާކއި އޭގެން ކަންަތއްތައް ދިމާވާެނ ގޮތް އެކި ކެަޓގަރީތަކަށް ެބހިފައި އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި އޭގެން އަންނަ ޙުކުމްތަ

ރައީސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މިއަދު މި ޤައުމު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު މި ބިލަކީ ކޮންމެހެންވެސް ގާނޫނަކަށް ީވ 

ރި ރައީސް. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ، ދުނިޔޭގެ ެއކި އެންމެ އަބަހަކަށް ބަދަލުވުން މުހިއްމު ބިލެކޭ. އިއްޒަްތތެ

ޤައުމުތަކުަގއި ހިނގަމުންދާ ެޓރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުމަްށ ޓަކަިއ ދިވެހިން ދާެލއް ވަަރށް ގިނަ. ހަމަެއއާެއއްކޮްށ މި 

ވަރަށް ގިނަ.  ޤައުމުަގއި ސަރުކާރަށް އަމާުޒކޮށް، ާއއްމު ރައްޔިތުންނަްށ އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ބިުރވެރި ހަމަލާތައް

ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުަގއި ވެްސ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބަެއއް ހާލަތްތަުކގައި ަބެއއް ފުިޅފުޅިއަށް އަލިފާން އަަޅއި، 

ޕެޓްރޯލް އަޅަިއ، މި އެްއޗިހި އަޅަިއ، ތަންތަނަށް އަޅައި ގޮްއވުމަކީ ޓެރަިރޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ކަމުަގއި ނޫނީ ނުވާނެ. 

ންތާ ރޯވެ، މީހުން މަރުވެ، މީހުންނަށް އަނިާޔވެރިެވ، އަނިާޔވުން ފަދަ އެތައްއެަތއް ކަންތައްަތކެްއ މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަ

ނޑު މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިމަ  މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން އެަބ ދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަ

ކީ މީގެ ސަބަބުން މި ޤައުމަށް ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމާއި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުއފާކުރަން. އަދި މި ބިލަ

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި  ނުޑ ގަބޫުލުކރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ރައްކާތެރިކަން އަންނާނެ ބިލެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ރިކަން ައޅުަގނޑު ވެްސ ބިލުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ކޮންމެވެސް އިޞްލާޙުކުރަންެޖހޭ ބައެްއ ކުދިކުދި ުނކުތާތަްއ ހު

ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތް ަކމަށް ވާނަމަ، އެ ބަދަެލއް 

ގެނައުމަކީ ައޅުަގނުޑގެ ވެްސ އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ މި 

ރިންނަށް މީގެން ނައްޓާފައި ާއއްމު ރައްޔިތުން ބެދޭ ގޮތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންދިއުމަީކ ބިލު ސިޔާސީ ވެ

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގެ ަރއީސްކަން ކުރެްއވިޔަްސ، ނައިބު ަރއީސްކަްނ 

ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅަުކ ވެސް ޖަލަށް ލެވެންޖެހޭނެ.  ކުރެްއވިޔަްސ، އެ ބޭފުަޅކު ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކޮށްފި 

ހައްޔަރުކުެރވެންޖެހޭނެ. ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފައި ގެއަށް ބަދަުލކުރުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ކަަމކަށް ނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވިަފއި އެބަހުރި މި ޤައުމުަގއި ވެރިކަްނކޮށްފައި ިތބި ބައެއް  އިްސވެރިން، މި ރައީސް. އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި ރައީސްކަން ކޮށްަފއި ތިބި އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުްނ ކޮށްފައި ހުރި ފޯނުކޯލްތައް. ވިދާޅުވެަފއި އެބަހުރި ތަޅާނެ 

ބަޔަކު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ތަޅަންވީއޭ. މަރާނެ ބަޔަކު އަތުޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހޯދައިގެންޮގސް މަރަންވީޭއ. 

ސް. މީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހަކ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ވަިކެވލާނަން.   .عليكم مالس الوދަންނަވަމުން، އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަށް.هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ށް ދެއްވި އިންަޓވިުއެއއްަގއި ަގއި އިނގިޭރސިވިލާުތގެ ނޫހަކަ  2014ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސެޕްޓެމްބަރު 

އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ބޭރުގެ ޓެރަރިޒަްމެގ  200ރައީސް ނަޝީދު ވިދާުޅވެފަިއ އޮންނާނެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

އަށް ވުރެ ގިަނ  200ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމަށާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަުކަގއި ބަިއވެރިވުމަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

މިހާރު ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް. އެ ުދވަހު މި ސަރުކާރުން ައވަްސވެގަީތ ެއ ވާހަކަ ޮދގުކުރަްނވެގެން. މި  ދިވެހީން

ވަސްެވގަތީ. ކިަޔއިގެން އަ  ދުނާުމކުރެވުނީޭއ. ރައީްސ ނަޝީދޭ ސަރުކާރުން ބުނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރީތި ނަން ބަ

 ؛މަލުތަކުގައިރިސްޓް ޢަހިނގި ޓެރަ، އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ދުވަސް ފަހުން ދުނިޔޭގެމަސް 6އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއގެ 

ންކޮޅުަތކުަގއި ހިނިގ ގޮސް ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ކަމިހެން، އިންޑިާއ، ޕާކިސްތާން، ސްރީލަންކާ، ސޫދާން، ލީބިއާ، ސީރިއާ

ނޫސްތަކުގައި ދިވެހީން  ންގެ ނަންތައް ައންނަން ފަށައިފި. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާހުރިހާ ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލެއްގައިހެން ދިވެހީ

މަލުތަކުަގިއ ބައިވެިރވާ ވާހަަކއާއި އަދި މަރުވަމުންދާ ވާހަކަތަްއ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދުިނޔޭެގ އެ ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަ

ކުން ވެސް ދިވެހިރާއްެޖއިން އެ އުމުތަފަށައިފި. އަދި އ.ދ އިންނާއި އެިކއެކި ޤަ ހުރިހާ ނޫސްތަކެއްގައި ލިޔަން 

ވާހަކަ  އަރަނީ އެޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހިތަށްއިއް  .ދިަޔއީމަސަްއކަތްކުރުމަށް ގޮވާލަމުން ވުމަށްމަލުތައް ހުއްޓުޢަ

ވާަހކަ ދޮގުކުރުުމެގ  ވަކި މީހަކު ބުނިއްޔޭ ކިާޔފައި އެ ،ފުރަތަމަ ދެއްކި ދުވަހު މި ސަރުކާރުން އަުޑއަހާލި ނަމަ

މީހުންގެ  އަދި އެ  ،ައޅުަގނޑުމެންެގ ކިތަްއ ިދވެހިން ،ނަމަ ުދވަހު އެ ެދްއކި ވާަހކަތައް އަުޑއަހާލި ބަދަލުގައި އެ

ދިޔުްނ ަތއް ދިވެިހން މަރުވެގެން އެ ދިޔަކި، ން އެކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓުވާަލއިކުދިން ެވސް ގޮަވިއގެއަނބިންނާއި ތުއްތު

ޒަމަށް ރި ޔޭަގއި ޓެރަޒަތްތެރި ރަީއްސ، ައޅުަގނޑު ހިތަްށއަރަނީ. ދުނިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްުޓވުީނސްތޯއޭ އިއް 

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ިރަޒމަށް ގާނޫނު ހަދަމުންދާއިރު މައިަގނޑު ތިން ބަހުސެއް އޮްނނަނީލެޖިސްޓްލޭޓުކުރާއިރު، ޓެރަ

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްޭދއިުރ ޙައްޤުތައް ހަނިެވގެންދަނީ  ކަމަކަށް ެސކިުއރިޓީ ވާސަސް ލިބަރީޓޒް، އެއީ އެއް

ންމެ ބޮޑަށް އުމުތަކަށް އެމެ ބޮޑަށް ތްރެޓް އަންނަނީ ކޮންދިމާލަކުންތޯ. އެއްބައި ޤަނުކުތާައީކ އެން ކިހާވަރަށްތޯ. ދެވަނަ

ނޑުަގއި ޓެރަރިސްްޓ ޢައުތްރެޓް އޮންނަނީ އެ ޤަ  ިއ، ތަުކގަންގަފާނެތީވެ. އަނެއްބަިއ ޤައުމުމަލުތައް ހިމުެގ ފަސްގަ

، ވުމުން. ދިވެހިން ދަތުރުކޮށް ކްރޫޓްމަންޓް ހަބަކަށްރެ ނަ ތްރެޓަކީތަުކަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އޮންދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޤައުމު

ކުރަން ކުރާ ައއިސް އިތުުރ މީހުން ރެކްރޫޓު މަލުތަކުގައި ބަިއވެިރވެ، އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށްއަދި ދަތުރުކޮށްފައި ޢަ

ނޑަްށ މަޢުމަސައްކަތް. ތިްނވަނަ ބަހުސަކީ ިއއް ރިޒަްމެގ އުންޓަރ ޓެރަގޮތުގައި ކަ ލޫމާތު ލިބޭޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ
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ކަށްތޯ. ފުރަތަމަ ކުރާނީ ކިހާަވރަކަށްތޯ. ހަރުދަނާވެފައި އޮްނނަނީ ކިހާވަރައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަންފީުޛކުރާނީ، ހަރުދަނާ

 ލާއިރު ނިވެގެންދަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލައިަރއްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭއިުރ ޙައްޤުތައް ހަނުކުތާއަށް ބަލައިލާއިރު، 

ނޑައެިޅގެން ަޙއްޤުތަްއ  އޮތީ ހަމަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮްތއިރު ހުށަހަޅާފައި މި ކަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ހަނި ނުކުރާންވީ މިންވަރަށް ހަނިކޮށްފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

އޮީތ  ެގ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮަޑށް ހަނިކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއަދު މިމިނިވަންކަމާއި އެްއެވއުޅުމު

ނޑަެއޅިގެން ސީދާ ސިޔާސީ ހަރަކާާތިއ އަދި ސިޔާސީ ވާަދވެރިންނާއި ސިޔާސީ ީލޑަރުންނަށް ހުށަހަޅާފަ . ކަ

 ވެސް ފާހަަގކުރަމުން މި މެން ައޅުަގނޑުމެން އެންިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަމާޒުކޮށްަފއި ބިލު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް 

ަލައކީ ދިވެހިން ދަތުރުކުރުން. ގެންދަނީ. އަސްލު ަމއްަސލަ، ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދިމާެވފައިވާ އަސްލު މައްސަ

ތަކުަގިއ ރިސްޓް ޖަމާޢަތްހަނގުރާމަވެރި ޓެރަ މަލުތަކުގައި ަބިއވެރިވުމަށާިއ އަދި ބޭރުޢަމަލުތަކުގައި؛ ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަ

ައއިސް، ިއތުރު މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް  ދިވެހިން ދަތުރުކޮށްފައި އަލުން އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބައިވެިރވުމަށް

ރިޒަމްގެ ތްރެަޓކީ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ުކޑަ ށް ދިމާވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު ޓެރަކުރުން ދިވެހިާރއްޖެއަމަސައްކަތްކުރާ 

ނުޑަގއި ޓެރަރިސްްޓ  ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައި ދީފައި ބޮޑުވަނީ.  ޖާގަެއއް ބިލުގައި އެ މައްސަަލއަށް ދީފައި ފަސްގަ

ނޑު ހަނދާންވަނީ. ސަލްޓަންޕާކުގެ އޭ އަޅު  2007ބަރު ޢަމަލެއް ހިންގަފާނޭ ކިޔާފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސެޕްޓެން  ގަ

ނޑުަގއި ެޓރަރިސްޓް ޢަޙަޤީޤަތުގައި ދި ،ބޮމަށްފަހު ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  މަލެއް ހިންގާފައެއްވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްގަ

ޔަރުކުރުމުެގ ްސވީޕިންގ ހައް ރަކާތްަތކަށް ެއއީ ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލަކަށް ވެދާޭނ ކިަޔއިގެން މީހުން ހިފައިއެިކއެކި ހަ

ރޒް؛ ތްތެރި ރައީްސ، އެިކއެިކ އުޅެނީ ިއއްޒަ ނުވާ ވަރަށް ބާރުތަކެއް ދީގެން މިމަތީ ބާރުތަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިސަލާ ޕަވަ

ކަށް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބޭރު ަޤއުމަކަށް މަލުތަކަށް ހަނދާންވެގެން. މިސާލަ ލުތައް ެވސް ޓެަރރިޒަމްގެ ޢަސިޔާސީ ޢަމަ

އަހަރު އަންނަކަމުަގއި ަވންޏާ، ޕޭމަންޓުން ބޭރުގައި  25ަބއިވެިރވުމުން މަލެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ޓެރަރިޒަމް ޢަ

އާދޭ. އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެބަައހަރާ ދޭތެރޭން  20އި އަހަރާ  17ސް ރާކޮށްގެން ޓްރެފިކް ހުްއޓުވިޔަމުޒާހަ

ނޑުމެންނަށް ދާ ދިމާ، މި ބިލު މި ދާ މި ވަރަށް ސާފު. ކުީރަގއި  ދިމާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ކިޔާފައި  މަލު ހިންގަނީއޭޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި، ކުރީަގިއ ޤަމަލުކުރި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ދައުލަތާ އިދިޮކޅަށް ޢަ

 މި ސަރުކާރުން މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެފަދަ ޙުކުމެްއ ކުރި ފަދައިން ،ކޮންމެފަދަ ކަމަކަށް، ކޮންމެފަދަ މީހަކަށް

ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް މި  ،އަރަނީމޭރުމުން ބޭނުންކުރާންވެެގން. އަޅުަގނޑު ހިތަށް ރިޒަމް ބިލު ހަމަ އެއުޅެނީ ޓެރަ

 ،އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާއަދި ، މުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ އަޅުަގނޑުމެން ދެނެގަނެބިލު ވެސް ބައްޓަންކުރު

 ަފއިވާސަރުކާރުން ނުހުއްޓުވާ، ކަމާއި އެއީ ސަުރކާރުން ަކނަޑއެިޅެގން އެނގިހުރެގެން މީހުން ޭބރަށް ފުރިޔަދީފައިވާ

މަށް ަކންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަ ފްެގ ތެރޭަގއި މިކަމާއި އަދި ސަލާމަތީ ބާުރތަކުން، މިސާލަކަށް އެމް.ެއން.ޑީ.އެ

ނޑުމެން ދެނެގަެނގެން ބިުލގައި މި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ނޑުމެން ަޙއްލު ހޯދަންޖެހޭ.  އަުޅގަ ކަްނކަމަށް އެބަ އަުޅގަ
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ލިއިުރ އިރިްސޓެކޭ ިކޔާފައި ބަލަ ޒިމް ޓެރަރިްސޓެކޭ. ކާނަލް ނާ މްރާން ޓެރަރިްސޓެޭކ. ޝައިޚް ޢިރައީސް ނަޝީދު ޓެރަ

އަިދ ، ޓެރެފިކިންގ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ . ޑްރަގު ދިވެހިންގެ ިދވެހިރާއްޖެ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބްލެކް ލިސްެޓއްަގއި

ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުެގޭއ  ލިސްޓުވެ، ެއއްަކލަ ލިސްޓެއްގައި ދިވެހިާރއްޖެ ބްލެކުކްރޫޓްމަންޓްގެ ހުރިހާ ޓެރަރިޒަމް ރެ

ރައްޔިތުންނަށް ނަރަަކއަްށ ެވގެންގޮސް ނިމިފައި ޮއންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.  އުުމގެ ބުނާ ޤައުމު، މި ޤަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރުޞަތު.ށް ދެވަނަ ފު ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަމުގެ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުވާީތވެ ދެވަނަ ފުރުޞަތު ފައިވި ބައެއް ނުކުތާަތއް ހިމެނިއަޅުަގނުޑ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން ، މައްޗަށް ވިސްަނއި

ކޮށްލަން ހަގަކޮށްލަން، އިތުރަށް ސްޓްރެސްއަދާކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ފާ ދެއްވީތީ މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު

 ،މި ބިލުގައި ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ރަްއޔިތުންގެ ގިނަ ޙައްޤުތަެކއް ހިފެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިުރގައި  ،ބޭނުންވޭ

ކުރާ ކޮން ތަންފީޛު، ނެތްކަން. ގާނޫނީއި ހިމެނިފައިއިޚްތިޔާރުަތއް މިދެނީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން މި ބިލުގަ އެ ؛އެކަންކަން

ން ނުވާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަުކރަން. ޚާއްޞަކޮށް މީހުެކްއކަން މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިއިދާރާއަކަށް ލިބޭ ބާރުތަ

ފަދަ ކަންކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑެިތ  ބަލާ ފާސްކުރުން  ުޓވައި ހުއް، ފާސްކުރުމާއި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާއި ބަލައި

ކޯޓު ، ޙައްޤުަތއް ކޯުޓ ވޮރަންޓަކާ ނުަލއި ނޫނުައސާސީން ިލބިދީފައިވާ މިންނަށް ދީފަިއވާ ޙަްއޤުތަކެއް. ޤާރައްޔިތު

މާ، މިކަން ބިލުގައި އޮތީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން މި ބިލަކުން ނެތޭ. އެހެންވީ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު މި އަމުރަކާ ނުލާ މި

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަގަިއ މިއަށް މަޝްވަރާކުެރވެންެޖހޭނެ ކަމުގައިތުރަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު  އެާއއެްއކޮށް އި އަުޅގަ

ނޑައެޅި ގޮތެްއ ނިމެންދެންއަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ޝަރީޢަ ގައި މި ން ބަންދުގައި ބަހައްޓާ މަފްހޫމުމީހު ތުން ކަ

އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ވިދާޅުވާ ިއނގިރޭސިވިލާުތގެ ގާނޫނަުކ  އެބަ އޮްތ ހުށަހެޅިފަ. އެގޮތަށް ހާރުވެސްބިލުގައި މި

ނަޑއެޅެންދެން މީުހން ބަންދުގައި ބަަހއްޓާ މަފްހޫމެއް. އެހެްނވީމާ، މި ވަރަށް  ނޯންނާނެ ޝަރީޢަތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަ

ނޑުމެްނގެ  އުޅެނީ ބެންޗު ޖުޑީޝަރީ އޮތް ހާލަތަކީ، މިއަދު މި ބޮޑަށް ރިވިުއކުރަންޖެހޭނެ. މިއަދު  އަުޅގަ

ފައި ތިބި ވާ އުފުލާހުންގެ މައްސަލަތައް ނުހިންގިފަ. ހަމަ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުނުެލވިގެން މީަލވައިއެކު

ޟީންނަީކ ވެއްޖެ ޝަީރޢަތް ނުހިންގާ. ޤާ ވުެރ ގިނަ ުދވަސް ުދވަހަށްމަސް 1މީހުން އެ ތިބީ ބެންޗު ހަމަނުވެގެން. 
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ނޑުމެން  ކޮންބައެްއކަން، އެ މައްސަަލ ހިންގާނީ ކޮންބައެއްކަން ަކނޑަނޭިޅގެން. މިއަދު މި ހާލަތުގައި ޮއްއވާ އަުޅގަ

ކޮށްފައި ތިބި މީހުންެގ ނަމުގަިއ ންބަރުން، ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުއަނެއްާކވެްސ މިއަދު މި މަިޖލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

މަތުަގއި މީހުން ްމެގ ކުށުގެ ތުހުރިޒައޭ މި ގާޫނނުގައި ބަޔާްނކުރާ ޓެރަޞަތުތައް ދޭންވީތޯއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ ފުރު 

ްނ މީހުންގެ ވެސް އަނބިދަރީ ދަނީ. އެ ނުލާ. އެތައް ދުވަސްތަެކއް މިހައްޓަން ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަކާބަންދުގައި ބަ

ނޑުމެްނ ނޫނުއަާސސީަގއި ބަޔާންކުމީހުންގެ ޙައްޤުަތކެއް ވެސް ޤާ ތިބޭނެ. އެ ެރވިފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ގައި. އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަުޅަގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން މިކަން މި ބިލުގައި ހިމެނިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމު

ަގއި މިކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު

ތަކުަގއި ޯވޓެއް ސް ޚިޔާެލްއ، އަުޑއެހުމެއް ބަލައިލުެމއް ނެތި ކޮމިޓީގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރަމުންދާ އެްއވެމަޖިލީހު

ނޑު ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް ހިެޔއް ނުކުރަންދަނީ މި މަޖިލީހުގަ ނަގަިއގެން ބިލުތައް ފާސްކުރަމުން މި   އި. އަުޅގަ

މީ. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންެގ  އި މިގޮަތށް ހިނގާ މަޖިލީހެއް ކަމެއްގަސިޔާސީ ދާއިާރއަށް ވަދެ، މި މަޖިލީހަށް ވަތްއިރު

ނޑުމެން އަިއސް  ދެވޭ ގިނަ ކަންތައްތަަކކީ، މި މަޖިލީހުން ހަމަގައިމު މި ނިންމައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ފަށް ހިންގާ ކަންތައްތައް. ވަކިްނ ން ޚިލާތަަކކީ ރައްޔިުތންގެ ވިންދާ މުޅީވެސް އަުޅަގނޑަށް މި ފެންނަ ގިނަ ކަންތައް

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީާމ، ސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ނިންމާޚާއްޞަކޮށް ިސޔާ ނިންމުންތައްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮްނސަރންވާންޖެހޭ. އެހެންެވ،  އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނެްއ، މިފަދަ ބިލެއް ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެ ވާހަކަ މި އެ ބަ ޖެހޭ މީގައި އަބަދުވެސް މި ވާހަކަދައްކަީނ ދައްކަނީ. ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ކޮށްފައި ނިމޭ މީހުން ވެްސ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ތަށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމް ތަންީފޛުޝަރީޢަ  ހާގެ؛ކުރެވޭ މީތުހުމަތު

ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ހިންގާފައި ހުރި މީހުން މޮނިޓަރ މަލުތައްރިޒަމްގެ ޢަރެކްޓިސްގެ ތެޭރގައި އެބަ ިހމެނޭ، ބޮޑެތި ޓެރަޕް

ނުޑ ހަމަ އަިދވެސް އެބަ ހިތަށްއަރާ މީ ކޮން އޮވޭ. އެހެންނަމަވެްސ މި ިބލަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަ ، ގާނޫނެއްުޅގަ

ވަނީ. އަދި  ހިމަނާފައި މި ތައްއި މިހިރަ މަފްހޫމުބައްލަަވިއގެންތޯޭއ މީގަ ގާނޫނަކަށްއިންޓަރނޭޝަނަލް؛ ޔޫޭކގެ ޮކން

ކި ފަރާތްތަކުްނ؛ މި ގާނޫނުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުތައް އެިކއެ ،އިތުރުން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއޭގެ ހަމަ

ވިަޔސް ެއކަން ެއ ތަންފީޛުކުާރ  ޔަސް ވެްސ އަދި ެއއީ ޖުޑިޝަރީން ކަމުަގއިވި  ކުރާ ފަރާތުން ކަމުގައި ގާނޫނު ތަންފީޛު

ވެސް އެބަ އޮްނނަންޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ބެސްޓު  ކުރަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިންތޯ ބެލޭނެ ނިޒާމެއްތައް އެ ތަންފީޛުފަރާތް

މީގައި ، ދަންނަވަނީ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އެބަހުރި. ެއހެން މިއެކައުންޓަބަލް ، ޕްރެކްޓިސްައކީ ެއއީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެބަހުރި

މިނިސްޓަރަށް  .އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ގެ ގާނޫނުގެ ތެރެިއން މި އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ، ޓެރަރިޒަމް

ކުރެވޭ މީހާއަކީ، ތުހުމަތުއެ  ،މިނިސްޓަރަށްރޭަގިއ އެބަ ހިމެނޭ އެ ދެވޭ ބާރުތަކުގެ ތެ .ދޭ ބާރުތަކެއް ވެސް އެބަ

ވަންޏާ، ެއ ތުހުމަތުކުރެޭވ  ކަމަށްކުރެވޭ ަކމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހެއް ކީ ަވކި ކުންފުންޏެްއ ކޮންޓްރޯލްމީހާއަ

ތަކަށް ދަންދެން ބެލޭނެ ބާރުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ދޫކޮށްލަނީ. ދޫކޮށްލާއިރުގައި ންފުންޏެއްގެ ބޭންކު އެަކުއންޓުކު
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ންކަްނ ޝަރުޢީ ފަރާތެްއގެ ައމުރެއް ނެތި މިފަދަ ކަ ،ނެތި އްމި އެނެގނީ އެްއވެްސ ކޯުޓ އޯޑަރެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން މި ފުރުޞަތުތައް ދޭއިރުއެޮޕއިންޓު ސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ގައިކޮްށފައި ތިބި މީހުންނަށް އަޅުގަ

 ،އަިދވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންހަމަ ކަންކަމުގައި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު  އިތުރަށް ވިްސނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ކުރުމާ ނގިރޭިސިވލާތުގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާލެއް ނުުކރެވޭ މި ބިލަކީ އިބޫެވސް ހާލެއްަގިއ އަޅުަގނަޑކަށް ގަމި ބިލަކީ އެއް

ނޑު އިޭއގަ  އިތަކާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ެއގޭ މަފްހޫމުލަްއވާފައި ހުރެދާހޭ ގާނޫނަށް އެ ބޭފުޅުން ަބއްލަަވއިބެ  ؛ހުރި މަިއގަ

 ސުްލޙަމަސަލަސްކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ މާއިއަމާންކަތުންގެ ޙަްއޤުތައް ހިފަހައްޓައިދީގެން ޤަުއމުގެ އަމަންޚާއްޞަކޮށް ރަްއޔި

ޔާވެސް ސަުރކާރާ ދެކޮޅަށް ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މި ބިލަކީ ިކރިލެްއ ކަމަށް އެްއގޮތަކަށް ވެސް ގަ އޮތް ބި ހެދިފައިނިޔަތުގައި 

ރުމަށް ކުމެދާނެހެން ހީވާ މީހަކު އެކަހެރިނިކު ށްޔާސީ ރޭހަކިރިޔާވެސް ރި  ،ދަްއކާ މީހުންގެ އަނަގ ބަންދުކޮށްވާހަކަ

 އަމާން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނުޑމެން ތެރި ަރއީ އްޒަތްއި ޝުކުރިއްާޔ  ވާ ބިލަީކ  އްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިއިސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން މި ބިލުގައި އެބަހުރި ބަެއއް 

ނޑު ެވސް ވެފަހަމަ މިހާރު މި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ، ކަންތައްތައް  ިއވާ ބަެއއް ކަންތައްަތއް. އެގޮތުން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި  .ތަކެއްގައި ދިވެީހން ބައިވެރިވުންނގުރާމަބޮޅުން ިގނަ ހައްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ އޮޅުންފާހަގަކޮށްލާނަން ރާ

ނޑު އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފަިއވާ ވަރަށް ޮބުޑ މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ައޅު މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ  ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން  ގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުމީގެ ވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނޫނުއަާސސީން ދިންވަނީ މި ބިލުގައި އެބަ ހުއްޓޭ ޤާއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. މިގޮތަށް ޙައްޤުަތްއ ކަށަވަރު ކޮށްދީަފއިވާ ަޙއްޤުތަެކއް ހަނިކުރެވިަފއިާވކަން ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ގަހަނިކުރެވިގެންާދއި ކުރުވުން ހޭލުންތެރި، ދީންނަށް އެކަީށގެންވާ މަުޢލޫމާތުބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަރްއޔިތުރު އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މިނިވަންކަމެއް މުހިއް ވެސް މިއީ ވަރަށް  ޚިޔާލު  ،މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ވަރަށް ގިަނ  ،ތަކުަގއި ލިބިފައި ވަނީ. އެގޮތުން ތުވެދިޔަ ދުވަސްޔިތުންނަށް މި ވޭފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ދިވެހި ރައް

ވެްސ އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާާލިއ  ތަުކަގއިޑިޔާަގޔާއި އަދި މިނޫން އެއްވުންޒުވާނުން ވެސް ހަމަ ސޯޝަލް މީހަމަ 

ނުޑ  ،ންނައިރުއެކު. އެހެން އޮތް ހާލަތެއްަގއި މިހާ ބޮޑު ހަނިކުރުމެއް އަ ޝުޢޫރުފާޅުކުރަނީ ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އަުޅގަ
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ކަހަލަ ވާހަކަެއއް ދެއްކުމުންތޯ، ކުށަކަށް ވަީނ ކުށަކަށް ވަނީ ކޮން ން ހޭލުންތެރިކުރުވަން އެބަ ޖެހޭ.ދެކޭގޮުތގައި ރަްއޔިތު

މެދުވެިރކޮށް ފަތުރާ މަޢުލޫމާތުތަކުން  ޓުކޮންކަހަލަ ޢަމަލެއް ކުރުމުންތޯ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ީޓވީ، ރޭިޑޔޯ އަދި އިންޓަރނެ

ވެ، ޖަލަށް ވަންނާނެ ގޮތަކަށް. އަދި ވަރަށް ގިނަ އަހަުރތަކަކަށް އެ މީހާ ކުށްވެރި  .ގޮތަށް މިހިރީ ވާކުްށވެރި ވެސް

ރަރިޒަމްެގ ޓެރޭޑިޔޯ އަދި އިންޓަރނެޓު މެދުވެރިކޮށް ، ޓީވީ  ،އޮތް ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 10ގޮތުން މި ބިލުގެ މި

ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމޭ.  އަހަރާ 15އަހަާރއި  10އަދަަބކީ ހާގެ ލިބޭ ގޮތަށް ކުށެއް ކުާރ މީޢަމަލަކަށް ހިތްވަރު

ނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވާފައި އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ވަ ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުަގއި ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އް ކަވުަމށް ފުރުޞަތު ދެއްވާަފއި ިނންމަވަންޖެހޭނެ ބިލެއާއްމުން ވެސް ހޭލުންތެރި

ްނ އެތައް ބައެްއގެ ޙައްޤަށް އުނިކަ ،އްމުްނގެ އެތަްއ ބަޔަކު ހައްޔަރުވެ އާ ެވސް ނޫނީ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައިއެހެން

ށް އިތުރަށް ބެއްލެވުމަމިކަން އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  .މިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ

ނުޑ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަމޖިލީހުގައިހަމަ ޮގވާަލން. މީގެވެސް އަުޅގަ ރި ަބއެއް ްއޒަތްތެއި، އިތުރުން އަުޅގަ

ޖެހޭ ބައްލަވަން.  ކުރަްއަވއިފި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މައްސަލަތައް ަބއްލަވަްނވާ ވަަރށް އެބަމެންބަރުން ވެސް ފާޅު

ނޑުމެން ކޮން  ކުރަްއަވއިގެން މިވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުމެ މެންބަރަކީ ވެސް ރައްޔިތުން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ އާދެވިަފއި ތިބޭ ެމންބަރުންވީމާ ހިސާބަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ަރއްޔިތުންނަްށ  ،އަުޅގަ

ބަތްވާ މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގަިއ ހަމަ ސަރުކާރަށް ނިސް މެ ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟އެން

ނޑަްށ ހީވަނީ މަސައްކަތްކުަރއްާވއިރު އް ބޮޑަށް ަރއްޔިތުްނ މިފަދަ ބިލުތަ ،ވެްސ ވިސްަނވަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮއެ ަވގު ،އެ ފުރުޞަތު .ިދޔުމަށްވުމަށްފަހު ގާނޫނުތަކަށް ވެގެންކުރުހޭލުންތެރި  ުތަގއިތު ދެްއވުން ެއއީ އަުޅގަ

ވެސް ދެންނެވި ފަދައިްނ ތާއީދުކުރެވޭ ނުކުތާަތކެްއ ކުރިން މު ކަމެއް. ދެން މި ބިލުގައި އަޅުަގނޑުއެއީ ވަރަށް މުހިއް

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަމުން އަޅުަގނުޑގެ  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއްއެބަހުރި. އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅު ވެސް ހުރިކަން އަުޅގަ

 . ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ުޝކުރިއްޔާ. ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލަން ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން  ްއޒަތްެތރިއިށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކީ ވެސް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހައިޝުކުރިއްޔާ 

ވަރަށް ބިނާކުރަނިިވ  ،ްށ ގިނައައިސް ވަރަނަވާ ބިލަކަށް ވެފައި މި އޮންަނނީ. މި ފަހަކަށްކުރަން އެދިވަަޑިއގަންބަހުސް

ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ  ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ، މަިޖލީހުގެާހ މެންބަރުން ވެސް ދަްއކަވަުމންއްޒަތްތެރި ހުރިވާހަކަތަްއ އި 

ދެްއވަން ތިއްަބވާ ިވޕުންނަށާއި އަދި ޕާޓީތަކުެގ ކުގެ މެންބަރުންނަށް އެހީތެރިވެމަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ޕާޓީތަފަރާތުން 

ކިތަންމެ ބާރަށް . މަޖިލީހުގެ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީަތކުަގއި އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ރުންނަށްލީޑަ

ތި  ހިނގަމުންދާއިރު ވެސް ބިެލއްގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ތި ޭބފުޅުންނަށް ސްކްރީނުން
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ބޭފުޅާއަށް ުކޑަކޮށް ކުރިްނ އިޝާރާތްކޮށްލުމަކީ ެއކަން ވަޑަިއގަންނަވާ ލިސްުޓަގިއ އޮންނަ ނަންބަރު، ނަމާ ދިމާވާ ފެނި

ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާ ގޮތަީކ ފަހުގެ ާތރީޚުގަިއ ބިލުގެ ކިޔުްނ ނިމުނީމާ އެކަން ރިޔާސަަތްށ 

ނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާގައި ާފހަގަކުރެވިަފއި ހުރީމަ، ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެން ބަރުންނަށް، ކުރިމަތިވެގެން އަންަނކަން ައޅުގަ

ވީހާވެސް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޤައުމީ މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަގއި ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ 

ނޑު ހަމަ ރިާޔސަތަށް އެއްބާރުލުންދެްއވުމަށް ޓަކައި ޕާޓީތަުކގެ އިސް ވެރިންގެ ކިަބއިން މި ކަމަށް އެދޭ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ައރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  . ދެން ައޅުގަ

 ދަށް.ދާއޫ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއި

ނާކުރުމުެގ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޓެރަރިޒަމް މަ) 90/10އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންަބރު 

ގޮތެްއަގއި  ވަރަށް ފުރިހަމަ ،ގެ ބަދަުލގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލެްއ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއި(ގާނޫނު

ނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ،  ލިޔެތައްޔާުރކުރަްއވާފަިއވާ ަކމަށް ޓަކައި ދިވެހި ަސރުކާރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޓެރަރިޒަމްގެ ވާހަކަ މިހާ ބޮޑަށް ފެތުރިގެން މިހާ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ިމ ދަންނަވާލި ގާނޫނުގެ ދަށުން  ؛ށް ޓެރަިރޒަމްގެމި އުޅެނީ ކުީރގެ ރަީއސް ނަޝީދަ އަުޑގަދަެވގެން އަުޅގަ

ނަޑށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. އާދެ، އެ ގާނޫ ވަނަ މާއްާދގެ  2 ނުގެއެ މަނިކުފާނަށް ޙުކުމް އިއްުވމުގެ ފަހުން ކަމަށް އަޅުގަ

މުޙައްމަދު هللا މަނިކުފާނުެގ ވެރިކަމުަގއި ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބްދު އެ ،ގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރެިވގެްނދިޔައީ. ެއއީ)ށ(

ނޑުމެން ހަނދާންހުންނާނެމައްސަަލއި  ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުުށގެ ގޮތުން ހިފައި ނަހަމަ އޭރުގެ ޕީ.ޖީ ެއ  ،ގައި. އަުޅގަ

ވެސް އެ ކަމަށް  ދަޢުވާކުެރއްވީ ވަރަށް އާަދއިގެ ގާނޫަނކުން. އެކަމާ ގުިޅގެން އެ މަނިކުފާނު މަނިކުފާނަށް އޭރު

 ދިޔަީއ ބައިްސކަލް މަނިކުފާނަށް މި ދަޢުވާކުރެިވގެންތިމަން މަނިކުފާނު ކުރި މިހާ ބޮޑު ކުަށކަށްަފއި ތިމަންޖައްސަވާޖޯކު

ނޑު ބައްތި ނުދިއްލާ މީހާއަށް ެވސް ދަޢުވާކުރާ ގާނޫނުގެ ދަ ުށންނޭ ކިޔަިއގެން ވަރަށް ބޮަޑށް ޖޯކުޖެއްސެވި. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި އެ ަދއުވާ ޕީ.ީޖގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެނައުުމގެ ސަބަބުތަުކގެ ތެރޭަގއި އެކަން ވެސް  ގަބޫލުކުރާ

 ވީ  ދެން ،ދަުށން ޙުކުމްކުރެިވގެން މި ިދޔަީއ. އެހެންނަމަވެސް 90/10ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހިމެނިގެންދާނެ. ގެނެސް

ވީ ގޮތަކީ ެއ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރެުވމާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާުނެގ  ދެން މި ކިހިނެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟

އަދި ިމ  އަށް ނިްސބަތްވާ މީޑިއާަތކުންނާޕާޓީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަްނނަވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންާނއި ެއ މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ

އުޅުނު ހިތްވަރުދީ ނޫނީ އެއްވުންތަކަށް ޣައިރު ގާކާރާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ިމ ހިންގުނު ތެރޭަގއި ދިވެހި ސަރު ގެއަހަރު

ދެ  ރައްޔިތުންނަށް ވިްއނައިދެމުން މި ގެންދިޔައީ ،އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑެތި އިސް ވެރިން ވެސް ވަާކލާތުކޮށް

ދާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ  ޢަމަލުކުރެވެމުން މި  ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި 1990 ހާސް؛ މާފުކުރަްއވާ!
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ގާނޫނަކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ޤައުމެްއގެ ނިސްބަތުގައި ހިންިގގެންވާނެ ގާނޫނެއް ނޫންކަން. އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް 

ރުމަށް އެކަށީގެންުނވާ ކަން. ޭއގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ކަންަތއްތަކަކީ އެއާ އެްއގޮތަކަށް ަޢމަލުކުގާނޫެނއް ނުރައްކާތެރި

ގުޅޭ ރަނގަޅު ގާނޫނެއް  މިއާ ގުޅޭ ޓެރަރިަޒމާ، ލާފައިއަވަހަކަްށ ެއ ގާނޫނު ުއަވއިގާނޫނެއްކަން. އެހެންވީާމ، ީވހާ 

ވަކާލާތުުކރަމުން ގެންދިޔައީ. އޭގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ސަރުކާރުްނ  ،ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދީ

ދުނިޭޔގެ ފެންވަރުަގއި މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި އެންމެ ރަނގަޅަްށ  .ނުވެ ރަނަގޅު ގާނޫނެއް މި ގެނައީ ލަސްތަކެއް

މި ގެަނިއ  ،ކަމަށް ެބލެވޭ ޤައުމުތަުކގެ ގާނޫނުތަްއ އޭެގ ނަމޫނާއަކަށް ަބއްލަަވއިގެން. ގެނައިމަ  ކުރާ ކަންތައްތައް

ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ  ބޭފުޅުން އަސްލު މި ބޭނުންފުޅު ކީއްެވގެންތޯ. މި ކަމުނުދަނީގާނޫނެއް ވެސް ކަަމކުނުދިޔަ. 

ންނަކީ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ނަފާވާ ގޮްތތައް ހޯދައިދޭން ވަކާލާތުކުާރ އެ ބޭފުޅުލާފައި ަބިއތިއްބަން. އޮުޅވައި އަބަދުވެސް

 ެތްއގަިއ ހިންގާކަށް ވެސް ބޭނުމެއް މީހުންކަން ދައްކަން. ެއކަމަކު ޤައުމުަގއި ސަރުކާެރއް ވެސް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ގޮ

ަތކަށް ނުވޭ. އެ ކަންތައް ނުވޭ. އެ ސަރުކާރަކުން ރަްއިޔތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް މަގުފަހިކޮށްދޭކަށް ވެސް ބޭނުމެއް

ތަާކިއ ހަރަކާތް ،ވެްސ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ ވެސް ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކްއގަިއ ވެސް ފުށޫއަރާނެ ގޮތަށް އަބަދު

ދެކޮަޅށް ހިންގޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ފަހިކުރަން މި ބޭނުންވަނީ. އެ ކަންތައްތައް ފަހިނުވާެނ  ންތައްތައް ސަުރކާރާކަ

މިހާތަނަށް  ތެރޭގައި މި ގާނޫނެްއ ކަމަކުނުދިޔަ. އަޅުަގނޑުެމންގެ ފަރުމާކޮްށފައި ގެނައިމާ ގޮތަކަށް ގާނޫނެއް

ޫނންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ން މި ފާުޅކުރެްއވީ ެއ ޝުޢޫރުތައްވާހަކަދެްއކެވި ިއއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރު

ނޑު ދަްނނަވައިލާނީ އުސްތާޒު  ނަޝީުދ މި ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމަްށ ފައްޓަިއގަންނަމުން ވިދާުޅވި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ޓަކައި ެއއްވެްސ ޞަދެއް ފުރިހަމަކުރުމަމަޤް 3 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ބަާޔންކުރާ 4ފަދައިން މި ގާނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި މި ބުނާ  5ފަރުދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންޮކޅުތަކުގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދުގެ ތަނެއްަގއި މި ގާނޫނުގެ 

. އޮތީ ބަޔާްނކުރެވިފަ  ރިޒަމް ކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއެއީ ެޓރަ، ކަމަށް ވާނަމަ ކުރެ ކަެމއް ޮކށްފި ކަންތަކުން 8

އެއިން ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ  ،އަުޅަގނޑު މި ާވހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުންނާ އަސްލު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއެހެންވީމާ، 

ބޭނުންވަނީތޯއޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަާކއި އަމިއްލަ މީހުންގެ ގެދޮރުަގއި ެއއްެވްސ 

މީގައި މަނާކުރަނީ މި ަކންތައްތައް. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު  ންދާން.ޅުޖެހެމުކަމަކާނުލައި ހުޅުޖެހި ރޯވަމުްނދާން. އަލިފާން ހު

އްސާ ހިފައިގެން މަގުތަުކގައި މީހުން ކަތިލަމުން އެއްޗެ ބޭނުންފުޅުވަނީތޯއޭ ޮގވާތަކެްއާޗއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ޫތނު 

ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ފުރުޞަތޭ މި  މި ގާނޫނުގެ ،ދުވަން. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ެގންދެވި

ދެނީ ބޭނުންވާ މީހަކަށް ެއ ކަންކަން ކުރަން. އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިްނ މީހަކު ބޭނުންވަނީތޯ ިމ 

ނުޑ  ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރު ގޮތަކަްށ ަހމަ ދަންނަވައިކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ލާނީ މި ބިުލގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

އެްއކޮށް ހުއްޓުވުމަށް. ދެން  ،ވަސް ފުރުޞަތެއް ލިބިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މި ކުއްތައް މަދުކުރަންވަރަށް ތަނަ

 ނޫނުައސާސީަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި މިހިރަ އަސާސީ ން ކަންބޮޑުވެަވޑަިއގެން ޤާބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު



28 

 

ނޑު ވެސް ހަމަ ޚުދު ަކންބޮޑުވަންތަުކގެ ތެރެއިން ަހއްގުަތކެއް ހަނިވެ ޙައްޤު ނޫުނއަސާީސގެ ޤާ، ގެންދާ ވާހަކަ. ައޅުގަ

ތަްއ އެހާ ބޮޑަށް ދޫކޮށްލެފިފައި ަގއި މި ބުނާ ޙައްޤުނޫނުައސާސީޤާ ،ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނާ ގާނޫނުތައް ނުހެދި 16

ތަށް ަޙއްޤުެތރެއިން ވެސް އެ މި ާގނޫނު އައުމާ ުގޅިގެން ީމގެ ގެރިޒަމްހުރީމާ. އެހެންނަމަވެސް ޭއެގ ދަށުން ޓެރަ

އިނގޭތޯ.  ޖެހޭ ނޫން. އޭގައި މި ހަނިކުރެވެނީ. ހަނިކުރެވެން އެބަ ވެސްހުއްޓެނީކީ  ދޫދުކުރެވެނީ. ެއއްޮކށްޙު އަސްލު

އް އެހެން މީހުންނަށް ޖެއްސުންކުރާ ފާޑަކަށް. މީހަކު ބޭނުންހާ ޙައްޤެ  އުމެްއގައި ނޯންނާނެ އެއްވެސްއެްއވެސް ޤަ

ރަނގަޅަށް ގާނޫނުގެ ތެެރއަށް  ،މަގަށް އެޅިތައް ެވސް ހަމަޤުއްއެހެންވީމާ، އެ ޙަ  ކަން ކުރާކަެށއް ޯނންނާނެ.ވަރަކަށް އެ

މި. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް  ބައްޓަންެވގެންދަނީނޫންތޯ

ެއއް މެންަބރުން ފާހަގަކުރެްއވި ަބއެްއ ަކންތައްތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ީމަގއި އިްއޒަތްތެރި ބަ

ނުޑ އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ރުކަން ވީހާ ައވަހަކަށް ލިބުމަފޮނިމީ އި ގެނެސް ަރއްިޔތުންނަށް މީގެލާފަމައިނިން ށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރެގ  ގޮޅީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަން ޝުކުރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް.

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ

އައިސް ދުނިޭޔެގ އެކިެއކި ތަންތަނުަގއި ވެްސ ގާނޫނުތަްއ މި ފަހަކަށް ގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެރަރިޒަމް

 ވަނީ އާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިާވ ހައްގުތައް ިނގުަޅއިގަންނަ ގާނޫނުތަކުގެ ގޮުތގައި. ބޭރު  ފާހަގަކުރެވިަފއި

 ގާނޫނުތަުކގެ ަތއް ނިގުޅަިއގަންނައްޤުގެ ޙަމައިނޯރިޓީސް އެެހން ކުއެތްނި ނުވަތަ ،ގައި ނަމަ މުސްލިމު ރަްއޔިތުންތަންތާ

 ތައް ިނގުަޅއިގަންނަ އެ މީހުންެގ ޙައްޤު ކޮށްޮކޅު ފަރާތްތަކަށް އެޭޓކުދިސިޔާީސ އި، ގޮތުަގއި. މި ާރއްޖޭަގއި ނަމަ

ށް ދެންމެ މިތާ ބޭފުޅަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ މުޙައްމަދު ނަޝީދަ ؛ގޮުތގައި. ތެެދއްމެގާނޫނުތަކުގެ 

 ޗީފްހެން. ހުންނެވީ ކޮމާންޑަރ އިން އަދި ޙުކުމްކުރި ކަމަށް. އެ މަނިކުފާނު .ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުާވކުރި ކަަމށް

ލަތަކީ ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް ުނވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރު ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮުތގައި އެ ބޭނުންކުރެވުނު ވަސީ

ެއއީ ޖިނާޢީ ުކއްތަްއ  ޖޭެގ ދިފާޢީ ބާރު؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެންްސ ނުވަތަ ިދވެހިރާއް ކުުމގެ ަސބަބުންޙުއެ . ދަނީންނިމިގެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް  .އޭގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ކުރީމާ އޭގެ ނިމިގެންދާއިރު އެ ގޮތަށް ކުރާއިރު ހަމަނުޖެހޭ ގޮތަށް

.ޑީ.އެްފގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮތަށް މި ކަންތައްތައް ނިމިގެންދިަޔއީ. ެއމް.އެން

ހުރީ ގިރިފުށީަގއި  ނުވި. ެގންދެވިފައި ުނވި. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މީހަކު ބޭުނންކުރެވުނު ކަމަކަށް ދެނެވަޑަިއގަތް ކަމަކަށް
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ޗީފަކަށް ހުންނެިވ  އިންަޑރ ކަމަށް ބުނަނީ. އެކަމަކު، މިިއން އެްއވެސް ތަނެްއގެ ޒިންާމއެއް ނެތި ހަމައެކަނި ކޮމާން

ދުވަހުގެ ޙުކުމަކަށް. އަހަރު 13 ނުހިފި ވެސް މި ދިޔައީކޯުޓގައި ސާިބތު އަދި ސާބިތުހިފޭ ޮގތަށް އެ ވާހަކަ ،ބޭފުޅެއް

ދެން އެހެން އެންމެން ފަހަތަށް  ބުނީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ހިތަށްއަރާ އިނގިރޭިސވިލާތޭ

ހަދާ. ދަންނަވަން ކަށް ެވސް ފާޑުކިޔާއެ މީހުންގެ ގާނޫނުތަ ގާނޫނުތައް ހެދުނީމާ އެ މީހުންގެ ،ންޖެހެންވިއްޔޭ. އެ މީހު

ަގިއ  79އެްނމެ ފުރަތަމައިމުން  މީހުންެގ ޓެރަރިޒަމްެގ ގާނޫނަށް، އެ ން ވެސްއުޅޭ ވާހަަކއަކީ އިނގިޭރސިވިލާތު މި

ގަިޑއިރުެގ  48 ހުން މިނިވަންކަމަްށ ހިފައިގަތީމާސް، އެ މީގާނޫނު އުފެދިގެްނ އައީ ައއިރިޝް ރިޕަބްލިކަން  ގެޓެރަރިޒަމް

ޓެރަރިޒަްމގެ ގާނޫނަށް ދިޔައީ އެ ގާޫނނު އޭރު ފެށުނީއްސުރެ  ޑިބޭޓަކާ އެީކަގއި ައއި ާގނޫނެއްގެ ގޮތަށް

ޓީން ވިލާތުަގއި އެ މީުހން އަމިއްލައަްށ ފާޑުިކޔަމުން. މިހާރު މި ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނާ ދޭތެރޭަގއި ލިބައިނގިރޭސި 

ނޑުމެން މި އަދި އެތާގެ، ބުނަނީ ވިލާތުަގއި ހަދަންއުޅޭ ގާނޫނަކީ އިނގިރޭސި  ގާނޫނު ބުނަނީ މިހާރު ހެދިފައި އޮތް އަޅުގަ

ގޮތެްއގައި  ޚާއްޞަ ،އަދި އެަތއް ބަިއވަރު މީުހންނަށް ،ކުެރވިާދނެރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ތަންފީޛުވަ ،ވެސް ބިުރވެރި

ކުލަިއގެ ގޮުތން އަދި ދީނީ ގޮތުން ވެސް  ؛ގައި ތިބޭ މަދުަތ މުސްލިމު ނުވަތަ އެ ތަންތާ ސް ނުވަމައިނޯރިޓީ އެތްނިކު

ނުވަތަ މަގުމައްޗަށް ނުކުެމގެްނ  ،ގޮެތްއގަިއ ޕީސްފުލް ޕްރޮޓެސްޓާސް އަދި ޚާއްޞަ، މަދުކޮށް ތިބޭ މީހުންނަށް ދެރަވާނެ

ނުރުހޭކަން ފާޅުކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އެ މީހުން  ހިގެންއަދި އެނޫން ކަންކަމާ ވެސް ނުރު ،މި އިހުތިޖާޖުކުރާ މީހުން

ގޮތްގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވުނީމާ  ގޮތަށް ނޫން  ސަރުާކރު ބޭނުންވާ ،އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ،އެންމެ ބޮޑަށް އަދަބު ލިބި

ށް ވެްސ ިއިވގެން އަޅުަގނޑަ ،މި ގާނޫނު !ބުނަމުން އެ ދަނީ. ިވސްނާލަބައްލަވާފިދާނެ ފަދަ ގާނޫނެއް ކަމަށް ހިބޭނުން

ދީނީ ނުވަތަ ވަިކ  ،ބުނެއޭ ސިޔާސީ މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ،ހިނގައްޖެ މި ފްލޯގައި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ

 ރެވުނީމައޭ ދެން މި ޙުކުމްކުރެވެނީ. ސިޔާީސއަށް ނުފުދެނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ދީނީއަށް ނުފުދެނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ފިކުރެއް ކު

ދައްކާ ވާހަކަތަކަީކ  ޑެފިނިޝަނަކަށް އަންނަންއުޭޅިއރު މި، ވީމާ ބުނަނީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ؟ ނީމާ އެވަކި ފިކުރެކޭ ބު

! ގޮސް ކޮންމެ ދިމާަލކަށް ވެސް އެ ކަންކަމުަގއި އެ އެޕްަލއިނުކުެރވޭނެ ެއއްެޗޭކ ބުނެވޭކަށް ނެތް. ަބއްލަވާފުޅާކަމުން

ގޮތުން އެ މީހުން އެ ބުނަނީ އެތާަގއި ވަރަްށ  ބެހޭޓެރަރިޒަމް ގާޫނނާ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ވެސް އެ މީހުންގެ 

ަތނުގައި ީޕސްފުލް ޕްރޮޓެސްާޓސް ނުވަތަ ކަންކަމާ ނުރުހިެގން  ަތއް ަހނިކުރެވެމުންދާ ކަމަށް. އެބިރުވެރިވަަރކަށް ޙައްޤު

މުސްލިމުންނާ  ވާހަކަދަްއކާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ޓެރަރިޒަްމގެ ގާނޫނު ޭބނުންކުރެވިއްޖެ ކަމަށް. ކިތަްނމެ ފަހަރަކު

ނޫން  ލުކޮށްފައި ެއބަހުރި މިއީ ރަނގަޅުކޯޓުތަކުން އެ ކަންތައްތައް ބާތި ކަންުކރެވޭ ގޮތުން ދޭތެރޭގައި އެ ާތގައި

ގޮތެއް އެ ގޮތަށް އެ ތަނުން  އަދި ޚާއްޞަ ،ކަންކަން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް އޮތް ބިރުވެރި ގާނޫނެްއގައި 

ނޑުމެން އެ ގާނޫނު ނަގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނޭ ކިޔައި ،އިފާހަގަކުރަމުންދާ ގާނޫނެއްގަ  ދުނިޔޭގެ އެހެން  ،އަޅުގަ

ތަންތަނުން ވެސް މަލާމާތް ރައްދުވާ ގާނޫނުތައް ނަަގިއގެން އެއަށް ބޭސްކޮްށގެން ައޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު 

ނޑުމެންނަކީ ކޮންމެހެން  އޭ ބުނީމަށް ގާނޫނު ހަދާފަހަދާފައި މިހާރު މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއާ އެްއގޮތަ ކަމަކުނުދޭ. އަޅުގަ
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ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  ގޮތަށް ކަމެއް އެމެރިާކަގއި ހެދިޔަްސ ަރނގަޅު ނޫން ،ވިލާތުަގއި ހެދިަޔސް އިނގިރޭސި 

ނޑުމެން މިއަުދ މި ތަނަށް ގެނެ ވާހަކަ ނޑުމެނަށް މި ފެނިެގންދަނީ އަޅުގަ ސްގެން މި ދަްއކާނެ ބަެއއް. މިއަުދ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޭޖގެ ނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން އެތަ ؛ދައްކާ ވާހަަކއިަގއި އަުޅގަ ްއ ވަަރކުން ހޯދާފަިއ މިހާރު އަުޅގަ

ާއއްމު ރައްޔިތުްނގެ  ،ތައް ހަނިކޮށް އަިދ މި ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރަށް ނުަވތަ އެ ސަރުކާާރ ބަިއވެރިާވ ަބޔަކަށްހުރި ޙައްޤު

ޢަމަލެއް ހިންގޭނެ ގޮތަށް ހެދިގެންދާ ގާނޫނެއް ކަމަށް ހަމަގައިމު ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ  މައްޗަށް ޓެރަރިސްޓް

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ޘްމާނަށް.މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންޖަމީލް ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ންދާއިރު އަ ވާލަިއގެން ާވހަކަތަކެއް ދެްއިކގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މުޅިން އޮޅު  ޅުގަ

ސް ހާލެްއގަިއ ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ގާޫނނުގައި ައޅުަގނޑުމެން ނުދަންނަވަން އެްއވެެއްއވެސް ހާލެއްަގއި އިކަމަކީ، 

ވެސް ިމ  ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ިއނގިރޭސިވިލާުތގެ ވިލާތުެގ ގާނޫނެއްގެ ތަރުޖަމާއެކޭ. މިމި އޮތީ އިނގިރޭސި 

ހަކަ. މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ނޫންތޯ ގާނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް މީގައި ހިމެނިފައި އޮތް ވާ

ލަތަށް ުނވަތަ ަށކީ ކޮަބއިކަން. މިސާލަކަށް ދައުެޓރަރިޒަމްގެ ކުށް ކަމަކަްށ ެބލެވޭ ކު ،ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ

ަލތަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާ ފޯރުމަަކށް ޓެރަރިޒަމޭ ނުކިާޔ ކަމަްށ ެޒއް ފޯރުވުން. ސަރުކާަރކަށް ދައުސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫ

 ،ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުން ހޯދާފައި ހުރި ސަރުކާރެއް  ،ވަންޏާ އެީއ މައްސަަލއެއް. ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ޤައުެމއްަގއި

ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތުން އިންިތޚާބުކުރި ވެިރއެްއ ަވއްޓާލުަމށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ޢަމަލަކީ އެީއ ޓެރަރިޒަމަކަްށ 

މުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އާއްމުންގެ ބަެއްއގެ މެދުގަިއ ށް އާއްވާނެ. ހަމަ އެގޮތަކަނުފެތޭނެ ޢަމަލަކަށް ނު

ަވރަށް ސާފު. ގާނޫނާ ޚިލާަފށް ސިޔާސީ ދީނީ އަދި ވަކި ިފކުރެއް ކުރިއަުރވަން  .ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުން

 ްއގެ ވާހަކަތަެކއްވިލާުތގެ ގާނޫނެއޮތީ ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފިއ މީތި. މިއީ އިނގިރޭސި  މަސައްކަތްކުރުން. މި 

ބަހުން ލިޔެވިފަިއ އަުޅަގނޑުމެން ިމ ސާފުކޮށް ދިވެހި، ބަހުންނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިނޫން މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

އެކު މި ދަންނަވަނީ ަރއީސް  ގާނޫނަށް ގެންނަ ިއޞްލާޙުތަެކއްގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ހަމައެާއއެކު ވަރަށް ފަޚުރުވެިރކަމާ

އެަތއް ބަަޔކު ބޭރު  200އެްއގެ ކުރިމަތީގައި މި ަޤއުމުަގއި ިތބި ާރއްޖެިއން ބޭރުގައި އެތައް ބަ  ،ިވއޭނަޝީދު ވިދާޅު

މައްސަަލއަކީ. ޭއގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިޔަީއ  ާދ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީއޭ އެިކއެކި ހަނގުރާމަތަކަށް
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ނޑުމެންނަށް ބޭރު ޤައުމުތަ އުން. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ނެތް ެއއްަޗކަށް ވެގެންދި  ކުަގއި ައެގއްދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓް އަުޅގަ

އް އަންނަންހުރި އެތައް މިލިއަްނ ޑޮލަރެ 300ތިބި ެއތައް ބޭރު އިްނވެސްޓަރުްނ  ކުރަންއިންވެސްޓު 

ނޑުމެްނ ތަެކއް ހުްއޓިގެންދިއުން. އަުޅގައުން. ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެަތއް ރިސޯޓުަތއް ރާއްެޖިއން ބޭރަށް ދިއިންވެސްޓްމަންޓު

 ! އިނގިރޭިސވިލާތް ނޫނީ އެމެރިކާ މިއަދު ވެސް ބައްލަވާ ގޮަތށް އެ ކަންތައްތައް ކުރި ނަމަ؛ އެ ކަންތައްތައް ކުރަްނވާ

ނޑުމެން ބަލައިފި  ކަމަށް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ެއއް ގަިޑއިރުތެރޭަގއި އެ ޤައުމުަގއި ުކރާ ކުއްތަުކގެ ހިސާބުތައް އަުޅގަ

މުގެ ވެރިމީހާ ނުކުމެ ށް ނޫނީ އެމެރިކާއަށް ދާނެ މީހަކު މި ދުނިޔޭގައި ނުހުންނާނެ. ޤައުވިލާތަކަސި ވަންޏާ އިނގިރޭ

ނޫނީ އެމެރިކާގެ ނޫނީ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އެަތއް ޖަމާޢަތެއްެގ ކުރިމަތީގައި މި ޤައުމުަގއި  ،ވިލާތު ކުރިމަތީއިނގިރޭސި 

މީަގއި ހުިރ  ،ތައްހަދައިގެން ީމގަިއ ުގރި ލޮކު ތައްމިކަހަލަ ގާޫނނު ވުރެ ހުރި މައްސަލަތަކުެގ ވާހަކަެދއްކުމަށް

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު އިތުރަށް ކުރިއެރުމަށް  ،ނަމަ ނުރައްކާތައް ފިލުވުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުރި މިައދު އަޅުގަ

ން ބަެއްއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓަކައި މަަސއްކަތްކުެރވުނީސް. މި ސަރުކާރުގެ އަމާަޒކީ މިީއ.

ޑިއޯ އަދި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮްށ ހިތްވަރުދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ރޭ ، ޓީ.ވީ ،މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުން ދިވާޅުެވއްޖެ

ނޑުމެނަށް ފެިނގެންދިޔަ ފެތުރުން ވެސް މިީއ ކުެރިވގެންވާނެ ކަމެއް އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ިދވެހި ، ނޫނޭ. އަުޅގަ

އްޓާލުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ދި ބިދޭސީ ބަޔަކު ތިބެގެން ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ވަގެ ނަމުަގއި ދޭސީ އައޮބްާޒވަރު

ޮކށް އެ އެްއޗިހިތައް ބޭނުންކޮްށގެން ޤައުުމގަިއ ފިތުނަފަސާދަ އެޑިޓު ، ތަފާތު ޮއިޑޓް ރިޕޯޓްތައް ހަދައި  ރިޕޯޓުތައް ހަދައި،

ޯލޔަރުން ލަިއެގން މަސައްކަތްކުިރއިރު ވެސް  25 އުފެއްދުމަށް ކުރި މަސަްއކަްތތައް. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ހަދައި

ނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ައކީ. މިއީ މި ދަްއކާ ވާހަކަ ނުވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ސާބިެތއް އަުޅގަ

ކަން ރަނގަޅު އަމާޒާ ދިމާއަށް. އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމަްނއަމާންކަމާއި ޞުލްަޙވެރި

ނޑުމެންގެ ސިޔާ ދަތާއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. އަުޅަގނޑުމެންގެ މާތްެވގެންވާ އިްސލާމްދީނާއި އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ފެނިގެން މި އިސްތިޤްލާ ލު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ. ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ައޅުގަ

ށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަުކެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު މި ދެކޭ ގާނޫނާއި ހަަމއެކަނި މި ާގނޫނަ ،ދިޔައީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފަ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން އް ހުރީމަ. ިއއްޒަތްތެިރ ހުރި ގާނޫނުތަކާ ތަފާތުަތކެއި މީގެ ކުިރން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ އެަތއް  ރައީސް. ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ތިިބ  ުޒވާނުންނެްއ އެބަކުރީެގ ގާނޫނުތަުކން އަުޅގަ

 އިހަކަށްދުވަހު، ަގއި ޖަލުތަކުގަިއ މިއަދު ވެސް އެަބތިބި ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް. އެެހންނަމަވެސްޓެރަރިޒަމްގެ ަމއްސަލައި 

. އެހެންވީމާ، މިީއ ބަންދުގަިއ އެހެރީ ޫދކޮށްލާފަ ައހަރަށް ޖަލަށް ލެއްވި ބޭފުަޅކު ގޭ  13ޝަރީޢަތްކޮށްލައިގެން 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަން ލިބެން އެބަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. .މައްސަލައަކީ ޖެހޭ. މި  ގާނޫނުތަކުން އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި އަުޅގަ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި އަުޅގަ

އުމުެގ . މި ޤަ ޖެހޭ މި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ނަން އެބަބަދަލުތަކެއް ގަންނަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ިވސް
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ޖެހޭ.  ދޭެތރޭ ވާހަދައްކަން އެބަ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ގޮތަކާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ އުތުރު ދާއިރާގެ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ

ގޮތުން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ

ގެ ހަރަކާތްތަްއ ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެޭވ. ސަބަބަކީ މި ބިލުން ޓެރަރިޒަމް މަސްހުނިވެފައިވާ ބިެލއް

ިއވާ ތަން މަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުެރވިފަސިާޔސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވު ހުއްޓުވުމުގެ އިތުރަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ކުދިކުދި ކަންތައްތަްއ ފެށިގެން އައިސް ޮބޑެތި 

ކަންތައްތައް ވަމުންދަނީ އެ ަކންކަމާ އަޅާނުލެވުމުގެ ސަބަުބން. ރާއްޖޭގެ މީހުން ހަނގުރާމައަށް ދާ ވާހަކަައކީ މިއަދު 

އް ނޫން. ރާއްޖޭގައި އިންސާުނން ރަހީނުކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ މިއަދު ދެކެވެމުންދާ ދެކެވިފައި އޮތް ވާހަކައެ 

ނޑުމެންަނށް މިއަދު އަުޑއިވިަފއި ހުރި  ވާހަކަެއއް ނޫން. ރާއްޭޖގައި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރުމީހުން ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

 ތެރިވާ ބޮޑެތި ގޭންގުަތްއ އުފެދިގެންދާ ވާހަަކއަކީ މިަރކާތްއި ހަވާހަކަެއއް ނޫން. ރާއްޖޭަގިއ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގަ

ތައްތައް ހުއްުޓވުމެއް ނެިތ އަދި މުޅި ޤައުމުން ވެސް އިވެމުންދާ އަޑުަތއް. މި ކަން މަޖިލީހުންނާއި މާލެތެރެއިންނާ 

ނޑުމެން މި ބުނަނީ އެވެނި ކަމެއް ހިނގަީނއޭމިހާހިސާބަށް ގޮސްފައި،  ެއވެނި  .އޭިމވެނި ކަމެއް ވަނީ ،ދެްނ އަުޅގަ

މި ކަްނކަން ހުއްޓުވަން ގާނޫނު ހަދަންވީއޭ. ގާނޫެނއް ހެދުމަކުން ކަންތައްތަކެއް ނުހުއްޭޓ  ،ކަމެއް ކުރެވެީނއޭ

ވަނީ. މި ކަންކަްނ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާރއްޖޭގަިއ ދީނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިގެންދާތާ ކިހާ ުދވަހެްއތޯ މި

ށިގެން އަންނަ މަރުޙަާލތަކުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ފިަޔވަުޅތައް ނޭޅުމުެގ ސަބަބުން މި ހުއްޓުވުމަށް ަޓކައި މި ކަންަކން ފެ

ނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރޯލްުކރެވޭ ހިސާބަށްވުރެ ބޭރަށް ޮގސް ކަންކަން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފަ.ވަނީ މިއަދު ައޅުގަ

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުަތކުަގއި ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުތަްއ  ގުިޅގެން ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކާއުޭޅ  ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެބަ

ހިންގަން. މިއީ ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތް. ދުނިޔޭގައި ހިނގާފަިއވާ އެިކއެކި ޓެރަރިސްްޓ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާފައިާވ 

ފަދަ  އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ހިމެނިގެން އެބަދޭ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސީރިޔާ

ނޑުމެން  ޤައުމުތަކުަގއި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަތެރޭގައި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން މަރުވެގެން ެއބަދޭ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުެމން ކަންކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ވަގުުތގަިއ ، ހޭ ޙަޤީޤަތެއް މިއަދު. އެހެންވީމާގަބޫލުކުރަންޖެ އަުޅގަ
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ޔަށް ދިޔައިމާ ެއ ކަންކަން ރަނގަުޅކުރަން މަސައްކަތްކުިރޔަކަސް އެކަްނ ދެން ކަެމއް ގޯުހން ނުބަ ،ނާޅައި

ޙައްލުެވގެނެްއ ނުދާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނުަގިއ އެބަހުރި ވަރަްށ ބަިއވަރު ެޓރަރިޒަމް ހުއްުޓވުމަށް ހުރި 

އްތަެކއް ވެސް މި ގާނޫުނގައި އެބަހުރި. ރަކާތްަތއް ހުްއޓުވުމަށް ހުރި ކަންތަ. ހަމަެއއާިއެއކު ސިޔާސީ ހަޢަމަލުތައް ވެސް

ދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މް ާގނޫނުން ހާސިލުކުރެވޭނެ މަޤްޞަޓެރަރިޒަޒަމް ާގނޫނެއް ހަދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ޓެރަރި

ީތ އަޅާނަރުދަމާބަލަން. ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އަޅަމުންދާއިރުަގއި އެ ރަެށއްެގ ރައްޔިތުން ބުނާ ގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް 

ކަމުގައި މި ގާނުުނގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެަބއޮތް  ރައްޔިތުން ނުކުމެ ނަރުދަމާ ހުއްޓުވުމަކީ ޓެރަރިޒަުމގެ ޢަމަލެއް

ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ  ،ދަނިކޮށްމަސަްއކަތެއް ހިނގަމުންަރށެއްަގއިތޯ ރަނގަޅަށް ކޮންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އިްއޒަތްތެރި  ،ނުހުއްޓުވާނެ ން ހުއްުޓވާނީ؟ދަނިކޮށް ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެކަންކަެތއް ުކރެވެމުފެންވަރުަގއި މަސައް

އަތޮޅުގެ ރަެށއްަގއި މަދަރުސާއެއް ބަންދުކޮްށގެން ެއ  ރައީސް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. މިއަދު ފ.

ރަްއޔިުތން ސަރުކާރަށް އެދުންތަެކްއ  ؛ތި ބޮޑެ ،އުޅެނީ ޑެްނގޫެގ މައްސަަލއިަގއި. ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުންތަކެްއ ހުރެގެން

މީހުން ގެްނގޮސް  ކަންކަން ގޯހުން ނުބަޔަށް ގޮްސގެން ރަްއޔިތުން ނުކުތީާމ ދެން އެ ،އެދިގެން އެ ކަްނކަން ނުެވގެން 

ސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ،މީހުންގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވކުރުމުގެ ުފރުޞަތު މި ގާނޫނުން އެބަ ިލބިދޭ ޓެރަރިޒަމޭ ކިޔާަފއި އެ

ވެރިކަްނ މާޔަތްކުެރވެންޖެހޭނެ ކަންތައްަތއް. ަރއްޔިތުން ސަރުކާރު ހޮަވއި ދިަޔޔަސް ހިރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި 

ގޮަތށް ރައްޔިތުންނަށް އުނދަޫގވާ ގޮތަށް ކަންތައްތަެކއް  ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ، . އެހެންވީމާ ވާލުކުރަނީހަ

ނުވާނެ. ޓެރަރިޒަމޭ ބުނުމުން ހުރެގެން މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް  ކުރެިވގެންނުވާނެ. ޓެރަރިޒަޭމ ބުނުމުން އެކަން

ދެކޮޅަށް ހިންާގ  މީހުންނާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދެކަފިވެަފއިވާ ިޚޔާލީ ަޤއުމުަގއި މިކަްނ އެްއ ބަޔަކަްށ މާނަކުރެވެނީ އެ

ކަލެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރާ ކަމެްއގެ ކަމުގައި. އަނެއް ބަަޔކަށް މާނަކުރެވެނީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައް ޢަމަލެއް

ެޓރަރިޒަމުގެ ޢަމަލުތައް އެީއ  ،ގަބޫލުކުރެޭވނެ ގޮތެއް ނޫން. އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެީއކީގޮތުަގއި. 

ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިުލ  އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ުދނިޔެ ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް ކަމުގައި ވާން އެބަ

ތަފާތުވީމާ  ގޮތުން ޚިޔާލު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދީނީނެތް، ވުމުން މީގައި ނުހިމެނޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް  ނަކަށްގާނޫ

މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެއް  ވެސް ޓެރަރިޒަމަށް މި ފެތެނީ. ދެން ހުރި އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް އެ

ވަނީ ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުތީމަ ވެސް މިރައްޔިތުން ނު މާލިބެންވާ މިންވަރުގައި ނުލިބުނީ

އެ ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލަކީ އެ ޢަމަލެއްަގއި ބައިވެިރވާ އެންމެންެގ  ،ޖެހޭ ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލެކޭ ބުނާއިރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނަީޝދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުިރއިރު  އަހަރަށް ރައީސް 13 .ވާން އެބަޖެހޭ. ރަނގަޅު މައްޗަށް ދަޢުވާކުެރވޭނެ ޢަމަލަކަށް

ރާއްޖޭގައި ޓީީވ  އެ ޢަމަލު ހިންގި އެހެްނ މީހުން؟ ކޮބައިތޯ ޅުވާ ޤާީޟއެއް ަނގަންދިޔަ މީހުން؟ކޮބައިތޯ ތިޔަ ވިދާ

އެްއވެްސ ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލަކީ އެ ، ްއ މިއީ. އެހެންވީމާބަހައްޓަިއގެން ހަމަ އެންމެންގެ ލޯމަތީގައި ކުރި ކަންތައްތަ

މަލެއްގައި ބަިއވެިރވީ އެންެމ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްަފއި ބާކީ ތިބި އެންމެން އެކަމުން ބަރީޢަވާނެ ޢަމަލެއް ނޫން ޢަ
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ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކުގައި ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މި ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެ ބިލު ބަދަލުކުރާށޭ. ގެނައިމާ ދެން އަނެއްކާެވސް ދެން އަ ންނަ ދައުރުގައި އަނެއްާކވެސް ޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިލެއް ފާސްކުާރިއރު ނޫނީ ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރު ވިސްނަންޖެހެނީ މުޅި ޤައުމީ  ،މިއީ މައްސަލައަކީ. މިއަދު ައުޅގަ

ނާޖާިއޒު ފައިާދއެްއ  ،ނާޖާިއޒު ނުފޫޒެއްލަޙަތަށް. އެންމެންނަށް ވެސް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮތަށް. އޭގެ ސަބަބުން ޞްމަ

ބަޔަކަްށ އަނިާޔވެިރވެވޭނެ ގޮތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެްނ ބިލު ހަދައިގެންނުވާނެ. ޤަުއމު އިސްވާންޖެހޭނީ ސިާޔސީ  ،ފޯރުވައި

ނޑުމެން މިއަދު ގާނޫނުތައް ހަ ލީޑަރުންނަށް ދަންވީ. ވުރެ. ޤައުމު މުހިއްމުވާންޖެހޭނީ. އެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަކަށް ކުރިައކަށް ނުދެވޭނެ. އަބަދުވެްސ ކުރި މަަސއްަކތް ކުރަންޖެހިފައި އޮންނާނީ.  ންނޫނިއްޔާއެހެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާ މަންޒަރު. އެ ވަހު ވެްސ ދު މިއަދު އަުޅގަ

ން ތިހެން ކުރީމާ އަނެއްކާ ސަރުކާރު ބަދަލުވީމާ ތި ހުރިހާ އެްއޗެއް ބަދަލުކުރަންށޭ ޖެހޭނީ. ތިކައަޅުަގނޑުމެން ބުނިން، 

ނޑުެމންނަށްހަމަ އެ މަންޒަ ދަނީ. އަބަދަުކ ވެރިކަުމގައި ތިެބވޭނެކަުމގެ  ޓެރަރިޒަމުގެ ގާނޫނުން ފެނިގެން މި ރު އަުޅގަ

 ދިޔައިމާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ވިސްނުމުަގއި ބާްއވަިއގެން ގާނޫނު ފާސްކުރީމާ އޮޕޮިޒޝަނަށް

ނޑުމެ، ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީމާޖެހެނީ  ްއޔާ އަނެްއކާ މިއޮެވއްޖެ  .. ން މިއަދު ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން.އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  .ފަހުމީއަށް މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ނޑު  ،ން ބޭނުންވަނީހަމަ ފާހަގަކޮށްލަ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ެދވަނަ ފުރުޞަެތއްަގއި ވެސް އަުޅގަ

 ،އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ދެންމެ މައްޗަންގޮޅީ

އެ ޤައުމުތަުކގަިއ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެިތ  ،ބެހޭ މި ގާނޫނު މިހެން އޮތްއިރުަގއި ޓެރަިރޒަމާ  އިނގިރޭިސވިލާތުގެ

ކަމަށް ޓަކައި. އެ ޤައުުމތަކަކީ ވަރަށް ވަުރގަދަ ޖިނާޢީ  ފަިއ އޭގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުމެއް ހިފިދާނެކަންބޮޑުވުންތަެކއް ފާޅުކޮށް

ނޫނުގެ ބޭނުންހިފުން ޢަދުލުގެ ނިޒާމުތައް އޮންނަ ޤައުމުތައް. އަދި އެ ޤައުމުަތކުަގއި ވަރަށް ނާދިރު ޓެރަިރޒަމުގެ ގާ

އި ޢަމަލުކުރުމުގައި. މެދުގަ ޢީ އެހެން ކުށްތަކާ އިގެ ޖިނާިސލުކުރުމަށް. އަދި އަމުދުން ާއދައް ހާދުތަސިޔާސީ މަޤްޞަ

އެ ަޤއުމުތަުކގައި އެކަން އެހެން އޮްތއިުރގައި ެވސް އެ ޤައުމުތަުކގައި ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަމުންދާ މިންވަރު ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަްށ ބަލައިލާ އަޅުަގނޑުމެްނ  ،ފަތްސަގާ އިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޤައުމުގެ ސިފަެއއް އެއީ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކު ޓެރަރިސްޓެްއެގ ގޮތުގައި ދަޢުާވއުފުލެންޖެހޭނެކަމީ އެއީ އަުޅގަ
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ޤައުމުގެ ސިަފއެްއގެ ގޮުތގަިއ މާކުރީ ޒަމާނުއްސުެރ ފަށަިއެގން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވެސް ހަމަ 

އޮތީ މިހެންނޭ.  ލަތު މިަޤއުމުެގ ހާމި ، ލާމަތްވެފަިއ ިތހިރީ. އެހެންވީމާޔާ ނޫންތޯ ޓެރަރިްސޓަކަށް ނުެވ ސަކިރިޔަކިރި 

ކަމަށް ބައްލަވަިއގެން މި ހެއްދެވި ޑްރާފްޓުަގއި ެވސް  އަދި އިނގިރޭިސވިލާުތގެ ާގނޫނު އެއީ ނަމޫނާ ގާނޫނެއް

 ވުން ފާޅުކުރާއިރު އަދި އެއަށްުވރެ ކަންތައް ބޮޑުކޮށްފައި މިމެދު ކަންބޮޑުމި ގާނޫނާ އޮްތ  އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި އެ

މި ދެންނެވިހެން  .ފަތް އޮްތ ޤައުމަށް މި ހުށަހަޅާ ބިލުަގއި ިމ އޮންނަނީދެންނެވި ަސގާރާއްޖެއަށް މި މާޙައުުލަގއި ިމ 

ޢަމަލެއްގެ ގޮުތަގއި ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި ރޭޒަރު ތިލަެއްއ ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް ޓެަރރިސްޓް 

މިވަރު ކަންަތއްތަްއ ، ންވީމާަގއި އޮްނނަ ވެސް ެއއްެޗއް ނޫނޭ. އެހެ އޮތީ. ެއއީ އެހެން ޤައުމުތަކު  ކަމަށޭ މި ބެލެވިދާނެ

ސިލުކުރުމަށް މަ ސިޔާީސ މަޤްޞަދު ހާމިހެން ކޮށްފައި އޮތް ބިލެކޭ މި ބިލަކީ. މީގެ ބޭނުންހިފާނީ މިއަދު ވެްސ ހަ

 ،ންމެހައި ަރއްޔިތުން އެންމެހައި ސިޔާީސ ލީޑަރުން ވެސް ެއއީ ޓެރަިރސްޓުންނަށް ހަދާ އުސޫލުންޓަކައި ާރއްޖޭގެ އެ

ނޑުމެ ޭއަގއި ބޭނުންހިފާނީ އެގޮުތގަިއ ކަމަށް 100%ސީދާ  ، ްނ ފާހަގަކުރަނީ. އެހެންވީމާވާތީވެ އެ ކަންބޮުޑވުން އަުޅގަ

މީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ެއއްެވސް ބާވަތެްއގެ ވީމާ  ނަކަށްމި ގާނޫ ،މި ބިލުގެ ދަށުން ބަލާ ނަމަ، މިސާލެއްގެ ގޮުތަގއި

ކުށެއް ެއއީ ޓެރަރިސްޓް ކުށަަކށް ނުވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ެވސް ނެތް. ހުރިހާ ގޮތަކުން ފެތެނީއޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކީއްެވގެންތޯ؟ މިރާއްޖޭގެ  މި ނުފެއްތޭނެ ގޮތެއް. ފެތެއޭ. އެކަމަކު، މި ފެއްތެނީ ،ހޯއްދަަވއި ބައްލަވާ  !ނިކަން ބައްލަވާ

ާރއްޖޭަގއި ެވރިކަމުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުްނ އޭގެ ބޭނުން ެއގޮުތގައި ިހއްޕަވަން ތިއްަބވާީތވެ. އެހެްނ  ކޯޓުތަކާއި މި

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ އިނގޭތޯ. ޤައުމުތަުކގެ ނިޒާމުތައް ވަުރގަދަކަމުްނ ކުަގއި ެއގޮތަކަށް ބޭނުންޤައުމުތަ ނުހިފާނެ. އަޅުގަ

 ނިޔަތް އޮތްއަދި ހިތް، ގޮތުން ވެސް ގޮތަކަށް ނޫން އޮންނަނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި މި ނިޒާމު އޮތް ހިފޭ

ވާތީވެ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަނީ. އިނގިރޭިސވިލާތުެގ  ގޮތުން ވެސް މީގެ ބޭނުންހިފާނީ އެގޮތުަގއި ކަމަށް

އެފްރިކާގެ މިނިަވންކަމަށް ޓަކައި ވަކާލާުތކޮްށ ސައުތު ލަކަށް، މިސާ ،ގާނޫނަށް ބަލައިލި ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް

ވެސް އެއީ ޓެރަރިްސޓެްއގެ ގޮުތަގއި  ޤުރުބާންވެވަަޑިއގެންނެވި ނެްލސަން މަންޑޭލާ އިނގިރޭިސވިާލތުގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން

ނަޑއެޅެން އެބަ އިނގޭތޯ. ނާޅާނެ.  މާނުގައިމި ޒަ ؟ ޒަމާނުގައި އޮތް. ެއކަމަކު، ަކނަޑައޅާނެތޯ މި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަ

ވަރަށް ޮބޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަރުވާތެިރވާްނޖެހޭ އެބަ ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުތަކާއި ޓެރަރިސްޓުންނަީކ ، ހެންވީމާއެ

ނޑުމެްނ ބިލުތައް ފަރުމާކުރާއިރުގަިއ މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ކޮބައިކަން ަކނަޑއެޅުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން ހޭނެސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެ . އެެހންވީމާ، ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލުތަކާއި ލެޖިޓިމޭޓު ޢަމަލުތައް، ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އިނގިރޭސިވިލާުތެގ  އެކްިޓވިޓީޒްަތއް ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކޮށް ތަފާތުކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ކުރިންވެސް ފާަހގަކުރެްއވި ފަދައިން ވަރަށް ގިނަ އެހެން ގާނޫނު ެއއީ ނަމޫނާއެްއގެ ޮގތުގައި ބަަލއިގެން އަުޅގަ

ޤައުމުތަކުން ގާނޫނުތައް ހެދި، ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އިތުރަށް ރަނގަުޅކޮށްފައި، އެ ކަންބޮޑުވުންަތއް ހުންނާތީވެ. 

ރުން، ޕްރޮެޓސްޓުކުރުްނ އެގޮތުން، އޮސްޓްރޭިލޔާ ގާނޫނު ވެސް އޭގެފަހުން ައއި ާގނޫނެއް، މީގެްނވެސް މުޒާހަާރތައް ކު
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މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަށް އޭރުަގއި ވަނީ މާއްދާެއއް ޮއންނާނީ، ލޯފުލް ކަމަކަށް ާވންޖެހޭނޭ އިނގޭތޯ. ގާނޫީނ 

އެްއވުމަކަށް ވާންޖެހޭނޭ. އޭތި ވެސް ހަނިވަނީ. އެ ބޭފުޅުން ދެކުނު ގޮތުަގއި އެ ކަންތައްަތއް ެއގޮތަށް ގާނޫނީ ކަމަކަށް 

ފިއްޔާ، ގާނޫީނ އެްއވުމަކަށް ވާންޖެހޭނޭ، ާގނޫނީ ހަޅުތާލަކަށް ވާންޖެހޭނޭ، އޭގެ ނަތީޖާ އަދި އެހެން ވާންޖެހޭނޭ ބުނެ

ގޮތަކަށް އަިއ ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް. ިމގޮތަށް އޮންނާތީ ަކންބޮޑުވާތީ އޭގެފަހުން ބަދަލުައއީ. އޭގެފަހުން އަިއ ބަދަލު 

އެޓަރނީ ޖެނަރަލް ޑިވިޝަނުން ވަނީ އިތުރު  ސްޓްރޭލިޔާގެ ފެޑްރަލްރުވެސް އޮއައިމަ އަދި އެއަްށވުރެ ވެސް ފަހުން މިހާ

. އެހެންވީމާ، މިއީ ޑުވުންތަކާ އެުކގައި ހުށަހަޅާފަެއވަރު އޮންނާތީ ެވސް ކަންބޮ ،ބޮޑުވުންތަކާ އެުކގައި އެގޮތަށް އޮންނާތީ

ުމގެ ގައި ވަރަްށ ނާދިރުކަމެއް ޓެރަރިޒަބާވަތުގެ ަޤއުމުތަކު  . ޑިމޮކްރެޓިްކގެ އެނޑު މި ފާހަަގކުރާ ކަްނތައްތަކަކީއަޅުގަ 

ފަުތގަިއ ރާއްޖޭގެ މުިޅ ސަގާ އެކަަމކު  ސީ މަްޤޞަދު ހާސިލުކުރަން.ނާޖައިޒު ސިޔާ ،ހިފުންގާނޫނެްއގެ ބިލެްއގެ ބޭނުން

އެހެންވީާމ، މީގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހަމަ  ނަށް ރާއްޖޭގެ.އޮތް ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން 

ނުޑެގ އޮންނާީތ މިކަން ފާހަގަކޮށްލީ. ވަރަށް  ،ންތިހާއަށް ސަރުކާރުން އި  މި ސަރުކާރުން ހިފާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަ

 ލާނަން. ނިންމައި ގިނަ ވާހަކަަތއް އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސް، ަވގުތުޮކޅު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ކުުރކަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މިޝުކުރިއްާޔ އި  ދަނީ މަޖިލީހުގެ އާއްމު އުސޫލުން ޢަމަލުކުރާ  އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

                                                                             ނަން.ވަގުތަށް މެދުަކނޑައިލާ ގައި. މ11:00ިގެންދާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ހުސްވަގުުތކޮޅަށް. 

 

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

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު ކުރިން ބަހު ސްކުރަމުންގެންދިޔަ ` މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން ކަމަށް. އާދެ! އަޅުގަ

ބިލުގެ ބަހުސްަގއި ގިނަ އަދަެދއްގެ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑުމެން ާއއްމުކޮްށ 

އަށް.  7.1އުސޫލުން މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތްތައް ބަހާލެވިފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މިއަދު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާަނން. އަޅުަގނޑުމެން ބަންދަށް ކުރިމަތިލައިގެން ައއިއިުރގައި  އިްއޒަތްތެރި

ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ކުރަްއވަމުންގެްނދެވި. ެއގޮތުން، މަޖިލީހުެގ 
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ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހުރިހާ ބިލުތަކަށްހެން ، ޗެމްބަރުގައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބިލުތަކަށް

ގާތްަގނޑަކަށް ބަހުސްކުރަމުްނގެންދެވި. އެގޮތުން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ހަނދުމަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އާކޮށްލުުމގެ 

 ގޮތުން ދަންނަވައިލާނަން. 

 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޚަލީލްهللا ބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަގައި އެ ވަނީ 7.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް. )

 37ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް އާދެ! މި ބަހުސް ކުރިއަށް ެގންދެވިފައިވާ ގޮތުން މިހާރު ބާކީ ަވގުތުތައް ހުިރގޮތް ދަންނަވައި

ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭެގ  30ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  23މިނެޓާއި  23ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  55މިނެޓު 

ސިކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވވަޑައިުނގަންނަާވ  30މިނެޓާ  1ވަގުުތވަނީ ހަމަވެފަ. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް 

ނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތް ފަށަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު މިނެޓު 3މެންބަރުންނަށް  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް. ، 7. އަޅުގަ

 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުެގ ދަށުން 7.1

( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

މަސައްކަތް. ވާހަކަފުޅުެދއްެކުވމަށް އެދިވަޑަިއގެންފަިއވޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ވެސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް. އެމް.ޑީ.އޭގެ މެންބަރުން ެވސް. ެއގޮތުން، ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު މި ަވގުތު މި ފުުރޞަތު އަުރވަނީ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ކުރިންވެްސ ދީފައި ވާކަން ދަންަނވާލަން. ައޅުގަ

ދަންނަވާލި ގޮތަށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަށް އަޅުަގނުޑ ބަލައިލާއިުރގައި ފުރުޞަަތށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ވަުގތަކު ނެތް. އެހެންވުމުން، މި  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ެއއްެވްސ މެންބަރަކު، އެްއވެސް

އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އަިލފުށީހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، 

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ދުރަޝީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި ބަހުސް ނިންމާލިއިރު މިތާގައި ހިނަގމުންދިޔައީ ޓެރަރިޒަމުގެ މަްއސަލައަކާ ގުޭޅގޮތުން ކުރެވުުނ 

ބަހުސްތަކެއް. އެ ނިންމާލަމުންދިޔަ ަވގުތުތަކު ނުބުުނއްާވ ދެން އަންނަނީކީ، އިންޓަވަްލ ފަހުން އަންނާނީ މިވެނި ބިލަާކ 

ހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރާށޭ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެދިަވަޑއިގެންފަިއ ހުރި ކަމަށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުެވއްޖެ. ބެ

ނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑަިއގެންފައިނެތީމާ މިތާގަިއ ހާިޒރުވެ ނުތިއްެބވުނީ ކަމަށް ައޅުގަ

ށް، އާ ބިލަކަށް ބަހުސްކުރަން ފައްޓަވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ކުރީގެ؛ އިންަޓވަލް ކުީރގެ މިފަދަ ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަ
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ސެޝަން ނިންމަވައިލެްއވުމުގެ ކުރިން އިޝާރާތްކޮށްލާަފއި އޮތުން ެއއީ ފަސޭހަައކަށް ވެދާނެތީ ދަންނަވާލީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ކުރީއްސުެރ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެ ހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ެއޖެންޑާއާ އެކު ކުިރއަށް މި  ފަށައިގެން އަުޅގަ

ށް ހުޅުވައިެލވޭ ފުރުޞަތުަގއި ެއ މި މައްސަލަގައި ާއއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން ތިން ގަޑިއިުރގެ ބަހުސަކަ ގެންދަނީ.

ނޑިއިރަށް ގެންދިުއމަށްފަހުގައި ނުނިމި ހުރި  ދުވަހެއްެގ މަސަްއކަތް ަގިޑއިރެްއގެ އިރަށް ނުވަތަ ދޮޅު ގަ

ގައި އޮންނާީނ  8ގައި އެ ވަނީ އެ ވާހަކަ. އަދި  7މަސައްކަތްތަކަށް ދަން. މިއަދު ވެސް އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ތަްއތައް. މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ބާރަށް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ޓަކައި ެއއް ދުވަެހއްަގއި ެއްއ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލަން. ގިނަ ބިލުތައް  ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް؛ ަބެއއް ދުވަސްުދވަހު ބިލު މަދުވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނޫން. ހުރެޖެއްޔާ މިދެންނެވި ގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ިއްއޒަ 

ނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލީ. އެ ުއސޫލުން މިއަދުެގ މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ގެ 7އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދޫ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް، ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ައޅުަގނޑު ފަށަިއެގން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. މިހާހިސާބުން ނިލަން 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ  2010/7ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާޫނނު ނަންބަރު هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު 

ނޑުމެން ކުިރއަށްެގންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  މަޖިލީހަށް ނިންމަވާ ގޮތަކާ  ޭދތެރޭގައި  ވޯޓަށް އެހުމުގެ ގަީޑގައި އަުޅގަ

އަށް. ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  7.2. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ ެއޖެންޑާ އައިޓަމު 7.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -7.2

ތަކެތީގެ ައގު ކޮންޓްރޯލްކުރުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ައސާސީ ކާބޯ 

ގެންދިއުން. މި ބިލަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުރި ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު 

ިސކުންތު.  42ނެޓާއި މި 35ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  10މިނެޓާއި  10ގަިޑއިރާއި 1ބާކީ ފުރުޞަތު އޮތީ، ޕީ.ޕީ.ެއމް 

 1މިނެާޓއި  2ިސކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  45ިސކުންތު. އެމް.ީޑ.ޭއއަށް  16މިނެާޓއި  13ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ނުޑ ބަލައިލާނަން  6ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި މި ފުރުޞަތު  ބަންދުވިިއރުގައި ލިސްޓު އޮތް ގޮތް.  އިދާރީ މޭޒުން މިހާރު 

ހަމައެއާެއކީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ަވގުތު ކޮމިޓީތަކަށް ާހޒިރުަވޑަިއގަންނަވަންނުޖެހޭ އަދި މިތާ 

ގެންދާނަން ލިސްޓު ބަލައިލުމަށްފަހު. އިއްޒަތްތެިރ  އެތެރޭަގއި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަމުން

މެންބަރުން ހަމަ ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ައޅުަގނޑަށް ެދއްވުން އެދެން. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( މި ބިލަށް އިތުރު 
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ނޑު ބަލައިލާނަން. މި ބިލަކީ ކޮ މަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންަނވާތޯ އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަާސސީ ކާބޯތަކެީތގެ ައގު ކޮންޓްރޯލްކުރުުމގެ ބިލު. 

އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންނަވަން ޭބނުންނުވޭ. އަދި މިހާތަނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި 

ރަކު މަޖިލީހުގައި ނެތުމާ އެކީގަިއ މި ބިލުގެ  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ވެސް ނިމުނީ ކަމަށް ތިއްބެވި ެއއްެވސް މެންބަ

ނަޑއަޅަން. މި ބިލަށް ވޯަޓށް މި ބިލު ބަލައި، މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތެއް މިައދުގެ ވޯުޓގެ ަގޑީަގއި ވޯޓުްނ  ކަ

 ( ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ނިންމުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނަން. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ދެން މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ކޮމިޓީތަކުން ުހށަހަޅާ ކަންކަން. ޕާޓީތަކުެގ ، 8އާދެ! އަުޅގަ

ވާ މަސަްއކަތްތަކުަގއި އެ ކޮމިޓީތަކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ިތޔަ ލީޑަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. ޮކމިޓީތަކުން ނިމިފައި

ޕާޓީތަކަށް ހިމެނިވަޑަިއގަންަނާވ އެްއވެސް މެންބަރަުކ، ކޮމިީޓއެްއގަިއ މި ަވގުތު މަަސއްކަަތކު ނެތް ނަމަ، މި ތަނުަގއި 

ނުޑމެން އާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ  އެ ބިލުތައް ތަމްސީުލކޮށްދެްއވުމަށް، އަދި ރިޕޯޓަށް ތަްމސީލުކޮށްދެްއވުމަށް. އަުޅގަ

އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލާއިުރގަިއ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ވެސް އެ ރިޕޯޓު ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ. 

ނުޑ ބަލައިލާނަން. މިއަުދގެ މިހާރުގެ މި ދަންފަީޅެގ މަސައްކަުތގަިއ އެބަ އޮތް  އެހެންވީމާ، ހިނދިކޮެޅއް އަުޅގަ

ފަރާތުން، މަަޑެވލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ ސަރުކާރުގެ 

)ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެ ގެނައުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން އަލުން  2009/5ނަންބަރު 

ުޓގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަ އޮތް. އަދި މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯ

އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުުމގައި އެހީތެރިވަަޑއިގަްނނަވަން ހުންނެވި ނަމަ، 

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އަޅު ަގނޑު މިހާުރ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

ގެ ދަށުްނ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މަަޑވެލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި 8.1ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެެޖންޑާ ައއިޓަމު 

)ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު(  2009/5މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާޫނނު ނަންބަރު 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް.  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

 އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން. 
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ންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ  ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތްކުރަމުްނދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަްނ،  ލިބިފައިވޭ. އަދި ޭއެގއިތުރުން މި ބިލު މި ގޮތަށް ފަރުމާކުރުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވޭ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގިއ  ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ މުއަްއސަސާތަކެްއގެ ވެސް އެހީތެރިަކން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ، މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި؛ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު 

ސް ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލުފުޅު ވެސް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވާަފއިާވކަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮްށ، އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

ބިފައިާވކަން ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެާއއެުކ، ޕީ.ޖީ ލީޑަުރެގ ވެސް އެހީތެރިކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލި

ފާހަގަކުރަން. ކޮމިީޓގަިއ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުންެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑގެ އިތުރުން، 

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު، ފުވައްމުލަކު  މެދު ދާއިާރގެ އަމީތު، ތ.ގުަރއިދޫ 

ޙިލްމީ، ގަމު ދާއިާރެގ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި

މާމިނގިީލ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ، هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

ހަމަ ހުރިހާ  ރިޔާޟް. ކޮމިޓީއަށް އެ ދުވަހު ހާޒިުރވެަވޑަިއގެންނެވި هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް މި ބިލު ފާސްކުރެވިގެން ޮގްއސަ މި ވަނީ. ފާސްވެގެން  ބޭފުޅުންގެ ވެސް ިއއްތިފާޤުން އަޅުގަ

ގޮއްަސާވއިރުަގއި؛ އިއްތިފާޤުްނނޭ މި ދެންނެވީ އަޣްލަބިއްަޔތުން ފާސްވެފައި މި ވަނީ. ފާސްވެގެންދިަޔއިުރގައި ހަމަ 

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ެއއްބާރުލުން ަވރަށް ފުރިހަމައަށް މި ބިލު ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން

ފަރުމާކުރުމުގައި، ނިންމާލުމުގައި އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވޭ. ެއކަމަށް ޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުން މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިން ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިާލނީ، އަުޅގަ

ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާ ހިނދުން ފެށިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒުވާނުނަށް ޓަަކއި މިހާރު މި ކޮށްޓަވާފައިވާ 

އެަތްއ ދޮރުން ޒުވާނުންނަށް ވަެދވިގެްނގޮސް އިރާދަކުރެިވއްޔާ އެ ޒުާވނުންނަކީ ވެސް ުޒވާނުންެގ ބޮލުގައި އެިޅގައިަފއިވާ 

ދަރަނިތަކަކުން ސަލާމަތްވެފަިއވާ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ވެ، މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ބައެއް ގޮތުގައި ވެގެންދާނެކަުމގެ 

 . اتهوالس الم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركއުއްމީދުަގއި. 
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، ގެންދިއުމުަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތްތައް ކުރިއަށް ލީހުގެ މަސައްކަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖި

 ޝުކުރު  އިގެންދާ މަަސއްކަތްތަކަްށ ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެީކގަ ކޮމިޓީތަކުެގ މުޤައްރިރުން ާޚްއޞަކޮށް ކުރަމުން

ބަރުން ވަރަށް މުހިއްމު ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެން ކޮށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެއްވި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުންދަންނަވަން. އަދި ާޚއްޞަ

އެކީ ގިނަ ބިލުތަކެއް ނިންމަމުންދާކަން މި ފުރުޞަތުގަިއ  އަދި މުޤައްރިރުގެ ހީވާިގކަމާ ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވައި 

ނޑުމެން ހަމަ ޝުކުރު ލުގެ، މާފުކުރަްއވާތި! މި ކޮމިީޓ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު މިހާރު މިދަނީ މި ބި ފާހަގަކޮށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ ހުސްގެ މަރުޙަލާއަްށ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުރިޕޯޓުގެ ބަ ގަިޑއިރުގެ ަވގުތެއް. ޕާޓީތަަކްށ  1ސްކުރުމަށް ކަ

 29މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީ 59މިނެޓު  28ށް ތް ަދންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮ

 3އަށް ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ  18ނެޓު މި 3އަށް ތު. އެްމ.ޑީ.އޭ ސިކުން 15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

މިނެޓު. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ރުޞަތު މި އަުރވަީނ ލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުހުޅުވާ އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 މަނިކަށް. ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެ

ދިޔަ ވަރަށް މުހިއްމު ހެޅިގެންތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ރައްޔި

އަށް މަަޑވެލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު  2009/5 ،ނަށްއީ އެްއގަމު ަދތުރުފަތުރުގެ ގާނޫއިޞްލާޙެއް މި

މަށްފަހުގަިއ މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔު ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އެއްފަހަރު އައިސްފި. ެއ  ،ސަށްފަހުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިރުޙަލާ ބަހުކޮމިޓީ މަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ހުށަހެޅުންިއ މަފްހޫވަނަ މާއްާދގަ 9ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި މި ގާނޫނުެގ   ާޚއްޞަ ؛ މު ބަޔާންކުރާ ގޮތާއި އަުޅގަ

ަކތަކީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މި މަަސއް ،ސަރކުެރްއވި ނަމަވެސް ޒު މުޙައްމަުދ ރަޝީދު ސްޕޮންގޮތެްއގަިއ މުޢާ

ަގއި ިދވެހި އެ މަނިކުފާުނެގ ވިސްނުންފުޅު، ނަރަބަލް ޔާމީން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމް ކޮށް ަރއީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާ އޮޚާއްޞަ

އިން ޚުދު އެ މަނިކުފާނު ޒުވާނުންނަށް ުލއިފަސޭހަ ގޮްތތައް ހޯއްަދވައިެދއްވުމަށް ގެްނގުޅުްއިވ ވިސްނުންފުެޅއްެގ ެތރެ

 ށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ުޒވާނުންނަށް؛ ހުސްއެކަނި ުޒވާނުން އެކަންޏަކު ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުޅުްއވި ެއއް ކަމެއް އެީއ، ވަރަ

ފައި އެބަހުރި. ިރމަނާތައް ކުރެވިތަފާތު އެކި ޖޫގުޅިގެން  ރައްޔިތުން ޓްރެފިކް ަވއިލޭަޝނާނޫން. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި 

ރިމަނާ އެބަހުރި. ގައި ނެތި ދުއްވުުމގެ ޖޫރިމަނާ އެބަހުރި. ލައިސަންސް އޮވެމެ، ލައިސަންސް އަތު ޖެހުމުގެ ޖޫސްޓިކާ

ހުރީ. މި އަދަދަކީ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު އަދަދެއް.  ރިމަނާތައް އަރާފައިލަ ގުޅުްނހުރި ކަންތައްތަކުގެ ޖޫއަދި ބައެއް މި ކަހަ

ވާނީ ސަރުކާަރަކށް އަބަދުވެސް ފަސޭހަ ނަމަވެސްލަ އަދަދު ނޭނގުނު ނޑުމެންނަށް ހިސާބުިކތާބުގެ ޖުމުއަޅުގަ 

ރަދުތަުކެގ ޚަދިއުން. އެީއ، ސަރުކާުރގެ ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ނެތި ލިބެމުން ސަރުކާރަކަށް ލިބޭ ެއއްެޗއް ހުއްޓުމެއް
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ގޮުތގަިއ  ގެކުން ދިރިއުޅޭ ސަރުކާެރއް ރިމަނާއަހުންނަ ނަމަވެސް، ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ޖޫ ތެރޭގައި ަބއެއް ފަހަރު ހިމެނިފައި

ގޮތެްއަގއި  ިއތުރުން ޚާއްޞަނު ޭބނުންފުޅެއް ނުވޭ. އަދި ޭއގެރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރު ބާއްާވކަށް ެއ މަނިކުފާ

ގޮތުަގއި މިކަން ދެމިފަިއ އޮްނނާކަށް ވެްސ އެ މަނިކުފާނު  ގެ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ގިނަ ައދަދެއްގެ ަބޔަކަށް ަތކުލީފެއް

އެއް. މާލޭގެ ަމގުތަުކގައި ޮތްއޖެހިފައިވާ ދުްއވާތަކެތި އެިކ ެއއްނުގަންަނވާ. ތެދެްއމެ، މިއީ ަޚއްސާސީ ަމއްސަލަ އެދިަވޑަ

ލުަގއި ުއޅެންޖެހިފައިވާކަްނ ެއީއ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ދަތިއުނަދގޫ ހާެއކިވަރަްށ ގެ އެިކ ގޯޅިތަުކގެ، ސައިުޒގެ އެިކ ހިސާބު

ނޑަށް ެވސް މި ށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިކޮްށ މާލޭގެ އޭރިޔާއަކަމިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް. ޚާއްޞަ ްއަޔތުން އަޅުގަ

އޮތް ގޮތުން ނުވަތަ މަގުތަުކގަިއ  ދައްާޗއި ތުރާ އެބައޮތް. ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާލެ ޑިޒައިންކުެރވިފައި

ކަްށ ނޫން ކަންތަްއތައް ރޭވިަފއި ހުރީކީ. އަިދ ެއގޮތަ ،ބެހޭ އުސޫލުަތއް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮްތގޮތަކުން  ކުރުމާޕާކު

ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ އުސޫަލކުްނ ނޫން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު މާލެއަށް އެތެރެވަމުންދަނީ ވެސް. ނަމަވެސް، މި 

ކަންތައްތަކަށް ޙައްެލއް ހޯދައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ުކރައްވަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާީތވެ، ޚާއްަޞކޮށް ރައީްސގެ 

ދާތަކަކަށް އިޞްލާޙު މާއް، ންއަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާ  9އި މި ގާނޫނުގައި ފުޅުގަ ވިސްނުން

މުަގއި އިތުުރވެގެންިދއުން. މިދިޔަދިޔު 9އަދި  8އަދި  7ށް ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަ 6. ދިަޔއީގެނެިވގެން

ކޮންމެވެްސ ވަރަކަްށ އޮިޅގެންދިަޔކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ިލބިގެންދިޔަ ަބއެއް ފަރާތްތަަކށް މާނަ މީގައި 

ކުރާ ފަރާތް ބޭނުންހާ ތާކު ބަހައްޓައި، އަދި އެ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އި މިއީކީ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުހާލެއްގަ  އެްއވެސް

ޝަން ަވއިލޭ ރެވޭ މާފުކުެރުވމަކީ ޓްރެފިކުއުޅަނދުފަހަރު ގެންުގޅުމަށް ދެވޭ ހުއްދަެއއް ނޫން މިީއކީ. އަދި މި މާފުކު

 ކޮށްފައި ބޭނުންނޫން މިީއކީ. ބޭުނންހާތާކު ޕާކު ނެތުމެއް ވެސް ނޫން. އަދި ެއ މީހުންނަށް ލިބޭ ގްރީން ޓިެކޓެއް ވެސް

ކޮމިޓީން ދެވަނަ  ،ގޮތަކަށް މިކަން ދިއުމަށް ލިޭބ ފުރުޞަތެއް ވެސް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ވެްސ ބޭނުން

ނުޑމެންނާ ހަފަހަ ތީވެ ދަްނނަވާލަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު މައަށް އަޔަރަށް މި ރިޕޯޓު އަޅުގަ

އި އޮންނަ ޓްރެފިްކ ހިންގުމަށް ޓަކައި މިނިސްްޓރީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ަކނޑަައޅައި ފަރާތްތަކުން ާޤިއމުކޮށްފަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  7ގެ ވެސް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކޭ. މި ިއޞްލާޙުޕާކު  ޚިލާފަށް އެްއގަުމ އުޅަނދު ނިޝާންތަކާ

ނޑުމެ ،ވަނީ މި ވާހަކަ. ނަމަެވސް، މިހާރު އިތުރު މި ެވެގންދާ މި ން ހައިަލއިޓްކުރަން ބޭނުން މުހިއްމު އަުޅގަ

ރިން ރިމަނާގެ ވާހަަކ މި ައންނަ ނުކުތާ. މީގައި ކުގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު މާފުކުެރވޭ ޖޫ އަކީ މިނުކުތާ

ނޑުމެންނާއިޞްލާޙު އަ ކޮށް ރަީއސް ޔާމީން އިރުަގއި ރައީްސ، ޚާއްޞަމައަށް ނިމިގެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އައި ހަ ުޅގަ

ބައްދަުލކުރަްއވަިއ، އެ ޒުވާނުންނަށް ދެްއވި ޔަޤީންކަމެްއގެ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ މުޅި ނުކުތާތައް އޭުރގެ  ޒުވާނުންނާ

ނަށް ފެނުނީތީވެ، މި ގާނޫނު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި ނުވާކަން އަޅުަގނޑުެމންއައިއިރު ފުރިހަމަ ކޮމިޓީން ނިމިގެން

ޕާލިމެންޓްރީ ގުޫރޕްގެ މެންބަރުން ޕާލިމެންޓަރީ  ގެއަދި ޚާއްަޞކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމް ބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދާ،މެން

ކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގުރޫޕްގެ ބައްދަުލވުމެްއގައި މި އިޞްލާޙު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަ



43 

 

)ށ( ަގއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 9މި  ،އިންބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްިވ ނުކުތާ ޑެލިބަރޭޝަނަށް ދިޔަ ވަގުތުަގއި އެ

ިވ ވާހަކަަތއް މުިޅން ކުެރއްރަީއސް ޔާމީން ުޒވާނުންނަށް ހިއްސާމިވާ ނުކުތާ އަދި ެއއަްށވުެރ ފުރިހަމަވެގެން ނޫނީ 

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދެްއކި ގޮތަށް. އަިދ  ކަމަށް. އެެހންވީމާ، މިހާރު ބަދަލުވެފައި މިނުދާނެ ދިމާވެގެން އޮތީ އަުޅގަ

ރިމަނާވެފަިއާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަދި ޖޫއަދި ވެހިކަލް ގެންގުޅުްއވާ  ހެޔޮ ފަސޭހަތައް ުޒވާނުންނަށާ ލިބިގެންދާ

 މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުަރން ފެށުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދާ ،)ހ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ  9ދާނެ. ތްތަކަށް ލިބިގެންހުރިހާ ފަރާ

ގޮތުަގއި މި ގާނޫނަށް  ގެރިމަނާޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޫ

ވީއޭ. )ށ( ގަިއ ިމ މާއެކު މާފު ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުނވާ ަފއިސާ، މި ގާނޫނަށް ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިޢަމަލުކުރުމަ

ުކރަންޖެހޭ އެއްގަމު އުޅަނދެްއ ެވެގން ދުއްވަން ުނވަތަ އޮޕަރޭޓު ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ލައިސަންެސއް އޮ

ވަނިކޮށް ުނވަތަ ެސއް ހިފެހެއްޓިފައިހުރެ ލައިސަން ނުވަތަ ެއްއވެސް ސަބަބަކާ ،ލައިސަންސް ނެތި ދުްއވުމުގެ ސަބަބުން

 ގެ ރިމަނާއުޅަނދެއް ުދްއވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ޖޫގުީތ ލައިސަންެސއް ނެިތ އެްއގަމު ވަ

ނުވާ ފައިސާ، މި ގާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ން ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިގޮތުަގއި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ

ނޑުމެ ފުވީއޭ. މި ާޚއްޞަ މަފްޫހމުމާ ތުރު ިމ ކުރީ. ތެެދއްމެ، ޓްރެފިުކ ވައިލޭޝަްނގެ މާފު ވެސް ން އިއަުޅގަ

ކޮށް، އަދި ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުންހާތާކު ޕާކު ެދން އިތުރަށް އެކަންތެޭރގައި އެ ދިަޔއީ އުިވެގން. ނަމަވެސް، އެއީީކއެއް އޭގެ

 ދަެއއް ނޫން. އަދި ޕާކު ސްޓިކަރެދވޭ ހުއް ގޮތަށް އުޅަނދުފަހަރު ބެހެއްޓުމެއް ނޫން. ެއއްގޮަތކަްށވެސް އެއަށް ދަތިވާ

ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ސްޓިކާ ވެްސ ރަ ނުކުާތތަކުގެ އަލީަގއި ޖަހަންވެސް ހަމަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން މި ގާނޫނުަގއި މިހި

އްމު މަގުމަތީގެ ގެން ވެސް ގެންދާނެ. އާޖަހާނެ. އަދި އުޅަނދު އުފުލައިގެން ޓޯކޮްށގެން ގެންދާ ކަަމށް ވަންޏާ ޓޯކޮށް

ނޑުތަކަްށ ދޭންވީ އެއްބާރުލުމާިއ އެހީެތރިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ލިބިގެން މި ފަދަ ކަންަތއްތަްއ ސަ މާލުކަމާއި މިންގަ

ދެވޭނީ. ކަިއ، އިތުަރށް ފަރުމާކުރެވެމުން މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލުއިކުރުމަށް ިއތުރަށް ވާހަކަދައް 

އްގެ ގޮުތަގއި ވެްސ ދަންނަވަން އާއްމު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްަޞކޮްށ ތެހައެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ނަސޭ

ނޑުމެން މިއަދު މި ކޮށްދިން  ޒުވާނުންނަށް. އެކު ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕް،  ކަންތައް، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އަުޅގަ

ަގއި ބޭނުންކުރަްއވާށޭ. ގޮތު މީގެ ހެޔޮ  ޚާއްޞަކޮށް ަރއީސް ޔާމީން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވި ހަދިޔާެއއް މިއީ. މި ހަދިޔާ

ގޮތެއް  ރިމަނާ އަރާނެކޮށްދެއްވިްއޔޭ. ދެން އިތުރަށް ޖޫމާފު އެ  ނުދެއްކިހުރި ވަރެއް ވެއްެޖއްޔާރިމަނާއަށް މިހާރު ޖޫ

ނޑުމެންނަށް ދެވޭނުހަދާ. އަދިވެސް ޖޫރިމަނާވާނެ. މާނައަކީ އެ ޖޫ ނީ އެ ރިމަނާތައް މާފުކުރުމުގެ ވާހަަކއަށް ދެން އަޅުގަ

ނޑާއިކުޕާކު، ބޭފުޅުން ވެސް އުސޫލު މިގޮަތށް ބަދަލުކުރައްަވއި އަިދ  ރުަމށް ހުންނަ ޒޯނުތަކުަގއި ޕާކުުކރެވޭނެ މިންގަ

އެހެން ފަރާތްތަކުން  ޓީއާއި އަދި މާލެ ބަލަހައްޓަވާޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރި ކާރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން؛ބެހޭ ސަރު ކަމާ

ެއއީ ވެހިކަލްތަްއ ޖެހުމުގެ ަޙއްލު ހޯދާނެ ގޮެތއް؛ ްއގަިއ މާލޭގެ ަމގުތަކަށް ިމ ތޮއްވީހާ ައވަްސ މުސްތަޤުބަލެ

ނެޑއް  ކުރާނެ އިތުރު ޖާގަަތްއ ނޫނީ ޕާކު، ގޮުތގައި މަދުޮކށްގެން ނަމަވެސް ގެއެތެރެކުރުން މަދުކުރާނެ މިންގަ
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 ވީހާ ައވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި ކުެރއްވުަމކީ ސްދެވޭނެ ގޮެތއް ެއ ބޭފުޅުންމި ޙައްލު ގެނެއުފައްދަިއގެން ނަމަެވސް މާލޭެގ 

ނޑުމެންގެ އިްލތިމާސެއް. އަދި މިއާއިެއކުެއކުހެން ދަންނަވައި ފަހަރަށް ކަންނޭނގެ  ލާނަން. ފުރަތަމަވެސް އަުޅގަ

ެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނެއްަގއި މި ފަދަ ވާހަަކއެްއ ލިެޔވި، މިކަން ކުރިއަށް މި ގެންދެެވނީ. އެއީ ބުެނވިދިޔަ ގާނޫނު 

 ށް މިއަވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  25ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮްށެގން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  25

އޮތީ އިތުރުވެފަ. އެއީ ާޚއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އެްއަގމު އުޅަނދުތައް، މި މާއްދާގެ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މުކު)ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ އަހަރީ ފީ ދެއް ން ވެްސ އިސްިތސްނާވެގެްނވޭ. އަދިވެްސ ައުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކުން ދުއްވާ  ފުރޮޅުލީ  3މިކަމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

މި ކިޔާ ޒާތުގެ އިޖްތިމާޢީ ޑުމެްނ އްމުކޮށް ައޅުަގނޅަނދެްއގައި ފުލުހުން ސްޓިާކޖެހިޖެހުން ވެގެންދިޔައީ މި ވާހަކަ އާއު

. ެއއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް އެީއ. ެއއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ތުިރގެންދިޔަ ޚަބަރަކަށް ވެގެންިދޔަިއގެ ތެެރއަށް ފެވިުއގަ

ންޖެހޭނެ އެ ފަރާތަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވަ މީހެއްގެ ވެިހކަލުަގއި ދިހަބާރަ ސްޓިކާ ފުލުހުންގެ މީހަކު ޖަހާއިރުަގއި

. ނަމަވެްސ، މީެގ ންނަ މީހަކު ގެންގުޅޭ ވެިހކަލެއްކަންބޫލުުކރަން، މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ގަ

ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތް އަނެއް ނުކުތާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ފަރާތެއް ދުއްވާ އެްއޗެއް ނަމަވެސް އެހެްނ 

އޭރިާޔއިން ބޭރަްށ ދަތިކޮށް އުނަދގޫވާ ގޮތަކަްށ ދޫކޮށްފައި ވަަޑއިނުގަތުމަްށ  ނުވަތަ ޕާކިންގޮތަްށ  ބަޔަކަށް އުނދަޫގވާ

އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެހީތެރިވެަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުެމން އިލްތިމާސްކުރަމޭ. އަިދ 

ހިނގާފައި ވަަޑިއގަންނަާވ  ޖެހޭ ވެހިކަލެއް ދެންްށލާފައި ދާންއެާއއެުކގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެހެން ކުއްލިައކަށް ދޫކޮ

ރައްކާތެިރ އެކުަގއި  ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން، އަދި ފުލުހުން ޚާއްޞަކޮށް އެހީތެރިކަމާ ،ބޭފުޅަކު ނަމަވެސް

ވެސް އޮތޭ. މަގު އޭރު ގެްނދެވޭނެ ނުޖައްސަަވއި ކުރިއަށް  ސްޓިަކރ ،ހިސާބެއްަގއި ބެހެއްެޓވޭނެ ގޮެތއް ހައްަދވައިެދއްަވއި

އެކު ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދަންނަވަން ކެރޭ މި  ގެނެވޭ ަފސޭހަތަކުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ޔަޤީންކަމާ މި އެހެންވީމާ،

ބޮޑު ހެޔޮކަމެއްކަން. ހަމަގައިމު ވެސް ސަރުކާރުްނ  ކަމަށާިއ، އަދި މި ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދަނީ ވަރަށް

ގެންަދވާ. އަިދ އެ މަނިކުފާނުގެ މިފަދަ ން ޮކށްދެއްވަމުންވެހުންނަވަިއގެޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ޔާމީްނ އިސް

ފަހުން  އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަުކގައި ެފނިގެންދާނެ. އެންމެهللا މަސައްކަތްޕުޅުތަުކގެ ނަތީޖާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު  ދިޔައިރުއްމު އުފާވެިރަކން ފާޅުކުރަމުންގެ މި މުހ50ިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިވަން  ހަމަ އަުޅގަ

ހަމައަްށ  ށް ހަމަ އެްނމެންގެ ސަމާލުކަމާވެްސ އިޖުތިމާޢީ ިވުއގަިއގެ ަބއެްއ ހިސާބުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނައަނެއްކާ 

ވަނީ.  ވާހަކަ ދަްއކާފައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކުޅިވަރު ބަލައިލެވޭެނ ގޮތް މަގުމަތީގައި ުނވެގެން އެ

ނުޑގައި ޭބްއިވގެންދިޔަ ުކޅިވަާރއި ހެިވކަން  ހަމަ ޖެހިގެން ދެ ދުވަހެއް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަޮލޅު ރަސްމީ ދަ

ދައްކާލުމުގެ މުހިއްމު ޝޯަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހަމަ އެއް 

ނޑު ހަމަ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާބަރިއެއް ވަކިން އެންމެ ކުރިަމތީގައި ބަހައް  ޓާލަެދއްަވއި ެއަކން ކޮށްދެއްވީތީ. އަުޅގަ



45 

 

ނޑުމެން ޤައުމުެގ  އެްއކޮށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށާިއ އަދި ެއކަން ޮއގަނަިއޒްކޮްށދެއްވި ފަރާތްތަކަްށ، ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ދީދީއަށް ޠިމަތު އިބްރާހީމްލުން މެޑަްމ ފާމަނިުކފާނުގެ އަނބިކަނބަ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި، އެ

ނޑުމެންެގ ހިތުގެ މިއަްށވުރެ މާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ބޮޑަށް ފުޅާވާންޖެހޭނެ މުޖުތަމަޢުގެ  ެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ދެވޭނެ  ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތު ތުރާލެއް ައންނަ ބަޔަކު ވެއްޖެްއޔާ އެ ،ތެރޭގައި ތިބި ކިރިޔާ ެވސް ެއކަމުގެ ދަތިކަމެއް

ނޑުމެން ާރަވންޖެހޭނެކަން ގޮތްގޮތް  ނުޑމެންއަުޅގަ ފުވެރި ރަނގަޅު މިއަދު މި ދެކެމުންދާ ހެޔޮ އިންސާ އެއީ އަުޅގަ

ކަމުަގއި ެވގެްނދާނެ. މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް  ގޮތްތަެކއްގެ މަްއޗަށް ޤައުމު ބައްޓަންކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ ހިތްވަރެއް

އެކު ދަންނަވަން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  ނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނުޑ އިޚްލާޞްތެރިކަމާން ެއއްބަެއއް ކަމުަގއި ދަންއޭގެ

ގޮތަށް  ން. ައޅުަގނޑު ެއގޮތަށް މި ހުށަހެޅީ. މިހާރު މި ނިމިފައި އޮތްމެންބަރަކު ާތއީދުކޮށްދޭ ބަލައިގަތުމަށް

ވެްސ މިއަށް  ޓީތަުކގެ މެންބަރުންއެހީތެރިެވދެއްވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުްނ ވެސް އަދި އެހެން ޕާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޮބޑަްށ  ަބއިވެިރެވވަަޑއިެގން ދެއްވުން. ވަރަށް މިކަން ނިންމާލަދެއްވުުމގައިރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި  ތާއީދުކޮށްދެްއވަިއ،

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ނޑު ވެސް ހަމަ  ެދއްވި ުލޔަްށ  ސަރުކާރުން އެރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ަގއިއިރުަގއި ދެން ކުިރައށް އޮތް ތާފުކޮށްދީގެންދާއެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖޫރިމަނާ މާ ކަންތައްތައް

ނާ އަރަިއގެން ގޮްސ ސްިޓކަރާއއި ެއްއޗެހި ނުޖެހޭނެ އަލުން ޖޫރިމަަގއި އެ ކުިރއަްށ އޮތް ތާ ވިދާޅުވިހެން މެންބަރު

ނޑުމެްނނަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަޑުިއިވއްޖެ މާލޭ ސިޓީ  ގޮތަކަށް ބައްޓަްނކުރާއިރު އެ ވިދާޅުާވއިުރގައި އަުޅގަ

 ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަގުތަކާ އަދު ސަރުކާރުން ވަނީ މާތަން ނުދެއްކިގެން މި ޕާކުކުރާ ،ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް 

ގޮތަކަްށ  ގަިއ ޕާކުކުރާެނ ޖާގަ ލިބޭނެކަމަށް ވަންޏާ ކުރިައށް އޮތް ތާ  އެްއޗެހި ނަަގއި؛ އެހެންެވްއޖެ

 އެބަ  ނޫނުގައި ޑުމެންނަށް ހަމަ ވަަރށް މުހިއްމުކޮށް އެެދވޭ ކަެމއް. އަދި އެ ގާކޮށްެދއްވުމަީކ ެއއީ އަޅުަގނމަސައްކަތް

 ޕާކުރީމާގައި ދެން ސްޓިކަރ ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ސަިއކަލު ތާ ފުކުރުމަށްފަހު ކުރިއަށް އޮތްކަށް ޖޫރިމާނާ މާއޮވޭ މިސާލަ

ުދވަހުގެ ތެރޭ ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ.  15ސައިކަލު ނަަގިއގެން ކޮންމެެވސް ތަނަކަށް ގެންދާނެ ވާހަަކ. ގެންޮގއްސަ 
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އަގުޮބޑުކޮށް ގަެނފައި ހުންނަ ސަިއކަލު ނުބަިއ ތަނެއްަގއި ާޕކުކުރާނެ ތަެނއް ހުންނަ،  ގަނެަފއިމިސާލަކަށް ރައްޔިތުްނ 

ނޑަްށ އެ ސައިކަލު ނަަގއިގެން ގެްނގޮސް ނަ ނުބައި ތަނެއްަގއި ޕާކުކުެރވުނީމާނެތުމުގެ ސަބަބުން  އްތާލުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ ވެސް ގަ ކަހަލަ  ފަހަރު އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވާ އަދިވެސް ެއއްބޫުލކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މީހާ ފަިއސާ  ރަްއިޔތު މީހާއަށް އެ، ނޫނު އަލުްނ އަނބުރާ ބަދަލުކޮށްކަަމށް ވަންޏާ ެއ ގާ ނޫނު އޮތް ގޮތަކަށް އެ ގާ

މީހާ  ކާ އެގޮސް އަނެއް ކަމުންދާއިރުަގއި އެ ގެއްިލގެންކްރެިޑޓަށް ނަގާަފއި ހުރި ސައިކަލު ފައިސާ ދައް ؛ދައްކަމުން

އުްނ އެއީ އެހާ ރަނގަޅު ގޮަތކަްށ ނުވާތީ އެ ބަދަލު ގެނައުން ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު ބައްޓަންވެގެންދި ދަރަނިވެރިވާ ކަހަލަ

ނޑު ވެސް ހަމަ މިއަދު ވަ އެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ރަށް އުަފލާއެކު ފާހަގަކުރަން ޖޫރިމަނާ ކަމެއް. ދެން އަުޅގަ

 50ހާސް،  30ބޮޑެތި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ؛  ތިބި. ވަރަށް ރިމާނާވެފައި ތިބި ކުދިން އެބަތަކުން ޖޫވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދު

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ލައިސަންސް  ހާސް؛ މި އަދަދުން ދައްކަންޖެހޭ ޒުވާން ކުދިން އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ަލއިސަންސް ނެިތ  އެވަނީ.ނާއެއް ކަަމކަށް ހަލަ ޖޫރިމަކަ ނާރިމަސައިކަލު ުދްއވީމާ ެއީއ ޕާކުކޮްށގެން ވާ ޖޫނެތި 

ވެސް އޮތް މިހާރުަގއި ވެސް ލިެބންވާނެހެން. ަގނޑަށް ީހވަނީ ުކރިއަށް އޮްތ ތާކަމަށް ވަންޏާ ެއ އަދަބު އަޅު  ދުއްަވއިފި

މައްސަލަތަކެއް  ކަހަލަ ކުރުމުގައި ިދމާވާދުއްވުމަކީ އެއީ ޕާކު ދާންޖެހޭހެން. ލައިސަންސް ނެތި  އޮތި ހަމަ ކުރިއަށް

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ  ސްާނަވޑަިއގަތުމަކީ ެއއީ ވަރަށް؛ދިމާވާ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެވެްސ ވި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރުމަށް  ފެއް ދޭލައިސަންްސ ނެތި ދުއްވީާމ ެއކަހަލަ މާ، ކަމެއް ކޮްށގެން ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

އާއި ވަަރށް ތަފާތު މައްސަލައެއް. އެެހންވީމާ، އަދިވެސް އެއްފަހަުރ އެ ޕާކިން  ށް ހީވަނީ އެއީ.ބާރުއެޅެނީހެން އަޅުަގނޑަ

 15ނަގަިއގެން ގެންޮގސް މީހާގެ ސަިއކަލަްށ  ހަމަ އަލުން އަނބުރާ ޕީ.ޕީ.އެމުން އެކަން ވިސްނާަވޑަިއގެްނ ރައްޔިތު

ގެންނެވުން ެއއީ ވަރަްށ ެއއަށް ަބދަލު ނާަވޑަިއގެންއެ ާމއްދާއަްށ ވިސް އެ ދިމާކުރާ؛ދުވަހުގެ ތެރޭ އެ ަނއްތާލަން 

ސަިއކަލު ތޮއްެޖހުމުގެ ކަންތައް، ކަމުަގއި ެފންނާތީ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން. ދެން މާލޭގައި  މުހިއްމު ކަމެއް

ނޑުމެން ތޮއްޖެހުމުގެ ކަންަތއް މި ން ވެްސ މަޖިލީހަށް އަންނަނަށް ހަމަ ހެނދުނު ތެދުވެފައި ދަީނ އިންތިހާއަށް. އަުޅގަ

ދޮރު ޖައްސައިގެން. އަެނއްކާ ހުންނަނީ ހަމަ ގޭ ދޮރުމަތީގައި ޕާކުކޮްށގެން ހަމަ އެ  ގެއިން ވެސް ނުނިކުެމވޭ މިހާރު މި

ފެންނަނީ އެ  ވިހެލާތަން މިެމންގެ ކަންފަތްމަތީގައި އަަޅއި ލައިިފއްޔާ އަެނއްާކ ދެން އައިސް އަޅުަގނޑުއޭަގއި އަތް

ނޑު ހަަމ  ހިސާބަށް މިހާރު ގޮއްސަ މި ލަށް އަނިޔާެވގެން. އެމީހާ އޭަނގެ ސަިއކަ  ރައްޔިތު އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަމަ މާލޭގައި ަސއިކަލު ޕާުކކުރެވޭނެ  ،ހައުިސންގ މިނިސްޓަރަށް ވެސް ަދންނަވާލަން ބޭނުން ،މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް 

ނޑު ހަމަ އެ ސިޓީ ގޮތް، ކާރު ޕާުކކުެރވޭނެ ޮގތް ހައްދަވައިެދއްވާށޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އޮ ންނާނެ، ައޅުގަ

 ބެހޭ  ހިމެނޭ އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ދިރާސާެއއް ހަދާފައި ރާއްޖޭގެ ޕާކުކުރުމާ ގައިކައުންސިލު 

ގޮތުން. އެހެްނވީމާ، ެއ ެއްއޗަށް އިްސކަމެއް ެދއްަވިއގެން ބައްލަަވއިލަްއަވއިގެން ހަމަ ސަރުކާރަށް ެއކަން ކުިރއަށް 

 ގެން މި އުނދަގުލުްނ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދެްއާވށޭ! ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށް. ގެންގޮސް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއި

ނޑު  2009/5ނޫނު ނަންބަރު ގާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު އަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގައި މަިއގަ

ންދިއުމާއި، ފުވެގެނާ މާރިމަދައްކަންޖެހިފައި އޮްތ ޖޫއޮތީ ޕާުކުކރުމުން  ކަެމްއ. ޭއގެތެރޭަގއި މި 2ހިމެނެނީ  ގޮތަކަށް މި

ފުކުރުން. ހުންގެ މަްއޗަށް ކޮށްަފިއ އޮތް ޖޫރިމަނާ މާމީ އަދި ލައިސަންްސ ނެތި ދުްއާވފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ެވސް އެ

ގެ ތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޮބޑަށް ތާއީދުކުރެޭވ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް

ނޑު މީ އެއްކޮށް ހަރުދަނާ  ކުރަން ފެށުމާ ޛުނޫނު ތަންފީއި ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ގާގަވާހަކަފުޅަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަ ޖެހޭ. ގިނަ އުސޫލުތަެކއްގެ ދަށުން ކަންތަްއތައް ބެލެހެއްޓެން އެބަ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޕާކުކުރަްނ ފަހަރަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ޕާކުކުރުމުގެ ހުރި ދަތިތަކެްއ ޖެހެނީ އަޅު ޕާކުކުރަން މި މަ މުޅިންހެން ވެސް މިހާރު މާލޭގައިހަ ގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ސަބަބުންނޭ. އެ ، ވަރެއް ުނވޭ. ކަންމަތީގައި  ފެނޭ. މިހާރު ހަމަ މަގުމަތިން ހިނގާލެވޭ ކަންަތއް ައުޅގަ

ތުން ަވގުތަށް ވެްސ އެހެރީ ޕާުކކޮށްފަ. މިކަމަށް ަވގު އިުރ ވެސް ހަމަ މުޅިން ކަންމަތީގައިއައި  ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި

ޕާކުކުރުމުެގ ދަތި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަަކ  ،ވާހަކަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނުޑމެން މި ޙައްލެއް ައޅުަގނޑުމެން ނުހޯދާ

ވެސް ހޯދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަނެްއކާ ދައްކާތާ ކިތަންމެ ދުވަެހއް ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އިީމޑިއޭޓު ަޙއްލެއް ނު

އަނެއްާކވެސް ވޭުތވެދިަޔ  ގެ ގޮުތގައި އަންނާނެދުަވސް ފަހުން ހަމަ މި މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙެއް ގާތްަގނޑަކަށް އަހަރެއްހާ 

ންާޏ ވަށްފުކުރުން. އެހެންކަމަތަކަށް މާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްއެިކ ގޮތްގޮތުން ާޕކުކޮްށގެން ޖޫރިމާނާ ުދވަހުގެ ތެޭރގައިއަހަރު 1

ޚިލާފަށް  ކޮށްފަިއ ހުންނަ؛ ަގވާއިދާ ނޫނީ  ،ކުރާ ބަޔަކަށްފުއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދުެވސް ޖެހޭނީ ޖޫރިމަނާ މާ

ލެއްގައި ރަނގަޅު ކަމެއް ހާފުދޭ ބަޔަކަށް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެީއކީ ެއްއވެްސ ވިފައި ހުންނަ ކަންތައްަތަކށް މާކުރެ

ނޑުމެން ެއއްވެސް ނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ހޯ ނޫންހެން. އަޅުގަ ދައިދޭންޖެހޭނެ. ކަހަލަ ދޮރެއް ބަންދުކޮށްލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ގޮތުަގއި، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ  ނޫނު ހެޔޮއަޅުަގނޑުމެން ގާ ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ެއ  ޖެހޭ އަުޅގަ

ދެންވާނެ ގޮތަކީ ހަމަ ތިބޭނީ ހޯދަިއ އަޅުަގނޑުމެން ފިއްތާލީމާ ނޫނާ އެްއކޮށް ުއޅެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދަން. ގޮތެއް ނުގާ

ނޑުމެން މިއަދު ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން މީގައި ފާހަގަކުެރވިފަިއ  ތާށިވެފަ. އެހެންވީމާ، މީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި، ރާއްޖެ މިހާރު ވަނީ  އެބަ އެބައޮތް ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވި ފަރާތްތައް. އަުޅގަ

ގިނަ މީހުން  ތެރޭން ވަރަށްކްިސޑެންޓުތަކުގެ ވެފަ. އެ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް އެކްިސޑެންޓުތައް ގިނަ ތަނަަކށް
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ނޑުމެްނ ބަލައިވަނީ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފަ. މައިގަ  ންނަނީ އޮ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި މި ލާއިރު ގިނަނޑު ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަ ނުޑ ހަމަ ލައިސަންސް ނެތި ދުއްިވފައި އެބަހުރޭ. އެހެްނވީމާ، މީ އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ  މިއަދު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ކަމާ އަހަރު ފުރޭ  18ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ފައްޓަިއގެން ސަިއކަުލ ދަސްކޮށްދިނުމާއި ނުވަތަ ލައިސަންސް، މިހާރު އައި.ީޑ  ގެކުދިންނަށް ހަމަ ކެމްޕޭނެއް

 18ިވޔަސް ންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަން. އޭރުން ކޮންމެގޮތެއްހަދަނީ. އެގޮތަށް ލައިސަ ކާޑު ވެސް މި

އަހަރުވާ ެއްއވެސް ުކއްޖެްއގެ އަތުަގިއ  18 އެހެންކަމަށްވަންޏާއަހަރުާވއިރު ލައިސަންސް ލިބިފައި އޮންނާނީ. 

ނޑުމެންަނށް ގާނޫނާލައިސަންސް ނެތިެއއް ނޯްނނާނެ ށް ަޓކަިއ އެްއގޮތަށް ަސއިކަލު ުދއްވުމަ . މީ އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ވަރަށް ބޮަޑްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޒުާވނުންނަށް ޓަކައި ކޮށްެދވިދާނެ ކަމެއް. ދެންހަމަ މިއާއެކު އަުޅގަ

ިދއުން. ހަމައެާއއެުކ އެ ޕާކުކުރާ މުޅިން މާުފވެގެންތާއީދުކުރަން ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން 

 2ފުރޮޅުލީ، އަދި  3ތަކުން އެތެރެކުރާ އެިކ ބާވަތްތަކުގެ ސަިއކަލުތަާކިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް

ބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ގަ ފު އަންނާޗެްއގެ ޑިއުީޓ ވެްސ ެއއްކޮްށ މާފުރޮޅުވިޔަްސ ެއ ހުރިހާ ެއއް 

 ބޮޑަށް.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރގެ ދާ ލީމަޑަވެ ،ަލން ބޭނުންވޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންބަލައި. އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

)ެއްއގަމު  2009/5ނުނު ނަންބަރު ގާ، ޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާ

 ސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާ ،ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓަްށ ބަހުސްކުރަްއަވން އިތުރު މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުެވވަަޑއިގަންަނވާތޯ. އާދެ! ެއއްވެްސ މެންބަރަކު އިތުރަްށ 

ނޑު ދަންނަވާލަން؛ބޭނުންފުޅުވެވަަޑއިނުގަ ވަނަ ނަންބަުރގެ  3ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުެގ  ންަނވާީތ އަުޅގަ

މަދު ޒް މުޙައްެގ މެންބަރު މުޢާާދއިރާ މަޑަވެލީސަުރކާުރގެ ފަރާތުން  ،ންގޮުތގެ މަތީ މާއްާދގެ )ށ(ަގިއ ވާ އެ ،ދަށުން

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ )ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަ 2009/5ނު ނަންބަރު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫ

 ހު( ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަްނ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ 3ބިލުގެ 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު މި ށް އެނބުރި މި ރުޖޫޢަަވނީ. އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. މި އަ 6ދަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  އާދެ! އަުޅގަ

އިރާެގ އިހަވަންދޫ ދާ ،ގެންދިޔަ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންފަޅީފައި އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްބަހުސްގައި އޮތީ ކުރީ ދަން

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު. އަޅުގަ

 .އަޙްމަދު ޠާރިޤަށްއަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ފުރުޞަތު މި

 

 އްެކވުން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެ

ކަމަށް  ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށާއި އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅި މެންބަރަށް ޝުކުރު  ގެ އޮފީހަށާއިޓަކައި ސަރުކާުރގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ނޑަކަށް މީގެ ެލވިފަ. އޮތީ އެކުަލވައި ބެހޭ ބިެލއް މި ވަނަ އަހަުރ މިކަމާ 1990އަހަރު ކުރިން  25 ދަންނަވަން. ގާތްގަ

 ނޫނަކަށްކުަޑކުޑަ ބިެލއް ހުށަހަޅައި އެ ގާ ފުހާގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބިލެއް. ވަރަށްސަ 4ގާތްަގނަޑކަށް އެ ބިލަކީ 

ލަުތ ދަނީ. ސިޔާީސ މަސްރަޙް، ޤައުުމގެ ހާ ން މިގޮްއސަ ވަނީ. ައޅުަގނުޑމެން ޤައުމުގަިއ ކަންތައްަތއް ބަދަލުވަމުވެގެން 

 ނޫނެއް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތަށް ގާއަހަރު ކުރިން ހެދި  25ައވަހަށް. ވީއިރު މީގެ މި ދަނީ ވަރަށް އަވަސް ބަދަލުވަމުން 

ޖެހޭ އެއްޗެއް. ނޫނަކީ އަބަުދވެްސ ބަދަލުކުރަންުދވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ގާވެސް ގިނަވުރެ މިހާރު

 ގާނޫނާ ނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ. ެއގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދާއިރު ައންނަ ބަދަލުތަކާއި އެ ގާއިންސާނުން އުޅެމުން

ނޑުމެން  އަދި މިހިރަ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ެއއްެޗއް. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ

ފަހު ހަލަބޮލިވެގެންދިޔަ ތަން. މީގެކުރިން  އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލި އިްޞލާޙީ އެޖެންޑާއަށްވަނަ  2005ޤައުމު 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން  ސުލްޙަވެިރކޮށް އުޅެމުންދިޔަ ޤައުމު އެކި ގޮްތގޮތުން ބަދަލުވަމުންދާ ،އެުކވެރިކޮށް ތަން ައޅުގަ

ނެގުމަށް ޓަކައި ތަފާތު އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރަމުން އައީ. އެގޮތުން ގޮތުން ފައިދާ  ދަނީ. ތަފާތު ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މި

ޓަކަިއ، ެއ ތިރާމުކުރުން ހުއްޓުވާލުމަށް ުނވަތަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އިޙް ސިފައިންނަށާއި، ވެރިންނަށާއި ޕޮލިހުންނަށާއި

ޖާއަކަްށ ބޭނުންކުރަމުން. އޭގެ ނަތީޖީތަކެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ައއީ ތަފާތު ސްޓްރެޓަޞަުދ ހާސިލުބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ މަޤް

ތަފާތު ކުށްުކށަށް އަރަިއގަންނަ ުޒވާނުންނާއި ެއކި އުމުުރގެ މީހުންތައް  ،އުުލަގއި ކުށް ގިނަވެ ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާޙަ

ނަށް ޓަފާޅި އަަށގެންނެވުުމގެ ބޭނުން އެ ބޭފުޅުންމުގެ ަވއްތިރާމުކުރުމީހުންނަށް އިޙްދިއުން. ޙަޤީޤަތުގަިއ އުފެދެމުން

 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަްށ އާދެވުނު. ނަމަވެސް އެކަން ކަމުނުގޮްސގެން އަނެްއކާ މި 2008ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް ހިފުނު. 

ނޑުެމންނަށް ދާދި  މިހާރު  ،ފަހުން ފެނުނު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ވަނީ ބަދަލުވެފަ. އަޅުގަ

ެއ ، ވާކޮށްދަޢުން ގޮުތގެ މަތީ ނޫނުގެ ެދވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ވާނަކުރުމުގެ ގާމުންދާ ޓެރަރިޒަމް މާޢަމަލުކުރަ

ްނ ކުރުން ނުވަތަ ގަދަކަމުޑްނެޕުއޮންނަނީ މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ކި ކުެރވިގެންދިަޔ ގޮތް. ޭއގެ މިބޭފުޅާއަށް ޙުކުމް

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަލަށް އް ކުރުން. ގޮތުަގއި ހިފެހެއްޓުން ުނަވތަ މިއިން ކަމެ  ފޮރުވުން، ުނވަތަ ރަހީނުކުރުުމގެ
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މި އަލަށް އުފެދޭ ، ނޫނުތް. މީހަކު ރަހީނުކޮށްފިއްޔާ މި ގާނޫނުަގއި ެވސް ހަމަ މި މާއްދާ އެބައޮގާެލވުނު އެކުަލވައި

ެވސް ދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަެއއް  ނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ހަމަ ކުށް އަންނާނެ. އަދި އެ ކުށް ބޮޑުވެގެންގާ

ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވުނަސް  ގެނޫނެއްފުޅުންނަށް އަލަށް އެކުލަަވއިލެވުނު ގާނޫނަކީ ބަލަިއގަްނނަން އުނދަގޫ ގާބޭ

ކުށް ސާބިތުކުރަން ނޫނުަގއި މީހެއްގެ ަމްއޗަށް ވުރެ ިމ ގާ ނޫނަށްއޮތް ގާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރިން މި 

 ނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ދާނެ. ކުރިން ާވހަކަދެއްެކވި ކުޅުުދއްފުށީ ދެކު އުނދަޫގވެގެން

ދެޭވ ޞަދެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ ކުށްކުރާ މީހާގެ. އެއީ ަދއުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭަމޤް 3ފަދައިން މި ޤާނޫނުގައި 

ރުވެރިކަން އުފެއްދުމާިއ؛ ަގިއ ބިއްމުންގެ ބަެއއްގެ މެދުއާްއމުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އާ -2ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމާއި؛ 

 3އޮތް  ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ދީނީ ނުވަތަ ވަކި ފިކުެރއް ކުރިއެުރވުމަށް. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މި ގާނޫނާ -3

ކުރާ މީހުންނަީކ ކުްށ  8ކުށެއް މީަގއި ބަޔާްނކުރަނީ. ެއ  8ޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ތަފާތު މަޤް

ވުރެ މި ގާނޫނުެގ ދަށުން އާއްމުންނަށް ނުވަތަ  ނޫނަށްކުީރގެ ގާކަމަށް. ވުމާއެކު  ކުެރވިދާނެ މީހުންވާ ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢު

ެރވޭނީ. އަިދ ވާކުކުރާ ކުށްތަކަށް ދަޢު ޞަދަށް ބެލުމަށްފަހު މިމީހާގެ މަޤް އުޅުުމގައި އެއާއްމު ރަްއޔިތުން އުޅޭ 

 މޮނިކޮމްއާގިނަ މާއްދާތަކެއް އެަބ އެކުލެިވގެންދޭ.  ށްަވރަ ނީ. ދެން މި ބިލުގައިހިސާބަށް ދާ އޭގެފަހުން ޙުކުމާ

މި ބާބު އެކުެލިވގެންދާއިރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  7ނުވަަތ  6ދޭ.  ހިސާބަށް އެބަ

ބަޔާންކުރަން.  ުދވަސް ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް މާނަކޮށްފައި 15 އަށްނޫނުގެ އެބަ ބަޔާންކުރޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގާ

 ދުވަސް މަސް 3ނަކީ ޢަމަލުކުަރން ފަށަނީ ނޫުދވަހަށް. އެއީ މި ގާ 30ރުކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ މުްއދަތު އިތު

އި އަިދ އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުގެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށް ނިޭޔގަޔާ ުދވަހަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދު 15 ވާތީވެ، ކަމަށް

ބެލުމަށްފަހު އެ ބަޔާންކުރަން ކުރު މުްއދަތެއް ކަމަށް ފެންނާތީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ބަލާ ޖަމާޢަތްތައް 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑު ވެސް ހަމަ ޓެރަރިޒަމް މަނާ ލާއިުރގަިއ ޫނނަށް އެއްެޗއް ބުނެކުރުމުގެ ގާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު ނަށް ގެނެއްސިތަ ނޫނު ހެޔޮ ނިޔަތުގައި މިޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ގާ ގަ

ނޑުހެންނޫނަކަށް ެވގެން ހިނގައިާދނެގާ ނޫނުގެ ނަމުަގިއ މެންނަށް މިފެންނަނީ ޓެރަރިޒަމް ގާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
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ސީ މީހުންނަށް ެއކި ނޫނުތައް ަލއިގެން ސިޔާީސ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ޓަަކިއ ސިޔާމީގެކުރިން ވެސް މި ތަނަށް ގާ

ނޑުމެން ތެރޭ ބޭުފޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ ކުީރގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޙުކުެމއް  ގެންދާގެ ދަޢުާވކުރަމުންފާޑު ަތން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް އެބަ ވަނީ  މަނިުކފާނަށް ޙުކުމްކޮށްފައި އެނގޭ އެ ކުރި ވާހަކަ ޓެރަިރޒަމްގެ. ައޅުގަ

ގޮތުން ކުރި ތަޙުޤީޤެއް ވެސް ނެތި ޙުކުމެްއ  ބެހޭ ޔާނު ގޮެތްއގަިއކަން. އެ މަނިކުފާނަށް އެކަމާނުސި ،ނުރަނގަޅު

ނ ކޮށްފައި މި ގެން މި ސިޔާސީ ނޫނުތައް ހަދައިޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ މިކަހަލަ ގާވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރޭގައި ދުނިމީހުންނާ ކުޅެންއު ޔޭަގއި އެކި ފެްނވަރުަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޅުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކޮށް އެބަދޭ.  ތަނަށް ވަރަށް ގުޅެން ރާްއޖޭން އެ ހިނގާ ޓެރަރިްސޓު ޖަމާޢަތްތަކާ ފެންވަރުަގއި

ހަމަ ރާމަުކރުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ ައއިސް ރާއްޭޖގަިއ، އެ ޓްރޭނިން ހޯދުމަށްފަހު މާލޭގައި ދިއުމަށްފަހު އެތާ ހަނގު

ނޑުމެން މި ގާނޫނު ހެދިގެންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ  އާއްމު ދިރިުއޅުން އުޅެމުން ެއ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެކަމަށް ވިސްނައި އެކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ެއކަމުން ހުއްޓުވޭނެ ކަހަލަ ނިޒާމެްއ މީގެތެރެއިން ޭރިވގެންދާނެ، 

ނަށް ބަދަލުގެންނަނީ ސިާޔސީ މީހުންނަށް އަދަބުދޭން، ސިޔާސީ މީހުންނަށް މިއަދުގެ ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޓެރަރިޒަމް ގާނޫ

ސަރުކާރަށް، ނޫނީ އަންނަން އޮތް ސަރުކާރަކަށް އެްއވެސް ފާޑުކިަޔއިފާނޭ، އެ މީހުން ުކރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްަތއް 

ތުންނަށް ބިރުދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ ރުވަން، އެކަމަށް ރައްޔިފޮއެކަމަށް ފަސްއަޅާ  ،މަކޮށްފާނެތީރައްޔިތުންނަށް ހާ

ދާއިުރގައި ސްކުރެވެމުންހުގާނޫނު ކޮމިޓީަގއި ވިސްނަން، ބަ މި، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެްނވީމާ ވަރަށް ދެރަކަމެއްހެން

ގަޅު ބަސް ދިމާލަށް ނުރަނ ގައި ސަރުކާރާ މުޒާހަރާ  ށާއިއި މުޒާހަރާކުރާ މީހުންނަސިޔާސީ މީހުންނާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

ވާނެހެން ކުރެވޭ ކަހަަލ ގޮތަކަށް އޮެވގެންވާޢުނުޖެހޭ ބަސް ބުނާ މީހުންނަށް ދަބުނާ މީހުންނަށް، ސަރުކާރު ހިތްހަމަ

ނޑަ .ނުވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއް ކީ ވެސް މިކަމުެގ އީސަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައަުޅގަ

ނަޑކީ ވެސް ހަމަޅެއްހެން. ޝިކާރައަކަށް ވެފައި އިންނެިވ ބޭފު މް ގާނޫެނއްގެ ދަށުން ައޅުަގނޑުމެން ޒަޓެރަރި އަުޅގަ

ވާކޮްށ ެއ ކަންތައްަތކަށް ހިންގާފަިއ ތިބި ބަެއއް. ޢުމަ އެއަްށ ނުރަނގަުޅ ގޮަތކަށް ދަހަމަ ކުރި ދަތުރެްއގެ ސަބަބުްނ ހަ

ޑަ ވާހަކަ. ގާނޫނު ންގެންދިޔަ ގާނޫނު ކުކުީރގަިއ ޢަމަލުކުރަމު ،ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑަކުން ނޫން. އެ ދަނީ، ނުރަނަގޅުެވގެންރަނގަޅުެވގެން ދަނީ ގާނޫނުގެ ބޯމިނަކުން ނޫނީ އޭގައިވާ ަގނުޑެގ މިންގަ

އެ ގާނޫނަކީ އެީއ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ރަނަގޅަށް، ރަނގަޅު ނިޔަތެްއަގިއ  ،ގާނޫނު ހަދާ ބައެއްގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުވެ 

ދޭން، ސިޔާސީ ގޮތުން ބަޔަކަށް އަދަބު ދަނީ. އެއީ ގާނޫަނކީއެ ގާނޫނު ރަނގަުޅވެގެން  ދޭ ގާނޫނަކަށް ވީމާލުކުރަން ހެޢަމަ

ނގަޅެއް ނުނިކުންނާނެ. އެ މީހުން ނޮޅާލަން، އެ މީހުން ކަތިލަން ބޭނުންކުރާ އެއްެޗއް ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެްނ ރަ

ާގނޫނަކީ ރައީސް މައުމޫނު އިރުގައި ެވސް ހަމަ ސިޔާސީ  ގެމް ޒަރަރިމިކަންކަން ވިްސނާވަަޑއިގެން ޓެ، އެހެންވީމާ

ބޯކޮށްަލއިގެްނ  ،ގޮތުން ބޭނުންކުރަން އެ ބޭފުުޅން ހައްދަވާފައި އޮތް ގާނޫނެއް. އަނެއްާކ ެއއަށް ިއސްލާޙު ެގންނަވަިއގެން

ބުނާ އިދިކޮޅަށް ބަސް ސަރުކާރާއަނެއްާކވެސް މި ބައްަލވަނީ މިއަދުގެ ރައީސް ޔާމީުނގެ ަސރުކާރުން ހަމަ އެ ބޭފުޅާގެ 
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ނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީ  މީހުންނަށް ގޮތްގޮތް ހަދާލުމަށް ވިސްނާ އެއްެޗއް ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އަޅުގަ

 މު ަކމެއްހެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްއްނާަވޑަިއަގތުން އެއީ ވަރަށް މުހިމަރުޙަލާގައި މިކަން ކުރިއަށްާދއިރު މިކަމަށް ވިސް

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ އަރުވަނީ އަލިފުށީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 ށް. ޙުސައިނަ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށީ

ވަނަ އަހަރު ހެދުނު ގާނޫނަކީ ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެ  1990ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ނީޑަގއި އިންނަވަިނކޮށް ވެސް ގެންގޮސް މަނިކުފާނު، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްހިނދެއްގައި  ހައްޔަުރކުރެވޭނެ ގޮތަށް  ތި ގޮ

 މާއްާދއެްއގެ މަްއޗަށް އެކުެލވޭ ގާޫނނެއް. ހަމަ ެއގޮތަށް މިހާރު ަސރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި 6ވިފައި އޮތް ކުރެފަރުމާ

އެުކަގިއ  ރަނގަޅު މާއްދާތަަކކާ ،ގާނޫނެްއގެ ގޮުތގައި އިތުރު މާއްދާތަކެއް އެކުެލވޭ ގޮތަށް  ޒަމް ގާނޫނަށް އާއޮތް ޓެރަރި

ނޑީަގިއ  ،މަ އަނެއްކާވެސް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއިއޮތީ. ހަ ގޮތަށް މި  ހަމަ އެ ޖާގަ ލިބޭ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ތި ގޮ

ިމއީ ިސޔާސީ ަމޤްޞަދެއްަގއި ހެދިފައި އޮތް ، ގޮތަށް. އެހެންވީމާ އިންނަވަނިކޮށް ޓެރަރިސްޓަކަްށ ހެދުމުގެ ޖާގަ ލިބޭ 

ބަޔާނަކުން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް  ބުނުމަކުން، ދޭހަކު ބުނާނޫން. މީ އެްއޗެކޭ ބުނަން ހަމަ އެއްވެްސ އުނދަގުލެއް

ހަތަރު ނެތި ތިން ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ދޭ. މިސާަލކަށް ދަންނަވަންޏާއެބަ ޓެރަރިސްޓަކަށް ހެދުމުެގ ޖާގަ ހުޅުވިގެން

ފާޅުކުރާ ޝުޢޫރަކުން ވެްސ ، ކުންކުރާ ޝުޢޫރަ ހުރެކުރަން އެތާ ނިކުމެ ހުތިޖާޖުއެ ރަށުގެ ބަަޔުކ އި ދުވަސްވީމާ

މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު މާްތ ، ގެ ޖާގަ އެބަ ހުުޅވޭ. އެހެންވީމާވެއްޖެްއޔާ ކުރުމު ކުރަން ުޢވާރިސްޓެްއގެ ގޮުތގައި ދަޓެރަ

ނޑު ގަބޫލެއް  އި ހިފަ ،ޔާސީ ޭބފުޅުން އެކަހެރިކޮށްނުކުރަން. ސި  މަޤްޞަދުގައި ކުެރވިފައި އޮތް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ދާ ގޮތަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ސަރުކާރަްށ ސުރެ މަސައްކަތްކުރަމުންހައްޔަރުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ފެށުނީއް

ނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިހާރުވެސް ސިޔާސީ އެކި ޕާޓީތަުކެގ މަށް އައިބަ ދޭ މި ގާނޫނު މިގޮތަފަހިވެގެން އެ . އަުޅގަ

ވާކޮށްފާނެތީ ނާދެވިފަިއ ޢުްއގެ ގޮތުަގއި ދަޓެރަރިްސޓެ އްިސއްޔާއްލަފުޅަށް އައި އަމި ވެރިން ޖަލުަގއި އަދި ަބއެްއ ބޭފުޅުން

ދަނީ އެފަދަ ިސޔާސީ ރުމާުކރެވިގެންއްާކވެސް މި ފަމި ގާނޫުނ އަނެ، ބޭރުަގއި ތިބި ަތން. އެހެންވީމާ ރާއްޖެއިން

ިރ ލީޑަރުންނަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުުކރެވިގެން މި ދަނީ. ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެ

ރާއްޖެއަްށ  ،ގާނޫނު ފަރުމާކުަރއްަވިއެގން އެ ތަންފީޛުކުަރްއވަމުން ގެންދަވާ ނަމަ ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ގޮަތށް

ނޑުމެންނަށް ދިަޔއިރަނގަޅު ގޮތްަތއް ެމދުވެރިެވގެންވަރަށް ފާގަިތ، ަރއްޔިތުންނަްށ ވަރަށް  ސް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ
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ގެން ރަްއޔިތުންނަށް ހެދޭ ގާނޫނުތައް ވެސް ނަހަމަ ގޮތުގައި އޭގެ ބޭނުންުކރައްަވއިފެންނަނީ އޭގެ ބަދަލުގަިއ އެ  މި

ނޑަްށ  ކުރުމަށް މަގުފަހިެވ، އެކަން ކުރަމުން އަދި ގެންދާށް، ނުަޙއްުޤން އަނިޔާވާކޮޢުނުޙައްޤު ދަ ތަން. އަުޅގަ

ގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކޮށް، އީ އޭރު ވަކި ބަެއއް ހެދުނު ގާނޫނަކީ އެރު ވަނަ އަހަ 2009، ގަބޫލުކުެރވިފައި އެބަ އޮތް

ކުރަންެވގެން ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ވެސް މިއީ ެއކަން ތަޖުރިބާކުރި މީހެއް. އަޅުަގނުޑ ޙުކުމް

ދުވަހުެގ އަހަރު 2ނޯވޭ. އެހެްނނަމަވެސް،  ގާނޫެނއް ގެމްޒަރަކު ޓެރަރި އި ހައްޔަރުކުިރއިމައްސަލަެއއްގެ ތުހުމަތުަގއި ހިފަ

މް ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ައއި. ެއ ޒައެ ދިުގ މާޒީގެ ތެރޭގައި ޓެރަރި  އް ކުޑަ ގޮޅިެއްއގައި ހޭދަކޮށްލިދިގު މުއްދަތެްއގައި އެ 

އްވާ ތިބި މީހުންނަށް ޙުކުމް އިްއވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުންނޭ. އެ ނީެޔިވގެންދިޔަ ިމހާތަނަށް ޙުކުމްގާނޫނުަގއި ލި

އަހަރު  8ލާން.  އަހަރު ދުވަަހށް ޖަލަށް 15އަހަރަށް ފަހު ޙުކުމެްއ އިްއވީ  2ނޑަްށ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަުޅގަ

އުޅެނީ ހަމަ މިހާރުވެސް  ުމ ބައެއް މި އަނިާޔވެރިކަުމގަިއ ހޭދަކުރަންޖެހުނު. ދަންނަވަން މިއްހަޔާުތގެ މުހިއަޅުަގނުޑގެ 

ނޑު ބޭނުމެއް ސް ނުޙައްޤުން މީހަކަށް އަނިޔާެއއް ލިބޭކަށް. ނެތޭ އެއްވެ ހަމަ އެކަމޭ ތި ތަކުރާރުކުރަްއވަނީ. އަުޅގަ

ނަޑށް އަިއސްގެން ނިމުނީްސ. ހަެއއްަކ މަސް، ނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ގޮުތގައި ދިޔަ ދުވަހުގެ ހުކުެމއް އަުޅގަ

އަހަރު އަޅުަގނުޑެގ  8ގާނޫެނއް ހަދަިއގެން ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި  ،އެހެންނަމަވެސް، ނެތް ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނެސް

ޖެހުމަކީ އެއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިްތދަތިކަމެއް، އަނިޔާެއއް. އަުޅަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ދިވެހި ބޭރުކޮށްލަންހަޔާތުން 

މިހާރު  އަލަށް ހެދޭ ގާނޫނަުކން ވެސް މި އަނިޔާވެިރކަން ލިބޭކަށް. އަޅުަގނޑަށް ،އެްއވެސް ފަރުދަކަށް މިކަން އަލުން

އްވާ ޖަލުަގއި. އޭަނއަށް ޢިމްރާން އެ އޮތީ ޙުކުމެއް ނީ ޚްއިޝަ ،ނަމަ ވާމިސާލަކަށް ދަންނަ ؛އެބަ ފެނޭ ޖަލުގައި ތިބި

 ޙުކުމް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އިްއވާ އެ ައނިޔާ ދިނުމަކީ ެއއީ ިދވެހި ،އަނެއްާކ ގާނޫނަކަްށ މިފަދަ ޮގތެއް ހަދަިއގެން

 ރު އެ ރުކާރު ނިމިދާނެ. ދާއިކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާ! މި ސަ އެްއވެސް ފަރުދަކަށް ތަޙައްަމލް

އެ ހެދޭ ގާނޫނަކީ ވަިކ މީހަކަށް ، ޖެހިަވޑަިއގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާޔާ ކުރިމަތިލައްވަންބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ މި

 އި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭޔާންމެންނަށް ވެސް އިންސާފާއި ހަމަ. މިއީ އެހަރޭހެދޭ ގާނޫނަކަށް ނުހައްދަވަ ންފަރުމާކުރެވިގެ

ނޑުމެން މިތާ މި ދައްކާ ވާހަކައަީކ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެއއަްށ ހަރޭގެންދާ ގާނޫނަކަްށ ހައްދަވަގޮތަށް ހެދި . އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީތަކުަގއި ިއްއޒަތްތެރި  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ަކމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތް ނަމަެވސް އަުޅގަ

ކުެރްއވުމަށް ެއއްެވސް ކަަހލަ ބެއްލެވުމެްއ ނެތި ހަމަ ަޔއުިމއްޔާ .ރީކުރެވިަފއި ހުމިއްޔާ ރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ ަޔއުމެންބަ

 އިތުރަށް ތަޅުމަށް އައިސް އެކަން ނިމިގެންދާ އިގައި ވެސް ކޮމިީޓ ނިންމާލަގުތަށް ފަޓާސް ބަިރއެއްހެން އެތާ ވަގުތުން ވަ

 ،ަކތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށްޮކމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ވެސް މެންބަރުން ދައްކަވާަފއި ހުރި ވާހަ ިއ،ތަން. އެހެން ނުހައްދަވަ

ާއއި އެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އި،އެ ާގނޫނެއްގެ ތެރެއަށް ހިމަނަ ރަނގަޅު ކަމެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ އޭަގއި ގެންނަން ހުރި

ނުޑ ިއއް ހުރިލާބަ ކޮްށ ޞަާޚއް؛ ޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ އަރިހުންގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ގޮެތއް ވުމަށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  .ގެ މުޤައްރިރު އަރިހުން އެދެންކޮމިޓީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ އެހެން އިތުރު އެއްެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ިއގަންނަަވން ބޭނުންވޭތޯ. )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އެއްވެސް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ

هللا ދުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބް ،ނުވޭ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެދިަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުމެއް 

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިުލ ބުން ނިމުނީހިސާ ސް މިހުކުރުމުގެ ބިލުެގ ބަޒަމް މަނާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޓެރަރި 

ެގ 9 ސް ދަންނަވަން އެޖެންާޑ ައއިޓަމުގޮތުން މިައދުގެ ވޯޓު ގަީޑގަިއ ވޯޓަްށ ަދންނަވާނެ ވާހަަކ ވެ  ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ

ވަރަްށ  ދަށުން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް

ކުރި ގިަނ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ އެީކަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގައި  އިޙްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑަ  .ސަްއކަތް މިހާރު މި ވަނީ ނިމިފައަދަދެްއގެ މަ ލާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އިމިހާހިސާބުން މަޖިލިސް މެދުކަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގެންދާނީ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ބައި  ގައި. 1:30ކުރިއަްށގެންދާނީ  ކަމުަގިއ އެ ދަންފަޅީަގއި އަުޅގަ

ނޑަ  ލާަނން.  އިދަންނަވަމުން މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:41ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ވޯޓަށް އެހުން  . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް 9

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި  ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 1:30 .عليكمالس الم 

ޖަހަންޖެހޭ  . ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިނ9ްދަންނަވާލީ އެޖެންޑާ އައިޓަުމ 

ރުން ކާޑުކޮޅުަތްއ ބަްއޒަތްތެރި މެންއި ން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވައިރަނގަބީލު ޖައްސަވަ 

ފުރަތަމަ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ވޯޓަކަްށ ދަންނަވާލަން އެބައޮތް.  4މިއަދު ދަންނަާވލަން.  ވުމަށްކޮށްލަެދއްޗެކު

ެއއީ  ؛ލާމަރުަކޒީ ،އްވާަފއިވާ ހުށަހަޅު  ޚަލީލްهللا ޢަބްދު މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ނިލަްނދޫއޮތީ  ދަންނަވާލަން މި

ބަލައިގަތުމަށް  ނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާ

 ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު އްޒަތްެތރިއި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ލާނަން. އިމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ އާދެ! ފުަރތަލާ ވޯޓު. އިދަންނަވަ

ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ) 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަވަޑަިއގަންނަވާ ށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަުތމާ މެދު ( އަގާނޫނު

 ޓުދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި  .85 މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19އަދަދު؛  މެންބަރުންގެ

އެހެންކަމުން،  .62ލަ؛ . ޖުމ32ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުްއޒަްތތެރި އިނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރު)

އަްށ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ . އާދެ! ދެންމެ މި ބަލައިގަނެވުނު)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. 

 ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ަކނަޑއަަޅން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަސާސީ އިލާނަްނ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ

ނިވަޑައިގަންނަާވ އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެއިމެދު  ުކރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާައގު ކޮންޓްރޯލްކާބޯތަކެތީގެ 

 .ދެްއވުން އެދެންގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ 

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަ

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

  ނުވޭފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބވި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތ85ި މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛

ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފ24ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި  ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް.ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު .40މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .64. ޖުމުލަ؛ 33. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

އްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަސާސީ ކާބޯތަކެީތގެ ައުގ އި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 
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ނުވުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުެގ ކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއް ނުވި. މި ބިލު ބަލަިއގަތުމަށް ފާސްކޮންޓްރޯލް

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މުޢާޒު  މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ  މަޑަވެލީ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން .މިއަދުެގ ތިންވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ  މި

ށް އިޞްލާުޙ ( އަގާނޫނުއެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ) 2009/5ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި މެދު ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ އިކުރަްއވަގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 60ގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުނ66ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 4ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކާުރގެ ފަރާތުން، އެހެންކަުމން، ސަރު .60ލަ؛ މު. ޖ31ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ60ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2009/5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މަޑަވެލީ

ގޮތަށް ވޯޓުަގިއ  ނިންމެވި އިެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމު( އަ)އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާޫނނު

 ން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޤުންބަރުންގެ ިއއްތިފާބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ލާނަްނ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިދަންަނވަ .ވަނަ ވޯޓު 4އާދެ! ؛ މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓު 

މެދު ިއއްޒަތްތެރި  ކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާިރޒަމް މަނާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޓެރަ هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 09    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ޖުމްލަ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 45. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 10ދު؛ . ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދ9ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ކަމުން،އެހެން .54ލަ؛ . ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރިޒަްމ ވާފަިއވާ ޓެރަހުށަހަޅުއް هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި އިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގަިއ ޤައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޖިލީހުން ބަލަމަނާކުރުމުގެ ބިލު މަ 

ނަޑއަޅަން.  ކަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާވ  2015 އޮގަސްޓު 4ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

 ަގއި. 9:00 ހެނދުނު އަންގާރަ ދުވަުހގެ
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


