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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :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

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/12/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ެއއް ފާސްުކރާކަށް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  0331ދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -2.1

. 3ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  0331. 2ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  0331. 1ކޮޓަރި 

 .2ރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކު 2311މެންދުރުފަހު 
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 30 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލު.ުސވާ 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް ، هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު -5.1

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ކުރިން ުކރިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް  ޢުމަރު ނަޞީރާ ކުރަްއވާ ުސވާލު.

ރޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަރު މި  އެފެއަ

 35 ވާލުކުރެްއުވން އެދެން.އަށް. ސު هللا އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޕްރޮގްރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ެގ 

މަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ މިހާރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރިާޔސީ ޕްރައިމަރީގައި ހ. ދޮންޖޭމުގޭ ޢު 2113

 40ޔާމީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްުތވާތަކެީތގެ ިވޔަފާރީގެ ބޮޑުންނާ ގާްތ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު

 ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށެެވ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަޙްޤީޤު ހިނގާފައި ވަނީ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ

 އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ަވޒީަރށް މި ދަންނަވާލަނީ.

 

ރއެފެ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއަ

 45ވަނީ ަވޒީރުްނ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާިއ މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބުނެފައި 132ޤާނޫނުައސާސީގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ވާންޖެހޭނީ ވަޒީރުްނނާ ހަވާލުކުރެވިަފއިާވ މަސްޫއލިއްޔަތާ ގުޭޅގޮތުން ކަމަށް. މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީޢިއްޒަތްތެރި މި 

ައޅުަގނުޑ  ވިދާުޅވެފަިއވާ ދުވަްސވަރަކީ ،ަގއި. އެހެންކަމުން 2113ވަނީ ނޮވެމްބަރު  އަޅުަގނޑު މަޤާމާ ހަވާލުވެފައި 

މާ ބެހޭ ންނަވަން. ަވޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުކުީރެގ ދުވަސްވަެރއް ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އަދި ދަވަޒީުރކަމާ ހަވާލުވުުމގެ 

ނަޑއަޅާަފއިާވއިރު 2ގެ 2115/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤާނޫނު؛  ،ވަނަ މާއްާދަގިއ ވަޒީރުންނާ ސުވާުލކުރުމުގެ ދާއިރާ ކަ

 50 ފަިއވާ ިލއްޔަުތކަމުގެ ތެރެއިން ބުނެފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ވާަހކަތަކަީކ އަޅުަގނޑު މިހާރު އުފުލަމުންދާ ވަޒީރުކަުމގެ މަސްއޫ

ނޑު ޖަވާބުދާރީވުން ލާ ،ވާހަކަތަަކކަށް ނުވާތީ ކަމުަގއި ވެްސ ޒިމު ނުކުތާއެއް ނޫންޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން އެއީ އަޅުގަ

ހިތްވަރުދޭ މީހުންނާިއ މަސްތުެވގެން ުއޅޭ މީހުން  . މަސްތުވާަތކެތި ބޭުނންކުރަންވެސް ަދންނަވަން ދަންނަވަން. އެކަަމކު

 މަޖާކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މީހުންނާއި މި ފާޑުގެ  އި މަސްތުގެ ކުިޅވަރު ކުެޅ، ިބރަކާ ނުލައިއުޅުމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނާ

ހާލުގައި ތިބެ  ކުރާ މީހުންނާއި މަސްތުވާތަކެީތގެޕޯޑިއަމްތަކުަގއި މަސައްކަތްސިޔާސީ  މަސްތުގެ ހާލަތް ތަކުގައި ތިބެ
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 55ސް ައޅުަގނޑުމެން އަުތގައި އެބަ ހުރި. މި ޢިއްޒަތްތެރި މި ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ވެ އިސްތިއުފާދޭ ބޭފުޅުންނާ،

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާމަޖިލިސް ބޭނުންފުޅިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ އިތުރު ލޮޅު އުތުުރ ގަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. މިހާރު އަޅުގަ

 60 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން؛ އިތުރު ުސވާލު.هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

. މަނިކުފާނަކަށް އެްއވެސް ކަހަަލ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ވަީޒރު. ވަރަށް ސާފުވެއްޖެ

އުޅުީނ ނިކުފާނު ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަވަންފަހުން ވެސް މަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގެވޭކަށް ނެތް. ވަޒީާފގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑު. ެއންމެ

 65ގެ ފާނު އަދީބާ ބެޭހ ގޮތުން. ސީދާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ވަނީ މަނިކުއަޙްމަދު ދައުލަތުގެ އިސް ަވޒީރަކާ ބެޭހ ގޮތުން. 

ފުލުހުންގެ ދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މި ބާރުތައް ހަނިކުރެއްވުމުން . ައޅުަގނޑު މަނިކުފާނަށް ބާރުތައް ހަނިކުރައްވާފަ

އަދި މި ހުރަސްތައް މަސައްކަތަށް ކޮންކަހަލަ ހުރަހެއްތޯ ައއީ؟ ޚާއްޞަކޮށް މާލެެތރޭގެ އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެްއޓުމަށް. 

ވަނީ ކޮންގޮަތކަށްޯތ  މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ވިްސނާފައި ފުލުހުންގެ ގިރާކުަރއްަވއި

 .ނިކުފާނަށް ދަންނަވާލަ ބޭނުމީއަޅުަގނޑު މަ
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ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ

ންޑޭޓަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް މް މިނިސްޓަރު މޭ ގޮތަށް ހޯ ވިދާޅުވި  މެންބަރުއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި 

އެ ބަދަލުތަކުގެ ަސބަބުން ސީދާ ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު މިހާރު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ނޯންނާނެ.  ގެނެވިފަ.

ކުރަްއަވއި،  މަނިކުފާނު ވަނީ އިޚްިތޔާރުެގ ބޭނުން އެއެ އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާެރްއ.  ޤާނޫނުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއީ

 75. ރޯލަކަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ނާދޭ އަދާކުރަމުންދާމި ރާއްޖޭަގއި ފުލުހުން . އެކަމަކު ޑޭޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފަންމޭ

ތެރޭގައި އަމަްނ މެ. އަިދ މިހާރު ރަށު މީހުންގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދޭ. އަދާުކރަމުންގެންދާނެ ވެސް އެ ،ފުލުހުން

ހުން އަމަން ފުލު ދޭ. އަދި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާމު ށް ޓަކައި ޚާއްަޞ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެިޅގެން ެވސް އެބަބެލެހެއްޓުމަ

ލަތްތަކެއް ޭބނުންކޮށްގެން. ވަރަށް ޮބޑަްށ ލުހުންނަށް ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ވަސީކުާރނެ ފުޤާއިމުކުރަމުގެ މަަސއްކަތް

 ޝުކުރިއްާޔ.
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޢުމަޝުކު ގޮތެްއަގއި ުހންނަވާ ބޭފުޅެްއ ވަރަްށ ގިަނ  ރަ ނަޞީރަކީ ަވކިރިއްާޔ ރަީއސް. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ނުވާނެ ވާހަކަ. ކަންތައްތަެކއްަގއި. ދެކުނިން، ހުދު ވަލެއްގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިަވޑަިއގެން މި ވާ ކިލާ

 ،ޮދގެކޭމިއަދު އެއީ އުޅޭ ުސވާލަކީ  ބާަވއޭ. ދަންނަވަން މި ވަލުަގއި ފިޔާތޮށި ކުލަ ޖެހުނީ ތަށްއަރަނީއަޅުަގނޑު ހި

 85ޖަވާބެއް ނުދީ ނުވަތަ ެއ ހުންނަވަިއގެން ެވސް ވަޒީަރކަށް  ،އަށް ަޖވާބެއް ނުދީ ދުވަހު އެ ދެއްކި ވާހަކަ ނުވަތަ އެ

 ބިރުަގއިތޯއޭ؟ ޝުކުިރއްޔާ. ތި އުުޅއްވަނީ ވަޒީރު ވަޒީާފގެ އިމައްސަލަ ނުބައްލަވަ 

 

ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ވަުލގައި ނޫ ކުލަ ެވސް ހުރޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަވލުގައި ފިޔާތޮށި ކުލަ ވެްސ 

 90އެކަނި އަުޅަގނޑުމެންގެ ވަުލގައި ނުހުންނަނީ ރީދޫ ކުލަ. ހުރޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަުލަގއި ރަތް ކުލަ ވެސް ހުރޭ. ަހމަ

ނުޑ ނުއަދި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރީދޫ ކުލަ  ވެްސ ހުންނާނެ. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ރީދޫ ކުލަ ުނެވސް ހުންނާނެ. އަުޅގަ

ނުޑގެ . އަދި އަމައްސަލަެއއް އޮންނާީނ ބަލާފަ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑާ ހަމަައށް މައްސަލައެއް އަިއއްިސއްާޔ އެ ޅުގަ

ޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކުރިމަތީގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ަކމެއް ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ހިންގާ މީހަކީ ކިތަންމެ އިސް މަ

ދަނީ. އަދި މައްސަލަ ގެންމުންށް އަުޅަގނޑު އަްނގައި މައްސަލަ ބަލަ މީހެްއގެ މައްސަލަ ވެސް ބެލުމަ ވިޔަސް އެ ކަމަށް

 95ދޫކޮށްލާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން.  މައްސަލަ އޮތީމަ ނުބަލައި ކާރަކީ ވަކި މީހެްއގެބަލަން ވެސް ބަލާނެ. މި ސަރު

 .މައްސަލަތައް ބަލަމުންގެންދާނެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ސަރުކާުރން 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނޑު ހަމަ އެ ސުވާލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދުގެ ސުވާުލގެ ޖަ ކޮށްލަން އަލުން ވާބު ނުލިބޭތީވެ އަޅުގަ

 100ވާހަކަެއއް ނޫން.  އީ މިއަދުގެ ުސވާލަކާ ރިލަވެންޓުބޭނުންވަނީ. މަނިކުފާނު ވަޒީފާއާ ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވި ަވުގތަކީ އެ

ނޑުމެން އަީކ ެއއީ ތެެދއްތޯ، ދޮގެއްތޯ؛ ދުވަހު ވިދާުޅިވ ވާހަކަ މަނިކުފާނު އެ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.  ެއއީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ީމގެކުރިްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ީދފައި އޮންނާނީ އިނގޭތޯ. އެ   105އާދެ! އަުޅގަ

ހުރި މަސްތުވާެއއްެޗއްސާ ގުޅުން ްއސާ ގުޅުމެއް ނެތޭ. އެކަަމކުއެްއޗެސް ޔާމީނާ މަސްތުވާޖަވާަބކީ ރައީސުވާލުގެ 

ނުޑގެ ޖަވާބަކީ. އަދި މިރައީސުން މި ޤައުމުގައި ެވރިކަން ދަންނަވާ  ކޮށްފައި ހިނގައްޖޭ ިއނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ހަރު އަ 51 ކަތުަގިއ ތިއްބަަވއި،ގެ ޝާނާއި ޝައު ވެރިަކމުކަމުގައި ިތއްބަަވއި، ރައީސުން މި ޤައުމުަގއި ެވރި
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ފެބްރުައރީ ދުވަހުގެ ރޭ ބަނގުރާ  6މުލިއާގޭަގއި  މަށް ިވދާޅުވަމުން ވަަޑއިގަންަނވަިއ،ކުަރްއވާނެ ކަވެރިކަން

 110 ދެްއވާފައި އަށް އިސްތިއުފާ އަމިއްލަ  އަށް ވަަޑއިގަންަނވަިއ، އެާތނގައި ހުންނަވައި ހިއްޕަވަިއގެން ސިފައިްނގެ

ހުންނަށް ހަމަލާދީ، ފުލު، ންކޮށް، ރަށުތެރޭގެ އަމަން ނަާގލައިތެރޭގައި ުދއްޕާބާޣީ ކިޔާފައި މުޅި ރަށު ނުކުންނަވަިއ، ބާޣީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ަރއީްސ  ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި އިލާތަކަށް ހަމަލާދީ، މިފުލުހުންގެ ޢާ ވަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ުކޑަކަމުދާ އެްއޗެހި ދަންނަވާ ރައީސްގެ  މުގަިއ އެބަ ތިއްބޭ. މިޔާމީނަކާ ގުޅުމެއް ނެތޭ. ގުޅުްނ ހުރި ރައީސުން މި ޤައު

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.މިހާރު ޗެކުކުރިޔަސް ޮޕޒިޓިްވާވނެ

 115 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ަވޒީރަށް ދަްނނަވާލަން ަގއި އެންމެންގެ ނުންވާ ުސވާލަކީ ވަރަށް ޕަބްލިކުބޭ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ަތކާ ުގޅުން އޮްތ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ރައީސް ާޔމީނާއި ގޭންގު، ކުރިމަތީގައި ަވޒީރު މީގެކުީރަގއި ވިދާުޅވެފަިއވޭ

ދަވައިފި. އެކަމަށް ލިބުުނ ހައްްސ އެއް މަޤާމެްއަގއި އިތުރުފުޅު ދެްއކެވީ. ކޮންމެވެހުގައި ެއއާ ޚިލާފަށް އެ ވާހަކަފުޅުމަޖިލީ

 120ފަށް ކަމަށް މާ ރަްއޔިތުންގެ ައރިހުން މިރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުން، ނޫނިއްޔާ  އިޢުތިރާފެއް. އެހެންވީާމ،

 އެދިަވޑަިއގެންފިންތޯ ސުވާލަކީ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްރއެފެއަ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ހޭ އެްއވެސް ކަމެްއ ފަށް އެދެންޖެއެދޭނެ. މާފަށް ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ މާ ސްފަށް އެދެންޖެހޭ އެްއވެއަޅުަގނުޑ މާ

 125އުމުގެ ަރއްޔިތުްނެގ ށް ބަޔަކު ކިަބއިން ެއދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެދެންޖެހޭނީ މި ޤައަދި ނެތް. މި ޤައުމުަގއި ބަަޔކު މާފަ

 211 އި ހުޅުޖަހައިއުމުގެ އެތަށް ތަނެއްގަ ފަށް އެ ސުވާލުކުރެއްވި ބޭފުޅާގެ ޕާޓީގެ ިއްސވެރިން. މި ޤަކިބައިން މާ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތައް އަުޅގަ އަދިވެސް މި ދިން. މިލިއަން ރުފިޔާގެ ެގއްލުން މި ދައުލަތަށް

ނޑުމެންނަށް މި ޢިޔާދަނުކުރެިވގެން ވަނީ އެ  މި ބޭފުޅުން ދިން ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން. އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑު މާ  އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ން މިޔާދަނުކުރެިވގެޢި ފަށް އެދޭނަން. ދެންޖެހޭ ކަމެއް ައިއއްސިްއޔާ މާފަށް އެއަުޅގަ

ނޑު މިއަދު މި ށް އެދެންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މާފަޅުަގނޑު ޖެހިލުމެއް ވެްސ ނުވޭ މާއަ  130ފަށް އެދޭކަށެއް. އަުޅގަ

ކޮންމެ މޭރުމަކުން ، އިނގޭޯތ އިދިޮކޅު ފަާރތްތަކުން ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާތި ދެނީ، ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބު މި

ރެއްިވއްޔާ މި ސަރުކާުރ އޮންނާނީ. މި ސަރުކާރު ައޔަސް އެ މޭރުމަކުން ރައްދުދޭން ތައްޔާރަށް އިރާދަކުސުވާލު

މި ުސވާލު ދެނީ  އަޅުަގނޑު މި  ނުޖެހޭނެ އެ މޭރުމަކުން ޖަވާބުދޭކަށެއް. އެހެްނވީމާ، މިއަދުގެ މި ޖަވާބުތައް ފަހަތަކަށް

 އަޅުަގނޑަށް އައި މޭރުމުން ިއނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 މިނިސްޓަރު މަސްއޫލިއްޔަތާ ަހވާލުވުުމގެ ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްަވމުން ވިދާޅުވީ

ޭއގެ ކުރީެގ  އާ ބެހޭ ތަޙްޤީޤެްއ ހިންގަވާފައިުނވާނެ ކަމަށް. ެއކަމަކު ކޮންމެ؛ައކަށް ވާތީ އެވާ ހާދިސާ ކުރިން ހިނގާފައި

އެހެން ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަޙްޤީޤު އެބަ ހުރިކަމާއި އެ އެްއޗެހި ގެްނނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުެވއްޖެ. ހިނގާފައި ހުރި 

 140ވެސް ތަޙްޤީޤުކުރައްަވއި އަދި މިނިސްޓަރާ ހިސާބަށް ތަޙްޤީޤެއްގެ ވާަހކަ ހިނގައްޖެ  އެހެންވީމާ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން

ކަމަށް ވަންޏާ ތަޙްޤީޤުކުރަްއވައި ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވާީތ، މި ވާހަކަ ތަޙްޤީޤުކޮށްދެްއވައި މަޖިލީހަށް ވީހާވެސް 

 ީކއްވެތޯ އެހެން ވިދާުޅވީ؟ އަވަހަކަށް އެކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ފޮނުއްވައިެދްއވަން ދަންނަވަމުން، އަދި

 

ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ

 145އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުލިބިފައިހެން އޮންނާނީ. އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެްއ 

ނޑު އަމުރުކުރާނަން. މި ހާހިސާބަށް ވެސް އޮންާނނީ އަމުރުކޮށްފަ. ަވކި މީހަުކ ކުރަންޖެހިއްޖިއްޔާ އެ ތަޙްޤީަޤކަށް އަުޅގަ

ބެލުމެއް ވެސް ނެތި ތަޙްޤީޤަށް އަމުރުކޮށް، ތަޙްޤީޤުތައް ކުިރޔަށް ވެސް ދޭ އެބަ. އެްއވެްސ ތަޙްޤީޤެއް ކުރަންޖެހިޖިއްޔާ 

ނޑު ދަންނަވާަލން ނޑު ުއމުރުކުރާނަން އިރާދަކުރެްއވިްއާޔމު. އަދި އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް،  އެ ތަޙްޤީަގކަށް އަުޅގަ

ތަޙްޤީޤަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ނޫން. ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެސް، 

 150އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަްށ ވެސް ލިބިގެްނވޭ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއާ ގުޭޅ ތަޙްޤީޤެއް އައިސްިފއްޔާ ެއ 

 އަމުރުކުރާނަން. ެއ ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވޭނެ. ުޝކުިރއްޔާ. ތަޙުޤީޤަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. މިއަދު އަުޅގަ

 155ބިލްކަމާ އަދި ކެރުންތެިރކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް. ެއކަމަށް ޓަކަިއ މަނިކުފާނަށް ވަަރްށ ހޯމް މިނސްޓަރުގެ ހުރި ޤާ

ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! މާލެތެރޭގައި މި ފަހަކަށްއައިސް މި ދިމާވެގެންއުޅޭ މާރާމާރީގެ ކަންތައްތަކުަގިއ 

އިން ވަރަްށ ފުރިހަމަކޮށް ކުރަމުންދާކަން މިހާރު މަސައްކަތްތައް ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ އަދި ޕޮލިސް ވުޒާރާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިޔާތަުކން ފެނިގެން އެބަ ދޭ. މިހާރު އެ ކަންތައްތަކުަގއި ކިހާވަެރއްގެ ކުިރއެރުމެއް ލިބިއްޖެތޯ؟ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 160 

ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ
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ޔާ. ފުލުހުންގެ ޚާއްޞަ އޮޕަޭރޝަނެއް މިހާރުވެސް އެބަ ހިނގަމުންދޭ. މި މާލެތެރޭގައި އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް 

މި ފަހަކަށްއައިސް މި ހިނގި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަަކީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލަތަކެްއގެ ތެރެއިްނ 

ކުމެގެން ައންނަނީ. ފުރަތަމަ މައްސަލަ ނިކުމެގެން އަންނަ މައްސަލަަތކެއް. ތިން މައްސަލަެއްއގެ ތެރެއިން މިކަން ނި

 165ފެބްރުއަީރގައި ަބޔަުކ  2އަކީ ފުލުހުންގެ ރިޯސސް މަދުކަން. ފުލުހުންގެ ރިސޯސް އަޅުަގނޑު މިދެންނެވިހެން ަވނީ 

ސް ވަރަްށ މަދު. ދެވަަނ ކަމަކީ ަބއެްއ ޤާނޫނުތަކަށް ނިކުމެ ހުޅުޖަހައި އަންދާލާފަ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންގެ ިރސޯ

ނޑުމެން އަޅުގަ  ނޑުމެން ބަދަލުގެންނަްނޖެހޭ. އިރާދާކުރެްއވިްއޔާ ާޤނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުެގ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ޗެހީގެ ަމްއސަލަތަކުގެ ތެެރއިން މިކަން ެއްއޗެހީގެ ަމއްަސލަ. މަސްތުވާެއއް ވަނަ ކަމަީކ މަސްތުވާކުރާނަން. ތިން

ފުާޅވެގެްނ؛ ފަހަކަށް އައިްސ ފުޅާވެގެންދިޔުުމގެ ަމއިަގނުޑ ނިކުމެގެން އަންނަނީ. މަްސތުވާެއއްޗެހި މިހާބޮޑަށް 

 170ސިއްރަީކ މަސްތުާވއެްއޗެއްސަްށ ހިތްވަރުދިނުން. މި ޤައުުމގެ ރައީސްކަން ކުރެްއވި ބޭފުަޅކު ނިކުންނަވަިއ ބޮވެންޖެހޭނޭ، 

ންދިޔުމަށް ހިތްވަރުދީފައި ބޯންޖެހޭނޭ ބުނެ، ޒުވާނުންނަށް މަގު އޮުޅވާލަިއ، އެ މީހުން މަސްތުވާއެްއޗެހީގެ ަމގަްށ ގެ

ނުޑމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ިމ ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަން.  އޮތީމަ. އެހެންވީާމ، މި ހުރިހާ ކަމެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ަޤއުމުަގއި އަމަންއަމާންކަްނ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފުލުހުންެގ މަސައްކަތްތަްއ މެދުވެރިޮކށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. ޤާއިމުކޮށްދޭނަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

މި ާރއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ، ައޅުަގނޑު ިޢއްަޒތްތެރި މަނިކުފާނާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ .ޝުކުރިއްޔާ 

ަގނޑުމެންނަށް އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓިދާނެތޯ؟ ރަށެއްަގއި ފުލުހުންގެ މަރުކަުޒތައް ޤާއިމްކޮށްގެން މި ރާއްޭޖގައި ައޅު

އަދި ދިުގ މުއްދަތަކަށް ބަާލިއރު، މިކަން އެންމެ ފީސަބަލް ގޮތަކަށް މި ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިުތންގެ އަމާންކަްނ ބެލެހެއްޓޭނެ 

 180 ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.

 

ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ

ނޑުމެން މި ގެންދަނީއާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ  ދެ! އަުޅގަ

ނޑި  ދޭ. އެބަ ކުިރޔަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުަރމުން. އެ މަސައްކަތް ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ހަމަ މެދުނުކެ

 185އަކަށް ހައްލެއް ނާދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭތިއްބުނަސް މުޅި ހުރިހާ މައްސަލައަދި ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 

ނޑު އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ކުށަށް އަރަިއގަތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ މަސްތުވާެއއްޗެީހގެ މައްސަލަ.  މައިގަ

ނޑުމެން މަސްތުވާެއއްޗެހި ބޭނުންކުާރ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަުވން. އެހެންވީމާ، މަސްތުވާ  އެްއޗެއްސަށް އަުޅގަ
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ހަމަލާދޭންޖެހޭނީ. މަސްތުވާއެްއޗެހީގެ މަްއސަލަ ައޅުަގނޑުެމން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ. އެކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިޔާީސ 

ނޑު ެދކެނީ.   ހުރިހާ ޕާޓީތަކާ އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވެސް ވަރަްށ ބޮޑު ރޯލެއް އޮތް ކަމަށް ައުޅގަ

 190 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ކަްނތައްތައް އަާދކުރުން ެއއީ ވަޒީެރއްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ. 

މް.ޑީ.ޕީާއ މަނިކުފާނާ ހަވާލުކޮށްފައިތޯ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ެއއް ލައްކަ ފަސް ހާސް މީހުން ވޯޓުދީފައި އޮތް އެ

ދިމާކުރުން؟ އެއީ މަނިކުފާުނެގ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަެމއްތޯ؟ މަނިކުފާނު ވަޒީުރކަމާ ހަވާުލވި 

 195ފަހުންތޯ މި ރާއްޖޭގައި މީހަކު އިސްތިއުފާދީފައި ވަނީ؟ ތަންކޮޅެއް ރަްއޔިތުންގެ ކުިރމަތީގައި އިޙްތިރާމާެއކީަގއި 

ނޑު ނަސޭހަތްތެރިވަން. ވާހަކަދަްއކަން ދަންނަ ވަ  ޒީެރްއ ގޮތުަގއި އިންަނވަން އަުޅގަ

 

ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އާދެ! ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސުވާލެއް ނުކުރަްއވާ އިނގޭތޯ. ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތި ހެއްދެވީ. އަުޅގަ

 200ހިރީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ދަުށވެގެން ހުންނާކަށް ނޫނޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު ަވޒީރުކަމާ ހަވާުލެވގެން މި

ނޑު ުދވާުލދެއިރު، ދުވާލުދެއިރު މިތަނަްށ ސުވާލުކުރަން ގެަނޔަސް ލިބޭނީ އެއްޖަވާެބއް. ހަމަ ތި  މި ތަނަށް އަޅުގަ

ނެޑއް ެއޅިގެން ދާންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. އެ ހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށވެްސ ބޭފުޅުންގެ އަނގަމަތީގައި ަމލަންގަ

ޖެހިލުމެއް ނުވޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ފަދަ ޖަވާބެއް ވެސް ދޭކަށް. ތި ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ސުވާލެއް ކުރެްއވި ނަމަ، 

ރަނގަޅު ސާފު ޖަވާބު އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. ެއކަމަކު މި ތަނުގައި މިއަދަކު އަޅުަގނޑަކާ ުސވާލެއް ނުކުރަްއާވ 

ނުޑގެ ަމސްއޫލިްއޔަތާ ުގޅޭ ުސވާލެްއ ޕީ.ޕީ  205.އެމްގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނޫން ބަޔަކު. އަދި ެއކަށީގެްނވާ، އަުޅގަ

ނުކުރައްާވ އިނގޭތޯ. ޖެްއސުމުގައި ސުވާުލކުރަްއވާ ކަމަށް ަވންޏާ ޖަވާބު ވެްސ އަންނާނީ އެ މޭރުމުން އިނގޭތޯ. ހަމަ 

 އިޒުން ހަމަ ދޭނީ. ސީދާ ޖަވާބު އަންނާނީ ބަރާބަރަށް އިނގޭތޯ. ސަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު މިނިސްޓަރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ   210ވަނަ އަހަރު މި ޤައުމަށް  2112ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި އެތައް ަރއްޔިތުންނަށް އައި ވެރިކަުމގައި އޭރު ސަުރކާރުަގއި ތިއްެބވި ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅު

ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވެއްޖޭ. އެ މަްއަސލަ ނިމުނުކަމެއް ނޫނީ ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލާ ހިސާބަށް 

 . ދިޔަ ކަމެއް އެނގިފަެއއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އެ ަމއްސަލަތަްއ އޮތީ ކިހިނަކުންތޯ؟ މިހާރު؛ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ 
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ރ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ  215 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޞީރު ޢުމަރު ޒްއެފެއަ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރު މިތިބީކީ ކުރީ ސަރުކާުރގެ މީހުންގެ ފަހަތުން ހިނގައި، އެ މީހުން ދަމައި މި  އާދެ! އަުޅގަ

ވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަންކަން ކުރާކަށް ނޫން. އެައށްވުރެ މާ ހިތްތިރިކޮށް، މި ޤައުމު އެންމެން އެކުަގއި ގެްނދެ

ނޑުމެން، އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަ ބަލަންވެއްޖެްއޔާ ވަރަށް ގިަނ  ސަރުކާރެއް މި ސަރުކާރަކީ. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

މައްސަލަ އެބަ ހުރި ބަލަން. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނުކުމެގެން ަވޑަިއގަންަނވައިފި. އެ ބޭފުޅާގެ ޗެްކ 

ނޑުެމން ބަލަންވެއްޖެްއޔާ ބަލަން.  ބައުންސްެގ މައްސަލަ  220ވެްސ ެއބަ ހުރި އިނގޭޯތ. ބަިއވަރު ަމއްސަލަ އެބަ ހުރި އަުޅގަ

އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، މި ސަރުކާރު މި އޮތީކީ މީހުންގެ ޗެކް ަބއުންސްގެ މަްއސަލަ ބަލައި، 

ށް ނޫނޭ. މިެއއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރިއޮރިީޓ މުލީއާޭގގައި ާރ ގެްނގުޅުން ަމއްސަލަ ބަލަިއ، މި ކަްނކަން ކުރާކަ

އަކީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕްިރޮއރިޓީ އަކީ މި ޤައުމުަގއި އަަމން ޤާއިމުކުރުމާއި މި ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމޭ. 

ނޑުމެންގެ ޕްރިއޮރިޓީ  ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަކީ ވެސް ެއީއ އެ ކަންކަން ކުރުމަށް އަޅުގަ

 225 އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަމުން ފަށަން. މިހާރު އުފެދިގެން މި ުއޅޭ މާލެތެރޭެގ 

ގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބަ އަލިއަޅުާވ ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގިއ ހަމަނުޖެހުންތަކު

 230ވެރިކަމުން ަވކިވި ަބއެއް މީހުންގެ ނުފޫޒު މި ކަމުގެ ތެރޭަގއި އުޭޅ؛ ެއއްެވސްވަެރއްގެ ިއންޓަލްއެއް ޕޮލިސް ތުރޫެވގެްނ 

ފައި އެބަ އޮތްތޯޭއ މިކަން ހަލަބޮލިކުރަން މިއީ ަގސްތުަގިއ ވެސް އަދި އެނޫން ގޮތަކަްށެވސް ަވޒީރަށް ލިބިަވޑަިއގެން

 ބަޔަކު ރާަވިއގެން ހިންގާ ކަެމއްކަން. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

ރޒް ޢުމަރު ނަޞީރު   ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

 235ޕަން ފޯރަމެއް ވީމަ އަޅުަގނަޑކަށް ދެންނެވޭކަށެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި އިންޓެލްގެ މަޢުލޫމާތު މި ވަގުތު އޯ

ނޑުމެންގެ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުތައް ދަންނަވައިލާނަން.  ނެތް. ކްލޯޒް ފޯރަމެްއަގއި ނަމަ، އަުޅަގނޑު ަބއެްއ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުަގއި ބަެޔްއގެ ރޭވުްނ އޮތުން ެއއީ އެ ކަީށގެންވެދާނެ އެކަމަކު އަުޅގަ

 ކަމެކޭ ހަމައެކަނި.

 

 240  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން
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ނުޑ ެވސް ުސވާލުޮކށްލަން ބޭނުންވި ދާއިރާ އަީކ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ާއދެ! އަުޅގަ

ންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން. މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ިމ މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ އެކި ަކންކޮޅުތަުކގައި ހިނގަމު

ކަންކަން ދިމާވުމަށް މެދުވެިރވާ އެްއ ސަބަބެްއ ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ެވސް މި ދެކެީނ މަސްތުވާތަކެީތގެ ަމއްސަލަ. 

ގޮުތގައި  އެހެންވީމާ، މަސްުތވާތަކެީތެގ މައްސަލަ ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބާރުައޅުްއާވ މިނިސްޓަރެއްގެ

 245އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު، މިހާރުގެ ހޯމް ިމނިސްޓަރު ފާހަގަކުެރވެމުން މި ދަނީ. ކޮބައިތޯ މިހާރުެގ 

 ސްޓޭޓަސް އަީކ، މި ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު އޮތް ސްޓޭޓަސް؟

 

ރޒް، ޢުމަރު ނަޞީރު    ވާހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ހިރާއްޖޭގެ ކުްށކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފެށިގެން މި އަންނަނީ ހަމަ މަސްތުވާެއއްޗެހިން. މި ސަރުކާރުްނ އާދެ! ދިވެ

 250މަސްތުވާެއއްެޗއްސާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތް އެތައް ުގނަޔަކަށް އިތުރުކޮށްފައި ވަނީ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަިއ 

ައޅުަގނޑުމެން ހޯދާނަން މަސްތުވާއެއްެޗއްސާ ދެކޮޅަށް. އަދި  އެތައް ވަސީލަތްތަެކއް ވެްސ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ

މަސްތުވާެއއްޗެހި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ފަރުވާ މިއަށްވުރެ މާ ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި ެދވޭނެ އިންތިޒާުމ 

ނޑުމެން ހަމަޖައްސާނަން. ހަމައެގޮތުން މިހާރުވެސް އެ ގެންދަނީ ހިންމަފުށީގަ އި ހުރި މަރުކަުޒ ވެސް އަުޅގަ

އަޕްގްޭރޑުކުރަމުން، ރިޮނވޭޓުުކރަމުން އެ ގެންެދވެނީ. ެއއަްށވުރެ ވެސް އަދި ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

 255މަސްތުވާެއއްޗެީހގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން މަސައްކަތް ވެސް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ. ސަޕްަލއި ހުއްޓުވުުމގެ މަސަްއކަތް ވެްސ 

. އަދި ހާމް ރިޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ެވސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. މިީއ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް. ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ނޑު ހަމަ ކުރީ ދުވަހު ދަންނަވާލިހެން ވެސް ފަނަރަވަރަކަށް އަހަރުދުަވސް ނަގާނެ މިކަން އެކަށީގެްނވާ  މި ކަމަށް އަޅުގަ

 ކޮންޓްރޯލެއްގެ ދަށަށް ގެނައުަމށް ޓަކައި.

 

 260  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑައެޅިަފއިާވ ަވގުތު ހަމަީވ. ، 5.1ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ވަޒީރުންނާ ުސވާލުކުރުން ކަ

ރޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި  އަޅުަގނޑު އަިދވެސް ެއއް ފަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

 ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ޝުކުރުދަންނަވަން. )

 

 265 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



11 

 

ވަަނ މާއްދާެގ  125އަށް ދިުއމުގެ ކުީރގަިއ ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ލި މައްސަލަ ަގވާއިުދގަިއ ބުނާ ހުށަހެޅިފައި ވަނީ. ގަާވއިުދ ބުނާ ގޮތުން މި ކުއް ކުއްލި މައްސަަލއެއް  ދަށުން

 270ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މި ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ހިތަދޫ 

 މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުަށހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަ

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި  125ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ 

 275ލި ސިހުން ލިބޭ ވަރަށް ތޫނު މައްސަލަ. `. މި ފަަހކަށްއަިއސް ރާއްޭޖގަިއ އަދި ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ މާލޭގަިއ ުކއް 

ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުރަްއކާތެރި މާރާމާރީތައް ހިންގުން ކުއްލިައކަށް އިތުުރވެފައި ވީހިނދު، އަދި މިގޮތުން މިދިޔަ 

 ހަފްތާގައި ވެސް މީހުން ގަޔަްށ ވަޅިހެރުމުގެ ތަފާތު އެތަކެއް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައި ވާީތއާ އަދި އެ ފަދަ 

ވަޅިހެރުމުގެ ހާދިސާތަކުގެ ަސބަބުން މިހާތަނަށް ދެ މީހަކު މަރުވެފައި ވީހިނދު، އަދި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ޖަރީމާތައް 

ހިނގަމުން މި ދަނީ މަގުމަތީަގޔާއި ާޢއްމު ތަންތާނގަިއ ކަަމށް ވާއިުރ، އެ ފަދަ ތަންތާނަގއި ެއްއވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި 

 280ލާތައް ެއއް ހަފްތާތެރޭަގއި ތަކުރާރުކޮށް ދޭދިނުމަކީ އެ ުމޖުރިމުންގެ މައްޗަްށ ޤާނޫނު މިފަދަ ނުރައްކާތެރި މަރުެގ ހަމަ

ނުހިނގާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެ މުޖުރިމުންނަށް ލިބިފައި ވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭ ހިނދު، އަދި ތޫނު ހަތިޔާރުގެ 

ތުލުކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ހޯއްދަވައި އެ ފަރާތްތަކުެގ ބޭނުންކޮށްގެން ނުރައްކާތެރި މަރުގެ ހަމަލާތައް ދީ، ރައްޔިުތން ގަ

މައްޗަށް ރަނގަޅު ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤާއި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަަވއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބުދެއްވަމުން ގެންދަވާކަްނ 

ރައްޔިތުްނގެ ފުރާނަ އަށް ކަށަވަުރވުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ަމުގމަތީގެ އަމަންއަމާންކަން ެގއްިލ، 

 285ނުރައްކާ ާވއިރު، ރަްއކާތެިރކަމާއި ސަލާމަތްތެރި ކަމަށް ސަރުކާރުން އެޅުްއވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފެންނަން 

ނެތުމަކީ ވެސް ރައްޔިތުން ިއންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަަކށް ވީހިނދު، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުރައްކާތެރި 

ންގުން ކުއްިލައކަށް އިތުުރވެ، މީހުން މަރަމުންދާދިއުން ހުއްޓުވުމަކަްށ ގެަނއުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގވާލަިއ މާރާމާރީތައް ހި

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކުއްލި  121މިކަން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ސް.މައްސަލަ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

 290 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން މަޖިލީހަށް ދެންމެ  125ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 126އެ ހުށަހެޅުނު ކުއްިލ މައްސަަލއާ މެދު އިތުރަށް ބަހުްސކުރެެވން އޮތީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ދަށުން އެ މައްސަލަިއގައި ބަުހސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ެނގުމަށްފަހު. އެހެންކަމުން، ވޯޓުނެގުމަށް ޓަަކއި 
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 295ނަގަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒަގިއ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވާލަްނ 

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 125ހުގެ ަގވާއިުދގެ ކަމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

މައްސަަލ، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއުވމާ މެދު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ުކއްލިއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

 ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  

 

 300 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދީދީ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 305 25    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 310    55    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 315 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ،ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން 125އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ުކއްިލ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ގުިޅގެން މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން އާދަިއގެ މަތިން ހިނގާ ކަންކަން  ށް ފާސްވުމާމިގޮތަ

ުކްއލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ހުޅުވާލަން. މިގޮތުން ފުރަތަމަ  ،ފިޔަވައި ޖަލްާސގެ އެޖެންާޑ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް

 320ައދި އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ތިން މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް  ،ރުޞަތެއްމިނެޓުގެ ފު 7މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަްށ 

ނޑަނާޅާހާ ގަިޑއިރުކަމުަގއި ެވސް  1ހިނދަކު ޖުމްލަ  އަރުވަން. އަދި މި ބަހުސްެގ ވަގުތަކީ އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
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ނަވަން. ފުރުޞަތު މިހާރު ގަިޑއިރު އިތުރުކުރެިވގެންދާނެކަމުަގއި ވެސް ދަން 1ދަންނަވަން. އަދި މިއަުދގެ ަޖލްސާ އަށް 

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިަފއި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަރުަވނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި. އަުޅގަ

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް.  7ދީދީ އަށް. މުޙައްމަދު

 325 

 :ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  .رسول هللا الم علىالة و الس  الص   بسم هللا و الحمد هلل وޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ތެރޭގައި ވަރަށް އަިނޔާވެރި ގޮަތަކށް މަރާލެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާއަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އަވަްސެވގަންނާނީ 

ގެ ނަމުަގިއ ރި މަޖިލީހުއަދި މި ޢިްއޒަތްތެ އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާ  ޢުޒިޔާއަށް ތަ ދެ ރައްޔިތުންެގ ޢާއިލާ

ނޑު މި ހުށަހެޅީ ނިމިދިޔަ އް މި މަޖިލީހަމިއަދު ުކއްލި މަްއސަލައެ ދުކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ރައް  330ށް އަޅުގަ

ވުެރ  ކުރިމަތިވެގެން އައީ އުާފވެރި ޢީދަކަށް ދިވެހިންނަށް ،ފަހު ކުރިމަތިވި ފިޠުރު ޢީދު ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް 

 ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން ެއކަމާ  އަށް. އާެދ، މި ގޮެތްއގައި މާލެ ބޮޑަށް ބިރުވެރިކަާމއި ނާމާންަކމުގެ ޢީދަކަށް. ޚާއްޞަ

ނޑު މި މިފަދަ ކުއްލި މައްސަލައެއް މި މަޖިލީހަށް އަ، އެހެްނވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ައންނަ ޢީ ،ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުަކމަށް މިކަން ގެނެސް އަދި ބޮޑެތި  ދުތަކާކުރިަމގުަގއި އަުޅގަ

 335ނުދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މާން މާޙައުލަކަށް ބަދަލުެވގެންބިުރވެރި ނާ ،ބަންދުތައް އުފާވެިރކަމުގެ ާމޙައުލަކުން

ެއއްކޮށް  ޔިުތންނަކީ ވަރަށް އަމާންކަމާިއ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާްއުވމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައް ސަރުކާރުަގއި ދަންނަަވއިދެ

ވެސް ގިނަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެ  މިއަދު ،ދިގު ތާރީޚެއް ހޭދަކުރި ރަްއިޔތުންތަކެއް. އެހެންކަމަްށވާހިނދު

ތެރޭގައި ިދވެހިންގެ ދެ ފުރާނަ ވެިދޔަ ޢީދު ބަންދު. ވޭތުއަމާންކަމާއި އެ ަމޑުމައިތިިރކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. މިއީ ރައްޔިތުން ވަރަްށ  ހަމަލާދީގެން ބޮެޑތި ޒަޚަމްތަކާވަަރކަށް މީހުން ވަޅިން  17 ،ދިޔައިރު

 340ންޓެލިޖެންްސ ހުރި ވަރަކަްށ އިކަންބޮޑުާވ ކަމެްއ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދިވެހި ަދުއލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައި ހިތު

ލަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދީފަިއާވ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތީ ާބރުތައް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވަސީލަތްތައް އަދި އެހެނިހެން ވަސީ

ކުރިއަްށ  ހިނދު މި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް އަދި އެހެނިހެން ބަންދުތައް ކުރިމަތިވާ ތުަގއި މިފަދަ ޢީދު ބަންދުތަކާގޮ

މިފަދަ  ،ނަމަ ލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިމާވެދާނެ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ތައްޔަރުވާންޓެނުންވާ އިބޭ ،ވިސްނައި 

ނޑު އެދެނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރު ކަށްހިތާމަވެރި ކަންތައްތައް ހިނގާ  ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހި ަދއު  345ލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަްށ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިމަުގަގއި ެވސް އަުޅގަ

އަމަންއަމާންކަމާއި  ަޤއުމުަގއި ަހމަޖެހުމާއި ،ފަރާތްަތކުން އަދާކޮށް  ދީފައިވާ މަްސއޫލިްއޔަތު މިައށްވުރެ ރަނަގޅަށް އެ

ޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންގެ ލަޙަތު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ވެސް ކަްނތައްތައް ކޮށްެދއްވުމަށް ައޅުަގނމަޞް

 ޤައުމުގެ ކުިރއެރުމާއި  މި ،ވަކި ޕާީޓއަކަށް ބެލުމެއް ެނތި ސަރުކާރުަގއި ދަންނަަވއި ،ވަކި ކުލަޔަކަށް  ،ފަރާތުން



14 

 

ނޑުމެންގެ  ފާގަތިކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެަކއްެޗްއ ކިޔާފައި މަަސއްކަްތކޮށްދިނުން. އެއީ އަުޅގަ

 350 ބެހޭ ހޯދައިދީފަިއވާ މިފަދަ ަވސީލަތްތަކާ ސަލާަމތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ަރއީސް. ކަމަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮ ،ގޮތުން ތުން. ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ނެތިގެން މި މަޖިލީހަކަށް ނެތް ހުށަހެޅިފައެއް އަުޅގަ

ކަމެއް ނުެވގެންތޯ ރާއްޭޖގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ސަލާމަތީ ން ކޮ، ކަމެއް ނެތިގެންތޯ ންކޮަބއިތޯ ުސވާލަީކ ކޮ، އެހެންވީމާ

އުޅެނީ  ކުރިއަށް ޕްލޭންކޮށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި ނުބެލެހެއްޓިގެން މި ،ބާރުތަކަށް ކުރިއަށް ިވސްނައި 

ނޑުމެން އެންމެންގެ  ނޑުމެން އެންމެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ އެބަ. ެއއީ އަުޅގަ މަސްއޫިލއްޔަެތްއ ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

 355ކެމެރާތަްއ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، ފޯނުތައް އަުޑެއހޭ. އެސް.އެމް.އެްސ އެބަ ބެލޭ. ވަަށއިގެން ވަނީ

. ދެންވެސް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭ އެބަ. އެހެނަސް ކީއްެވެގންތޯ މިފަދަ ކަމެއް ހިނގަން ހަރުކޮށްފަ

 ނުނެރެވެންވީ؟އެކަމަށް ީކއްެވގެްނތޯ ޕެޓްރޯލް  ދެންވީ ކީްއވެގެންތޯ؟އަމާންކަްނ ގެއްޭލކަން ނުހޯރަށުތެރޭގައި އަމަން

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު  މަށް ނޭދެވެންވީ؟ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އެދެވޭނެނޫންތޯކީްއވެގެންތޯ ސިފައިްނގެ އެހީތެރިކަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ރާއްޭޖގެ އެތަްނމިތާނގަ ނޑުަތއް ެއޅުނަކަސްއަރިހުން. އަުޅގަ އެއީ އެންމެ  އި ފުޓްސެލް ދަ

 360ރައީސް، ސަިއކަލެްއ  އޮތް މާލޭަގއި ޢިްއޒަްތތެރި ޖެހިފައި މިައޅުަގނޑުމެންެގ ތޮއްކުރެވުީނކީ ނޫނޭ އިނގޭތޯ.  މޮޅުކަން

ނުންވަނީ ެއއް ޖަހާލުން އެއީކީ ނޫނޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ރައްޔިތުން ބޭރަށް ޭއަގއި ސްޓިކާލާއިބަހައްޓައި

ހަމަހިމޭންކަން، އަމަންއަމާންކަން. މީހުންގެ ފުރާނަ ރައްކާތެރިވުން. ފުރާނަ ދިޔައިމަ ދެން ނުކުމެ އެންމެން ޖަލަށް 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީ މިއީ މާ ދިުގ ، މާލިޔަކަސް ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ ވާހަކަތަެކއް މިތާ ަދއްކާކަށް  އުޅެނީ.  ނޭގ ކީއްކަްނ ެވގެން މިއެ ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

 365ދެމުން ތެރި މެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތު ދައްކާކަށް. އެހެން ޢިއްޒަތްނަ ވާހަކަގި ައޅުަގނޑު ނެތިން މާ، އެހެންވީމާ

 ،ހިާރއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއިދިވެ ،ސިޔާސީ ގޮތުން މިކަން ނުބައްލަަވއި ،އަކީ  އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ

ނޑުމެން ެއންމެން މަސައްކަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަށް ޓަަކއި މި ރާއްޖޭގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން  މި ،ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން އެއްކޮށް މަަސއްކަްތުކރަންވީ ނޫންތޯއޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ  ސް. ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅުގަ

 

 370 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ދިޔައީ ވަރަްށ  ހަމަޔަށް ުކއްލި މައްސަަލއެއް ލިބިގެން މި އަުޅގަ

ލެއްވުމަށް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ އްަކވައި ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދަ  ބެހޭ މާމިކަ .ސީ އަދި މުހިއްމު ަދނޑިަވޅެްއަގއިޚައްސާ

ޤުވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިްނ ހަމަ ޝައު މަޖިލީހުގެ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް 

ގެންވާ ބަެއއް ަކއިރި އަދި މާލޭގެ ވަށައި  ގެ ވެރިކަްނކުރާ ރަށް ފުރަމާލެއާފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާަގއި ދިެވހިރާއްޖޭ

 375. ބޮޑުވުން އިތުރުވެފަވަނީ ވަރަށް ކަން ގުިޅެގން ރައްޔިތުން މި ނގައިިދޔަ ބައެއް ހާދިސާތަކާއްދުތަކުަގއި ހިސަރަހަ
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ދިސާެއއް ނޫން. ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެްނ މި ފުރަމާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ ހާމިއީީކ އަލަކަށް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކުުށެގ  ން މަސް ފެށިގެން އަީއއްސުރެއަހަރުގެ ރަމަޟާ ޚިލާފަށް މި  އުއްމީދުކުރަމުންދިަޔއީ ފާއިތުެވދިޔަ އަހަރުތަކާ

ފާޅުކުރަމުން. އީ އުފާގުޅިގެން އަުޅަގނޑުެމން ދިޔަ ން އަންގަން ފެއްޓުމާއި ރެކޯޑްތައް މަދުކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ

ނޑުމެންނަށް ހަފްތާ  ން ހުޅުަވއިލެވުނުރޯދަމަސް ހަމަ ނިމިގެ ލިބެމުންދިޔައީ. ނަމަވެސްހިތްހަމަޖެހުންތައް  ތެރޭގައި އަުޅގަ

 380އަށް ބޮޑުވާ މިްނަވރަކަށް ފަލަ ސުރުޚީތަކުގައި  ދެންނެވި ތަކުލީފްތައް ަރއްޔިތުންނަްށ އިންތިހާ ދިޔައީ މި ފެނިގެން މި

 11 ،މަލާހަ 2 ދުަވސް ތެރޭަގއި 6 ؛ތެޭރަގއި ޢަމަލުން މި ކަންތައްތައް ފެނިގެން ބަރުތައް އުޅެިނކޮށް. އަިދ އޭގެމި ޚަ

ދިއުމަީކ ދެ މަރުވެގެން، މަލާތަކުގައި އަނިޔާ ިލބިމީހުން މި ހަ 11އަކީ  އަދި ދެ މަރު. މާނަ ،މީހުން

ނުވާނެ. ެވގެން ހަދާ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެޭވނެ ކަމަކަށްްސ ހާލެއްަގއި މި ޤާނޫނުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއްއވެ

ނުވަަތ  .ފޯނަށް އެސް.އެމް.ެއސްެއްއ ލިބިގެންނެއް ނޫން ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެނޫނުމައްސަލައަކަށް ވާްނވާނީކީ ޤާ 

 385 17ހުރެ ވާަހކަދައްާކއިރު ެއ ޙަޤީޤަތުެގ މައްޗަްށ ބުަރވެ، . ނަމަވެސް ެރޓެއް ީދގެނެއް ނޫންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީހަކު ތް

އެއް މެންބަރު  ފްވެރިވަނަ ރައްޔިތުންެގ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ޝަރަ

ނޑުމެްނގެ ެއބައަޅުަގނޑުމެންނާ ވަިކވެދިޔަ ނޑުމެްނެގ މި މަޖިލީހުގައި އެބަ  ަހނދާން އަޅުގަ ހުރި. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ވަަނ މަޖިލީހުގައި ވެސް މަސަްއަކތްޕުޅުކުރެްއވި މެންބަރުން.  17ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އެކު ވަރަށް ައޅުގަ

އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަތިން  ކޮށްެދްއވި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަރްޙޫމް ޑރ.އްކަތްޕުޅުއެކު މަސަ ޚްލާޞްތެރިކަމާ އި

ނޑުމެންނަށް މަންޒަރުތަކުްނ ފެނިގެންދިޔަ އެ ހަށިކޮޅަްށ  ނަން މިފަދަ ކޮންމެ؛އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާނަށް ެގން  390އަޅުގަ

މިނޫން އެހެން ތާކުން ެވސް އަދި ، ުވަގއިގެ ަޖއްފަދަ ކަެމއް އެީއ މި ރާއްޖޭމަލާތައް. އެރި ހަ އަމާޒުކޮށްަފއި ދީފައި ހު

އެްއވެސް އިްނސާނަކަށް ދިމާުވމަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެަކުކ ވެސް އެދޭނެ ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި 

ން. ައޅުަގނުޑ މައްސަލަ ކުަޑެވގެން އަންނަްނވީކީ މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް މީގައި އަނިާޔއެއް ވެދާނެތީ، ނޫންތޯއެއް ނޫ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި މައްަސލަ އަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ، 

 395އަދި ދިމާނުވާނެ ކޮންމެ ގޮަތކަށް ދިވެހި ޤައުމު ބައްޓަްނުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދުގެ ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި 

ނޑު ެވސް ޮގވާލަން ހަމަ ހަރުކަށި ސިފައިންނަށް ލިބިފަ އި ހުރި އިންޓަލްގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ހަމަ އަުޅގަ

އިބާރާތުން، މިފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ހިނގުމަކަށް ފުރުޞަުތ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދެއްވަިއގެންނުވާނެ ކަމަށް. އެފަދަ 

ކަންތައްތަކަށް ައވަސް ޙައްލުގެނެސް މި މަގުތަްއ  ފުރުޞަތެއް ލިބެން އޮތް ހުރިހާ މަގުތައް ބަންދުކޮށް، މި

އަމާންކުރުމުގެ މަަސއްކަތްަތްއ ސަރުކާރާިއ ފުލުހުންނާ އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ެވސް ގުިޅގެން. މި ކަމުަގއި 

 400ވެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާތަކެއް އެބަ އޮތް. ހުސްއެކަނި ސަރުކާރެއް ނޫން. ޢާއްމު ރައްޔިތުން ވެސް މަޢުލޫމާތު ދެ

އޮތް މިންވަރަކަށް މި ކަންކަމުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެން، މި ކަންތައްަތކަްށ ޙައްލުގެނެސްދެްއވުުމގައި 
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ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރި، ުއއްމީދީ މަގެއް ލިބޭނީ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ާބއްޖަވެިރ 

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ރުކޮށްލަން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަްޙމަތުއަމާންކަމަކަށް އެދެމުން އަުޅަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ކު

 

 405 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެން ވަރަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުހށަހެޅުއްވި ކުއްލި ަމއްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ކަންބޮޑުާވ މައްސަލަެއއް . ިމަކމާ ގުިޅގެން ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންގެ ހާސްކަން ވަރަށް ބޮުޑ. ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ނޑު މި ވާހަކަ ދަްއކަން މި ތަނަށް މި ތެދުވީ. ައޅުގަ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަ

ގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަަސއްަކތްތަކެއް ގޭންގުަތއް ކުށްތަްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވޭތުެވދިޔަ ގިނަ ދުވަސްަތކެްއގެ ެތރޭ

 410ހުއްޓުވުމަށާ އަދި މާރާމާރީ އާއި މި ކަްނކަމަށް؛ ސަރުާކރުން ބޭނުންވި ޤާނޫނުތައް ހަދައިދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެިރިވ 

ނޑު އެ ކޮމިީޓަގއި އި ނދެގެން ވަރަށް ގިަނ މަޖިލީހެއް. އަދި މި މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަކީ އަުޅގަ

ކަންކަން ސަރުކާރުން އޭުރަގިއ ފުލުހުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކޮށްދީފައި އޮތް މަޖިލީހެއް. ައދި އެ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމައާެއކީަގއި ދަންނަވަން ރަްއޔިތުްނެގ  ކޮށްފައި ވާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެކަމަކު ިމއަދު އަުޅގަ

ޒިރުކުރެވޭ ދަުއލަތުގެ ަވޒީރުންެގ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު އެހުރި ފެންވަރުްނ ހީވަނީ ަވކި ފަރާތަކަްށ، މަޖިލީހަށް ހާ

 415ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރީނދޫ ކުލަ ހުރެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކު ނައްތާލުމަށް މިތާ އެތެރޭަގއި ޮގވައިެލވޭ ކަހަލަ 

ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ޓަކައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު  ގޮތަކަށް ަވޒީރުންގެ އަޑު ހުރެއްޖެއްޔާ ާރއްޖޭގެ

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑަްށ ސިފަވެގެން މި ދަނީ މިއަދު  ހިތްވަރަކަށް ެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ދުކުރާ ަކހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުން. އިޒުރޭުލގެ މީހުން ނިކުމެ، ފަލަސްޠީނުގެ މީހުން މަރަމުންދާއިރުގައި އެމެރިކާ ާތއީ

ކަންކަން ޢާއްމުެވ، ކަްނކަން ގޯްސވެގެންދަނީ ދައުލަތް ހިްނގުމަށް ތިބޭ ވެރިްނގެ ގޯސްަކމުންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކޮށްފިން މިއަދު، ދައުލަތުގެ  420ހޯމް  އެބަ އެނގޭ. އަދި އެ ަވޒީރުްނ ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަްއވާ. އަޅުގަ

މިނިސްޓަރަކީ މި ކަންކަން ޙައްލުކުރަން ހުރި މީހާ. އެކަން އެގޮތަށް އޮްތއިރުަގއި އޭނަ ނިކުމެގެންައއިސް މި ތަނުގައި 

ހުރެގެން އެހެރަ ދަްއކަމުންގެްނދާ ވާހަކަތަަކކީ ގޭންގު ކުށްތަާކއި މަރާމާރީ ކުރަމުންގެންދާ ީމހުންގެ ތެރެއިން، އެމް.ޑީ.ީޕ 

ނޑު ަރއީސް މީހުން މަރަން ބޭނުން ނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަ ވާ މީހުންނަށް ދޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ޔަމީނަށް ގޮވާލަން، މިހާރުން މިހާރަށް އޭނަ އިސްތިއުފާދީ ެއ ތަނުން ދުރުކުރުމަށް. އެވަުރގެ މީހަކު ބަހައްޓަިއގެން މި 

 425ތެރޭގައި ުއޅެންވީ ުއސޫލުތައް ދަންނަންޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެީކަގއި ޤައުމު ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. ައދަބު އިޙްތިރާމާ މީހުންގެ 

ނޑު ބުނަން ބޭނުންވާ ވާަހކަ އެއް އެބަ އޮތް. ކޮމެންޓު  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން، ާރްއޖޭގެ މީޑިޔާ އަށް މިއަދު އަުޅގަ

ޔާ ކޮމެންޓުަގއި އާނ! ިމވެނި ލިޔުމަކީ ެއއީކީ އާޓިކަެލއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކު، ކޮންމެ ަކމެއް ކުރީމަ ޭއގެ ފަހަތުން ލި

މީހާ މަރަންވީ. އޭނަ މަރަންވީ. އެ އުސޫލުން ެއކަން ކުެރވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ާރއްޖޭގެ ޕްޮރސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަްނ 
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ތަޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެ. ނޫހެއްގައި މީހަކު އާިޓކަލެއް ލިާޔިއރުގައި އެ ކަމަކީ ގޭްނގު ުކށްތަކަށް ހިތްވަރުލިބޭ ގޮތަށް 

 430ޔެވޭ އެްއޗެްއ ކަމަށް ވާނަމަ، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ހުއްަދކުރާ ކަމެްއ ނޫން. އެއީ މިިނވަންކަމެްއ ލި

ނޫން. އެއީ ިސޔާސީ ޕާޓީަތއް ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަެމއް ެވސް ނޫން. އެީއ މީޑިާޔގެ މިިނވަންކަމެއް ވެސް ނޫން. މިފަދަ 

ގެ ރައްޔިތުްނެގ ތެރޭގައި އެ ކަްނކަމަށް، ކުށްތަކަށް އަރަިއގަތުމަށް ކަންކަމަށް ގޮވާލުުމގެ ސަަބބުން ރާއްޖޭ

ހިތްވަރުލިބެމުން މި ދަނީ. މީގައި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މީިޑޔާެގ މީހުން ބޮޑު ޒިންމާއެއް ނަގަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮމެންޓުކުރި 

ނި މީެހއް. އަނެއްުދވަހު މި ލިޔަނީ މީހާގެ ނަމުގަިއ ލިޔެފަިއ، ެއއްދުވަހު މި ިލޔަނީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ މިވެ

 435މިވެނި މީހަކީ ެއވެނި މީހެއް. އެހެންވީމާ، ތަަޅއި، މަރައި، ޒުވާނުންނަށް އެ ފުރުޞަުތ ލިބެގެންދަނީ މި ކަންކަން 

ނޑު  ކުރާތީވެ. އެހެރީ އަޚްލާޤު މި ތަނަށް ގެންނަ ވަޒީރުންގެ ހުިރ ފެންވަރު. މިއީ ހޯމް މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާހަކަ ދައްކަން މިއަދު ިމ ތެދުވީ. މި ރާއްޖޭަގއި ގޭްނގު ކުށްތައް ުހއްޓުމަށް ކުރެެވންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި

 އަޅުަގނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހޭލާ ތިބެގެން ވެސް ކުރާަނން. 

 

 440 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިދާ ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ވަރަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަެއއް. ައދި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ޮލބުވެތި ރައްޔިތުން ވެސް ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެިތ 

ެދ، އަނިާޔވެިރކަމާ ދެކޮޅަށް ކުެރވޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާނެ މައްސަަލއެއް ކަމުަގއި ދެކެން. އާ

ނޑުމެން ހީވެސް  ކަމެއްަގއި ހަމަަގއިމު ވެސް އަޅުަގނޑު އެއްބާރުލުންދޭނަން. ދިވެހި ޤައުމު މިއަދު މި ވަނީ އަުޅގަ

ނިޑވަުޅގަިއ. ޚާއްޞަކޮށް މާތްެވގެން  445ާވ ނުކުރާ ފަދަ ދަށު ދަރަޖައަކަށް މާރީމާރީ އާއި ކުށްކުރުން ޢާއްމުވެފައި މި ދަ

ނޑުމެން ިނންމައިލާފައި އީދުގެ އުފަލާ ުކރިމަތިލީއިރު ޤައުމު މި ވަނީ  އިސްލާމް ދީނުގެ އެހާ މަތިވެިރ އަޅުކަމެއް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެްއެގ ތެރޭގައި. މިކަން މި މަޖިލީހަށް ގެންނެވީތީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް 

ނޑުމެންަނށް ހަމަ ދައްކަން އޮތީ ެއއް  އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންަނވަން. އާދެ، މި ކަމުގައި އަުޅގަ

ވާހަކަ. މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަާބ އިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއްވެސް ވެރިަކމެއްަގއި މިކަން އެކަށީގެްނވާ 

 450އި ކޯޅުން ާޢއްމުެވެގންދާ ހިނދު، މި ބާވަތުެގ ގޮތަށް ކުިރއަށްދާ ކަމަކަްށ ލަފައެއް ނުކުެރވޭ. ސިޔާސީ ާވދަވެރިކަމާ

ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ވެްސ އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި ވެސް ިއސްފަންތީަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ސަރުކާރަާށއި ދިވެހި  އަހަމިއްޔަތުކަން ުކޑަކަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވއިލާނީ ަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަތާިއ ދިވެހި ަރއްިޔތުންގެ ޙައްުޤަގއި އަމިއްަލ  ދައުލަތަށާއި އިްސވެރިންނަށް ައޅުގަ

ޒާތީ ބައެއް ކަންކަން ެއއްކިާބކުރުމަށްފަހު ދިވެހި ޤައުމުގެ ޙައްޤުަގއި، ަރއްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުގައި މި ބާވަުތގެ ކަްނކަމަށް 

ނަޑއެިޅގެން ނަހީކުރައްވާަފއިވާ ކަަމކަށް ވާއިުރ، އަިދ هللا ިރކަމަީކ އިސްކަންދޭށޭ. އަނިާޔވެ  455ސުބުހާނަހޫ ވަޠަޢާލާ ކަ
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އިންސާނިއްޔަތަްށ އެހާ ޮބަޑށް މަނާކުރެވިފަިއވާ ކަމަކަްށ ާވއިރު މިކަން ާޢއްމުެވެގންދިޔުމަކީ ހުރިހާ ވާހަަކއެއް 

ލީސް ފަދަ، ސަރުކާރުެގ، ދައުލަތުގެ އިްސވެރިން ފަދަ، ހުއްޓައިލާފައި ހުރިހާ ަވގުެތއްަގއި، ާޚއްޞަކޮށް ޤާނޫނުހަދާ މަޖި

މިނިސްޓްރީތަކުގެ މިނިސްޓަރުން ފަދަ ބޭފުޅުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ނަމަވެސް 

ިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިޔާތަުކންނާ އަދި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން އިިވގެންދާ އަޑުަތކަކީ ހަމަ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާ 

ނޑަކަށް   460 3ސިޔާސީ ޯކޅުން. އަޅުަގނުޑމެންނަކީ އެއްަބއެއް. މާތްެވެގންވާ ިއސްލާމް ދީނުގެ އަހުލުވެރިން. ގާްތގަ

ލައްކަެއއްހާ ރަްއޔިތުން ދިރިުއޅޭ ޤައުމެއް. އެހެންވީާމ، މި ޤައުމުގެ ަޙއްޤުަގއި، މި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުގެ ސިޔާީސ 

ނޑު ހަމަ ވާދަވެރިކަްނ ެއއްކިބާކޮްށ، މަސްތު ވާތަެކއްާޗއި މި އަނިާޔވެރިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ިދވެހި ދައުލަތަށް އަުޅގަ

 އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 465 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތް ުކއްލި މަްއަސލަ އަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި ުހށަހެޅިފައި

މި މަޖިލިސް ކަންބޮޑުވެ، އަިދ ސަރުކާރަށް މި ކަމުގައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ގޮަވއިލަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ. 

ދެއްވައި އަދި އަދި މި ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިަޔ މަރުޙޫމުންނަށް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް

ނޑުމެްނ  ނޑިވަެޅްއގައި އަުޅގަ ނޑު ދުޢާކުރަން. އާދެ! މިފަދަ ދަ އެ ޢާއިލާތަކަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި އަުޅގަ

 470މީހުންގެ ބޮލުގައި ިމކަން ެއޅުވުމުެގ ބަދަލުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ހަރުދަނާ 

އަުޅަގނޑުމެން އިލްތިމާސްކުރަންވީ. ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ފިޔަވަޅުތަެކއް ެއޅުމަށް 

ކޮމިީޓ، ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އެކި ނަންނަމުގައި ސަރުކާރު ޖަވާުބދާރީކުރުވުމަށް އެކި ކަހަލަ  221އަދި 

ޅުަގނޑުމެން  މި ތަނުގަިއ މިކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކޮމިޓީތައް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަ

ޓަކައި ކުރަންހުރި މަސައްަކތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަްށ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ބަދަލުގަިއ މި ދެންނެވި ފަރާތްތައް 

 475އްގައި މެދުވެރިކޮށް؛ އާދެ! ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިފަދަ ފޯރަމެއް ނޫން ތަނެ

ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިކަމުގެ ަޙއްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮްށފިއްޔާ މީގެ ނަތީޖާ މާ ރަނގަުޅވެގެންދާނެ ކަމަށް ފެނޭ. 

ނޑުމެން  އާދެ! މިކަން ހިނގައިިދޔަ ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި މާރާމާީރ ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނީ ކޮންބައެއްތޯ އަުޅގަ

ގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފަ. ޑރ. އަފްރާޝީމަްށ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ އެބަ. ަރއްިޔތުން

ނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ އެބަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އޭރުގެ ކުރީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ދެއްވި ހަމަލާ މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑމެން ކުށްވެރިކުރަންޖެ  480ހޭ. އަދި މިކަމުގެ އަޑީަގއި ތިީބ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އަށް ދިން ހަމަލާ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ؛ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތިބި ބައެއް މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ތުހުމަތުކުރަންޖެހޭ 

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ  17ކަންތައްތަެކއް ވެސް މީަގއި ހިނގާފައި އެބަ ހުރި. އާދެ! 
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ނޑަށް ބަަޔކު ަހމަލާދީފައި އެބަ ހުރި. މިކަްނ، މި މަޖިލީހުގައި ހުންނެވި މެންބަ ރު މޫސާ މަނިކު ފޮނުަވއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަްތވަަޑއިގަްނނަވާ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު، އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަްށ  މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ތިިބ ސިޔާީސ މީހުން، މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަ  485ވާނެ. އެހެންވީާމ، މިއީ އަުޅގަ

މީހުން ލައްވާ ކުރުވާ ކަންތަްއތައް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް. މި ދެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި 

ާސރަކޮށް، ފުލުހުންނަށް ތަފާތު މެންބަރަކީ އެއީ މަގުމަތީަގިއ އަމިއްލަ އަށް ކޯޓު ހައްދަވަިއ، ކޯޓުތަކަށް ފުރައް

 2އިންޒާރުތައް ީދ، އެ މީހުންގަޔަށް ުކޅުޖަހަން ބުނެ، އެ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރަން ބުނެފައި ހުރި މީހެއް. 

ފެބްރުއަރީގައި ނިކުމެ މާލޭގެ އެތަންމިތަނުގައި ހުޅުޖެހުމުގަިއ ބައިވެިރވި ބޭފުޅެއް. އަދި ަހމަ އެހެންމެ، އެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 490ރުގެ ކާރުގެ ޑިކީން ެއތައް ބައިވަރު ރާފުޅިތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިފައިން ވަނީ ހޯދާފަ. ކޮބައިތޯ މި މެންބަ

ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ކުށްތަކާއި މި  މައްސަލަތައް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި ނުބެލި ހުރި ސަބަބު؟ މިއީ މިއަދު އަޅުގަ

މާ، މިފަދަ މީހުން މި މަޖިލީހުގަ ބައިތިްއބައިގެން ިމ މީހުން މިކަން ކަންކަން ޢާއްުމވެފަިއވާ އެްއ ސަބަބު. އެހެންވީ

ނުހުއްޓުވާހާ ދުވަހެްއގައި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މިދެންނެވި މާރާމާރީ އާއި މި ކަންކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ. އެންމެ ފުރަތަމަ 

ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހައްޔަރުކުރަްނވީ. ހައްޔަރުކުރަްނވީ މީހަކީ ހުޅުެހންވޭރު ދާއިާރ އަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަާވ މި ޢި

ނޑުމެން މިތާނަގއި ވަކި   495މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގި މީހުން މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު އެަބ ތިބި. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ފަރާތަކަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ަބދަލުގައި މިކަން ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި އިޚްލާޞްތެިރަކމާ އެކު އަުޅގަ

 ކަތްކުރަްނވީ. ފާޅުަގއި މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ެއތައް ބަިއވަރު މެންބަރުންނަށް ހަމަލާދީފައި އެބަ ހުރި. މަސައް

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

 500ހަލަ ކަްނކަން ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑާވ ރަށުތެރޭގެ އަމަންއަމާން ގެްއލި، ރާއްޖޭަގއި ވެސް އަމަންއަމާން ެގއްލި، މިކަ

ކަންކަން ރާއްޭޖގައި ހިނގަންފެށީމަ އެކަމާ ކަންބޮުޑވެ ހުށަހަާޅ ޕާޓީ އަީކ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ޑިމޮކްެރޓިކު ޕާޓީ ކަމަށް 

ރި ވާތީ ެއ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ުހށަހެޅުއްވި އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ދީދީ އަށް ވަރަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު އަދި ެއދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި މައްސަލައިަގއި ވާަހކަދައްަކވަން ފުރުޞަތުދޭން.  މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ާވހަކަދައްކަނީ ވަރަށް ދެރަވެތިެބ. އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކންޖެހެނީ އަޅުގަ

 505ނެއް ސަރުކާރެއް ކަމަށް ބުނެ އައި ބަޔަކު، ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވެރިކަމަށް ައއިމަ މިއަދު ވެސް މި ފެނިގެންދިޔައީ ކޯލިޝަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދިޔައީ މިއަދު މި މަޖިލިހުގައި ވެްސ  ރައްޔިތުންނާ އަަޅއިނުލާކަން ފެންނަކަން. އަޅުގަ

ަވޑަިއގެން ަސރުކާރުގެ، ަދއުލަތުގެ ވަޒީުރ  ހެނދުނު، ބާރުތައް އެްއވުމުން މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން

މިތަން ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް ހައްދަވަިއ، މަޖިލީސް ޖޯކަކަށް ހައްދަވަިއ، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިދިަޔއިމަ މަޖިލީހުގައި 

ނޑުމެން ިމއަދު މި ކަންބޮ ޑުވަނީ މިކަމާ. އެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން އަތްތިލަބަޑިތަޅުްއަވއި ހެއްދެވިކަން. އަުޅގަ
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 510އަށް ވުރެ ގިނަ ަބޔަކު ތާއީުދކުރާ ބަަޔކަށް، ައދި އެފަދަ ޕާޓީއެްއގެ ަބޔަކަށް  22ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ %

ނަޑެއޅިގެން މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި ހުންނަވައި ސީދާ ިއޢުތިރާފުވެވަަޑއިގެްނ، ދައުލަތް   އަޅައިނުަލއްވާެނކަން ކަ

ރިހާ ރައްޔިތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ހުންނެވި މިނިސްޓަރު އެފަދަ ވާހަަކދައްކަަވއި ަވޑަިއގަތް ތަން ނިސްބަތްވާ އަދި ހު

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ މި ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ގެނައި ސަރުކާެރއް ކަމަށް ާވތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ފެނުނީމަ. އަޅުގަ

ފާހިޝް ޢަމަލު އެތައް އަންހެނުންނާ އެކީަގއި ކުުޅއްވާަފއި ، ކޯޓުަގއި އިންނަވާ ޢަލީ ޙަމީުދ ބަރަހަނާ ވީިޑއޯކުުޅްއވައި 

 515ހުރި، މުޅި ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިފައިާވއިރު މި ތަނަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީމާ ރައްޔިތުން 

އި އެ ވާހަކަ މިތާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް ނުވެ، ިމތާ ތިއްބެވި ގިނަ އެ ޕާޓީ ައށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ރަތް ޖައްސަވަ 

ނޑުމެން ޤަރާރެްއ  ނޑު ކަންބޮުޑވޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެވސް އަުޅގަ ދައްކާލަން ފުރުޞަތުނުދެއްވާީތ! އަުޅގަ

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފަިއ ވީއިރު މިއަދާަހއަށް ވެސް ަމއްސަލަތައް އަންނަ ތަރުތީބުން އެކަން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ 

ނޑުެމން ކަންބޮޑުވޭ ފަލަސްޠީނާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޖިލީހަށް އަށް އަންނަން ޖެހޭއިރު އެކަްނ ނުނެގެިވވާތީވެ. އަުޅގަ

 520ޤަރާރު ހުށަހެޅީމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވެ، އަނިާޔވެރިކަމަށް ާއއެކޭ ވިދާުޅވެ، މި މަޖިލީހުގައި ލިބިފަިއާވ 

ްއަވއި އެަކންކަން ެއގޮތަށް ގެންދަަވއި، އަނިާޔވެރިކަމަކީ ސަގާފަތަކަްށ މެޖޯރިޓީން އެ ބޭފުޅުން އެ ަމއްސަލަތަްއ ބޭރުކުރަ

ހައްދަވައި ކުރިންވެސް އީވާްނ ނަސީމާއި އެފަދަ މީހުން މަރުވެދިޔަ ގޮތަށް މި ރާއްެޖ އެ ހާލަތަށް ގެންދިއުމަށް 

ައޅުަގނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ހުރިާހ ޢާއްމުކޮށް ރަށުތެރޭގައި އެކަްނ ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެއްަވއިެގން ކުރިއަށް ގެންަދވާތީ. 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބައްަލވައި ސަުރކާރަކަށް މި ސަރުކާރު ވިސްާނވަަޑއިގެން، އަިދ ބާރުތައް މިހާރު އެއްވެފަިއ 

 525އޮްއވާ ވެސް ޒިންމާދާރުކަާމއެީކގަިއ ސަރުކާުރ ހިންގަަވިއ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ިހނގަމުންދާ އަމަންއަމާންކަން 

ޓަކައި ކުެރވެްނ އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް ސަރުކާރުން ވެސް ކުަރއްވަން. މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  ނައްތާލުމަށް

 ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްަކތެއް ިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ުކރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 :އިން ވާހަކަދެްއެކވުންލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަގިނވިލި

 530އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފަހަކަްށއައިސް ހިނގަުމންދާ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން 

ނޑު މި  މާރާމާރީ އިތުރުވެ، ދިވެހިރާްއޖެ އަށް ވަނީ މިކަމުގެ ނާމާންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފަ. އާދެ! އަޅުގަ

ހެޅުއްވި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މި ވަގުތަކީ ފުރުޞަތުގައި މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފަިއާވ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ވަގުެތއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ފާހަގަކޮށްލަން 

ތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން ކިތަންމެވަރަކަށް، އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަ

 535ނުކުރެވި، މިގޮތަށް ިސޔާސީ ބަހުސެއްގެ ތެރޭަގއި މިކަން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ކަހަލަ ކަމެއްެގ 

ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓީވީތަކަށް މި ބަހުސް ދޫކޮށްލުމަކީ މިފަދަ ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު 
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ނޑު ފާހަަގުކރަން. މިއީ ދިވެހިންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރުލިބިގެ ންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ގޮންޖެހުމެއް. ދިވެހިންގެ ތެރޭން އެތަކެއް ފަރުދުންތަކެއް މި މާރާމާރީތަކުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، 

ތެރިކަމާއި ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުެރވި، ދިވެހި ޢާއިލާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ރައްކާ

 540އަމާން ެވއްޓެްއ ޤާއިމުކުެރްއވުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުުރމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ފުރިހަމަ ޒިންމާެއއް. 

ޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް، މިކަްނ މި މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ުކއްލި މައްސަލަތަުކގަިއ އަދި ިމ މަ

ޒިންމާތަކުަގއި ސިާޔސީ ފިުކރު ބައްޓަންކޮށްގެން ސިޔާީސ ބަހުސެއްގެ ގޮތުަގއި ާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ހަމައެާއއެީކގައި މިފަދަ ކުށްތައް ުހްއޓުވުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުްނ  ދެއްކުމަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ފުރިހަމަ މަސައް ނޑު ވެްސ ޮގވައިލަން. އަުޅގަ ކަތްތަކެްއ ކުރުމަށް އަުޅގަ

 545މަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެހޭނީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތުަގއި. މި މަސައްކަތަކީ ީވހާވެސް އަވަހަކަްށ، ވީހާވެްސ 

ން ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުތަްއ އަވަހަކަށް މި މަސައްކަުތގަިއ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިެވހި ފުލުހު

އަމާންކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަން. އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ފަހަކަށްއައިސް މި ަމއްސަަލތައް ގިަނވަމުން، އިތުރުވަުމން، ކުށްތަުކގެ ިރކޯޑު ައދަދަކަށް ދިވެހި ުޒވާނުން

ަވނަ އަހަރުގަ އުފެދިގެްނއަިއ  2112ކުށްކުރަމުންދާ މަރުޙަލާއެއްަގިއ ދިވެހި އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުވެގެންދިަޔއީ 

ނުޑ މި   550ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީަގއި ތިއްބެވި ވެރިން ކުށްކުރުމަްށ ދެއްވި ޮބޑު ހިތްވަރެްއގެ ސަބަބުންކަން އަުޅގަ

އެކަްނކަމުގެ ސަަބބުން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައި މިއޮތް ނާޒުކު  ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ،

ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޓަކަިއ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެކަީށގެންވާ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާކަން ެވސް 

ނޑު ގޮވާލަްނ، އެހެންވީމާ، މިއަދު ދިވެހި ފުލުހު ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ންނަށް އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި އުފެދިގެން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ގޭންގު ކުށްތައް ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ހުއްުޓވުމަށް ޓަކަިއ 

 555އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް އަަޅއި، މި ދިވެހި މާލޭ ސިޓީ ނުވަތަ އައްޑޫ ސިޓީ ފަދަ ތަންތަން އަދި 

ރިހާ ރަށެއް ވެސް އަމާން ވެްއޓެއް ޤާއިުމކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ރަްއޔިުތންނަށް މިކަމުގެ އަމާން އިުތބާރު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން. ުޝކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 560  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

ނޑުމެން ހޯމް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް . الم عليكمالس  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މިއަުދ ހެނދުނު އަޅުގަ

ިމ  ވަަޑއިގެްނ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން މޮޅެތި ވާހަކަފުޅުދައްަކވާފައި އެ ނިކުމެަވޑަިއގަތީ. އެހެންނަމަވެސް

ރާއްޖޭަގއި އަިދ ޚާއްަޞ ޮގތެއްަގއި މާލޭަގއި މީހުން ަމރަމުންދާދިއުމަށް އެްއވެސް ޙައްލެއް ލިބިަފއެއް ުނވޭ. 
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ވަޅިހަރަމުންދާދިއުމަށް އެްއެވސް ޙައްލެްއ ލިބިފައެްއ ނުޭވ. މި ރާއްޖޭަގއި މަސްުތވާަތކެތި ހުއްުޓވުމަށް ެއއްެވސް 

 565ފުޅުދައްަކވާަފއި، މަްއސަލަ ދައްކަވާަފއި ަވޑަިއގަްނނަވަން ގަސްތުކުަރްއވަނީ. މި ޙައްލެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މޮެޅތި ވާހަކަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ، މާލޭގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވަނީ މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގައި، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ިމ މާރާމާރީ ހިންގައި، މީހުން މަރަމުންދާދިއުން އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައި  ވާީތވެ. އެހެންެވ، ައޅުގަ

ނޑު ޕާޓީ އަށް މިފަދަ މައްސަލަތަުކގަިއ އަބަދުވެްސ ކަންބޮުޑވުްނ  ކުއްލި މަްއސަލަ ހުށަހެޅީ. އަޅުަގނޑު އަުޅގަ

ނުޑގެ ޕާޓީ އަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންަނވަން  ފާޅުކުރަްއވާތީެވ، ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާތީެވ އަޅުގަ

ނޑު އަބަދުެވސް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް، ތަްޙޤީޤުކުރާ ފަރާތާ ނޫނިއްޔާ ފުލުހާއި ސަސްޕެކްޓާ ެއކަްއޗަކަްށ   570ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ވީމާ ކިހިނެއްތޯއޭ މަްއސަލަަތއް ބެލޭނީ. މި ރާއްޖޭގައި ޯހމް މިނިސްޓަރަކަށް މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ރައިޓްކުރި 

ނޑު ބޭނުންކޮށް، ދިފާޢީ ބާރުތަކުގެ ތެެރއަށް، ވުޒާރާތަުކގެ ތެރެއަްށ  51 ބައެްއގެ ތެރެއަށް ނިކުެމވަަޑިއގެން ހަރުގަ

ވަނުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެކަމަށް އިރުޝާދުދެއްވި ބޭފުޅެއް. ކިހިނެއްތޯ މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރާނީ؟ މި 

ސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބާތިލުކުާރ  ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި އޮތް ވެރިކަމުގެ ަވއްތަރަކީ ަޞއްަޙ އިންތިޚާބުތަކެއް

 575ޒާތުގެ ވެރިކަެމއް. އެންމެ ފުުލހަކު ނުކުމެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންގެ އެންމެ ބޮޑު އިންތިޚާބު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހުއްުޓވާ 

 ބައެއް. ކިހިނެއްތޯ ކަންކަްނ ޙައްލުކުރާނީ؟ މި ާރއްޖޭެގ ނައިބު ަރއީސަކަށް ހުންަނވާ ބޭފުޅާ އަީކ ރަްއޔިތުން

ވޯޓުލަިއގެން ވެިރކަމެއް ގެަނއިކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ވެިރަކން ހަވާލުނުކުރައްވާނަމޭ ވިާދޅުވާ ބޭފުޅެއް. ކިހިެނއްތޯ 

ކަންކަން ޙައްލުކުރާނީ؟ މި ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ބަްސފުޅުން ނަމަ، ރައްޔިތުންެގ 

ފުޅުން ނަމަ، މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮތް ބޭފުޅެއް. މި ރާއްޖޭަގިއ ކުރިމަތީގައި ވިދާުޅވެފައި ހުރި ބަސް

 580ފައިސާ، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތ ހުންނަ ތަނުގައި ހުންނާނީ ވަޅުަގނެޑއް ކަމަށް ސިފަުކރެއްވި ބޭފުެޅއް. ކިހިނެއްތޯ 

ނުޑ މި ދަން ނަވަނީ މި ާރއްޖޭަގއި މި ހިނާގ ެއއްެވްސ ކަންކަން ޙައްުލކުރާނީ؟ އެހެްނވެ، ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސ އަުޅގަ

ކަމެއް، މި ބަޣާވާތުގެ ސަރުާކރު އޮތްހާހިނދަކު އެއްވެސް ަކމެއް ޙައްލެއް ނުވާނެ. ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ އަދި 

ަތކަކާ ހަމައެއާެއކު ދިފާޢީ ަވޒީރު ެފނިގެންދިޔައީ އާރތަރ ބްރަާދސް ކިޔާ ދުިނޔެ އަށް މަޝްޫހރު ބޮޑު ގޭްނގު ލީޑަރުން

ނޑުަޖއްަސވަިއގެން ހުންނަވަނިކޮށް. ިކހިނެއްތޯ ކަންކަން ަޙއްލުކުާރނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟  ނޑާިއކޮ އެުކގައި ކޮ

ނޑު ވަރަށް ކަންޮބޑުވޭ މި ރާއްޖޭަގއި ޞުލްޙަމަޞްލަޙަތު  ނޑު މި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަން. އަުޅގަ  585އެހެންވެ، އަުޅގަ

ށް ވަޅިހަަރިއ މީހުން މަރަމުންދާތީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. މި ގެއްލިދާީތވެ. މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ަގޔަ

ނޑު ޮގވާލަމުން ވާހަަކ  ކަންކަން ބެއްލެވުމަށް ސަުރކާރުން ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 590  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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މުކުޑަ ޮގތަކަށް ފުރާނަ ދުއްވާލާފަިއާވ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިދިޔަ އީދު ބަންދުތެރޭގައި ވަރަށް ރަހުޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

ލެއްވުން ޅަށް ސުވަުރޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްއަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޝިޔާމް އަދި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މާޒިންގެ ފުރާނަފު

ގެ ޙަޟްރަތުަގއި ދުޢާ هللاސް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި އަށް ވެ ލާރަން. އަދި މި ދެ ފަރާތުގެ ޢާއިކުއެދި ދުޢާ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއް ވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން. އާދެ! މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

ނޑު ނުޑމެން ވަދެކޭ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރދަންނަވަން. އަޅުގަ  595ރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ޮގތުގައި މިއީ މިއަދު އަުޅގަ

އާއި މަުރގެ މައްސަލަތަްއ  ކުެރވިގެން ެމނުވީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މާރާމާރީ އަށް ތަންފީޛު ެއއް. ޤާނޫނު ފުރިހަމަ މައްސަލަ

އް ކަމެ ވިގެން ވެްސ މިުކރެގަިއ ހަމައެކަނި ޤާނޫނު ތަންފީޛުގޮތު  ޙައްލެއް ުނކުރެވޭނެ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނުޑ ދެކެން. ހަމަނުކުރެވޭނެ. ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރުމަކީ އެންމެ މުހިއް އިތުރުްނ ޭއގެ މު ެއއް ވަސީލަތް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ދާތީ. މިފަދަ ކަންކަން ރާއްޖޭަގއި ގިނަެވގެންަދނީ ގޭންގު ހަރަކާތްތައް އިތުުރވެގެންއާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް  މާރާމާރީ

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ މަށް ޓަކައި އެކަީށގެްނވާ ޤާނޫނު އެބަހުއްޓުވު  600 ،ހުރި. އަދި އިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރާ ހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުޤާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެ  ކުރަން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

ކަން ޙައްލުކުރުމަށް ދެްއވުމަށް. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. އަދި އެ ކަންވައިޅުަގނޑުމެންަނށް ހުށަހަޅުއްކަންތައްތައް އަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާރުމަށް. މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުމަސައްކަތް ޓަރ ުތގައި ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުގޮ ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

އެފަޓެއް ލަިއގެން. ޤައުމުެގ މި ދާއިރާތައް ވަރަށް ކޯޑިނޭެޓޑް  ޖުޑިޝަރީއާ އަިދ ޕެނިޓެންޝަރީއާ ޖެނެރަލާއި

ނޑު ދަންނަވަން. މިަކން ޙައްލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް  މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްގެން މަސައްކަތްކޮްށގެން މެނުވީ  605ވެސް އަުޅގަ

ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ސިޔާީސ  މާރާމާރީގެ ކަންތަްއތައް ހިންގާހަމައެއާެއކު، ގޭްނގު ހަރަކާތްތަކާއި 

ނޑު މަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ ިއލްތިމާސްުނދިނުވެިރން އެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދި ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކުން އަ ކުރަން. އަުޅގަ

އަލިކަުމގައި އެްއވެްސ  ގެގޮތުަގއި މިހާ ޤާނޫނަށް ގޮންޖަހާފައި މަގުމައްޗަްށ ނިކުމެ މީހުންގެ ފުރާނަ ދުވާލު ޤަބޫލުކުރާ

ދާތީ. ެރއްގެ ހިތްވަރުތަކެއް ލިިބގެންއެ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަ ނެތި މި ހިންގާ ފަރާތްތައް މި ހިންގަނީ ޖެހިލުމެއް

 610ގޮތުަގއި ޤާނޫުނ  ޓަކައި މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެ ހިތްވަރުތަްއ ލިބިނުދިނުމަށް، އެހެންވީމާ

އެކު ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ  އްކަތްކުރަްނޖެހޭ.އެންސުްނ ދުރުވެ މަސަތައް ސިޔާސީ އިންފުލުރާ ދާއިރާތަންފީޛުކު

ޖެހޭ. ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަެމއް ނެތި ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް  މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަުތ އެ މީހުންނަށް ލިބެން އެބަ

ޭޖގަިއ މި ކަންކަން ނުހުއްުޓވޭެނ ގޮުތގައި މަަސއްކަްތކޮށްގެން މެނުީވ މި ރާއް ގެޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީަގއި ހަމަހަމަ މީހެއް

ނޑުމެްނ އަ ކަމަށް ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާީތ، މި ފުރުޞަތުގައި މި ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 615ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ގޮވާލަން މަސައްކަތްކުރުމަށް. އެުކގަިއ  ތަންފީޛުކުރާ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށްޤާނޫނު 

ަމސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުން އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޙަަގިއ އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްމަސައްކަތްކޮްށ، މި ޤައުމު
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ޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ހާމަކޮށްލައި، ފުރު ކަމުަގއި ދެކޭ ވާހަކަ މިޖިބުހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޮތް އެންމެ އިސް ވާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. އަދި

 

 620 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  އިވާ މައްސަލައިގަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ހުށަހެޅިފައި މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކަކު އަނެަކކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ،ބޭނުންވަނީ އްލުކުރަން ރު މި މައްސަލަ ޙަިދއްނުކޮށް މިހާވެސް އިނގިލި އަުޅގަ

 ކުރަން އެބަ ތެރި މެންބަރަކު ެވސް މަސައްކަތް މި މަޖިލީހުގެ ކޮްނމެ ޢިއްޒަތް ،ނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ެވސްއަޅުގަ 

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި މީހުން މަރައިގެން ިމ  ޖެހޭ. މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް އަުޅގަ

 625ނެތް. އަޅުަގނުޑ  އްސް އަޅުަގނޑު ހަނދާނެވެ ވުނީ ކިަތއް ފަަހރު ކަމެއްކުރެލައާ ބެހޭ ގޮތުން މިތާ ބަހުސްމައްސަ

ވަަނ  17 ،ހުރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ޤަރާެރއް ހުަށހެޅިން އަޅުަގނޑުމެން ޗުއްީޓ އަށް ނުޮގސް ހަނދާން އެބަ

ނުޑ ނިންމާލަ އަތުެގ ޤާނޫނު ނިންމާފައިބެހޭ ބިލާއި ޖިާނއީ އިޖުރާ  މަޖިލީސް ޗުއްޓީ އަށް ުނޮގސް ހެއްކާ  ން. އަުޅގަ

ނޑާ ދިމާލަށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހަނދާން އެބަ ފާޑުފާޑުގެ އެްއޗެހި  އިއެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އޭރުގަ  ،ހުރި އަޅުގަ

ސް ެއ އިމު ވެ މަޖިލީސް ފެށުނިއިރު ވެސް ހަމަގަ ގޮސް މި. އެަކމަކު އެ މަޖިލީސް ނިމިގެންޖެހުމުގެ ގޮތުން ގޮވިހަޖޫ

 630ވެސް  ކުރުމަށް ެއއީމައްަސލަ ޙައްލުއުޅެީނ މި  ައއިސްަފެއއް ނެތް. ައޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި ތައް ވުޖޫދަށްބިލު

ނުޑގައި  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ އެއް މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ޮކނުޑގަިއ އެޅިފަިއ އޮތް ޒިންމާ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮ ގޮތުަގއި.  އަުޅގަ

 ،ލަބިއްޔަެތއް އޮްތ މަޖިލީހަކަށް ވެފައި ވާތީއަޣްރަށް ބޮޑަށް މި ސަރުކާރަށް ވަ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމް ނޫންނަމަ 

ނޫނީ މި  ވާނެ ކަމަށްމައްސަލަ ޙައްލުކުރެވެން ކޮްށގެން ެވސް މިއި މަސަްއކަތްއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެީކގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. މި މައްސަލަމައްސަލަތައް ނިންމައި އި މި މެއް ކަމާއަކީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަ ލެވެްނާވނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 635ނގޭ. ދެންމެ ބައެއް ިޢއްޒަތްެތރި ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ އްލުކުެރވެީނ ކިހިނެއްކަންމައްސަލަތައް ޙަ 

މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން މި ކަންތައް ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި ތެުދވެރިކަާމިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި 

ވާނަމަ މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން ކުރީގެ މަޖިލީހުގަިއ  ކުަރން ތިބި ކަމަށްމަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ތަެނއް  ދައްކާަފއި މިއަދު އެ ޤާނޫނު ވީނެއް ފާސްކުުރމަށް މޮޅެތި ވާހަކަސަންސެޓް ޤާނޫ

ވެސް ނިންމާލެވިދާެނ  ރޭ ވާންާވއިރަށް މި ،ނޭނގެ. ެއއީ އެންމެ ދުވަަހުކން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ގެނެސް

 640ސިާޔީސ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ  ތިިބ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ފަދަ ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި

މި ކަންކަން ވެސް . ޅުަގނޑުމެން އަުޑއަާހ ވާހަކައަކީ ެވސް އަ އެީކގައި މި ގޭންގުަތކާ ގުުޅން އޮންނަ ވާހަކަ

މަރާ ަގނޑުމެްނނަށް ޤައުމުގަިއ މީހުންއްެލއް ނުކުެރވޭނެ. ައޅުޅުަގނޑުެމންނަކަށް މި ކަންކަން ޙަހުއްޓިގެން ނޫނީ އަ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެ މީހުންނަ ކަން ކަން  ެއގޮތަށް އެން މިއަދު މިތިބީ ޤަބޫލުކޮްށގެން. ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެށް މަރުގެ އަދަބު ކަ
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އަދު ވާންޖެހޭ ކަމެއް. ގޮތުގަިއ މި ުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާދިޔުަމކީ ވެސް އަވީހާވެސް ައވަހަކަށް ތަންފީުޛވެގެން

 645އަކީ އިތުރަށް  އަކީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ދެެކވޭ ވާަހކަެއއް. ޖުޑިޝަރީ މަްއސަލަތައް ހުރި ވާހަކަ ޖުޑިޝަރީގައި

ހުރި މައްސަލަތައް ގައި ތަނު އެ  ،ލިބިފައިވާ ތަނަކަށްވެއަކީ ރައްޔިތުްނގެ ިއތުބާރު އަދި ޖުޑިޝަރީ ،ހަރުދަނާ ތަނަކަށްވެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއަވަްސެވގެން ތަކަށް އަވަސް ަޙއްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ގޮތުަގއި މި މައްސަލަ ދިޔުމަކީ ެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ްސކޫލްތަުކގެ މުދައްރިސުން އަދި ހަމަ މީގެ ނޑުމެްނގެ ބެލެނިވެރިންނާިއ އަުޅގަ ވެސް ިމ އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަބޮޑު ޒިންާމެއއް، އަދި  ކަމުގައި ވަރަށް  ވަރަށް ބޮޑުކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ރުދީ ގޮތުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއީ ވަިކ މީހެއްގެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން އެބަ ނޑުަގއި، ފުލުހުްނެގ  ޖެހޭ. އަޅުގަ ނުޑަގއި، ސަރުާކރުގެ ކޮ  650ކޮ

ނުޑގަިއ،  ނޑުަގއި އެޅިަފއި އޮތް ޒިންމާެއއް ގެޖުޑިޝަރީ ކޮ ކަމަށް ވާނަމަ، ހަމަގައިމު  ގޮތަށް ދެިކގެން ދޫކޮށްލަިއފި ކޮ

ނުޑގެ ކުިރމަތީގައި މީހަކަމަކަށް ޙަ މި ވެސް ކު މަރައިފި ތަން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އްލެއް ނާންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު އި ހަމަގަ ތަކު ވެސް މިއަދު ދޭނަން. އެގޮތަށް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ގޮސް ހެކިަބސްއިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެ އެ ހިތްވަރު ގެންނަން އެބަ ގޭންގު ީލޑަރުން ބޭނުންވާ  ކޮށްގެން ންގެ ަޤއުަމކީ ގޭްނގުތަކުން ލީޑު ޖެހޭ. އަޅުގަ

 655އަދި މިއަދު މި މުޅި  .ކޮށްދިނުމަށްކުދީން ވެސް ސަލާމަތް ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ. އެއީ އެހިންގާ ޤައުމެއް ގޮތަްށ ށް ގޮތަ

ނުޑގެ އާދޭހަކީ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަ ތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް އަުޅަގނޑު އެެދނީ. އަުޅގަ

ނުޑގައި އެޅިަފއިާވ ޒިންމާ  ނޑުމެން އަދާކުރަމާ ހިނގާށޭ. އޭރުން ވީާހެވސް ައވަހަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގިލި އަިދ  .ދިމާލަށް ވެސް ފުލުހުންނާ، އާ ދިމާލަށް ވެސް ިދއްކުެރވޭނީ ޖުޑީަޝރީއަބަދުވެސް އަުޅގަ

ިވޔަްސ  ކޮްނމެ ގެެއއްގެ ދޮރުމަތީަގއި ފުުލހަކު ބަހައްޓަިއގެން ،އެހެން ފަރާތްތަކާ ދިމާލަށް ވެސް. ކޮންމެ މަގެްއަގއި

ނޑުެމން ރައްޔިތުންގެްނގެ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަމަށް އަޅުަގނޑުމެކެމެރާ ހަރުކޮށްގެން ވިޔަސް   660މަޖިލީހުން  އަޅުގަ

 ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބުމަކީ އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެ ނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަ ދަނީ އިޖުތިާމޢީ ފޭރާން ހަލާކުވެގެން ންގެޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުވެގެން މި ނޑުމެންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ދަ ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމަކުން ނޫނޭ. ައޅުގަ  665ނީ ައުޅގަ

ޙައްޤުތަކެއް ހޯދަން އަުޑުއފުލުމަކުން ނޫނޭ. އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމަކީ އެއްދުވަހަކުްނ ހަލާކުވާ ެއއްެޗއް ނޫން. 

 އޮތް ހާލަތަށް އައިއްސަ ގޮސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމ މިތައް ކަްނތައްތަކެއް ހިނަގއިގެން ޒަމާންތަކަކަށްފަހު އެ

ގެ އަކީ ޑްރަގު  އޮތީ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައްސަލަ މި

ނޑުެމންގެ ޒު  ނުޑމެންނަށް މިހާރު މި ދިމާވާ ނުން ސަލާމަތްވާވަބާ. މިކަމުން އަުޅގަ ކުރެވިގެން ނޫނިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ކަ  670ސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ދޭތެރެއިން ވެންތައްތައް ޙައްުލކުރެވެން ނެތްކަން މީ އަޅުގަ
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ގޮސް އް ފުލުހުން ކުރަމުންރަކީ ވަރަށް ބަިއަވރު ހަމަ ޑްރަގު ބަސްޓުތަކެ ދިޔަ މަންޒައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ނޑުމެންނަށް އަޑު މި  .އިވުނީ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ބާރުތައް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނެންގެވި ވާހަކަ ކުއްލިައކަށް އަުޅގަ

ިމއީ އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވެސް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަެމއް.  ޯތ، މީގެ ސިއްރަކީ ކޮަބއިތޯ،މީގެ އަސްލަކީ ކޮބައި

އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ؟ ކިހިނެއްތޯ ެވެގން މިތީތޯ؟ ނެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ިއތުބާރުކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ކުއްލިއަ 

ނޑުމެން ރަ ،މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ކުރިަމތީގަިއ ހުންނައިރު  675އުފެދޭ ވާހަކަ އްޔިތުްނގެ ހިތުަގިއ ހަމަ ޝައްކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. އަ   ފުދޭން ދޫކޮށްލަްނ ނުވަތަ އެަކކަށް މާ އެަކކު ،ލިބޭލޫމާތު އެބަ ޅުގަ

ވާހަކަ. މީ  ތެރެއިން އެަތއް ބަަޔކު އެ ކަމެްއގެ ތެރޭަގއި ގޮްސ ދޫކޮށްލެިވގެންދާ ޖަލުގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްނެގީވމާ 

ނޑަށް ޤަބޫ ވާހަކައާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ވެސް ކިހާވަރެްއގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ބަަލން މި ލުުކރެވޭ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުން އަުޅގަ

ވެްސ ގައި ފާސްކޮށްގެން މިހާ ހަމަށް އައިރު ނޑުމެން ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯލްގެ ބިލުހޭ. އަޅުގަޖެ ޤީޤުތަކެއް ހިންގަން އެބަތަޙް

 680 އީ މި ؟ދަނީ ކީްއެވގެންތޯ ނެހެދި ލަސްވަމުން މި  ،އޭެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަކާ އެްއޗެހި ނެހެދި މިހިރީ

ަގނޑުމެން ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ވަރަށް ގިނަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެިވ ހުރީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅު

ނޑު ެވސް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިމާ މި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ވަނީ. އަޅުގަ

ނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  ޖެހެނީ ބައެްއގެ ހިތްވަަރކާ ނުލައި ޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަންވިދާޅުވި ފަދައިން އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމެއް  މި މީހުން ަކތިލައި، މީހުން ގަޔަށް ވަިޅހަރައި،، ކުޑަުކޑަ ކުދީންތަކަކަށް ަމުގމައްޗަށް ނިކުމެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޑ. އަކުރާކަށްނުކުރޭނޭ  685ޢާއްމު  . އެަތއްޢަލީ މަރާލެވިެގންގޮއްސިޢަފްރާޝީމް  .ރުޅގަ

އަދަބު ދޭންޖެހޭ މަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަޙްޤީޤުތައް ފުރިހަމަކުރެވި، މިއިން އެްއވެސް ކަޔިތުންނެއް މަރާލެިވގެްނގޮްއސި. ރައް

ޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. މީގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނދާ ތަން. މީގެ ސިއްރަކީ ކޮބަިއތޯ، ނުދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް ދެވިގެން

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ނުގޮްސގެން މިތިބީމަތޯ މި ކަްނކަން ކުރިޔަށް ފަަހތުގައި ކޮންބަޔަކުކީްއވެގެންތޯ؟  އުޅެނީ. އަުޅގަ

އެަތއް ެގއްލުންތަެކއް  ހިނގައި،ވެސް ހަމަ ސިލްސިލާ މާރާމާރީތައް ނަށް މި ދައްަކނީ އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެން

 690ފެންނަނީ.  ހަރުގެ ކުދިން ނިޔާވަމުންދާ ތަން މިއަ 12ށް ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި ލިބެމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. ކުޑަކުދީންނަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު ނޑުމެންނަށް މިެގ މުސްތަޤުބަލް ވަޅުލެވިގެންާދ މިއީ އަުޅގަ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި  ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެން  އިމައްސަލަިއގަ . ިސޔާީސ ސްކޮށް މަަސއްކަތްަތކެްއ އެބަ ކުރަންޖެހޭހުރިހާ އެންމެން ތަންކޮޅެއް ސީރިޔައަުޅގަ

، ތު ހިފެހެއްޓޭތޯމި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަ ،ނުދީގަިއގެން މި ކަންކަމަްށ ހިތްވަރުފަރާތްތަކުން ވެސް ޒިންމާތަެކއް ނަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ޖެހޭ. މި އަމާންކަން ހިފެހެއްޓޭތޯ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަން އެބައަމަން

 695ޤީޤުތަކެއް ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތައް ގެނެސްގެން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްާޔ ހޭ ތަޙްސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަްނޖެވެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ހިނގި  މި އައިސް އަދި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މާލޭަގއިއާދެ! މި ފަހަކަށްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަްށ އަ ަކންތަކަކީ އެކަން ރަށްރަށުަގއި ހިނގި މިފަދަ ހާދިސާ ބައެއް  ،މާރާމާރީއާ އަދި ރަށްރަށުަގއި  700ުޅގަ

އަދި ދުނިޔެ ދޫކުރި ފަރާތްތަކަށް  ޔާލިބުނު ފަރާތްތަކަށާތަކުގައި އަނި ކުށްވެރިކުރާ ކަންަތއްތައް. ައދި މި ހާދިސާ

ތް ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރާ ސުވަުރޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަهللا ދުނިޔެ ދޫކުރި ފަރާތްތަކަށް މާތް އަދި ،ހެޔޮއެދުން އެދޭ ވާހަކަ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ވާހަކަހާލު  އަމަންއަމާންކަްނ ، މާރާމާރީ ގިނަވެ، ހުރިހާ ކަމެއްގެ އަސްލު މި ،އަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ހުރިހާ ކަމެއް ގޮ ޖެހެނީ ސަބަބެއް އޮެވގެންނޭ. މި ދާން މިގެއްލި  ސް ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ހުއްޓެނީ އަޅުގަ

 705 .ޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް ޮއެވގެންދަންނަވަން ޤައުމުަގއި އިންސާފު ގެއްލިަފއިވާ ދިމާލަށް. އާދެ! އިންާޞފު ގެއްލިފަޭއ މި

ގިނަ  ރެތަުކގައި ުދއިސައްތަ އަށް ވުއަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓު

ހުރި  އެބަ ނުހިނގާ ަވކި ދިާމލަކަށް ،ކުރެވިަފއި ނޫނިްއޔާ ަވކި ގޮތަކަށް ފައިލް ، ހުރި ބެހެއްިޓފައި މައްސަލަ އެބަ 

ހޭ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް ދައުލަތުން މި ފޯރުކޮށްދޭންޖެކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެިވގެން. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ  ދައުލަތުން

ހުއްޓޭ. ކާކުތޯ  ޖެހިފައި އެބަަމއްސަލަތައް ޯކޓުތަުކގައި ފުނި  ބޮޑެތި ،ގިނަ އްަތ އަށް ވުރެދެވިގެން ދުއިސަ ނުފޯރުކޮށް

 710ަމގުމަތީގަިއ ކޮށްފައި މިހާރުެވސް ކުށްގިނަ ކުްށވެރިން  އެްއޗަކީ ދުިއސައްތަ އަށް ވުރެ ނގޭ ނަގާނީ؟ މިއިން އެޒިންމާ

އެބަ އެނގޭ ޭއގަިއ ވެސް އްލުން ލިބޭ ފަރާތަށް ޮގތަކީ ގެ ވާ ގީމަ މިއެއް ހިނއެހެްނވީމާ، މާރާމާރީއެބަ އުޅޭ. 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ވެްސ  ލިބުނު މީހާ އަށްނުލިބޭނެކަން. އަދި އެ ެގއްލުން ކަން. އިްނޞާފުއިންޞާފެއް ނެތް

އެނގޭ ހާލު ާކކުތޯ ދަބު ވެސް ނުދެވޭެނކަން. މިކަން ޑަމިނުން އެ ކުްށކުރާ މީހާ ައށް އަކަން. އެންމެ ކު ހޯދައިނުދެވޭނެ

ރެވިގެން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކު ބިރުގަންނަނީ؟ ކާކުތޯ އަޅާަލނީ؟ ކާކުތޯ ބަލައިލަނީ؟ މި ދަންނަވަނީ

 715ތަުކަގިއ ފުނިޖެހިފައި ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން މިއަދު ދުއިސައްތަ އަށް ވުރެ ގިނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކޯޓު

ވެސް ަވޑަިއގަންނަަވއިފި.  ތަނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ރު ވެސް މިމިނިސްޓަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ

ުނވަތަ އެބޭފުޅާ މިތާ ޤައުުމެގ  ފުޅާގެ އަމިއްލަ ޒިންމާ ނަންަގވައިބޭފުޅާ ވެސް އެބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު އެ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެރަވެވަޑަިއގެްނ އެކަމުގެ ޒިންމާދެލަތާ މެދު ހާ ނު. އެހެންވީމާ، މިކަން ނުނަންގަވާ ަތނެއް އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިކަން ގޯސްވެަފއިވާ ކަމަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ނުަވތަ އިޞްލާހު

ނޑުމެންނަކަށް ކަމެއް ރަނަގޅެއް ނުކުރެވޭނެ. ދަންނަވަންތޯ  720 މި . ޤަބޫލުކުރުން. އެކަން ޤަބޫލުޮކށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު މި. ހުރި އިނގޭތޯ އެކި ނަން ނަމުގައި ހަދާފައި ހުރި އޮފީސްތައް އެބަބަ ހުރި އޮފީސްތައް. ޤައުމުަގއި އެ  އަުޅގަ

ހުރި. މުއައްސަސާަތއް ހަދާފައި  ތައް އެބަންއިންސްޓިޓިއުޝަ ހުރި އޮފީސްތައް ހަދާފަ. ދަންނަވަނީ ނަން ހުސްކޮށް އެބަ

ދަންނަވަން މިއުޅެނީ މިއީ ހަމައެކަނި  އުޅެނީ؟ ހުރި. ކީްއވެގެންޯތ ކަންތައް ނުކުރެިވގެްނ މި އެބަ

ނޑުމެން މި ކިޔާ  އިންސްޓިޓިއުޝަންަތކެއް ހެުދމަކުން ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އަޅުގަ
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 725 ޕޮލިޓިކަލް ވިލް އެބަ ބޭނުންވޭ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ، މި 

ނުޑ ފުރަތަމަ ޤަބޫލުކުރާނީ މި ދެންނެވި  ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެަބ ޖެހޭ. ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އަުޅގަ

މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހިނގަން ފެށުން. އެއީ އިންސާފަްށ ޓަކައި ފުރަތަމަ ދައުލަތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކަމަށް  211

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.ހަދައި އެ ކަމަށް އިްސކަމެއް ދޭނެ ކަމަ  ށް އަޅުގަ

 

 730 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آله  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص  . العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  އާދެ! އެްނމެ ފުރަތަމަ .وصحبه أجمعين ނުޑ އަަވސްެވގަންނާނީ އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ތުލުސްދޫގައި ހިނަގއިދިޔަ ިހތާމަވެރި ހާދިސާގައި ތުލުސްޫދގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ިނޔާވި މީހާ، 

އަދި ޭއގެއިތުރުން ރަށަށް  ކ.ތުލުސްދޫ / ދުށްފަޅު ޢަލީ ޝިހާމަށް ތަޢުޒިޔާ، ޢާއިާލއަށް ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން.

 735ޙަޟްރަތުގައި ދުާޢ هللا ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ރަުށގެ ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން ެއދި 

ދަންނަވަން. އަދި މީގެއިތުރުން އޭގެ ފަހުން ވަޅީގެ ހަމަލާއެްއގައި ނިާޔވި މާޒިންގެ އަދި މާޒިންގެ ޢާއިލާ އަށް ތަޢުޒިާޔ 

ދެ މަރުޙޫމަްށ ވެސް ސުވަުރޭގގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތްދެއްވުން އެދި ދުޢާުކރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވުން. އެ

މިއަދު ބަހުސްތަކުގެ އަޑުަތއް އިިވއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނ ވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިފި. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ 

ނޑުމެން މިފަދަ މައްސަލައާ މެދު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި އެްއވެްސ ބޭފު ޅަކު އަުޅަގނޑާ ދިމަެއއްނުވި. ސަބަބަކަްށ ވަނީ އަުޅގަ

 740ބާވަތްތަުކގެ ޢަމަލުތައް ހިްނގާއިުރގަިއ ބިރުގަންނަ ެއއްެވސް ފަރާތެއް ނެތް. ބިުރަގންނަ ފަރާތެއް ހުރި ނަމަ، 

ނޑުމެން  هللا ތަޢާލާއާ ދޭތެރޭގަިއ، هللا ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ބާވަތުގެ ޢަމަލުތަކެއް ނުހިންގާނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ނެތުމުެގ  ތަޢާލާއާ މެދުގައި ބިރުވެތިަކން އޭނަގެ ހިތުގައި އޮތުން. އެ ބިރުވެރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެރެ ފަސާދަވެ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރަމުން މި ދަނީ.  ނަތީޖާއަކަށް އަުޅގަ

ތިޔަރީތަކަީކ ޔަހޫދީންނާިއ ނަޞާރާއިންެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ގެނެސްފަިއވާ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި 

 745ތިޔަރީތަކެކޭ. މި ތިޔަރީަތކަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަުމގައި އަުޅަގނޑުމެން މިނިވަންކަމުގެ ަޙއްޭޤ ކިޔަިއގެން ދަްއކަމުންގެންދާ 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަތަެކއް މީ. މި ތިޔަރީތަްއ މި ތަނަށް ގެނައުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް  هللا ވީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އަުޅގަ

 17ތަޢާލާ އަންގަވާފަިއވާ އެިކއެިކ ޙައްދުތަކާއި އެިކއެކި އަދަބުަތކުގެ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި، 

އް ނޫން ކަމަށް ވަނަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ެވްސ އެ އަދަބުތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަަކދެއްކުން. އެ އަދަބަކީ ދެިވގެްނވާނެ އަދަބެ

ނޑުމެން ޔަހޫދީންނާއި  ނަޑއެޅުން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި ުއޅެނީ، މިފަދަ ކަންތައްަތްއ އަުޅގަ ކަ

 750ނަޞާރާއިންގެ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެން މި ތިޔަރީތައް ގެނެސްގެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ ފޮލޯކޮށްގެން، ޕިއްލޭ ފަަދ 

ތަށް، ޤުރުއާނަށް ޮގންޖައްސަަވއި ވާހަކަދެއްެކވުަމށް ފުރުޞަތުދެއްވާފަިއ އެަބ މީހުން ގެނެސްގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަ
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ހުއްޓޭ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، މީ ައޅުަގނޑުެމން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އާދެ! ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ސޫރަތުލް 

ِليَآءَ  َوالنََّصـَرى ال يَُهودَ  تَتَِّخذُوا   لَ  َءاَمنُوا   نَ الَِّذي َيـأَيَُّهاވަީޙކުރަްއވާފަިއވަނީ هللا ވަނަ އާޔަުތަގއި  51މާއިދާގެ   بَع ُضُهم   أَو 

ِليَآءُ  نُكم   يَتََولَُّهم   َوَمن بَع ض   أَو  َ  إِنَّ  ِمن ُهم   فَإِنَّهُ  ِم  ِدى لَ  اَللَّ مَ  يَه  ـِلِمينَ  ال قَو  އާދެ! މީ މި އާޔަތުަގއި އީމާންވެއްެޖ  الظَّ

 755ހުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެުކވެރިން ކަމުަގއި ނުބަލާށެެވ. އެއުރެްނގެ ތެރެއިން ެއއް މީސްތަކުންނޭ. ތިޔަބައި މީ

ބަޔަކީ އަނެއް ބަެއއްގެ ެއުކެވރިންނެވެ. ތިޔަ ބައިމީހުން ނުބައި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކުެވރިން ކަމުގައި ބަލައިފި މީހާ 

هللا ވާ މީހެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ އަނިޔާވެރި ބަަޔކަށް ދަންނާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ެއއުރެންގެ ތެރެިއން

ނޑު ަދންނަވާނީ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިނގަިއގެން މި ދުވަނީ  ތެދުމަގެއް ނުދަްއކަވާެނއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަުޅގަ

އްތަްއ ޒުވާނުްނގެ ހިތްތަކުގައި ބިުރވެރިކަން ނެތިގެން. އިސްލާްމދީނުގެ ޝިޢާރުތަކާއި އިްސލާމްދީނުގައިވާ ކަންތަ 

 760ނޭނގުމުގެ ނަތީޖާ ައކީ ައންގައިދިނުން މަދީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ އެިޑއުކޭޝަން މިިނސްޓްރީން މިއަދު އެަބ ޖެހޭ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުވަން. އެމެރިކާ އިްނ  ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ މިނިސްޓްރީއަކަށް ވާން. އަުޅގަ

މީހަކު ފަސާަދވެއްޖެ ަކމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ މީހާ އަްށ ކައުންސިލިން ދޭ ގޮަތކަްށ މީހަކު ގެނެސްގެން އިސްލާމްދީނުގައި 

ނޫން އޮންނަނީކީ. އެހެންވީމާ، ނޭނގޭ ބަޔަކު ގެނެްސގެން، އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތެރެައށް ގެނެސްގެން މި ތަން 

ކްަރސީއޭ ިކޔާނެ. އެހެންނަމަވެސް ފަސާދަކުރާނެ ހުރިހާ މަގެއް ކޮށަމުން މި ދަނީ. މިއަދު ޙައްޤޭ ކިޔާނެ. ިމއަދު ޑިމޮ

ނޑުމެންގެ މި   765މިއިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް. އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް އަހުލުވެރިކުުރވަިއގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 މުޖުތަމަޢެއް ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ައދަބުތައް ތަންފީޛު...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭގައި ހިނގާ މާރާމާރީގެ ބޮޑެތި ކަންތައްަތއް ސަރުާކރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަްށ 

ނޑު އެ  770ދަންނަވަން. ފަރާތަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރެއް މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅީތީވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ބަލައިޢި  ލަންޖެހޭ މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވަނީ ކީްއވެގެންތޯ. މީގެ ސަބަބަކީ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ނުނެގުން. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ޒިންމާނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ޒިންމާ 

ގެ ޕޮލިސް އާދެ! ކުރީ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދު މި މަޖިލީހުގައި ކިނބިދޫައކީ މި އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި

މީގެ ކުރިން ވަޒީފާަގިއ ޤާނޫނެއް ނެތިގެންނެއް ނޫނޭ.  ،ދައްަކވައިފި. ވިާދޅުެވއްޖެކޮމިޝަނަރު ވާހަކަފުޅު

 775ގޯސް ވާހަކަ. ޤާނޫނުތައް ނެތް ވާހަކަ.  އަީކ، ިއވެމުންދާ ައޑަީކ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިރުަގއި ދަްއކާ ވާހަކަ އިންނެވި 

ނޑު ދަންަނވަން މި އަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން  އުޅޭ ވާހަކަ މަދު ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު، އަުޅގަ

ކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކާ ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛު

ކަމެއް ރު ވެސް ަސރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަންތައްަތއް ކޮށްދެމުންދާއި ތްތައް އެބަ ފޯރުކޮށްދެމޭ. އެހެންނަމަވެސް މިޚިދުމަ
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ނޑުމެންެގ ދަންނަވަ މިފަދަ ކަންތައްތަކެްއ ނުހިނގީސް. އެހެން މި ،މިކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި އޮްތ ނަމަ ނީ އަުޅގަ

 780ލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް، ރައްޔިތުންގެ ނަވައިޤާނޫނުއަސާސީ؛ ހަމަ ކުޑަުކަޑ މިސާލެއް ދަން

 ،ޭއގެ ދަށުން އެބަ އޮވޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ައއިއްސަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނުގައި ލިޔެަފއި އަުޅަގނޑުެމން

ނުޑ ހަަމ އަހަރު ވެެގން 1ޖެހޭނެ ކަމަށް. އަމީންޢާއްމަށް ސެިކއުރިޓީ ދޭން ދިޔައީ. އެކަމަކު ިމއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އަުޅގަ

 ކަމުަގއި  ެވސް މި މައްސަލަ ބައްަލވާށޭ. މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް މި ން ބޭނުންވޭ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސަށްދަންނަވާލަ

 785ން ޤާނޫނަކުން ސަރުކާރަށް ޅާ ތަނެއް ނުފެނޭ. މި ޤާނޫނަކުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އަދި އޭގެއިތުރު ފިޔަވަެޅއްއަ 

ާލއިރުަގއި ން ފުލުސް އޮީފހުގެ ވާހަކަދަްއކައިގޮތް. އަޅުަގނޑުމެގޮތް  ކޮށްފައި ހުރި ކަންތަްއ ނުކޮށްގެން ވާލާޒިމް

މުވަްއޒަފުންގެ ގޯސް ވާހަކަެއއް ނޫން. ފުލުސް އޮފީހަކީ ތިއްެބވި  މެން މި ދައްކަނީ ފުލުސް އޮފީހުގައިއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންެގ މިފަ ބޭފުޅުން  އެވާީތވެ އެބަ ަދންނަވާލަންޖެހޭ،  ކަމުގައިދަ ކަންތައް ބަލަން އޮތް ފަރާތްކަންތައްތަްއ، އަުޅގަ

އޮޕަރޭޝަންތައް އެބަ  ޑެތިކަމެއް ދިމާވުމުން ކުއްލިައަކށް ނިކުމެ އެކަމެއް ޙައްލުުކރުމަށް ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް ބޮ

 790އޭ ލާ. އޭެގކުރިން މިކަްނތައް ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި ޭއގެކުރިން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަުޅތައް ނާޅަނީ ކީްއވެގެންތޯ ހިންގައި

ދިވެސް އެހެން ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުންގެ އިތުރަށް އަ ޖެހޭ. މިހެން މިއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

ތައް އަުޑއަހަމުންދާކަން އެބަ އެނގޭ. އޭެގކުރިން، ކަމެއް ދިމާވުމުެގ ކުރިން ކުރާހާ ވެސް ކަމަކީ ކޯލްފަރާތްތަކުގެ ފޯން

ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުއްަވއިގަންނަން، އެ މީހުން ޖަލަށް ލެވޭނެ ގޮތެްއ، އެ މީުހންގެ މެންބަރުކަން ގެއްލޭނެ 

ވީމަ ެއކަނި މިކަހަލަ ކަންަތްއތަކަށް ދިޔުން މިީއ މައްސަަލ ގޮތެްއ އޮތްތޯ ބެލުން މި ަމސައްކަތަީކ. ހަމަ ކަމެްއ ދިމާ

ނޑުމެން މިދިޔަ ފަހަރު ފާސްކުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި އޮންނާނެ ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ   795އަކީ. ދަންނަވަންތޯ. އަުޅގަ

ނޑުތަކާ ުގޅޭ ޤާނޫނެއް އޮންނާނެ. މި ޤާނޫނުން އަދަބުލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ކުށްކުރުމުން މިހާރު ވެސް ފުލުސް މިންގަ

ނޑައެިޅގެން އެނގޭނެ އެ ޤާނޫނު ބައްލަަވއިލެްއވީމަ މިސާލަކަށް ހަމަ މީހުންނަށް އުނދަގުާވ  އޮފީހަށް ރަނގަޅަށް ކަ

ވަރަށް ލަވަޖެހުން، އަުޑގަދަުކރުން މި ކަންތައްތަްއ ހުއްުޓަވން އެއްުދވަހު ެވސް ދޭތޯ. ަތންތާ، ފާރުފާރުގައި ާފޑުފާޑު 

ބަ ފެނޭ. ކެމެރާތައް އެބަ ހުރި. މި ކަންތައްތައް ހުއްުޓވަން މީގެުކރިން އެބަ ދޭތޯ. ހަމަ ދާނީ އެްއޗެހި ކުރަހާ މީހުން އެ

 800 ކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ގޮއްސަ އަބަދުވެސް މަަސއްަކތްކުރާނީ އެ ކަމެއް ދިމާވުމަށްަފހު އެކަމެއް ކުެރވޭތޯ...

 

 ޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިން މުޙައްމަދު ލަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ނޑު ވެސް ފުުރޞަތަކަށް މި އެދުނީ ހުށަހެިޅފައިވާ ކުއްލި ަމއްސަލަާއ ބެހޭ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ގޮތުން ވާަހކަެއއް ދަްއކާލުމަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑު ފުރަތަަމ ވެސް ދުިނޔެ ދޫކޮށްފަިއވާ ޢާއިލާގެ ފަރާތްތަކަށް ތަުޢޒިާޔ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ދަންނަވަން  805. އަދި އެ މަރްޫޙމުންގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުޢާ ވެސް ދަންނަވަން. އެއަށްފަުހ އަުޅގަ
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ބޭނުންވަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް، އެ ފަރާތަށް ވެސް ވަނީ ޤައުމުގެ އަާމންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އަިދ 

ފެންވަރުގައި މަަސއްކަްތކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައޭ.  ސަލާމަތްކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައޭ. އެންމެ މަތީ

ނޑަށް ދޫޮކށްލެވެންނެތީމަ މި ވާހަކަ ދައްކަން އަޅުަގނޑަށް މިއަދު މި  އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ވާހަކަ ނުދައްކާ އަުޅގަ

ގެ ެރއަކީ ފެބްރުއަރީ؛ އެ ދުވަހު  6މަޖުބޫރުވީ. ސަބަބަކީ އެ ޭބފުޅާ އަށް ވެސް އެ ފުރުަޞތު ލިބުނު ދުވަހު، 

ނޑުމެން ަލއިްވކޮށް ޓީ.ވީތަކުންނާިއ ހަމަ ލޮލުން   810އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަނދާނުން ނައްތައިލެވޭެނ ރެެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ބަލަމުންދިޔަ މަންޒަރުތަކެއް ެފންނަމުންދިޔަ. އޭރު މާލޭ އޭިރޔާގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހުންނެިވ ބޭފުޅާ މިއަދު މި މަޖިލީހަށް 

ހަޅުއްވާަފއި އޮތީ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އަމުރުވެރިކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަ

ނޑުމެން ސިފައިންނަށް އަމުރުކޮށް، ިސފައިން އެ ތަނަށް ޑިޕްލޯއީކުުރމަށް ކުރި އަމުރު ނަފީކޮށް  އޮތްއިުރގައި އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތުގެ ހިމާޔަތުގައި އަނބުރާ ސޯމިލަށް ގެންދިޔުމަށް އަމުރުނެރުއްވީ އޭުރގެ ކޮމާންޑަރު

 815ޤައުމުގެ އަމާންކަން ދަމަހައްަޓން ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންނުކޮށް، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި މިތަނަށް މި ބަހުސް 

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ކަމެއް ނޫން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅު ަގނުޑ ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެކޭ މިއަދު ޤައުމުގައި ހިނގަުމން މި ދާ މައްސަލަ އަކީ.  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން އެދޭ  އަޅުަގނޑު ބޭނުމޭ ަޤއުމުގެ ައމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަސް ނަގަހައްޓަން، ދަމަހައްޓަން. ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ސަުރކާރަށް ޮގވާލަން، އަދި ޚާއްަޞކޮށް ފުުލހުންނަށް ދަންނަވާލަން. މި ގޮތަކީ އެީއއޭ. އެހެންވީމާ، އަ  ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯްއދަވައިެދއްވާށޭ. ފުލުހުން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި،   820ކަމުގަިއ ވީާހވެސް ައވަސް ަޙއްލެއް އަުޅގަ

ގޮންޖަހަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރަމުްނދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ފާޅުަގިއ 

ފެންނަމުންދިޔަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން މިއަދު ެތދުވެ ޤައުުމގެ ހިމާޔަތަށް، މަޞްލަޙަތަށް ވާހަކަދެްއީކމަ 

މުން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށް އަސަުރކުރޭ އިނގޭތޯ. މިއީ ސަބަބުަތކެއް އޭގެ ނަތީޖާ މިއަދު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ

ދޭ ޤައުމުގެ އިސްސަުފގައި އެ ބޭފުޅުން ނެތި އެކަހެރިވަމުންާދ މަންޒަރު. އެހެންވީާމ، ރަްއިޔތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި 

 825ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން ރަްއޔިުތންނަށް އަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަވަްސ، ިއސްރޯލެްއ 

 ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދާކޮށްދެްއވާށޭ. ޝުކުިރއް

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝާހިهللا ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުހެންވޭރު އުތު

ނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ވާ މައްސަލަ އަކީ މަޖިލީހުެގ  ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 830އުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަެއއް. ެއއީ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ިމ މައްސަލަ ގެނަ

ގަާވއިދު ެއގޮތަށް ތަންދެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރެގ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ސަރުކާުރގެ 

 ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންވީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި އަމަްނއަމާންކަން ެގްއލި، މާރާމާރީ އިންތިހާ އަށް
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ގޮސް، މީހުން މަރަމުންގެންާދ ވާހަކަތޯ؟ އެކަން ސަުރކާުރގެ ސަމާލުކަމަށް މިހާތަނަށް އައިސްަފއިނުވާ ނަމަ، މިއަދު 

ސަރުކާރު އެވަނީ ކަންފަތްބީުރވެފަ. ތަންތަން ނުފެނިފަ. އެހެނެއްނޫން، ސަރުކާރުގެ ސަމާުލކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު 

 835ާރއްޖޭގެ ފުލުހުންެގ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަާދކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނަށް މި ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބު ކަަމކީ ދިވެހި

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނަކީ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާތައް ލިިބ،  ސަރުކާރުން ފުރުޞަތުދެއްވާޭށ. އަުޅގަ

އް. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ އެކަީށގެންވާ ތަމްރީނުތައް ލިބި، ޤާނޫނީ ބާރުތައް އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ބައެ

މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅެމުންަދނީ ހަމަ އެންމެ ސަބަބަކާ ހެދި. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން، މިއަދު މި އޮތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ިސޔާީސ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންގެންދާތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި 

 840ހުގެ ތަޅުމުން އެކަމުގެ ވަރަށް ރީތި ހެކި ފެނިގެންދިަޔ. ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު، ޯހމް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް މަޖިލީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭެގ  ވަަޑއިގެން އޭާނގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާއި ބަސްތައް މިއަދު އެ ބެހެއްޓެވި ގޮތުން އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ިސާޔސީ ފިކުރުގެ ވަކި ަބޔަކާ ދިމާކުރެއްވުންކަން. ެއގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ޝައުޤުެވރިކަން ހުރީ 

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރިހާ ދުވަހަކު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ރަްއކާތެރިކޮށް، 

ޞަތެއް ނުލިބޭނެ. ރާއްޖޭެގ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަކަށް ފުރު

 845ފުލުހުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ވަނީ ލިބިފަ. ޤާނޫނީ ބާރުތައް ވަނީ ލިބިފަ. ރާއްޖޭގެ 

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ޭގންގު ކުށްތައް މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފަ. ތޫނު  17ފުލުހުންނަށް 

ނާކުުރމުގެ ޤާނޫނެއް ވަނީ ފާސްކޮްށފަ. އިޖްތިމާޢީ އަދަބުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް މަނާކުރުމަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަ

ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފަ. މި ުހރިހާ ބާރުތަކަކާ އެީކގަިއ ފުލުހުންނަށް މިއަދު މިކަންތަްއތައް ހުއްުޓވުމަށް ފުރުޞަތު 

ވަނީ ލިބިފަ. ފޯނު އަުޑއަހާ. އެސް.އެމް.އެސްަތއް ބަލާ. ެއ ނުލިބެގެންއުޅެނީ ީކްއވެގެންތޯ؟ ފުލުހުންނަށް ވަސީލަތްތައް 

 850ކަންތައްތައް ިސޔާސީ މީހުންެގ ފޯނުތައް އަުޑއެހުން ހުއްޓަިއލާފައި މި ކަންތައްތައް ތަޙްޤީުޤކުރަން ފުރުޞަތު ފުލުހުންގެ 

ނުޑ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފިއްޔާ ހަމަގައިމު ވެސް މި ކަންތައްތައް ުހއްޓިގެންދާނެ  . އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ތިަޔ ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ މަސަްއކަތްޕުޅުތަްއ 

ހުއްޓާލަްއވާފައި ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް އެިދވަަޑއިގަންަނވަިއގެން އެންމެ ދުވަަހކު ނަމަވެްސ މަސައްކަެތްއ 

 ށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރަްއވައިަބއްލަވާ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާ

ނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ މައްސަލަިއގައި މި ދުވަސްޮކޅު ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަުކގަިއ  ` އާދެ، އަުޅގަ

ތަކަށް ސުވަރުޭގގޭ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެްއވުން އެިދ ހިނގާ މާރާމާރީތަކުގައި ދުިނޔެ ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތް

ނުޑ  ދުޢާކުރަން. އަދި އެ ާޢއިލާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެިރކަން މިންވަރުކުރެްއވުން އެދި ިމ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ
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 860ން އެދި ވެސް ައޅުަގނުޑ ދުޢާކުރަން. އަދި މި މާރާމާރީތަކުަގއި އަނިޔާލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ޝިާފއެއް ދެްއވު

ދުޢާކުރަން. އާދެ، ިމ މަްއސަލަ އަީކ ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ގެނެސް ބަހުސްކުރުމަކުން ނިންމައިލެވޭެނ 

ނޑު  ނޑުމެން މި ޭހދަކުރާ ަވގުތު ވެސް ިމއަށްވުެރ ބޭނުން ގޮތުަގއި އަުޅގަ މައްސަލަެއއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގެ މި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޭދަކުރެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް އެބަ ހުރި.  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި

އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެބަ ހުރި. އެ އުސޫލުަތކާއި އެ ޤާނޫުނތައް ވުޖޫދުކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ނޑު ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން މި ވަގުތު ެވސް ހޭދަކޮށްލި ނަމަ އަޅުގަ  865މާ އެކަށީގެންެވއޭ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އަްއޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން، ިސޔާސީ ބަެއްއ 

ގޭންުގ ފަރާތްތަކުން ހިތްވަރުދޭތީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މިއަުދގެ ހަލަބޮލިަކން ވެސް އިތުރުެވގެން މި ަދނީ. އަދި މާރާމާރީ ާއއި 

ނޑުމެން ައޑުއެހިން، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަްށ  ކުށްތައް ވެސް އިތުުރވެގެްނ މި ދަނީ އެހެންެވގެން. ައޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އިްސ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހިތްވަރުދެމުންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނީމޭ. 

 870ން ހޯދަިއގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީަސުކ އެހެން މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނީމޭ ަމުގމަތިން ތަޅާނެ ކުދި

ނޑުމެން އެހީމޭ. އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާީސ  ޖަރީމާ ހިންގުމަށް ޓަކައި ހިތްވަރުދެްއވި މަންޒަރު. އެ އަުޑތައް އަުޅގަ

ލަިއްވ ޓީ.ވީަގއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިްނ، އެ ީމހުންގެ ނުލަފާކަން ދައްކައިލާެނ ވާހަކަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ނޑުމެން ައޑުއެހީޭމ  ނޑުމެން އަުޑއެހީމޭ. އަުޅގަ ޤައުމީ ޓީ.ވީން ލަިއްވކުރަމުންދަނިކޮށް އެ ވާހަކަ ެދއްކި ައޑު އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ަވކި ހިސާބުތަކުަގއި މިފަދަ އެތައް ވާހަކަތަެކއް ހިނގަމުންދިޔަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިނޭގތޯ. 

 875ހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައިގެން އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރާއިުރ، އެ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. ހަމައެާއެއުކ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޚްލާޞްތެިރކަން ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަްށތޯ އަުޅގަ

ލު ޙަޤީޤަތުގައި މި މައްސަލަައށް ޙައްލު ހޯދައިދޭންތޯ ނުވަަތ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިްސނާލަން، އަޅުަގނޑުމެން އަސް 

ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ޓަކައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މި ތަޅުމުގައި ވަގުތު ބޭކާުރކޮށްލަމުން މި 

ނޑަިއ، ކޯޓުަތަކކީ ބޭ ނުން ތަންތަނެއް ނޫން ދަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާަލން އޮތް ވާަހކަ ައކީ ކޯޓުަތުކގެ ޙުރުމަތްކަ

ނޑުމެން   880ކަމަށް ހަދައި، މަގުމަތީގައި ޯކޓު ހަދައި، ފުލުހުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮމާންޑުކުރި ދުވަސް އަުޅގަ

ދެކެފީމޭ. މިނޫން ކަހަލަ ގޮތަކަށް، އިސްލާމީ ރީތި އުސޫލުތަކުގެ ރީތި ތަރުބިއްޔަތުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް 

އް މި މަޖިލީހުގެ ެތރެއިން އެފަދަ އުސޫލުތަކެްއ ެއކަށައަަޅއި، އެފަދަ އުސޫލުަތެކއް ތަންފީޛުކޮްށގެން މެނުވީ، ލިބޭނެ ގޮތެ

ނުޑމެން ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢަކަށް ޙައްެލއް ނުލިބޭނެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަުޅގަ

އި، ޙަޤީޤީ މައްސަލަ ދެނެގަނެ، އެ މައްސަަލ އަށް ބަހުސްކުރުން ވަރަށް އަސްލު ޙަޤީޤީ މައްސަލައާ ހަމަޔަށް ފީނަ

 885 މުހިއްމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މަްއސަލަ އަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވްސ 

މީހަކު  11ހަމަލާދީ،  2ދުަވސް ތެރޭގަިއ  6ޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވަަރށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްަސލައެއް. އަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މީަގިއ  ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެއްަސކު ދުނިޔެދޫކޮށް ދާންޖެހުމަކީ އަޅުގަ  890ޒަޚަމްކޮށްލައި، އަުޅގަ

ކޭ. މިއަދު ޤައުމުގެ ހާލަތު ގޮސްފައި އޮތް ގޮތުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮންމެވެސް ެއއް ފަރާތަކުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމެ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާ.  ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު ކުއްލި މައްސަލައެޭކ އަޅުގަ ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

ން އަނެއް ފަރާތަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި ިމ ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި ަމއްަސލަ އަކީ ސިޔާީސ ގޮތުން އެްއ ފަރާތު

ނޑަށް  ނުދެކެން. ހަމަލާ ބަދަލުކުރުމުގެ އާލާތެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު އަޅުގަ

 895މިހާރުވެސް ފެނިގެން މި ދަނީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެމް.ީޑޕީ އަށް ތަފާތު ތުހުމަތުތައް 

ތަން. އަދި ެއމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ސަރުކާާރ ދިމާލަށް އެކިެއކި ބަސްަތއް  ކުރަމުންގެންދާ

ނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ މި ދެ ފަރާތުން ެވސް މިއަދު އަނިޔާލިބިފަިއވާ  ރައްދުކުރަމުންދާ ތަން. ޙަޤީަޤތުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމާ ބަހުސްކުރަމުންދާންވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރަމުންދާ މަލާމާތެކޭ. މިއީ ވަރަށް ސީރި ޔަސް މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

އަހަރު ތެރޭގައި މި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ  2މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވެން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. މިއީ ފާއިުތވި 

 900މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންތަކެއް މައްސަލަެއއް ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުން ހަނދުމަކުރަން އެބަ ޖެހޭ މި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި 

މަސްތުވާތަކެތީަގއި ޖެހިގެން ނުވަތަ ގޭންގުަތކެއް އުފެދިގެްނ މި ރާއްޖޭގައި އުފެދިގެްނއުޭޅ ހަލަބޮލިކަމެއް ނޫން މިއީކީ. 

މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން މި ރާއްޖެ އަށް އަޅައިނުެލވި، ދޫކޮށްލެވި، އެ އިރެްއގެ ަސރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްެބވި 

ތްތަކުން އިހުމާލުވެ، އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައެއް ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް. ފަރާ

ފާއިތުވެދިޔަ ދިގު ޒަމާންތަކުަގއި މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުަރމުން އައި ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން އުފެދިގެްނ 

 905އެކަށީގެްނވާ ައޅާލުމެއް ދެވިފައިނެތީތީ މިައދު މިޤައުމު މި ހާލަތަށް  އައި ދެ ވެިރކަމަށް ވެްސ މިކަމަށް

ނޑަށް މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި މީގެ އެންމެން  ވެއްިޓގެްނގޮސްފައި މި އޮީތ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނ ޑުމެން ސިާޔސީ ގޮތުްނ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ޙައްލުކުެރެވން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަންވީ. މިއީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަުޅގަ

އެއް ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކު ކަތިލަންވީ ަވގުތެއް ނޫން މިއީކީ. މި އަޑުއަހަން ރައްޔިުތން އެބަ ތިބި މިތާނގައި. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއިޔތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތް ބަލަމުން އެަބ ދޭ. ކުއްލި މަްއސަލަެއއް 

ނޑު   910ެވސް ވަރަށް އުފާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަދިވެްސ  ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަފެނުމުގައި  ހަމަ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ަގއި މަސައްކަްތކޮށްގެްނ މި މައްސަލަ އަށް ޙައްލެްއ އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރންވީ ެއއް މާޙައުލެްއގައި އެްއ ރޫޙެއް

ނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް  ނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ައޅުގަ ނޑުމެން ބަލަންީވ. އަުޅގަ ހޯދޭތޯ އަޅުގަ
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ނަށް މިކަން ޙައްލެއް ހޯދެން އޮތީ ކޮްނ ގޮތަކުންތޯ ބަލަންވީ. ކޮްނ ވަސީލަތްތަކެއް މަުދވެގެންޯތ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހެނީ މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް   915ނުކުރެިވގެން މި އުޅެނީ. ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އަުޅގަ

ޓަކައި. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކަްށ ވެްސ ވަރަށް ގިނަ މެސެޖުަތއް ވެސް، މަރުގެ އިންޒާރުަތްއ ވެްސ މި ވަނީ ައއިސްފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކަ

ނޑުމެން އެންމެން  ނޑުމެންނެްއ ނޫން. މި މުޅި ދިވެހި ަރއްޔިތުން ވެސް ސަލާމަތްކުުރމަކީ އަުޅގަ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ހޭ ފަރާތްތައް ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުމަްށ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވާތީވެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް، ކަމާ ބެ

 920 އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ގޮވާލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސަލަ ިމއީ ޙަޤީޤަުތގައި މިހާރު ދިވެހި ަޤއުމަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައް

ކުރިމަތިވެފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑެިތ 

 925ކުން ދެވޭ މައްސަލަތަކެއް މީަގއި އެބަ އުޅޭ. ެއއް ކަމަކީ ެއއީ ޢާއިލާތަކުގައި ވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ އަދި ޢާއިލާތަ

ތަރުބިއްޔަތު ވެސް ގޯްސވުްނ މީގަިއ އެަބ ހިމެނޭ ކުދިން ނުބައި ަމގު އިޚްތިޔާރުކުރުުމގައި. ހަމަ ެއގޮތަށް ަތއުލީމީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ކުދިންގެ ޢަޤީދާ  ގޮތުން އެ ކުދިންނަށް ޢަޤީދާގެ ފިލާވަޅުތައް ނުދެވުން ވެްސ މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ބަލިކަށިވެ، ކުށްަތކަށް އަ ރަިއަގތުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކެްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ކަންކަމުގައި ެއޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބަ ހުރޭ. އަދި ކުށްކުރާ ކުދިން، އެ 

 930މީހުން އެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުުމގެ ކުރިން އެޅިދާެނ ކުދިން ކުށްތަކަށް އަރަިއގަުތމުގެ ކުރިން، ނޫނީ ކުށްކުާރ 

ފިޔަވަޅުަތއް ސަރުކާރުންނާ ައދި ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އެޅުން މިއީ ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ށް ސަމާލުކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއީއ ކުށެއް ކުރީމަ އެ ކުށުގެ ައދަބު؛ ކުށެއް ކުރީމަ އެންމެންނަށް އެ ކަމަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ ގްރޫޕުތަްއ ހަދަިއގެން  އާދެވޭ ތަްނ މިހާރު ބޮޑަށް ެފނިގެން މި ދަނީ. ޭއެގ ބަދަލުގަިއ އަުޅގަ

ކަންކަންމަތީ ތިބޭ ތަން. ގޭންގުތަާކއި ގްރޫޕުތަާކ، މި ކަންތައްތައް މިއީ މިހާރު ދިވެހި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް 

 935ންމެންގެ ހިތުގައި ވެސް އެ ކަންތަްއތައް އޮތުން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ޤަބޫލުކުރެވޭ، ހުރިހާ އެ

ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމުގެ ގޮުތން ރަނގަޅު އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅުތަކެއް ހަމަ ވީ އެންމެ ައަވސް ފުރުޞަތެއްަގއި އެޅުން 

 ންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ަކމުގައި ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 940 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން ބައިގަޑިިއރުގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް މެދުަކނޑާލަން.
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 ]އަށް  11311އިްނ  11331ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 945 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 125އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގަިއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުީށ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މައްސަާލގެ ބަހުސް. މިހާރު އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 950 ދެއްކެވުްނ:މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަ ދަފުށީ ދާއިރާގެއޭ

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ެވސް މި ކުއްލު މަްއަސލަ އަށް ވާހަކަަދއްކާލަން މި 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ކުރިމަތިެވގެން މި އުޅޭ ަމއްސަލަ އަީކ ވަރަށް ޮބޑު މަްއސަލަެއއް. ޖެހުނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކޮންމެއަކަސް މިދިޔަ ކުޑަ ުދަވސްކޮުޅގެ ތެރޭތައި އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ހަމަޖެހުމެއްގައި ެތރޭގައި ިތއްބާ އަެނއްާކވެސް 

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލެއްގައި އަނިޔާވެިރކަމަީކ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް މި ވަނީ ނާމާންކަމެއް މެދުވެރިވެފަ.

 955ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ކީރިތީ ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްަގއި ވަީނ، ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އަނިޔާވެިރކަން ވަނީ 

ނޑެްއގެ ތެރެއިންނޭ. އޭެގއިތުރުން މާތް  ނގެ ގެ ޤުުދސީ ޙަދީޘެއްަގއި ވެސް އަިނާޔވެރިކަން ވަނީ އެ ކަލާهللاއަނދިރިގަ

ޒާތުފުޅަށް ވެްސ ޙަރާމްކުރަްއވާފަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ އަނިާޔވެރިކަމަކީ އެްއވެްސ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ރާއްޭޖަގއެއް ނޫން. އަުޅގަ އިންސާނެްއގެ މަްއޗަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަެއކަނި އަުޅގަ

މީ އެހެން؛ ސީިރއާަގއި ވެްސ، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވެސް ޢިރާޤުގައި ވެްސ މިހާރު ފަލަސްޠީނުގައި ވެސް އަދި އިސްލާ

ނޑުމެން ހަމަ   960އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް މުސްލިުމންނެއް މި ދަނީ ޝަހީދުވަމުން. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަްނޖެ ހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކަނި ާރއްޖެއަކަށް ނޫން. ުމސްލިމުންނާ ދޭތެރޭގައި ެވްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑަްށ އެންމެ ދެރަވާ މައްސަލަ އަީކ، މިކަަހލަ ކުއްލި މަްއސަލަެއއްެގ ތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  އެހެން ކަހަލަ މައްސަލަތައް ނަގަިއގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީ. އެގޮތުން އަޅުގަ

ވިގެންިދޔަ، ހަމަ މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ތެރޭަގއި ޤާޟީއެްއގެ އޮިރޔާން ފިލްމެއްެގ ވެސް ައޑުއި 

 965ވާހަކަ ާއއި މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް. ާކކަށް ބާަވއޭ ގޯސްކަމެްއ ނުކުރެވެނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ އެ ކަންކަން ސިއްުރވެފައި 

ން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ސިއްރުވީ. ެއއީ ކޮްށެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ކީރިތި އެކަން ިސއްރުުކރެއްވީީތ، އެކަهللا އޮންނަނީ 

. މިހިރަ من ستر مسلما ستره هللا فىي الدنيا واألخرةޢަލައިހި ަވސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅެްއަގއި ަވނީ هللا ރަސޫލު ޞައްލަ
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ސިއްރިްއޔާތުަގއި ކޮށްފައި ، ޙަދީޘްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެނިގގެން މި ދަނީ ދުނިޔެމަތީގައި ކޮށްފައި ހުންނަ

ނޑުމެން ދީނުަގއި މިހިރަ  ހުންނަ ކަންތައްތައް ފޮރުވާ މީހުންނަށް ފާޅުގައި މިތާ މީހުން ފަޟީޙަތްކޮށް އަޅުގަ

 970ކަންތައްތަުކގަިއ ހިފައިގެްނ ީރތިކޮށް ރަނގަޅަްށ އުޅުނީމާ، ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ ެއ މީހަުކ ފަޟީޙަތްވީމަ، ެއގޭނީ އެ 

އެހެރީ هللا ނޑުމެން ބަެއއް މީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ސިއްރުވެަފއި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރީމާ، އެކަންކަން ފަޝީޙަތް؛ އަޅުގަ 

ނޑުމެން ެއ  ސިއްރުކުަރއްވާފަ. އެހެންނޫންނަމަ އެކަންކަން އޮންނާނީ ފަޟީޙަތްވެފަ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ފަރާތަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް...

 

 975 ން:ްއެކވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވަނަ މާއްާދގައި ާވ ގޮުތގެ މަތިން ހުށަހެޅިފައިާވ  127ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ގަިޑއިުރގެ ަވގުތު ަހމަވީ. އެހެންކަމުން، ކުއްލި ަމއްސަލަ އަށް ބަހުްސކުރުމަށް  1ކުއްލި މައްސަަލިއގެ ަވގުތު؛ އާދެ! 

 ގެެނވުނީ.ޓަކައި ހުއްޓުަމކަށް 

 

 980 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމުެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 6ޑާ އައިޓަމު ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. އެޖެން

 ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ެނތް.

 985 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ރަންޖެހޭލީހަށް ތަޢާރުފުކު . މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

     ހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.. މަޖިލ7ީައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 990 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ިއޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަެށއް ނެތް.. ކުރިން ތަޢާރ2ަައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 995 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސް.  . އިބްތިދާޢ0ީޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 1000ތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ -0.1

 17ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެެނުވމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފައި ވަނީ  2117/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލު މަޖިލީހަށް ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބި 3ވަނަ އަހަރުގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  2112ގައި ޭބއްވުުނ،  2112ޖޫން 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް. 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 1005 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީ ދުމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

وعلى آله  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص  . العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

އޮިޑޓް  2117/2އާދެ! ިމައދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  .وصحبه أجمعين

ނޑު ހުށަހަޅާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ބިލެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަކީ މި މަޖިލީހަ ށް އަޅުގަ

 1010ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު، ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގަިއާވ  2112ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސ އަށް 

އެކުަލވައިލަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ  ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރަޟުވާ ކަންަކން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި

 2ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  71ތެރެއިން ބިލެއް ިމ ބިލަކީ ެވސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ވަނީ ބޭނުންެވއްޖެ ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުާވ 

ެގ މަތިން ޤާނޫނު ހެދުމާއި ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް ެގނައުމާއި ޤާނޫނުތައް ބާތިުލުކރުމަކީ ެއއީ މި މަޖިލީހުން ގޮތު

 1015ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  205އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ކަަމށް ވީހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނީ މި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރަޟުވާ ޤާނޫުނތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަިއ، ެއ ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންޮކށްފައި މި އޮންނަ 2

ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ ުއވާލުމަށް މިއަދު މި ކަމަށް ވަރަށް އަހައްިމއްޔަުތކަމެއް ދީ، މި މަޖިލީހުގެ 

ށް އެންމެ ލާބަ އާއި މަންފާހުރި ތެރެއިން މި ކަންތައްތައް ފުޅާ ގޮތެއްަގއި، ތަނަވަސް ގޮެތްއގަިއ، މިކަން ރައްޔިތުންނަ

ޮއޑިޓް ޤާނޫނު  2117/2ގޮތެްއގައި ވާސިލުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މިއަދު ހުށަހެޅުގެްނ މި ދާ ބިލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1020އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތން، އެ ޤާނޫނަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން 
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 7ގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމުން ެއ ޤާނޫނުގައިވާ ަބއެއް މަފްހޫމުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ފެށުމު

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަްއ  210ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން  210ވަނަ ބާބުަގއި، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އި ބާުރތަކާ ފުށުއަރާ ކަންކަން ކަުމގައި ވާތީެވ، އެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާ 

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާ އިްޞލާޙީ ބިލެއް. އާދެ!  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ާޤނޫނަށް

 1025ޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް، ވަނަ މާއްދާ އި 2މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި، އެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާ އަށް،  11ވަނަ މާއްާދ އަްށ އަދި  5ވަނަ މާއްާދ އަްށ އަދި  3އަކުރުތަެކއް އިތުރުކުެރވިފަިއާވނެ. އަދި 

ވަނަ އިޞްލާޙުހުށަހެޅިފަިއވާނެ. މި އިޞްލާޙުތަކަކީ މިއަދު  13ވަނަ އަށް އަދި  13ވަނަ ާމއްދާ އަށް ައދި  12އަދި 

ވަނަ ދުވަހުން  2އޮގަްސޓް  2112ހޫރިއްާޔގަިއ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ފެށިގެން ޢަމަލުކުރެވެމުން މި ދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހި، މި އިޞްލާޙުތަކާ އެކީަގިއ 

ނޑުމެން މިއަދު މަޖިލިސް ތެރެއިން މި  ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންޖެހިފައިވާ ޤާނޫނަކަށް ވާތީެވ، މި ޤާނޫނުގެ  1030ދަށުން އަުޅގަ

ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާަގއި ވެސް އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި އިތުރު މެންބަރުންގެ 

ސްވެގެންދިއުމަކީ ޚިޔާލުތަކާ އެީކަގއި ވެސް މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެެނސް، މި ޤާނޫނު ބަލައިގަނެ، މި ޤާނޫނު ފާ

ނުޑ ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ހައިސިްއޔަތުން ވެސް އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  މިއަދު ސަރުކާރުެގ ވެްސ އަިދ އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭީތ، މި ބިލު އަޅުަގނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  މެންބަރުން ވެސް އެދިވަަޑއިަގންނަވާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 1035 މާލަން. ވައްަސލާމް ޢަލައިކުމް. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ހުށަހަޅައި ނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ  ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ގަިޑ  1ގަިޑއިރޭ. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3އަށް ޖުމްލަ ކަ

 1040 25މިނެޓު  25ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ އަށް ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު  22ިސކުންތު. ެއމްޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  31

ކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަ 5ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  35މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި  5ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ  ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް. އަުޅގަ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1045 

 މާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް  ގެމަނަފުށީ
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލު، ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ ފަދައިން މި ބިލަކީ 

ކުރިން އުފެދިަފއި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި  ގެ 2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް ައއުމުގެ، 

ނޑަށް  ކަންތައްތަެކއް އިޞްލާޙުކުރުަމށް ޓަކައި، އޭގެ ބާރުަތކެއް ިދނުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިގެންދިަޔ ބިލަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

 1050މާ ބެހޭ ގޮތުން ފެންނަނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި އިތުރަށް ބަހުސްނުކޮށް މިކަ

ނޑުެމން ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މި ގޮތަށް މި ކަންތަްއ  ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުަވއި، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކަށް  ކުރުމަށް. ސަބަބަކީ މިހެން ުހރި ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަެކއް، ީމގެ ކުރިްނވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަްށ ހުށަހަޅައިގެން ކޮމިޓީތެރޭަގިއ އިތުރު ބަހުސަކަށް ގޮްސ، ފޮނުވައިފިން. އެހެ ްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މާ ޕްރޮޑަކްިޓވް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ތަޅުމަްށ އަންނަންެވއްޖެއްާޔ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ

 1055 ސް. ގޮތެްއގައި ކަންތައް ކުެރވިދާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަީކ  2117/2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު މި 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ނުޑ ވެސް ދެކެން. އަދި ހަމަ މި ހިނދު އަޅުގަ  1060އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މެންޑޭޓް އަސާސެއްގެ ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ ދާދި ދެންމެއަކު ވެސް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވާކަން މި ފުރުޞަ ތުގައި އަުޅގަ

އެބަ ވޭ ސަުރކާރުގެ ކަމާ ގުުޅންހުރި މުއައްސަސާައކުން ޮއިޑޓުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ެއއްބާރުލުންނުލިބޭކަމުގެ ވާހަަކ. 

އިުރަގއި މިހާތަނަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުައއްސަސާތަުކެގ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ާޤނޫނު އިޞްލާހުވެގެންދާ

 1065އޮޑިޓުކުރުުމގަިއ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓތަކުން ފެނިފައި ހުރި މައްަސލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަމައެކަިނ ރިޕޯޓެއް ނެރެލާފައި ރިޕޯޓް 

ގައި މިހާތަނަށް ވެގެން މި އިްއވާލުމުން އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަީތގައި ހިްތހަމަޖައްސައިލެވޭ ކަމެްއގެ ޮގތު

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ އެ ފަރާތަކަށް ބާރުދޭން މި  ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ކަންކަމުަގއި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ވެސް. އަދި މި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ 

އަދު  އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބޮޑު މުއައްަސސާެއއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މި

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. ހަމަ   1070ހަދައިގެން ޮއޑިޓް އޮފީހެްއގެ ގޮތުަގއި މިކަން ހިންގުުމގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މިއިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ދިވެ ހިރާއްޖޭަގއި މި ފަހަކަްށއައިްސ އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަން ފެށި ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތަެކއް އޮޑިޓް އޮފީހުން، އޮޑިްޓ 

މި މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓުތަކުަގއި ހާމަކޮށްފަިއވާަކން. އެހެންނަމަވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާުމގަިއ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު 
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ކޮމިޓީތަކަށް ަވޑަިއގެން އެ ބޭފުޅާއާ ހިސާބުން ދެން ުކރެވެން އޮތް ކަންތަކެްއ ެނތް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް 

ނޑުެމންނަށް އަޑުިއވިފައި އެބަ ހުިރ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކ އަކީ ތިމަންނަމެންނަށް މި   1075ވާހަކަދަްއކަާވކަން އަުޅގަ

ނި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރުމުެގ އިތުރުން ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް އެ ނޫން ފިޔަވަޅުތަެކއް ހަމައެކަ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ  ވަނަ ާމއްދާ އިން  210ބޭފުޅުންނެއް ނުދެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ައޅުގަ

ނޑަެއޅިގެްނ ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ޮއތް ވާހަކަތަެކއް. ދެ 212ފެށިގެން  ން ޤާނޫނުއަސާސީ އެބަ ކަ

ލާޒިމްކުރޭ މިޔާ ޚިލާފު އެއްވެސް މާއްާދއެއް ނުވަތަ ބައެއް ނަމަވެސް އެ ވާީނ ބާތިލު އެއްޗަކަށް ކަމަށް 

ނޑު ދަްނނަވާނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ައށް ވުރެ މަްއޗަކަށް ޤާނޫނެއް   1080ޤާނޫނުއަސާސީއާ. އެހެންެވއްެޖކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

. އަދި ަގވާިއދެއް ވެސް ނުހެދޭނޭ. އެެހންނަމަވެސް، މީަގއި ހުރި މާއްދާތައް ެއކަހެރިކޮށްލާފަިއ ވެސް ނުހެދޭނޭ

ނޑުމެންނަށް މަދުން ނަމަވެސް ފެންނަމުންދާތީ  އަޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާތަުކެގ މަތީގައި އަތްއަަޅިއގެން ތިބޭ ތަން އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަދައިން،  އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި ކަންތައްަތކުަގއި އޮޑިުޓ އޮޑިޓް އޮފީހަށް، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ހަވާލުވެފަިއވާ 

 1085ުމގަިއ މަސްއޫލިއްޔަުތ އެންމެ ފުރިަހމައަށް އަދާކުެރވޭނެ ޤާނޫނީ ާބރު އެ ޤާނޫނުެގ ތެރެއިން ިލބުމަކީ މިއަދު މި ޤައު

ނޑު ދެޭކތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟު އިސްމާޢީލް 

ބަލައިާލއިުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ިމ ބިލަށް ގެނަސްފަިއވާ ބަެއއް ބަދަލުތަކަށް

 1090ކަންބޮޑުވުން ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ ބަދަލެއް އެަބ އޮތް. ެއއީ ކުރިންވެސް އޮތް ގޮތް ކަންޭނނގެ. އެހެންނަމަވެްސ އޭިތ 

އިތުރަށް ޑީޓެއިްލކުރެވިަފއި މި ވަނީ. އެއީ ސަުރކާރުގެ ހިްއސާއެއް އޮތް ކޮންމެ ވިޔަފާިރއެްއގެ ޮއޑިޓުކުރުމުގެ ވާހަަކ 

ނޑަ ށް ހީަވނީ މިހާރުގެ މި ސަރުކާރުން އިކޮނޮމިކް އެޖެންޑާައކަށް ވަރަށް ޚާއްޞަކަެމއް ދީގެން އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރުން ރަމްޒީ ހިއްސާ  ކުރިއަށް ގެންދާ ަވގުތެްއގަިއ އެކިއެކި ހާލަތްތައް އަންާނނެހެން އަޅުގަ

ނޑިވަޅު ައއުން. ބާއްަވއިގެން ވެސް ެއކިެއކި އިކޮނޮމިކް ެއކްިޓވިޓީ ކުރިއަްށ ގެންދި އުމަށް ކަންކަން ކުަރންޖެހޭ ދަ

 1095އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މި ކަމުގައި ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ލިމިޓޭޝަނެއް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ. 

ބަޔަކު، ސަރުކާރުގެ ހިްއސާ އޮންނަ ކޮންމެ ތަނަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ބާރު ނުފޯރުވޭ ގޮތަށް. މިސާލަކަށް ޢާއްމު 

ޕަބްލިކް ލިމިޑެޓް ކުންފުންޏެްއ ވެސް ހަދައިފާނެ. އޭެގ ހިްއސާ ފަހަރުގައި ސަުރކާރުން ބައްލަަވއިގެން ވެސް ފާނެ. 

އެހެންކަމަށްވަނީ ނަމަ އެ ިވަޔފާރި އަށް ވަރަށް ޮބޑު ގެއްުލމަކަށް ވެދާނެ ޮއޑިޓަރ ޖެނަަރލް އެ ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް 

ހީވަނީ އެކަމުގައި ކޮންމެެވސް ލިމިޓޭޝަނެއް އޮތުމަކީ ޕްރެކްޓިކަލީ މުހިއްމު ކަމަކަށް  ވަންނަވަން ފެށުން. އަޅުަގނަޑށް
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ނޑު ހުށަހަޅަން.   1100ވާނެހެން. އެހެންވީމާ، މިކަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަމަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލެއްުވމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ އަޙްމަދު ިއލްހާމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލާ މެދުގައި 

 1105ނުވަތަ މި އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނާަފއި ަކންކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދެންމެ ފައްޔާޟް 

އްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮަތށް، އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަޫބލުކުރަނީ އިކޮނޮމިކް ބޮޑެތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް، ޢި

ކަންތައްތަެކއް ޤައުމުަގއި ހިނގަމުން ޤައުމުގައި ދާއިރު ޭއގެ ޒާތުަގއި ސަރުކާުރގެ ހިްއސާ؛ އެ މާނަކުރުން ވެސް 

ނެ. މީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ މިންވަރެއްގެ ހިއްާސއެްއ އޮންނަންޖެހޭނެ. ކިހާވަރެއްގެ ހިއްސާެއއްތޯ. މި ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ

އޭގެ ޒާުތގައި ޮއވެފައި، އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް އޭގެތެެރއަށް ަވނުމުގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ މިާސލަކަށް މުޢާމަލާތްތައް، ބޭުރ 

 1110އްލި، ވަރަށް ބަޔަކު ހިންގާ ވިޔަފާީރގެ ބޮުޑ ކަމެއް ކަުމގަިއ ވަނީ ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން އިންެވސްޓަރުްނގެ އިތުބާރު ގެ 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަްލ ވަންނަަވއިފިއްޔާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް؛ މިސާލަކަްށ 

ައކީ ޭބރު ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ބޭރު  01ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ދެން ހުރި % 11ނުވަތަ % 5ސަރުކާރުގެ ހިްއސާވަނީ %

މަ، އެ މީހުންގެ ތި ވިދާޅުވާ އޮިޑޓެއް ެވސް؛ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ވަންނަވާނެ ބަޔަކު، އަިމއްލަ ފަރާތަކަށް ވަނީ ނަ

ކަމަކަށް ނުވަތަ ޢާއްމު އުސޫުލން ކަންކަން ކުރާ ގޮތަށް ބަލައިގެެނއް ނޫން ކަންކަން ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، މީގައި ޖެހޭނެ 

 1115ބަބުން ނެރޭ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން ކުންފުނި މައްސަލަ އަީކ، ދިމާވާނެ މަްއސަލަ އަކީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ަޢމަލުކުރުމުގެ ސަ

ބަނގުރޫޓުެވ، ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭގައި މީހުން ދެކޭ ގޮްތ ބަދަލުވެގެންދާނީ. އެހެންވީާމ، މަސްވެރިކަމޭ ބުނީމާ އެ 

މަސްވެރިކަމުަގއި ެވސް ހުންނާނެ ތަފާތު ބައިތަކެއް. މަސްވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި އުޭޅނެ ފަރުމަސްވެރިކަމާއި ބޮުޑ 

ލީގެ މަސްވެިރކަމާއި ަމސްވެރިކަމާ. އެހެންވީމާ، މިެހން ޖުމްލަ ގޮތަކަށް ބުނީމަ މީގައި އެބަ ލިބޭ، އުނދަގޫަތކެއް ކަންނެ

ފޯރާ. މިސާލަކަށް އޭ.ސީ.ސީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އޭ.ސީ.ސީން ބުނަނީ ސަރުކާރުން 

 1120ލުން ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗެްއ ސަބަބުން މިހާރު ކަންކަން ފައިސާދޭ ނުވަތަ ސަރުކާުރެގ ހިއްސާވާ ނުވަތަ ތި އުސޫ 

ކުރަމުންދާ ތަން ފެނޭ އޭ.ސީ.ސީން ވެސް. ސަރުކާރުން ޮކންމެވެސް ވަރެްއގެ މިސާލަަކށް ބުނަންޏާ ސަބްސިޑީއެްއ 

އިާލ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދެންޏާ ވެސް އޭ.ސީ.ސީން ގޮސް ވަދެ، އެ ތަނެއް ސާފުކޮށް، މުޅި ތަން އަގުވައްޓަ 

ނޑުމެން އެހެން ލިޔާލިުޔމުގެ ސަބަބުން މީގެ ނަތީޖާ  ލެވަލް އަށް އެބަ ކަންކަން ކުރޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީކީ ައޅުގަ

ނޑު މި ވާހަަކ ދެއްކުން މާ ރީތި ވެސް ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ގޯްސވެދާނެ. މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ، އަޅުގަ

ނޑު ކަންނޭނގެ މުނާސަ  1125ބު ެވސް ވާނީ މި ވާހަކަދަްއކަން. މިސާލަކަށް އެފް.އޭ.އެްމ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ކަންތަކުަގއި ެވސް. މުޅި ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ، މުޅި ދުނިޭޔެގ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ އުސޫލަީކ 
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ވޭނެ އޭ.ސީ.ީސއަކަށް. އެފް.އޭ.އެމް ތެރެއަށް އޭ.ސީ.ސީއަކަށް ުނވަދެވޭނެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަެނއްަގިއ ނުވަދެ

އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުން ދޭ ކުޑަކުޑަ ސަބްސިީޑއެއް ނުަވތަ ޤައުމީ ޓީމަށް ދޭ މާލީ ކުޑަކުޑަ އެީހއެްއގެ ސަބަބުން 

މުޅި ތަނަށް ވަދެ، ފީފާ، އޭ.އެފް.ސީން ރަންކުރަމުންދާ ތަނެއް، މުޅި ބަޖެޓުދީގެން ރަންކުރަމުންދާ ތަނެއް. އެ ތަނަށް 

 1130އަގުަވއްާޓލައި، އޭ.އެފް.ސީ އާއި ފީފާއާ ދޭތެރޭ، އޭ.އެފް.ސީ އާިއ ފީފާއާ ދޭތެރޭގައި މިހާރު  ވަދެ މުޅި ތަނުގެ

އޭ.ސީ.ީސއާ ދޭތެރޭ މައްސަލައުފެދިފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ކުޑަކުޑަ އެތިޮކޅެއް މި ދެންނެވީ. މީ މިސާލަކީ. ކުޑަކުޑަ 

އްުލމުގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ދެން މީގައި ވަރަށް ިވސްނަން އެތިކޮެޅއް މިހެން ޖައްސާލުމުގެ ސަބަބުން މީގައި ލިބޭ ގެ

ނަޑއަޅާަފއި ނޫނީ މި  ނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރާއިރު މީގެ ބައުންޑްރީ ލައިންތަެކއް ކަ އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ޑިޓަރ ޖެނަރަލަީކ ކަންކަން ދޫކުރާކަށް ހެޔޮނުާވނެ. ހެޔޮނުވާ ސަބަބަކީ، މީެގ ސަބަބުން ނަތީޖާ ގޯސްވަމުންދާތީ. އޮ

 1135އޮޑިޓުކުރުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ލިބިދޭ ފަރާތޭ އެބަ ބުނޭ. އޭ.ސީ.ސީ ައކީ ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކަމެްއ 

ފެންމަތިވެއްޖެއްޔާ ުނވަތަ ކަެމއް ބަޔަކަްށ ޝަުކވާެގ މަްއސަލައެއް ހުށަހަަޅއިފިއްޔާ ަމއްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ތަނަކަްށ 

ޅިން ދެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް މި އޮތީ ަހާވލުކުރެވިފަ. ެއއް ބަަޔކީ ޮއޑިުޓކުރާ ބައެްއ. އަެނއް ބަޔަީކ ވާން އެބަ ޖެހޭ. މު

ނަށް ގޮސް ވަދެވޭނީ. އެހެްނނަމަވެސް އެހެނެއްނޫން  ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލއެއް ިދމާވީމާ، ސަބްޖެކްޓަކަށް އެ ބޭފުޅުން

ިޅ ތަން ސުންނާފަތިއަރުވައިލާފައި ދާ މަންޒަރު ފެންނަނީ. ކަންކަން ދަނީކީ. ހަމަ ގޮސް މުޅި ތަން އޮޑިޓުކޮށް، މު

 1140އޭ.ސީ.ސީން ވެސް ހަމަ ތަަނކަށް ވަނުމަށްފަހު. ެއއީކީ ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލާ އެ މަސްއޫލިްއޔަތު 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާ ނޑު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ. އެހެންވީާމ، ވަރަްށ ސާފުކޮށް އަުޅގަ ގައި ވެްސ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން، ދެންމެވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ގޮަތށް މީތި ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ނޫނީ މިކަން 

ކޮށްގެންނުވާެނ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން ަސރުކާރު ހިއްާސވެޭއ ބުނެފިއްާޔ ޭއގެ މާނަ ައކީ ސަުރކާުރ 

ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ މާނަ އަކީ އޭގެ ސަބަބުްނ ސަރުކާރަށް އޭގެ ސަބަބުން ހިއްސާ އަކީ ހިއްާސއަކަށް ވާން

 1145ގެއްލުމެއް ުނވަތަ ސަރުކާރަށް އޭގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ބުަރވެރިކަމެްއ، ނުވަަތ ބުރައެއް އުފުލަންޖެހޭވަރުެގ 

ނެއް ހުންނަން ެއބަ ޖެހޭ. ވެލިއުެއއް ކުރަން ކެޕޭސިޓީ ހުރިވަުރގެ ޕަސެންޭޓޖަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެވެސް ބުރަދަ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ސަރުކާުރ ހިއްސާެވއޭ ބުނީމާ ެއ ފުދުނީ  އެބަ ޖެހޭ ޭއގައި. ވެލިުއކޮްށގެން މެނުވީ އަުޅގަ

މިކް ކަމަކަށް. ސަރުކާރު ހިއްސާެވޭއ، މި ބަހުގެ މާނަކުރެވިދާނެ ފަހަރެއްަގއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން؛ މި ފަހަރު އިކޮނޮ

ޒޯން އަންނައިރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ކަސްޓަމްސްާއ މި ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކޮށްދެންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާރު 

ނޑައެޅިފަ. އެއީ ސަރުކާރު ހިއްސާވުން ކަމަށް ވެދާނެ. ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ވެސް، މުސާރަ   1150މި އޮތީ ކަ

ނޑަެއޅިގެންދާއިރު ަކސްޓަމްސް ސަރަހައްދުަގއި އެތާ ތިޭބ  ވެސް ދޭނީ. މިސާލަކަށް އިކޮނޮމިކް ޒޯެނއް ކަ

މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމާއި ނުވަަތ ެއ ސަރަހައްެދއްަގިއ ތިބޭ ފުލުހުންނާއި ސިފައިްނނާ، ެއ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ދާނެ. ދައުލަތުން ޕަންޕު ެއ މުސާރަ އާިއ ޮކއްތާ އަދި ޭބނުންވާ ކަންތަްއ ކުރުން. އެ ވެސް ހިްއސާ އަްށ މާނަކުރެވި 
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ކުރަނީ. އޮފްކޯޒް. އެހެންނަމަެވސް އައިިޑއާ ައކީ އެފަދަ ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ 

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އޭެގ ޒާުތގަިއ   1155ދެން އެ ތަނަށް ވަެދ، މުޅި ތަން ސުންނާފަތިވެގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ، ފައިސާ ިވްއޔާ ފައިާސގެ ނަގުދުިކޔާފައި މިސާލަކަށް %އޮޑިޓަރ ޖެނަ ޝެއަރ  31ރަލަށް އަުޅގަ

ނުވަތަ ޝެއަރ އުސޫލުން ޮކންމެވެސް ެއއްެޗއް ލިެޔގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މިކަން ވިސްނަިއގެން ނޫނީ މިކަން 

ޔާލު ދަންނަވާލީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ޚި

 ފުރުޞަތަށް.

 1160 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަނީ އިތުރު ެއއްވެސް މެންބަރަކު ހިސާބުން އަޅުަގނޑު މި ބަލައި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މި

ނޑު މި ގަމު ދާއިރާެގ ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނާވތޯ. އާދެ! ފުރުޞަތަށް؛ އަުޅގަ

 ށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލަޢިއްޒަތްތެރި 

 1165 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ތުރު ކަމެްއ ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަދިވެސް ައޅުަގނޑަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވިސްނާލަން އި އާދެ!

އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ. ެއއީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް އެްއވެސް ކުންފުންޏެއްެގ ހިއްސާ ނޯންނާނެ ވާހަަކ އެަބ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިސާލަކަށް އަެނއްާކވެސް ޕަބްލިކު ލިސްެޓޑް  އޮވޭ. ޒާތުަގއި ރަނގަޅު ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1170ގު ނޫނީ ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް ައދި އެފަދަ ތަންތަނުގެ ހިއްާސ ކޮންމެ މީހެއް ވެްސ ހަމަ ކުންފުނިތަކުގަިއ، ދިރާ 

މުސްކުޅިވާްނވާއިރަށް އެ މީާހގެ ެއކިެއކި ކަްނކަން ފުއްދުަމށް ޓަކައި ިހއްސާ ގަނެފައި ވެސް އޮވެދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ަގނޑުމެންނަށް އެހެންނޫނިއްޔާ ފެނިގެންދާނީ މަކަރުވެިރ އެކަހަލަ ކަންތައްަތކަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާލަން. ދެން އަޅު

ގޮތަކަށް އެ ކަންކަން ވާ ތަްނ. މަޤާމަށް އަންނަން ބޭނުންީވމާ އެ ހިްއސާ ތިމާެގ މީހަަކށް ބަދަލުކޮށްފައި، އަނެްއކާ 

ންކަން އެހެން އޮތް މަޤާމުން ވަކިވީމާ އެ އަނބުާރ ގެނައުން. އެއަްށވުރެ ސާފުޮކށް އެކަން ވެސް ކުެރވޭނެ. ެއކަމަކު އެކަ

ނޑަށް   1175ކަމަށް ވަންޏާމު ެއކަމުގެ ޒިްނމާއުފުލޭނެ ގޮތަކަށް އެކަން ިވސްނައި މި ބިލަށް ެއ ބަދަލު ގެނައުން ވެސް އަުޅގަ

 ހީވަނީ މުހިއްމު ކަމެއްހެން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފުރުޞަތަށް  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އިތުރު އެއްެވސް

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއެދިަވޑަިއގެންފައި  1180އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނެތުމާެއއްކޮްށ އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަހުބަސް އިްއވެވުމަށް.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ނޑުމެންެގ  ނޑު ހުށަހެޅި ބިލުެގ މައްޗަށް އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދާދި ދެންމެައުކ އަުޅގަ

 1185ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވައި މި ނިންމައިލެްއވީ މި ބިލުގައި ހުރި ބަެއއް ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް 

ރާތްކުަރއްަވއި އެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްލާެޙއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އިޝާ

ނޑުގެ ތެެރއިްނ ވަރަށް ރީތި ފުރުޞަތެއް ުހޅުވާލަދެްއވުމަށްފަހުގައި. އެ  އެދި ވަރަށް ރީިތ، އަޚްލާޤީ، ސުލޫކީ މިންގަ

ންނަވަން. އާދެ! ިމ ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން، ހުަށހެޅި ބިލުގަިއވާ ކަންަތއްތަާކ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަ

ގުިޅގެން ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 1190ިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް؛ މި ދެންނެވީ ފާހަގަކުރަްއވާފައި ވަނީ ތަޙުޤީޤްކުރުމުގެ ބާރު އަދި ދަޢުާވކުރުމުގެ ބާރު ޕްރޮސި

ނުޑ ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި މި އިޞްލާޙުެގ  ވަަނ  11އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދިނުމަށް. އާދެ! އަުޅގަ

ވަނަ  1ވަނަ ނަންބަރަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި މި މާއްދާގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  21ނަންބަރުގައި، އެއީ 

ކޮށްފައިާވ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ މަްއސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ދަޢުވާކުރުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސިިކއުަޓރ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 

ޖެނަރަލް އޮފީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފޮނުވަންވާނެކަމުގެ ބާރު އޮތީ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅިފައި ކަމުގައި ވާީތެވ 

 1195ވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވިދާޅުވި އެ މާއްދާ އަށް ޢިއްޒަތްތެރި އެއް މެންބަރު، ކުޑަހު

ފަދައިން އެކަން އެ އޮތީ ހިމެނިފައިކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި މީގެ އިތުރުން ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ެޅްއެގ ތެރޭގައި ސަުރކާރުގެ މަދުވާހަކަފު ގެ ގޮތުަގއި އަދި ދެްއކެވިހުށަހެޅުއްވާަފއިވާ ިޚޔާލުފުޅެއް ިއސްމާޢީލް  ފައްޔާޟް

ވުުމގެ މައްޗަްށ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުކުެރވޭނެ ޮއޑިޓު އެފަދަ ކަންތަްއތަކެއް ؛ެއއް އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ވާަހކަހިއްސާ

ުމގެ ކުރުކުރެިވގެންދާެނ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުުކރަން. އަދި އެކަން ގަިއ އެކަމަށް ބަހުސްވެސް ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

 1200ކޮންެމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަްށ  ވީމާ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެއޮތް ާވހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންފުރުޞަތު ވެސް ހަމަ 

ވެސް ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ޮއތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު މި ކަންަތއްތައް ނިންާމލުމުގެ ކުރިން ައޅުަގނޑު 

ރި މިޢިއްޒަތްތެ ،ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާަލން ބޭނުމޭ ރަޢުޔެްއގެ ަގނުޑގެ ވެްސ އަމިއްލަދަންނަވާނީ އަޅު

މިެވނި ، އެވެނި ކަމެއް ،ފަހަރު މިވެނި ަކމެއް ކުރެވިަފއިާވ ޤާނޫނުތަކުން ބައެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސް

ނަމަ ކަންކަން ކުރަންވީ ވާ މުަގއި ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ އެްއވެސް ތަނެްއަގއި އެކަމެއް ނުކޮށްފި ކަފަރާތަކުން ކުރަން

 1205ކަެމއް މިވެނި  ކުރެވިަފއި ހުންނަ ގޮތުން އެވެނިކޭ. އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމް ބައްޓަންގޮތް ނެތުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެ
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ނަޑއަަޅއި ނަމަ ވާ އެކަެމއް ނުކޮށްފި ކަުމގައި  ،ގަދަ އަމުރުން އަމުރުކޮށްފައި ވާނަމަ ގޮތަކަށް ކުރަންވާނެ ކަމަށް ކަ

ނުޑ އެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ވެސް ބަުހސް ބިލުަގއި ން ކުރަްނވީ ގޮތުގެ ަމްއޗަށް މިކަންކަ ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އަނެއްާކވެ ގެއަދި ދެވަނަ ނުކުތާއެއް  .ބައި ދޫކޮށްލަން ތެރޭގައި އަޅުަގނޑު އެ ސް ފާހަަގކޮށްލަން ގޮުތގައި އަުޅގަ

ދަނީ އް ފާޅުކުރުުމގެ ނަތީޖާައކަށް ވެގެންޕޯެޓއް ުނވަަތ އޮޑިްޓ ބަޔާނެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޮއޑިޓް ރި ބޭނުންވަނީ

 1210ގޮތުަގއި ހުންނަ ބޭފުެޅއްެގ ަތ ކުންފުންޏެއްެގ އިްސވެިރއެްއގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުަގއި ުނވަ

ނުކުރާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުށަހެޅިގެްނ ބޫލު ޚިޔާލުތަކަކާއި މުޖުތަމަޢު ޤަ ނުކުރާ ފަދަރާތުން ވަރަށް މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުފަ

ބައެއް މީހުންނަށް  ،ގޮތުން އޭގެ މާނަ އޮޅިގެ ދިޔުމުެގ ނަތީޖާއެއްހިމެނިގެން ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓެއްަގއި

ފަހަރު  ހުއްޓޭ. މީ ބައެއް އޮޅޭ ހިސާބަށް ވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ކަންތައްތައް ގޮސްފައި ެއބަ އި ނެޕްކިންއާ ނެޕީ

ނ މިފަދަ ކަންތައްތަކާ މެދުގައި ،ވާީތވެ ށްކަގައި ކުރާ ކަމަސްތުގަތަކުން ސިޔާސީ ފަރާތް ޑު ދަންނަވާނީ ވެސް އަުޅގަ

 1215ގެ ގޮުތގަިއ ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ކަމެއް އެޮގތަށް ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ބަހޭ ޮގތުން ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ންތައްަތކާކަ ނަަމ އެވާ ކޮށްފި ކަމުގައިރިޕޯޓު

ނަޑއަުޅއްަވއި ނިންމައި ވާހަކަދަްއކަަވއި، ނޑު ުއއްމީދުކުރަމުން،ދެްއވާނެ ކަގޮތްތަެކއް ކަ ނޑު  މަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެހުރިހާ  ،ވެސް މެދުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަަކށް އެންމެންބިލާ  އުއްމީދުކުރަނީ މި

ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ގެދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫރިއްޔާ ތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްަވއި،ރައްޔި ބިލު މި އެއްބާރުލުންދެްއވައި 

 1220ރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ދެއްވުމަށް ހުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެސް ދެންނެވި މާއްދާތަކުގެ އަީލގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މި  މި

ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް ފާސްކޮށްެދްއވުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ  ބިލު މި ންބަރުން ވެސް އެއްބާރުުލންދެއްަވއިމެ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1225އްޒަތްތެިރ ރާގެ ޢި ތުުލސްދޫ ދާއި ،ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. އާދެ! މި

ޤާނޫނަށް ޮއޑިޓް  2117/12ދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ ގުޭޅ ބިލު  ަކމުގައި ދަންނަވަން. މިއީގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު 

 ނަވާލަން.ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ވެސް ދަންނަގާ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ޯވޓު

 

 1230 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.  .11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫ މް ރިޟާގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -11.1

 1235ގެ ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން. އިިމގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ިދވެހިރާއްޖޭގެ 2117/11ނަންބަރު 

 ؛ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 5 އިމިނެޓާ 11 އިގަޑިއިރާ  1 ؛ލާނަން. ޕީ.ޕީ.ެއމްތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިމިހާރު ވަގު

ސިކުންތު.  21 އިމިނެޓާ 0 ؛ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  21 އި މިނެޓާ 2 ޕާޓީ؛ ރީ ސިކުންތު.  ޖުމްހޫ 26 އިމިނެޓާ 21

 51 އިމިނެޓާ 3ުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައި. ވަމިނެޓު 5؛ ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ނޑުމެން މި ނޑު މި ޖެހިލަނީ އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ ރިޔަށް މަރުޙަލާ ކު މެދު ބަހުސްގެ ބިލާ ސިކުންތު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ގެންދިޔައިރު ވާހަކަފުޅު  1240ދަްއކަަވން އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ މެންަބރުންގެ ލިސްޓަށް. ެއގޮތުން ައޅުގަ

 ،ޠަފާ އަށް. އާދެ! އެއީ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުންރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުމޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ ދާއި  ،އަރުވަނީ މި

 2117/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާޫނނު ނަންބަރު  ޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއިރާގެ ިޢއްގުރައިދޫ ދާ 

 ގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ. މިގްރޭޝަްނެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

 

 1245 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތި

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިޝުކުރިއްާޔ ޢިއް ނުފެނޭ. އެހެްނވީމާ، ބޮޑު ބަހުސްތަކެއް ކުރާކަށް ބިލަށް މާ ޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮްށލައިފިން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 1250ޢިއްޒަތްތެިރ  ތުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިބިލާ ބެހޭ ގޮ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މި

ކުރަްނ ކަން. އެީއ މިހާރުވެސް ހަްއޔަރުހުރި ކަން އިމަޖިލީހުގައި ެއކިެއކި މެންބަރުން ކުރިންވެސް ފާަހގަކޮްށލާފަ

ނަޑއެޅިަފއި އެބަ ގައި ބިލު ،އޮތޭ. އެހެންވީމާ، ިއތުރަށް މި ބާރު ބޭނުންވެއްޖެ މީހަކު ހައްޔަރުުކރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ކަ

ފެނޭ.  ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން އިތުރަްށ ދިނުމަކީ އިްނޞާފުން އެްއކިބާވެދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށްމިހާރު ފަރުމާ

މިހާރު  ،ނގެނީމަްށފަހުގައި މި އެކުރުއެައރޕޯޓަށް ގޮސް ެޗކިން، މިހާރު މި ދިމާވާ ގޮތަކީ މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާމު

 1255އަނބުރާ  .ވެސް ބާީކވީޓިކެޓު  މީހާ ގަތް  ހިސާބުން އެ ކަން. އެނުފުރޭމީހާ އަށް  ނގެނީ އެ އެވެސް މި  އޮންނަ ގޮތުން

ނޑު އެ  އޭގެ ރިފަންެޑއް ވެސް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ކުރިޔަށް ޙަޤީޤަތުގައި މީހަކަށް ނުފުރޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މީހާ  މީހާ އެގޮތަށް ބަންދުވާ ކަަމށް ވަންޏާ ކުރިޔަށް އެ ވަންޏާ އެބަންދެއް ކަމަށް. އެހެންކަމަށް އަކަށް މާނަކުރާނީ ެއއީ

، ފުރޭތޯ އަށް މީހާ ގޮސް ފުރަން ދިޔުމުގެ ުކރިން އެތަނަށް އަނބިދަރީން ގޮވައިގެން  މީހާ އެ ނގެންޖެހޭ އެއަށް އެބަ އެ

ފުރުޞަތު  މީހަކަށް މީހަކަށް އެކަން އަންގަން. އަދި އެ ޖެހޭ އެ  އެކަން އެގޮތަށް ަކނޑަައޅާ ބަޔަކު އެބަ ނުފުރޭތޯ.
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 1260އިްހތިޖާޖުކުރުމަށް ވެސް. އާދެ! މިސާލަކަށް ކޯޓު މަރުޙަލާ މެދުވެރިކޮށްގެން އެ އަށް  ،ކަމަށް ޖެހޭ އެ ލިބެން އެބަ

ނޑުމެންގެ ިއސްލާމް ދީނުގައި ވެސް މި  އިތުރުންމީގެ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ޑިމޮކްރެީސގައި ވެްސ އަދި އަުޅގަ

ްނ. އަދި މީހަކު ކުށްނުކުރާހާ ހިނދަކު އެ މީހަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން ކަމަށް. އެހެންވާއިރު، އޮންނަނީ ކުށްވެރިކުރުމެއް ނޫ

ޕާސްޕޯޓް؛ ނުފުރޭ ގޮތަށް ޤާޫނނުގައި އިމިގްރޭޝަނަށް އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަްށ ދެވިފަިއވާ ބާރު ވަރަށް ފުޅާ. 

ކްސަަސއިޒްކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުަގއި ލިޔެފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ އޭިތ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ސަރުާކރުން އެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަށް އަނެއްކާެވސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރެިވގެންދާއިރު މި   1265އޮންނަންޖެހޭ. ވީމާ، އަޅުގަ

ތުންނަށް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ބާރުތައް ހަނިކޮށް، މިހާރުވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރު، ރަްއޔި

 ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުަމށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީ ދުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

 1270ްއެޗއް ދަންނަވާލުމުެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، ައޅުަގނޑު އަނެްއކާވެްސ އެ

ނޑުމެން، ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއްގައި ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާއިރު އަުޅގަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ އަޅުގަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރަކު ނުވަތަ ޢާއްމު  ނޑުމެން އެބަ ިވސްނަން. އަުޅގަ ޝަޚްޞިއްޔަތް އަުޅގަ

އި ވިަޔސް ފުރަން އޭނަ އެއަރޕޯޓަށް ގޮްސެގންއުޅެނިކޮށް އޭަނގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ފަރުދެއް ކަމުގަ

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުުކރަން، ެއއީ އެ ގޮތަށް ވެދާނެ  ނަމަ އޭނަގެ ބަރަށް ޮބޑު ަޙްއޤެއް ެގއްިލގެން ދާ ވާހަކަ. ާއދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް ހިތަށް އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ކަމެއްކަން. އެ ޙައްޤު ެގއްިލެގންހިނގައިދާނެ. އެ  1275ހެންނަމަވެސް މީގައި އަުޅގަ

މީތި ބަދަލުވެގެން މި އަންނަނީ، މިސާލަކަށް މީހަކު ދަންވަރުދަޅަިއަގއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ަވގުތެްއގަިއ، ފަތިހުެގ 

އިން އޭނަ ފިލުމަށް ޓަކައި އޭަނ ވަގުެތްއގަިއ، އެންމެން ނިދާފައި ތިއްބާ މީހަކު ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައި އެ ޖަރީމާ 

ހަމައެކަނި އެމްބަސީއަކަށް ަވނުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނަގޮސް އެއަރޕޯްޓގެ ކައުންޓަރުން ބޭރުވެގަތީމާ، އެ ހިސާބުން އޭނަ 

ބޭރުވީ ކަމަށް، އޭނަ އަްށ އެފުރުޞަތު ލިބޭ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ވެސް ހުރަސްއެޅޭ. މީހާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެިވގެން އަންނައިުރގަިއ  ހައްޔަރުކުރުމަށް  1280ވެސް ހުރަްސއެޅޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެފަދަ ަކއުންޓަރަކީ ެއއީ އެ ތަނުން  މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގަވާފަިއ ތިބޭ ބޭފުޅުން ނުވަތަ މީހުން، އަުޅގަ

ެވސް ނެތް، މީހާ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް ހާލަތަކަށް  ބޭރުވުމަށްފަހުގައި ދެން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި މިފަދަ ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައި  ބަދަލުވާނެ ހާލަތަކަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ގޮތަށް އަތުެވއްޖެ ކަމުގައި ފިލަން ހުންނަ ތަނަކަށް މީހުން އެމްބަސީ އަށް ވަދެ ފިލަން އޮންނަހެން، އެފަދަ ތަނެއް އެ

ނިޑވަެޅއް. އަދި މީހާ ހޯދައި، ވަރަށް ގިނަ ބުަރ   1285ވަނީ ނަމަ މިއީ ަޤއުމުެގ ހާލަތަށް އަތުވެދާނެ ވަރަށް ނުަރްއކާތެރި ދަ

މަސައްކަތެއް ހޯދަންޖެހި، ތަްޙޤީޤު މަރުޙަލާ އަށް ވަރަށް ޮބޑު އުނދަގޫަތކެއް މެުދވެރިވެާދނެ ކަންތައްތަްއކެއް. ޭއގެ 
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ނޑަށް ފެންނަ އިޞްލާޙަކީ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ބަދަލު ނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަ ގައި އަުޅގަ

ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަން ދާން މި ޖެހެނީ ކޯޓަށް. ހަމަ ފުލުސް އޮފީހުގައި ތިބެަފއި ނުވަތަ އޭ.ސީ.ސީަގއި ތިއްަބވާފައި ހަަމ 

އްޔަރުކުރެވޭނެ ގޮެތްއ އަދި އެގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައި އެހާ ފާސްޓެއް ނޫން. އެހާ އެކަނި ގޮސް އެ މީހާ އެގޮތަްށ ހިފައިހަ

ނޑުމެން ކުށްނުކުރާ މީހުންނަކީ ބިރުގަންނަންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށް   1290އަވަްސކޮށް ެއކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ  ެއްއވެސް މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއް ެއގޮތަށް އަޅުަގޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުަރން. އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ގަިޑއިރު ޖަހަމުން އެ  22ޖަހަމުން،  22ހިފަހައްޓާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެންމެ ފަހަރަކު ފިޔަވައި ދެވަނަ ފަހަރަކަށް 

 ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ކޯޓަށް 22މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތް ނެތް ފަދަ ގޮތަކަށް؛ ފުރަތަމަ ފަހަރުގައި އޭނާ 

ހާޒިރުކޮށް، ޕާސްޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި އޭނަ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޓަކައި އެފަދަ 

 1295ޖަރީމާއެއް ހިނަގާފައި ފިލަންދާ މީހަކަށް ފުރުޞަތު ނޯތުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ފުރުޞަތެއް އޮުތމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ 

ގަިޑއިރަށް ކަމަށް.  22ކުރެވޭތީެވ، ހަމައެކަނި އޭނަގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނީ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު

އެއަްށވުރެ ފަހަށް ދެން އިުތރަކަށް ކޯުޓގެ އަމުރަކާ ނުަލއި ނުވަަތ ހުއްދަައކާ ނުލަިއ، ކޯޓުއަމުެރއް ނެތި އޭނަެގ 

ން ނަމަވެސް، ެއކަން އެގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ނުހިފެއްޓޭނެ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެއީ އެ މާއްާދ އަށް އިތުރުކޮށްލަިއގެ

އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭީތ؛ އޭރުްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖަރީމާތަްއ ހިންގުން މަދުވެގެންދާނީ. 

ނޑުމެން ައބަދުވެސް މަޖިލީހުގެ ތެޭރގަިއ ކިޔާލަިކޔާލާ ތިބޭނީ މިވެިނ ބަޔަކު ިމވެނި ޖަރީމާއެްއ   1300އެހެންނޫނީ އަުޅގަ

ޞަތުދެނީއޭ. މިވެނި ބަޔަުކ މިވެނި ކަެމއް ުކރަން ފުރުޞަތު ދެނީ. އަޅުަގނޑުމެން އިންސާނުން ހަާދ ހިންގަން ފުރު

ޤާނޫނުތަކަކީ އަބަުދވެސް ެއ ހާލަތަކާ ގުިޅގެން ެއއަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމެއް ކަުމގައި ވާީތވެ، އެ ހާލަތަކަްށ 

މަ އެ މާއްދާ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތު ބަދަލުވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ނޫނިއްޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހަ

ހުޅުވިދާނެ. އަބަދުވެސް އިންާސނާ ޤާނޫނުތަކަކީ އެއަށް ބަދަލުއަންނާނެ އެއްެޗއް ކަމުަގއި ާވތީވެ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގަޔާިއ 

 1305ތަށް ހުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް މި ޤައުމަށް މިހާރު މެދުވެރިވެފަިއވާ ހިތާމަވެރި ހާލަތްތަކުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ިމގޮ

ވެގެންދާނީ އެ ޕާސްޕޯެޓއް ުނހިފެހެއްޓިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ެއފަދަ ޖަރީމާ ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް؛ އަސްލު އެފަދަ ޖަރީމާ 

ނޑުމެްނގެ  ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ައސްލު މީގައި އޮންނަ ކަެމއް މި ޮއތީ. އެ ނޫން ަބޔަކަށް ނެތް. ދެން އޮތް އަުޅގަ

ގަިޑއިރުން،  22ންބަރުން ނުވަތަ ޢާއްމު ފަރުދުން މީގައި ބިރެްއ ނުވަތަ ޖެހިލުމެއް ހަމައެކަނި އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ މެ

ނޑު ދަންނަވާނީ،  22 ަގޑިއިރުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަފާެނކަމުގެ ބިރު. ޭއގެ ބަދަލުަގިއ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވއިލާނީ އެންމެ ފަ  1310ަގޑިއިުރގަިއ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާނީ ެއ  22ހަރަކުއޭ ތަކުރާރުކޮށް ވެސް އަުޅގަ

މައްސަލައާ ުގޅިގެން. އެހެންީވމާ، އެ މައްސަލައާ ގުިޅގެން އޭނަ ކޯޓުގެ އަމުރެއް ހޯދަިއެގން ކޯޓުގެ އަމުުރގެ ދަށުން 

އޭނަގެ ޕާސްޕޯްޓ  ގަޑިއިުރވުމަށް ފަހުގައި ދެން އިތުރަކަށް 22ނޫން ގޮތަކަށެއް ނޯންނަ ގޮތުެގ މަތިން. އެހެންނަމަވެސް 
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ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނޯންނަ ގޮތަކަށް މި މާއްދާ އިޞްލާުޙވެގެންިދއުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމަކަށް ވާތީ 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 1315 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން މިއަދުެގ ޖަ

ނުޑ  ނާއިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ދަޢުވަތުއަރުވަން. `. އަުޅގަ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 1320 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް ދޫ ދާއިރާގެފޭ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިމިގްޭރޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް 2117/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ބަލައިގަންނަން.  އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވެގެންުއޅޭ ރާްއޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަަލތައް، ކުުށގެ ރެކޯްޑ، ކުުށގެ   1325ސަބަބަކީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްިޔތުން ސަލާ މަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން. އަދި މި ވެށިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމއަދު ވެްސ ފެނިގެން މި ިދޔައީ ކުއްލި މަްއސަލަެއއް.  ކަންކަމަށް ތާއީދު ވެސް ުކރަން. އަުޅގަ

ނުޑމެ ންނަށް މި ދިމާވަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މަންޒަރު. މި މަްއސަލައިަގއި ެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް މުހިއްުމ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުުނވެ ގިނަ ދުވަސް ެވގެންދިއުުމގެ 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ  1330ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކުުށގެ ެވށި އިތުރަށް ގޯްސވެގެންދާ ަމންޒަރު އަުޅގަ

ލީހުގެ ޒިންާމތަކެއް އެބަ އޮތް. މިސާލަކަްށ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ ޤާނޫނުގަިއ؛ ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު. ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނޑުމެްނގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނުޑމެންގެ ކުށްވެރިން ގެންޮގސްެގން ހަނުހުރުމުގެ މައްސަލަ.  ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ައށް އަނގައިން ނުބުނެ އެބަ ހުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް  ގަިޑއިރު ވަންދެން އޭނަ 22މީހަކު މަރާފައި ވެސް ގޮސް 

ޑިމޮކްރެޓިކް ިނޒާމަށް މަސައްަކތްކުރާ ބައެްއ ޤައުމުތަުކގަިއ، އަަވއްޓެރި ަޤއުމުތަކުަގއި ވެްސ އަނަގއިަގއި ދުންކަރާްސ 

 1335ހުން ބުނަން އެބަ ޖެހޭ. ވިއްަދއިގެން ވެސް އެފަދަ ޮބޑެތި ޖަރީމާ ހިންގާފައި ދާ މީހުން ލައްވާ ބަސްބުނުވާ. ެއ މީ

އެްއޗެއް ބުނަން އެބަ ޖެހޭ. ތިމަންނަ ހަމަ މީހަކު މަރާލައިފި. ތިމަންނަ އެއްެވސް ެއއްެޗއް ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ުނވޭ. 

ަގޑިއިުރވީމަ އޭނަ ދޫކޮށްލަން ެއބަ ޖެހޭ. ކޯޓަށް ގެންގޮްސގެްނ ކޯޓުގެ އަމުރު ޖަހައިގެން  22ތިމަންނަ މިހިރީ ހަނު. 

ނުހުންނަންވީ. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ހެދި އަޅުަގނޑުމެން މި ިއޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހެނީ. އޭނަ ހަމަ ހަ

ނޑުމެން ވީ ދޫކޮށްލަނީ.  ހަމަ މި އުސޫލުން މީހަކު، މީހަކު މަރާފައި ފިލައިގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދާން ވެސް އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޤާނޫނުހަ  1340ދާ މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްކުާރ މެންބަރުން އެްއވެސް ގޮތަކުްނ އެހެންނެއް ކަމަކުނުދާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަތުވެދާނެ ނުަރއްކަލަކުން ނޫނީ ައޅުަގނުޑމެން ކުށެއް ކޮްށގެން  2ޤާނޫނަށް ފިލަން، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕާސްޯޕޓް ހިފަހައްޓައިފާނެ ތީ، މި ހިފައިހައްޔަރުކޮށްފާނޭ، ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަން ގޮްސގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ިއސްތިސްނާވާންެވގެން މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް މި ތަނަށް ައއިަމ މިއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކައި  ކަންކަމުން އަުޅގަ

އިޞްލާޙުިވޔަނުދޭން މަސައްަކތްކޮށްގެންނުވާނެ. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވީ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މިހާުރ 

 1345އޮތް ގޮތުން ައޅުަގޑުމެން ައމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރަްނ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލު މި 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ، ަރްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ޤާނޫނުތަްއ ހަދަން މަސައްކަތްކުރަން. 

ޤާނޫނަށް ވެސް ގެނެްސގެން ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނަށް ގެނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ވެސް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. ހެއްކާ ބެހޭ 

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުތަކަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭ  ކުށުގެ ވެށި ހަމައަކަށް އެޭޅނީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ  ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލިސް އަލަށް އިންތިޚާުބވެގެްނއަިއއިުރ އަުޅގަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދާއިރާތަކުގެ ަރއްޔިުތންނަށް ވީ ވަޢުދުތަކަކީ، ިދވެހިރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ  މެންބަރަކު ވެސް  1350އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ޖެހިލުންނުވާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަ ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާ ނޫނުެގ މައްޗަށް އަަރއި، ޤާނޫނު ިއޞްލާޙުވިޔަނުދޭން ނުހިފާނެ މާދަމާ ދިމާވެދާނެ ކަމަކުން ރެކެން، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ބޮޑަށް އެދެން ޢިްއޒަތްތެރި  ނޑުމެން އައިސް މި ތިބީ. އަޅުގަ ކަމަށް. މި ވަޢުދުތައް  ވެގެްނ އަޅުގަ

އްބާރުލުންދީ ކޮމިޓީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް، މި ބާވަތުގެ ޤާނޫނުތައް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ މިއަށް އެ

ނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރަން. މިސާަލކަށް   1355ގަިޑއިރު ވަންދެން  22މަރުޙަލާގައި ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާހު ގެންނަން އަޅުގަ

ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުނީ. އެހެންނަމަވެސް އެއަްށވުރެ އިތުރަްށ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަންޏާ ހަމަ ކޯޓު މަރުޙަލާގެ، ކޯޓުން 

ނުޑވެސް ތާއީުދކުރަން. މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީ އެއަށް ރުހުން ލިބިގެ ން ނޫނީ ނުހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ގެެނވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު، ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްިރ މެންބަރު  މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އަލްއުސްާތޛު ވަޙީދު ދެންމެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި އަޅު  ގަ

ނޑުމެންނަށް   1360އެކްސްޕާޓުން ނޫނިއްޔާ ތަފާުތ ދާއިރާތަކުަގއި މަސައްކަްތުކރައްވާ ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާާދއެްއކޮށް އަުޅގަ

ކިތަންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާުޙތަކެއް ވެސް ގެނެވިދާނެ ިމކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް. މިީއ ހަމަ މީހާ ފުރަންދިޔައިމަ 

ލިައކަށް މީހާ ހިފަހައްޓަން؛ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކިަތއް ބޭފުޅުންތޯ ފުރައިގެން ވަަޑިއގެންނެވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް. ކުއް

ނޑުމެންނަްށ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއ ވެސް ހަމަ އެމެރިކާ، އިނިގރޭސިވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގަިއ ވެސް އަުޅގަ

ކަށް ދާ ތަނުން ވެސް އެބަ ހިފައްޓާ އެތެެރވިަޔނުދީ ވެސް. އަދި ބޭރުވާން މި ފެންނަނީ ހަމަ ކުށްވެރިން އެ ޤައުމުތަ

ނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަން   1365ދާއިރު ވެސް އެބަ ހިފަހައްާޓ. އެހެންވީމާ، ކުްށވެރިން ހިފަހައްޓަން ހެދޭ ޤާނޫނެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނަްށ މި ފެންނަނީ ގޭގޭތެރޭަގއި ހަދައިގެންޮގސް މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާޙައުލު މި ދަނީ ކިަލނބުވެގެން. އަުޅގަ
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މީހުން ނިދާފައި ތިއްބާ ގޮްސ ވަދެ، އަތުަގއި ހުންނަ ރަން ދަމައިގެންދަނީ. ކަރުަގިއ އޮންނަ ފަށްކަޑަިއގެންދަނީ. 

ކުށްވެިރވާ މީހާ ފުލުހުން ހިފައިހައްޔަރުކޮށް، އޭނާ އެކުރި ކުުށގައި ކޮންކަމެއްތޯ ކަލޭ މިކަން ކުރިން ހެއްޔޭ. މި ގެ އަށް 

ނޑުމެްނގެ ޤާޫނނުގައި އެބަ އޮތް ހަނުހުރުމުގެ ވަ ނިން ހެއްޔޭ. ތިމަންނަ ެއްއޗެއް ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެއީ އަުޅގަ

 1370ބާރުދީފައި އޭނާ އަށް. އޭނާ އެްއޗެއް ނުބުނެ ހުރުމުގެ ބާރު އެބަ އޮތް އޭނަ އަށް ލިބިފަ. ދެން މި އެއްޗެހިތަްއ، މި 

އިޞްލާޙުކުރަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަކީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މިއަދު ވެްސ ޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ 

ކުއްލި މަްއސަލަެއއް ަވއްދަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ހަމަ ވަރަށް  ާމތް މަޤްޞަދެއްަގއި. ުކއްލި 

. އެހެންނަމަވެސް މުހިއްމު ޖެހިއިރު މިއަދު މި ތަނަށް ހުށަހެޅުނު 0މައްސަލަެއއް މިއަދު ވެސް ހެދުނު ހަމަ 

ޤާނޫނަކަށް، ކަމަކަށް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަންާވއިރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މުޅިން ެއހެން ވާހަކަެއއް. އެހެންވީާމ 

 1375ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްީވތީވެ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ވެސް  މި ބިަލށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން، ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގެންނަން ފެންނަ ރަނގަޅު ިއޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެްނ، މި ބިލުަތއް؛ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ 

އް ހަދަންވީ. ހަދައިގެން ވެސް ރާއްޭޖގެ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން އަިދ އަލުން ޤާނޫނު ފަރުމާކޮށް އަދި އައު ޤާނޫނުތަ

ނޑަށް  ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވާަހަކ ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންެވއްެޓއް ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަ

 1380 ކުމް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރުދަްނނަވަމުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލަނީ. ވައްސަލާމް ޢަލައި

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކާލަން ލިބުނު ދެވަނަ ފުރުޞަތު މީ. ދެވަނަ 

މި ބިލާ މެދު ވާހަކަދެއްެކވިއިުރ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހޯދާލީ އީދު ބަންދުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން އޮތް ޖަލްސާގައި 

 1385ަވނަ މާއްދާއާ ަހވާލާދެްއވަިއ ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ގޮތަށް  21ޢިއްޒަތްތެރި ަބއެްއ މެންބަރުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޤާނޫނުގެ ބޭރުން ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދެއްެކވީމާ، އެ ދުވަުހ އޭގައި ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިލެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ދުނީ. އެހެްނނަމަވެސް މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑު ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ަދންނަވައިލާނަން. ައޅުަގނޑަީކ ފުރުޞަތަކަށް އެ

ޤާނޫނީ މާހިރެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ފޮތްތަކުގަިއ ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްެޗއް ކިަޔިއގެން އެ 

ނޑަށް ެވސް އެނގޭ. ޤާނޫނުއަާސސީެގ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި  21ފަހުމްކުރަން އަޅުގަ

 1390ވަޒަްނވެރިވުުމގެ މިނިވަންކަން. އޭަގއި ާރއްޖޭން ފުރައިގެްނ ދިއުމާއި ރާއްޖެ އަށް އެނބުރި އައުމާިއ ރާއްޭޖގެ ެއިކ 

އި ެއއްވެސް ގޮތަކަްށ ތަންތަނަށް ދަތުރުކޮށްއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަަކށްމެ ލިބިގެންވެއޭ މި އޮންނަނީ. މީގަ

 2117/1ހިފެހެއްޓޭނެ ވާހަކަެއއް ެއ މާއްދާ ެއކަނި ބަލައިލީަމއެއް ނުފެނޭ. ެއގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިސްފައި މި އޮތީ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުުމގެ ކުރިން. 
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ނުއަާސސީގެ ައސާސީ ޙައްޤުަތކާއި ިމނިވަންކަމުގެ ބާުބގައި ލިޔެަފިއ އޮތް ޙައްޤުތަުކގެ ތެރެއިން އެހެންވީމާ، ފެހި ޤާނޫ

 1395އެއް ަޙއްޤެްއގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މި ޙައްޤުގެ ވާހަކަ އެ ކަނި ިމތާނގައި ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނޑު އެްއޗެްއ މެންބަރުން ވާހަކަތައް ދެްއކެީވމަ، ޢާއްމުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަ  ށް އޮޅި، ފަސާަދއުފެދިގެންާދނެތީވެ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! އަސާީސ ޙައްޤުތަާކއި މިނިަވންކަމުގެ ބާބުަގއި މި އޮންަނނީ ހަމައެކަނި މި ދެންނެިވ 

ވަނަ  16އަސާސީގެ ޙައްެޤއް އެބަ ޮއވޭ. އެ ޙައްޤުތައް ދޭންފެށުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނު 55ޙައްޤު އެކަންޏެއް ނޫން. ޖުމްލަ 

މާއްދާގަިއ ލިޔެފަިއ އެަބ ޮއވޭ، ިމއިން ެއްއވެސް ަޙްއޤެއް ނުވަަތ މިނިވަން ކަެމއް ެއްއވެސް މިްނވަރަކަށް؛ 

 1400މިނިވަންކަމެއްެގ ެއްއވެސް ިމންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މި ޤާޫނނުއަސާސީާއ ތަޢާރަޟުނުވާ ޮގތަށް ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުންނޭ. 

ސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ވެސް އެއިން ޙައްެޤއް، މިނިވަންަކމެއް އެްއވެސް މިންވަރަކަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާ 

ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެއް ހިފެއްޓިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށޭ. 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ދާަގއި ދަުތރުފަތުރުކޮށްއުޅުމުެގ ޙައްާޤ ވަަނ މާއް 21އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެްއޗެހި އެހެން އެްއވެސް ާވހަކައެއް ބަޔާންނުކޮށް ލިޔެަފިއ އޮތެއް ކަމަުކ، ޭއގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުތަކެއް އެބަ 

 1405ނެއް އޮތްކަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން. އާދެ! މި ދެންނެވި ޙައްޤާ ގުޅޭގޮތުން އޮތް ޤާނޫ

ނޑު ދެކެނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްާދގެ  6އިިމގްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު. މި ޤާނޫނުގެ  2117/1ކަމަށް އަުޅގަ

)ނ(އާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން މި ވާހަކަދެއްެކވީ، ކުރީަގއި އޮތް ޤާނޫނުގެ ވާހަަކ. މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ 

 7ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތެްއގެ ގޮތުަގއި، ޤާނޫނުގައި މި އޮންނަނީ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ؛ މިނިވަން ދީމިޤްރާތީ  16ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި 

 1410ެރވޭނީ ޮއންނަ ބަޔަށް ވިސްނައިާލއިުރ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިފަދަ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމުެގ މިންވަރަށޭ މިކަން ކު

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮންނަނީ،  މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތް ބައި މި އޮންނަނީ އެފަދަ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭނެ 

ްއވާފަ. ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ކަމަްށ ހިފަހައްޓާފަ. އެހެންވީމާ، ަސރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތީ އެ ބައި ކުަޑކުރަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮންނަނީ  6މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ޮއތީ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތަގއި، 

 22ގަިޑއިރަްށ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  22އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި ކަންތައް ކުރެވޭނީ 

 1415މި ވާހަކަ އޮޅުާވލައްަވއިގެން ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ގަިޑއިރަށް، މިވަރަށް ކުަޑކުީރމާ ވެސް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޚާްއޞަކޮށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސކަން ކުރަްއވާަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ެވސް ެއ 

ނުޑ ހިތަށްއެރީ މި ވާހަކަ ކޮންެމވެސް ވަރަ  ކަްށ އެބަ ޖެހޭ ދައްކަން. ެއީއ ވާހަކަފުޅު އެ ުދވަހު ދެްއކެީވމާ، އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ސިޔާީސ ފޯރަމަކަށް ހަދަިއގެން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ުފރުޞަތެއް ކަމަށް ބަަލއިގެްނ 

ބައެއް ބޭފުޅުން، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މަްއސަލަތަކުަގއި ވާހަކަަދއްަކވަމުންގެންދާތީވެ އެ ވާހަކަ ހަމަ 

ނޑު އެދެނީ މި ވާހަކަަތއް އޮުޅވައިނުލަްއވާ ހުރިހާ ސާފުކޮ ނޑު ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  1420ށްލަދޭން އަޅުގަ
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް 

ކޮށްދެްއވުމުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ަބިއވެރިެވަވޑަިއގެން، މި އިޞްލާހު ވާތީެވ، މި އިޞްލާޙު ާފސް

 ފާސްކޮށްދެއްވުުމގައި ަވގުތު ނަގައިނުލާ ކުިރއަށް ގެންަދވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 1425 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ބޭނުންވާ ކުޑަުކޑަ ވާހަަކއެއް ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. މި ބިލު ފާސްވެގެން ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ، މި 

ން ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި ިސޔާސީ މައިދާުނަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ ެއއްެވސް ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރއްޔިަތަކށް، އަދި ވަކި

ބޭފުޅަކަށް މިނިވަންކަމާއެުކގަިއ މި ރާއްޖެ އިން، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސް ރާްއޖެ އަށް އެނބުރި އައުމުެގ 

 1430މި އެބިުއޒްކުރުުމގެ.  މިނިވަންކަން ެއއްކޮށް ިނގުަޅއިގަެނވެނީ. ބްލޭންކެޓް ަލއިަސންސެއް މި ދެވެނީ ބޭނުން ޮގތަކަށް

މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ސޮސަިއޓީތަކުަގއި މިކަން ކުރާ ގޮތެއް ނޫން. މިސާލެއްގެ ގޮތުން، އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ވަަރްށ 

ފަހުން މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި. އެހެންނަމަވެސް އެއީ މިއާ މުޅިން ތަފާތު ޤާނޫނެއް. ވަކި ާޚއްޞަ ކަންަތއްތަެކއް 

ށްފަިއވޭ. ޓެރަރިޒަމް؛ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަަލތަކުަގއި ބޮޑެތި ހެކިތައް ލިބިފައިވާ މީހުން ވަގުތީ ގޮތުން އޭަގއި ބަޔާންކޮ

ހިފަހައްޓާލުމުގެ ފުރުޞަތެއް ދެނީ. މިކަންވެސް ކޮންޓްރޮާވޝަލް ކަމަކަށް ވެގެން އިނގިރޭިސވިލާތުގެ މަޖިލީހުގަިއ، 

 1435ހެންނަމަެވސް، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ ޕާލިމަންޓުތަކުގައި އަިދވެސް ެއބަ ވާހަކަދެކެވޭ. އެ

ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އެްއވެސް ޙައްެދއް، ޙުދޫދެއް ެނތް ގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިަތކު ފުރަން ގޮސްފައިވަިނކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ެއއް  ހިފަހައްޓައި، ހަްއޔަރުކުރުުމގެ ބާރު މި ދެނީ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަެމއް.

ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ މިނިވަްނކަން ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަަވރުކޮށްދީފައިވާ މިނިވަްނކަން 

ނުޑ ސިފަކުރަނީ. ދެން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އޮޓޮކްރޮޓުންްސގެ   އެްއކޮށް ނިގުޅަިއގަެނވިގެންދާެނ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 1440އަތްމައްޗަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްިރންސިޕަލްތަކެއް މާނަކުރަން ދީފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެކަްނ ވާނެ ގޮތް ައޅުަގނޑުމެން 

އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. މިސާލެްއގެ ގޮތުަގއި އެްއެވއުޅުމުގެ މިިނވަންކަމާ ބެހޭ ާޤނޫނު މިހާރު މި ސަރުކާރުން 

ނޑުމެން  މާނަކުރާ ގޮތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް މަގުމައްޗަށް ސުލްަޙވެރި ެއއްވުެމްއ އެްއވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާކުރަން ހުށަހެޅީ. އިޒްޭރލާ ދެކޮޅަށް އެމް.ޑީ.ޕީން،  ނިންމައި އެގޮތުން ޢަމަލުކުރީ. އަޅުގަ

ށް އަުޑއުފުލުމަށް ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ނުކުތް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަޤއުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރެއްގެ ދަށުން މަގުމައްޗަ

 1445އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމުރުކޮށްފި. މިއަދާ ހަމަޔަށް މި ވެރިކަން 

ން ޭބއްވި އައުމާެއުކގައި މިއަދާ ހަމަޔަްށ އެން.ޑީ.ޕީން ިއސްނަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެިކއެކި ގުަނވަްނތަކުން ފާސްކޮށްގެ

ކޮންމެ ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާައކާ މެދުގައި ސަރުކާރުން ެއބަވޭ އިްނޒާރުނެރެފަ. ކޮންމެ މުޒާހަރާއެއް. މި ވެރިަކްނ 
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އައުމާެއުކގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދިމާވި ކަމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިެތއް ގަޔަށް ެއއިްޑސް ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއްެގ 

ިއ އަުޑއުފުލުމަށް ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތް ޕިކަޕާއި ޕިަކޕް ދުއްވަން އިން ޑްަރިއވަރު ލޭ އެޅީ. އެ މަްއސަލަިއގަ

 1450ހައްޔަރުކުރީ. ިމއަދާ ހަމަޔަްށ ސުލްޙަވެރި ުމޒާހަރާއަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮޅު ސިާޔސީ ޕާޓީއަކުްނ ނިންމުމެއް 

ކަމަކަށް އިންޒާރުދީފަ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ފާސްވީމާ ނިންމައިގެން ނުކުތް ކޮންމެ ކަމަކަށް އިންޒާރުދީފައި، ކޮްނމެ 

ނޑުމެންގެ އަނބިދަރިންނާ މެދުގަިއ މީހަކު ހިތާެވއްޖެ ނަމަ  ނޑުެމން ވިސްަނއިލަްއވާ. އަުޅގަ ދެން ވާނެ ގޮތް އަުޅގަ

އް، އެްއވެްސ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރާކަށްނުދެވޭނެ. ހިފަހައްޓާނެ، ހައްޔަރުކުރާނެ އެއަރޕޯޓުން. ެއއްވެސް ެހއްކެ 

ގަރީނާެއއް، ެއްއވެސް ކަެމްއ އޮެވގެނެއް ނޫން. ސިާޔީސ މަޤުޞަދަށް ޓަކައި. ހަމަ ޤާނޫނު އެބިއުޒްކުރުުމގެ ބާރު 

 1455ލިބިދޭތީވެ އޭގެ ނާޖާިއޒު ފަިއދާ އެންމެ މަތި ދަރަޖައަކަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް 

ޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުައސާސީން ކަށަވަުރކޮށްދީފައިާވ ކަންކަން ޤާނޫނުއަސާީސާއ ނުރައްކާތެރި ބިލެއް. މި ރާއް 

ޚިލާފަށް ނިގުޅަިއގަނެގެން ިމ ސަރުކާރުން ގެންދާނެކަމާ މެދު އަޅުަގނޑު ެއއްވެްސ ޝައްެކއްނުކުރަން. އެހެންވީމާ، 

 ރަީއސް. އަޅުަގނަޑކަށް މި ބިލަކަށް ތާީއދެއް ނުކުރެވޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 1460 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ވާހަކަދަްއކާލުމަށް ޓަކައި މި އެދުނީ މިހާރު 

ނޑު ހިަތށްއަރާ މި ބިލާ ުގޅޭގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ދެކެވޭ ަބއެްއ ވާހަކަަތކަކީ ޙަީޤޤަތުގައި ވެްސ އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކެއއްތޯ ނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

ސް އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަެއއްތޯ. ެއގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާ ަނމަ، ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީައުކން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެ 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެްސ އެބަ އެނގޭ މި އިޞްލާޙަީކ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން   1465އެ ވާހަކަަތއް ދެއްކިދާނެ. ައުޅގަ

ކުރަންޖެހިފައި އޮތް މަސަްއަކތެއްކަން. މި އިޞްލާޙުަތއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެންނަްނޖެހޭކަން. ޤާނޫނުއަސާސީން 

ލީހަށް ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި

ނޑުމެންެގ  2117/11އެހެންވީމާ،  ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަީކ ެއއްެވސް ހާލަތެއްގަިއ އަުޅގަ

ަތކަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެްއ އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަްނކަމާ ތަޢާރަޟްވާ ުނވަތަ ެއ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެޭވ ގޮ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ބޭުނންވޭ. ދެން ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުްނ   1470ނޫން. އެކަން އަުޅގަ

ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާތަާކއި އެެހން ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް މި ަމޖިލީހުގައި ދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ހުރިހާ 

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއަށް ވަދޭތޯ ުނަވތަ މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިންތޯ ކަން ތައްތަެކއް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް އަުޅގަ

މި ވާހަކަދެެކވެނީ ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެަބ ޖެހޭ މިއަދު ރިޔާސަތުަގއި އިންނަަވއިގެން ަބއްލަވަން. 

މުޒާހަރާެގ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ އެކި ސަރަހައްދުަތކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ދެްއކިދާނެ، ސުލްޙަވެރި 
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ނޑުމެންނަށް ވެްސ  ހަދާފައި ހުރި އެތައް އުްސ އިމާރާތްތަކެްއ އަންދަިއ ައޅި އަށް ހަދާލި ވާހަކަ ވެްސ.  1475އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެ ސް ދެއްކިދާނެ، އެަތއް ދެއްކިދާނެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް އަންދާލި ާވހަކަ ވެސް. އަުޅގަ

ބަޔަކަށް އަނިޔާކުިރ ވާހަަކ ެވސް މުޒާހަރާތަކުެގ ނަމުަގއި ނުކުމެ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކތައް މި މޭރުމުން ދެއްކުުމެގ 

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތްތައް އެހެން ބޭފުޅުްނ  ބަދަލުގައި އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ޖެހޭ ެއއްބާރުލުންދޭން. މިއަދު އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙަކީ މި އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  ވެސް އެބަ

ނޑަެއޅިފައިވާ ަވގުތުތަެކއް. ކުީރަގިއ އެ ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ަވިކ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ަވކި   1480ސަބަބުން އެބަ ލިބޭ ކަ

ަގޑިއިރަށް އެ  22ަސބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ ވަގުެތއް ަކނަޑއެޅިފަިއ ނެތް ވަގުެތއް މި އިޞްލާޙުގެ 

ނޑައެިޅގެންދާކަން. އެހެންވީމާ، އަދި މި ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް  ވަގުތު ކަ

ޤަބޫލުފުޅުނުކުރެވޭ ކަމެއް ަކމަށް ވަނީ ނަމަ ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނުޑމެން އެންމެންނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ުއސޫލަކުން މި  ބަހުސްކުރައްަވިއގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ  ނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރެވިަފއިވާ ކަމަކަށް ީވހިނދު، އަޅުގަ  1485ޤާނޫނުތައް ނިންމަން. މި ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޖެހޭ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުތައް ިކޔަން. މައުޟޫ ނޑުމެން އުޅެން އެބަ ޖެޭހ. އަުޅގަ ޢުެގ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ހުރި ަމއްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުތަފާތުވާ ަކންކަމުގައި ިޚޔާލު ެއއްގޮްތވާ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބިނާުކރަނިވި ގޮަތކަށް ވާހަކަަދއްކަްނ. އަުޅގަ ގެ ތެރެއަށް މި ޚިޔާލުތައް ގެނެްސގެން ގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ިމ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްަތއް ކޮްށ، 

 1490 ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ބިނާކުަރނިވި މަސައްކަެތއް މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ކޮށް ނިންމޭ 

ނޑު ިމ  ފަދަ ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތެްއ ކުރާ މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލިސް ހަދަން. އެހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ބިލުެގ ތެރެއިން ހުރިހާ މެންބަރުން  ނޑު ުއއްމީދުުކރަނީ ކަ ފުރުޞަތަށް މި އެދުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅު ެއގޮތަށް ބަްއޓަންނުކުރައްވާ ނަމަ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ެއކަން ހަމަ  ވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. އަދި

 ހަނދުމަފުޅުކޮށްއެރުވުން. ޝުުކރިއްޔާ. 
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 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ކުިރއަްށ ގެންދިޔުމަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ 

ލުތަކުގެ ތެރެއިން ޭއގެ ޙުޫދދުގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަދެްއކެވުަމށް ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބާރުލުންދެއްވުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ބި

އަބަދުވެސް ހަމަ ރިޔާސަތުން ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ. ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް، ބަރަާކތްތެރި އީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން 

 1500ހުގެ ޖަލްސާގައި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެއްބާރުލުންދެއްވާނެ ކަމަށް ތި ރޫހުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ފެށި މަޖިލީ

ނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަންޏާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުިރއަށް ގެްނދިއުމުގަިއ އަުޅގަ
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ށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ިލބިގެންދާނެ. އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ވަރަ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް. 

 

 1505 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ މި ޤައުމުަގއި މި ހިނގަމުންދާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްާޓ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާެޙއް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ މީހަކު 

ނަޑއެޅި ފައި އެަބ އޮވޭ. އަދި މިނިވަންކަން ހިފާހައްޔަރުކުރެވޭނެ ހާލަތްތަާކއި ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ އުޫސލުތައް ކަ

ހިފެހެއްޓޭނެ މިންވަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް 

 1510ގެނެއްިސއްޔާ ދެން ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މި 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަމީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑަކން އަޅުގަ

ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއވޭ މި މަޖިލީހުގައި ެވސް އެވެނި ތަނެއް އަންދާލިޭއ، މިވެނި ތަނެއް ރޯކޮށްިލއޭ ބަެއއް 

ސަރުކާރުެގ ޒިންމާެއއް އެީއ އެ ރޯކޮށްލި ަބޔަކު ޤާނޫުނގެ  ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަފުޅުތަކުން ިއވޭ އެބަ އިނގޭތޯ. ިމއަދުގެ

ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން. ީކއްެވގެންތޯ އެކަން ނުކޮށް ިޒންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެްއގަިއ މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު 

 1515ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި.  ވާހަކަދެެކވޭ ގޮތް ވަނީ؟ ރައްިޔތުން ސަރުކާރު ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ މި ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން

މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި. މިކަންަކން ނުވެ، ސަރުކާރުން ނިކުމެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ 

ބޭފުޅުން، މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެވެނިތަެނއް ރޯކޮށްލިޭއ، ެއވެނިކަމެއް ކުރީޭއ، މިެވނިކަމެއް ކުީރއޭ ބުނާއިުރަގިއ 

ރުގެ ޒިންމާދާރުކަމެްއ ކޮބައިތޯ؟ ެއއްެވސް ޒިްނމާދާރުކަމެއް ނެތް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިހާރުވެސް ސަރުކާ

ގަިޑއިރު ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ޓަކައި ހިފައިހައްޔަރުކުރުުމގެ ބާރު ވަަރށް ފުޅާކޮށް ލިބިދީފައިވޭ.  22ފުލުހުންނަށް 

 1520ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މި ވަރަށް؛ މި މިންވަރަށް ވަނީ މިކަން  މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާުމ ހިނގާ ޤައުމުތަކުަގއި

ކުރެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދީފަ. ޭއގެއިތުރަށް ކޮށްދެވިފަެއއް ނުވޭ. ބައްަލވާ ކައިީރގަިއ ހުރި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް. އެންެމ 

ެވސް ކޯޓުއަމުރާ ެއކު. އެފަދަ ކުޑަެވގެން މިއަދު މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ގޭގެ އަްށ ވަދެ، ޭގގެ ެޗކުކުެރވެނީ 

މުައއްސަސާ އަށް މީހުން  5ހާލަތެއްގައި މި ކަންކަން ހުރިއިރުަގއި މި ޤައުުމގައި އޮތް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިާވ 

ހިފައިހައްޔަރުކުރުުމގެ ބާރު ދީފިއްޔާ ދެން ރައްޔިތުންނަށް މީގެއިން ނިކުންނާނެ ދަތިތަކަކީ އަޅުަގނޑުެމން 

 1525ހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން އެއަރޕޯޓުަގއި ވެސް މަސަްއކަތްކުރަނީ ރާއްޖޭަގއި ބަޔަކު ޖަރީމާެއްއ ވިސްނާލަންޖެ

ހިންގާފައި ެއއަރޕޯޓަށް ފުރަންދާ ވަގުުތ، އެ ޖަރީމާ ހިންިގކަން ފުލުހުންނަށް އެނގޭ ަވގުތުން ފެށިގެން ވެސް ޭއަނ 

އޭނަ ހިފައިހައްޔަުރކުރުމުގެ ބާރު މި ޤައުމުަގއި ފުލުހުންގެ ކިބަިއގަިއ އަށް ނުފުރޭނެ ގޮތް އެއަރޕޯަޓށް ވަނުމުގެ ކުރިން 

އެބަ ހުރި. އެކަން ކުެރވޭނެ ފުލުހުންނަށް. އެހެންވީމާ، އިުތރަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިާވ ޙައްޤުތަކެއް ިނގުަޅއިގަެނ، 
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ނޑުމެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހަމަ އެ ޙައްޤުތައް އުިނވާ ގޮތަށް އަނެއްާކވެސް ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު މިގޮތަށް އޮެވގެން؛  ނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ަކމެއް ނޫން. އަުޅގަ  1530ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ ައޅުގަ

ވަނަ އަހަރު. މިހާހިސާބަށް އަިއއިުރގައި ކާކަށްތޯ ފިަލިއގެން ދެވުނީ؟ އެބަ ހުރިތޯ  2117މި ޤާނޫނު ފާސްވެފައި ވަނީ 

ލުހުން ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވެގެްނ ފިލަިއގެން ދެވިަފއި ހުރި މީހަކު؟ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ އޮްތ ފު

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ދަތިވެގެން. ނޫނީ އެ ޤާނޫނުަގިއ  ސުވާލަކީ. އަުޅގަ

ތަންފީޛުކުރާ ފަާރތްތަކަށް ހުރި ދަތިތަކެއް ޮއެވެގން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތުން އެ ޤާނޫނެއް 

 1535މި ވޭތުވެދިޔަ އަށެްއކަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ެއވެނި މީހަކު ފިލައިގެންދިަޔއީ ޤާނޫނުަގއި މިހެން އޮެވގެނޭ ބުނާނެ އެްއވެްސ 

ފައިހައްޔަުރކުރެވިފަ. އަދަބު ދޭންވާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަެއއް ނެތް. ހަމަ ހިފައިހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަްއ އޮތީ ހި

އަދަބު ވެސް ެދިވގެންދަނީ. މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ހަދާފައި ހުރިކަމުަގއި ވިޔަސް އެ ާޤނޫނުތައް ތަންފީޛުކޮށް، އެ 

ތުކަން ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ތަންފީޛީ މުއައްަސސާތަުކން ޢަމަލުނުކުރަންޏާ ޤައުމުގައި ސުލްޙަމަޞްލަޙަ

ދެމިއޮންނާނެ ގޮތަކަށް ކަންަތްއތައް ވަމުންދާ ތަނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. މިއަދު، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ދިވެހި 

 1540ަރއްޔިތުްނގެ ފުރާނަ ދިޔައިމާ މި ސަރުކާރު ަލދުގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ސަރުާކރުން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންކަން  2ލޮބުވެތި 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ފަލަސްޠީނު ކަންތަކުގަިއ  ހުއްޓުވަން. މިއޮތްހާދުވަހު މި ޤައުމުަގއި އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަ

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ވަރަްށ ތަފާތު. އެހެންވީމާ، ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށްލައިގެން އެ ވާހަަކ ހުއްޓުވާލުމަކީ ސަރުކާުރެގ 

ބަދަލުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ފުރާނަ އެއަްށ  ވިސްނުންކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ އެކަން އެވަނީ އެގޮތަށް. ެއަކމަކު ޭއގެ

ޤުރުބާންކުރަންޖެހެންޏާ އެއީ ސަރުކާރުގެ ެއްއވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. ސަރުކާރު ވަރަްށ 

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ. މި ޤައުމުގައި އަމަންއަމާންކަން ާޤއިުމކުރެވެންޖެހޭނެ. މި ޤައު  1545މުަގއި ނާޤާބިލުކޮށް އަުޅގަ

މަގުމަތީގައި ހިނގަމުންދާ ތަޅާފޮޅުންތައް ހުއްުޓވެންޖެހޭނެ. އެކަން ނުވަންޏާ ދެން މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ނަހަދާއޭ 

ކިޔަިއގެން މި ތަނުަގއި ވާހަަކދައްކަާވއިުރގައި ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކަކީ ކޮބަިއކަން. ޤާނޫނުން 

މި ޤައުމުގައި އަމަންޢާއްމުކަްނ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ޕޮލިހުން ކުރަންޖެހޭނެ އެންމެހައި  ފުރިހަމަ އަށް ބާރުލިބިދޭ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް. ެއަކން ކުރުމަކީ ޕޮލިހުންގެ މައްަޗށް ދިވެހި ދައުލަތުން ލާޒިމުުކރާ ކަމެއް، މި ަޤއުމުގަިއ 

 1550ށް ޤާނޫނު ނެތިގެނެއް ނޫން ކަންތައްތައް ނުވަނީކީ. ޒިންމާ ތަޅާފޮޅުމާއި މާރާމާރީ ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އިތުރަ

އަދާނުކުރެވޭތީ ސަުރކާރުން މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާން ެއބަ ޖެހޭ. ސަރުކާރު މިއަށްވުރެ އިހުމާލުވާން އެބަ ޖެހޭ 

ގޯްސކަމެއް  ކަންތައްތަުކގައި. ޯގސްކަމެއް ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ވެްސ ގޯސްކަންަތއް ހިނގާނެ. އެެހންނަމަވެސް އެ

ހިނގީމާ އެ ގޯސްކަުމގެ ޒިންާމ ސަރުކާރުން އުފުލަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމުގަިއ ސަރުކާރުްނ މިދިޔަ އެއްހަފްތާ ތެޭރގަިއ 

ފުރާނަ  2މީހުންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން އުފުލަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމެއް ނެތީމާ އެ  2މަރުވި 

 1555. އެކަމަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ތަފާތު ވާހަކަދެއްކިަޔސް އެަކމުން ބަރީޢަވެވޭނެ އެްއވެްސ ގެއްިލގެން މިއަދު އެ ދިަޔއީ
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ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތްެތރިކަމަށް އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާއުފުލުމަށް ޓަކައި 

ކަށް ދައްކާނެ ވާހަަކެއއް ނެތް. މި ޤައުމު އަމާން ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ހަވާލުޮކށްފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީާމ، އިތުރަ

ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މި ސަރުާކރުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ކޮންމެ ެގއެްއެގ ދޮރެއްަގއި ަތޅެއް ލާްނ 

 ސަރުކާރުން ވިސްަނއިފިއްޔާ ެއކަން ސަރުކާރަށް...

 1560 

 ދެއްކެުވން:ޘްމާނު ވާހަކަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅުައޅުަވން އުޅޭ މީހަކު އުޅޭ ކަމަށް 

ނޑުމެން ޖެހޭނެ އެ މީހަކު ހުއްޓުވަން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް މުހިްއމު ކަމެއް އެއީ. ހަމަެއއާެއކު  ވަންޏާ އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންެގ ޢާއިލާތަކާއި ކުދީންނަށް ހަމަލަދީ، ދޮރުގެ ތަޅު ވައްޓާލަން  ދަންވަރު ނިދާފައި ތިބޭއިރު ފަނޑިޔާރުންނާއި ފަ

 1565މީހަކު އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މީހަކު ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. ެވރިކަމާއި ވެރިކަންކުރަން ބޭުނންވެފައި ތިބި ވެރިން ވެރިކަމާ 

ނޑުމެން ުދއިސައްތަ ފޫޓަށް  ކައިިރވާން އުޅުނީމާ ސަޭތކަ ފޫޓަށް އެ މީހަކު ދުރުކޮށްލާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކި  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅގަ ދުރުކޮށްލަންޖެހޭނެ. މިއީ އަޅުގަ

ގެ މައި ދޮރާށިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކަށް އަނިާޔއެއް ީދފައި، ދުއްތުރާލެއް ދީފައި މި ޤައުމު

ބޭރުވެގެން ެއްއވެސް ދިެވއްަސކަށް ދެވިގެންުނވާނެ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވެްނޖެހޭނެ. އެކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ 

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ. ައޅުަގނޑުމެން އެފަދަ   1570މުއައްސަސާަތކުން އެ ކަންތަްއތައް ކުރުވެންޖެހޭނެ. މިއީ އަުޅގަ

ން ބޭރަށް ފޮނުވާލާފައި އަދި އެ މީހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން އެާހ ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފަިއ މީހުން ރާއްޖެ އި

ނޑުމެންނަށް. އެއަްށވުރެ ސިފައިންާނއި  އަޅުަގނޑުމެން ސިފައިންާނއި ފުލުހުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ނުފޮނުވޭނެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ލައްވާ މި ރާއްޖޭގަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ތައް ވަަރށް ގިނަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގަިޑއިރަކީ ވަރަށް ުކަޑ މުއްދަތެއް. ައޅުަގނޑުމެން  22މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް. 

 1575ުރން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެްއވެްސ ަގޑިއިރަށް ުކޑަކޮށްލީ. ސަރުކާ 22ކުރިން މި ހައްޔަރުކުރަމުންދިޔައީ އެަތއް ދުވަެހއް. 

ނޑުމެންގެ މުދަލާއި  މީހަކަށް އަނިާޔއެއް ުދއްތުާރލެއް، ދޭކަެށއް. އެކަމަުކ ަހއްޔަރުކުެރވެންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުރާނަތަކަށް ގެއްލުންދީފައި މި ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރާށިން ބޭރުވެގެންދާ މީހަކު އަޅުގަ

ކުރަން. އެ މީހަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ. އެ ބަދަލު ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ސަރުކާރުގެ ޒިންާމއެއް. ހައްޔަރު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1580 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ
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ނޑު ވެސް މި ބި ލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެެވސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި، މި ހުށަހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގިއ  ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެ ނުޑގެ އޮތީ އެންމެ ކަންބޮުޑވުމެއް ޙަޤީޤަުތގައި. މީަގއި ައޅުގަ ން ވިސްނާލަން ިމ ދަންނަވާލަން އޮތީ ީމގައި އަުޅގަ

 1585ޖެހެނީ މީގެކުރީަގއި ވާަހކަފުުޅދެއްކެިވ މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފޅުގަިއ ެވސް ފާހަގަކުެރްއވި ަފދައިން، ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮން ކުށްވެިރެއއްތޯ މި ރާއްެޖ އިން ފިލަިއގެން ސިފައިްނގެ އަތްދަށުން، ފުލުހުންގެ އަތްދަުށން ފިލައިގެން ދެވުނީ ކޮން 

ނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެންމެ މައްސަލައެްއ ކުށްވެިރއަ ކަށްތޯ ފާއިތުެވގެންިދޔަ ދުވަސްތަުކގައި؟ މީަގއި ައޅުގަ

މީގައި މި އޮތީ. ޙަޤީޤަތުަގިއ މިހެން މިކަން، މި އިޞްލާޙު މިހެން އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ކަުމގައި ނުދެކެން. 

ސްަތކުަގއި ކަން ހިނގާަފއި އޮްތ ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ިމީއ އެހެންނަމަވެސް މި ރާއްޖޭަގއި ފާއިުތވެގެންދިޔަ ުދވަ

 1590 22އެއް ނެގުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. 

 އޮީތ. އެ މި ކަމުަގިއ ކަންބޮޑުވުމެއް ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުްނގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަފާނެތީ އަޅުަގނޑުމެން މި ގަިޑއިރަށް

ބައެއް.  ކަންބޮޑުވުެމއް ޙަީޤޤަތުގައި ނެތް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފުލުހުންނަކީ ޤާބިލުމީަގއި ނޫން އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއްަގއި 

ފުލުހުންނަށް ޤާބިލުކަން އެބަ ލިބިގެންވޭ މި ރާއްޖޭގެ ކުށްވެރިން ހިފައިހައްޔަުރކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަ ހުރި. 

ަމްއސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ނުދެކެން. މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ  އެހެންވީމާ، މިއީ މި

ނޑުމެންނަށް ކުށްވެރިަޔކު   1595އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނީ މި ފާއިތުެވގެންދިޔަ ަމދު ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

ވަތަ ރާއްޖޭގެ އެައޕޯޓަކުން ފިލައިގެން ގޮއްަސާވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުން ީބވެެގން ގޮއްަސވާ ނަމަ. އިިމގްޭރޝަނުން ނު

ނަމަ، މިއީ މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް މީގެ ޙަޤީޤީ ޕޮއިންޓަކީ 

ނަްށ އަޅުަގނޑުމެން މި ާރއްޖޭަގއި ކުްށވެރިން؛ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް؛ ިދވެހިންނަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

ޤާއިމުކޮށްދިނުން ކަމުަގއި ާވނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންެޖހޭނީ ތަފާތު، މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތްތަެކއް ކަުމގަިއ 

ނޑުމެން ޒިންމާދާރު  ނުޑމެން އެއް ރޫހެްއގައި ެއއް އަމާޒަކަށް މަަސއްކަތްކޮްށގެްނ އަުޅގަ  1600އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. އަުޅގަ

ިއސްގެން މި ރާއްޭޖގަިއ ހިނގަމުން މި ދާ ކުށްތައް މަދުކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަްނ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއް ތަނަކަށް އަ

ނޑުެމން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގޭންގު ކުށްތަކުަގއި ޝާމިލުެވގެންުއޭޅ ކުދިންގެ ވާހަކަ ނުަދއްަކއި  އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ގޮތެްއ، އެ ކުދިންނަްށ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތކެްއ އެ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު މާަޙއުލެއް، ެއ ކުދިންނަށް ދިރިުއޅެވޭނެ 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މަަސއްކަތް މިއަދު ކުަރންޖެހިފައި މި ވަނީ. މިފަދަ  ހޯދައި، އެ ކުދިން ހަމަމަގަށް އެޅުވޭތޯ އަުޅގަ

 1605ހިނގަމުންާދ  ބޮޑެތި ޤާނޫނުތައް ހަދައި، ެއ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙެއް ެގނެސްގެނެއް ނޫން މިއަދުގެ ިމ ޤައުމުގައި މި

ކުށްތައް ހުއްޓުވޭީނކީ. އެ ކުދިންނާ ގުޅިގެން، އެ ކުިދންނަކީ ވެސް މި ޤައުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކިތިެބ 

އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުަރން މި ޖެހެނީ. ސަރުކާރަކުްނވެސް އަދި ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި މުއަްއސަސާތަކުން ވެްސ 

ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެެކނީ. މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަާބގަިއ ޖެހިފައި ތިބި ކުދިންނަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އެ ީބދައިން
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ރަނގަޅު ރިހިބިލިޓޭޝަންތަކެްއ ދެވިގެްނ މެނުވީ އެ ކުދިްނ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަކަށް ނުެގނެވޭނެ. އެހެންވީާމ، މިފަދަ 

 1610އިތުރުެވ، އެަތްއ ބަޔަކު މަުރވެދިޔައިމަ ދެްނ  ކުށްތައް ހިނަގއި ގޮސް، މާރާމާރީތައް ހިނގަިއ، މުޅި ަޤއުމުގައި މާރާމާރީ

އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެ ޕާސްޯޕޓު ހިފަހައްޓާ ވާހަކަ ެދއްކީަމއެއް ނޫން މިކަން ަޙއްުލވެެގން އަންނާނީކީ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަްނކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ެއބަ ޖެހޭ މީގައި މި ކުެރވެނީ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކިހާވަރެްއގެ ކަެމއްތޯ. އަބަުދ އެއް ބަަޔކު ވެރިކަމުަގެއއް ނުތިބޭނެ. މާދަމާ އެހެން ބަޔަކު އަނެްއކާެވސް ވެިރކަމަށް 

އަންނާނީ. އައިމަ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ދަންނަވާ އުސޫލުން ސިޔާސީ މަންފާއަކަށް ޓަަކއި، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ، 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު ފުރަންދާ ކޮން  1615މެ ފަހަރަކު ހިފައިހައްަޔރުކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

އެހެންނޫން، މިފަދަ ކަމެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި ވަރަށް ބޮޑު އިޝޫެއްއގަިއ، ވަރަށް ޮބޑު، މީހުން 

އި އެޅޭނެ ފިަޔވަޅެްއެގ ގޮތުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެރުން ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގަ

މިކަން ގެންދެވިދާނެކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިމާއ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  ވިސްނައި މިއަށް ރަނގަުޅގޮެތއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެދޭތީވެ އެކަން ހާމަކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

 1620 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަަރށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި ބިލާ ގުޭޅ ގޮތުން  ެދވަނަ ފުރުޞަތަަކށް މި އެދުނީ ޙަޤީޤަތުަގއި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ޮއޅޭ ފަދަ ވާހަކަ މަޖިލީހުގައި ެދއްކުުމެގ މިފަދަ ބިލުތަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންގޮއްސި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންކަން އަުޅގަ  1625ސަގާފަތެއް މާީޒވެ ދިޔަތަނުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެ  ނޑުމެން ޙަޤޤީތުގައި ިއޞްލާޙުކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ން ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގަިއ  ނޑުމެންނަށް މި ލިބިދޭންޖެހެނީ އަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، ޙައްޤުތައް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މުޖްތަމަޢުގައި އިޞްލާުޙކުަރން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާަފ. މި  ފްލޯގައި ވާހަކަެދއްކި ހުރި ހާލަތާއި އަުޅގަ

ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވާހަަކކުރަްއަވއިފި، އިނގިރޭިސވިލާުތގަިއ، އެމެރިކާ ފަދަ  ތަންތަުނގަިއ ވެްސ މި ކަންކަމާ ގުޭޅ 

 1630މިނިވަންކަން އޮންނަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ! އިނިގރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާ ފަަދ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މިއަުދ ތަންތަނަކީ ދީނީ މި ނިވަންކަން ވެސް ޭއގެ ނިހާޔަތަށް ދީފައި އޮތް ތަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކާލާތުުކރެވިދާނެތޯ ދީނީ މިނިވަންކަން މި ތަނުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ. ނުކުރެވޭނެ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ ޙައް ޤުތަކާއި ޭއގެ މިންތަކާއި އިންތައް ައޅުަގނޑުމެްނ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މާޙައުލާ އެްއގޮތްާވ ގޮަތށް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ މުޖްތަމަޢުގެ ހާލަތަީކ  ނަޑއަޅަންޖެހެނީ އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެންގެ  ރާއްޖޭަގއި ތަކުރާުރވަމުން މި ދަނީ. މި  1635ކަންކަން ހުއްުޓވަްނ މީހުން މެރުން ފަދަ ބޮދެތި ޖަރީމާތައް އަުޅގަ
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އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންކަްނ ހުއްުޓވުމުަގއި އެންމެ ކުރީ ސަުފގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާން ތިބީ ސަރުާކރުން. ސަރުކާރުެގ ތެރެއިްނ 

ވެސް ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސ ފަދަ މުހިއްމު މުއައްސަސާތައް މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުަގިއ 

ނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ައކީ މި މުޢައްސަސާަތކަށް މިނިވަންކަން ނުދީ، ުނވަތަ ިމ ހަރަކާތްތެރިވާން މި ތި ބީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމުަގއި ދަތިތަކަާކ  މުއައްސަސާަތކަށް ދޭންޖެހޭ ބާރުނުދީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިިމގްރޭޝަްނ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އި ނޑުމެން ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނޭ. އަޅުގަ  1640ޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަނީ މި ޖަރީމާތައް، މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުން ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެންދިއުމުގެ މަގު ބަންދުކުރަން. 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ވެިރކަންކުރި ބޭފުޅަކު ިވދާޅުވި، ޑރ. އަފްރާޝީްމގެ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން އަުޑެއހިން، އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ މަރުގެ މަ އްސަލަިއަގއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ުނވަތަ އެކަން ކުރި މީހަކު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔަ ާވހަކަ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  މާޒީން ފެންނާން ހުރި ކަންކަން އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުިވ. އެފަދަ ހާލަތެއްަގިއ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަންކަން ުހއްޓުވާނީ. ރޭަގނޑު ދަންވަރު ކޯޓަށް ގޮސް   1645ގެން، ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަިއގެން ެއކަން ކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ބޮޑެިތ  ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ވަގުތުތަކެއް ެއބަ ހޭދަވެގެން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދަ  ފަރާތްތަކާ އެންމެ ގާތުން ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރައިގެްނދިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި އެފަ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވގުތުން ދެވެންޖެހޭނޭ. އިމިގްރޭޝަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންގެ 

މުޢައްސަސާ އަށް އެންގެންޖެޭހނޭ ޖަރީމާ ހިންގި ފަރާތްތަކެްއގެ ތަޙްޤީޤު އެަބ ކުިރއަށް ދާ ކަމަށް. އެ ފަރާތް ާރއްޖެ 

ނޑު މި ދައްާކ ވާހަކަ އަކީ. ދެން، އަުޅަގނޑުމެން ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަަކ އިން ފުރައިގެ  1650ންދިޔަނުދިނުމަށް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގައި މި ކުެރވޭ ިސާޔސީ މުޒާހަރާތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ މުޒާހަރާތައް މި ކުރެވެނީ  ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނ ޑަެއޅިފައި އޮންނަ އުސޫުލގެ ތެރެއިންތޯ. ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުްނެގ އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑުމެްނ  ޙައްޤުަގއި އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ޕާޓީން ކުރި މުޒާހަރާގައި ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާުރގަިއ ވެްސ މި ހާރު ނުހުންނާނެ އިޞްލާމިކު މިނިސްޓަުރގެ ޭގދޮށަށް ގޮސް ހަޭޅއްލެވީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިއސްލާމިކު މިނިސްޓަރާ އެއްަވރަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޙައްޤުގަިއ ވަކާލާތުކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް.   1655އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ކޮބައިތޯ އިންޞާފަކީ؟ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހުއްުޓވެންޖެހޭ ިއނގޭތޯ. އެފަދަ ހަރަކާތްަތއް ސަރުކާރުން ހުއްުޓވީމަ، އެީއ 

ނޑުމެން ވަކާލާތުކުާރ ކަމަށް ވާނަަމ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއި  ގަތުމޭ، ޙަްއޤުތައް ނިގުަޅިއގަތުމޭ ބުނެ، މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަ ވާހަކަ އަކީ ާރއްޖޭގައި މި ހިނގަމުންދާ ބޮޑެިތ  ނޑުމެން ޙަޤީޤަްތ އޮޅުވާލަނީ. އަުޅގަ އެއީ އަުޅގަ

ާސތަކަށް ބާރުތައް ދޫކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ފަހަރެއްގަިއ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން މުއައްސަ 

ނުޑމެންނަށް މާދަމާ ހަމަ އެ  ނޑުމެން އަބަދަށް، ދާއިމަށް ދޫކުާރ ބާރަކަށް ވެސް. އަުޅގަ  1660ނުވެދާނެ އެީއ އަުޅގަ

ނޫން އެހެން ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާލަތު ރަނގަޅުެވގެންދިޔައިމަ. ައޅުަގނޑުެމންގެ ހާލަތު މި

މަރުޙަލާއަކަށް ރުޖޫޢަވެގެންިދޔައިމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދި މި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާހުކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ. 
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ނޑުމެްނގެ ިސޔާސީ ވެރިންނަށް ނުރައްކަާލިއ ބިރުވެރި މާޙައުލެއް އޮތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ަޙޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަމަށް ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވާއިރު  ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އަުއމަށްފަހުގައި އަުޅގަ ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާތަނަށް އައިއިުރގައި އަށް ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ކުރި   1665މިކުރި ތަޖުރިބާ އަށް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ސިޔާީސ ފަރާތްތަކަށް ނުރަްއކަލެއް ނެތް. ާރއްޖެ އިން ުފރައިގެން ިދއުމުެގ ެއއްެވސް  ތަޖުރިބާ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެން މި އަމާޒުކުރަނީ އަުޅގަ ހުރަހެއް ނެތް. ހަމައެކަނި މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން   ޤައުމުަގއި ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިްނގާ ފަރާތްތައް ަޤއުމުން ބޭރަްށ ފުރައިގެންދިޔަނުދިނުމަށް ަޓކައި. ދެން އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ލިބިދޭ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަ ވާހަކަ އެބަ ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަްއވާ.  ތެދުފުޅެއް. 

 1670ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައި އެބަ އޮތް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އަސާސީ ޙައްެޤއްކަން. އެ މިނިވަންކަްނ 

ނޑުމެްނ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ހަ މަ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނެފައި އެަބ އޮތް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމުގެ ވާހަަކ،  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއަާޅފައި އޮތް އަސާީސ ޙައްުޤތަކަށް އަުޅގަ

އް ހެދޭނެހެން ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ އިން. އަދި އެހެން ޤާޫނނެއްގެ ޛަރީޢާ އިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އެ ަޙއްޤުތަ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ހާލަތަށް ބަލައި މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީތަކުަގއި އެ ކަންކަން އޮންނަ  ހިފެހެއްޓެން އޮންނާނީ އަޅުގަ

 1675އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެްނ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ ބުނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ 

ނޑުމެންނަށް ހެދޭ ޤާނޫ ނަކުން ހިފެހެއްޓިދާނެކަން އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ޙައްޤު އަުޅގަ

ކަމެއް. ހިފަހައްޓަންުއޅޭ މަްޤޞަދަކީ ކޮަބއިތޯ ުސވާލުކޮްށފި ނަމަ އެ މަޤްޞަދަީކ ާރއްޖޭަގއި މި ހިންާގ ބޮޑެތި 

ތުރު ބާރު މި ފޯރުކޮށްދެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޖަރީމާތައް ހުއްޓުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އި

ނޑުމެންނަށް މި ކަްނކަްނ  ފުލުހުންގެ އަތް ބަނދެގެން، ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ައތް ބަނދެގެން ތިބެގެން އަުޅގަ

 1680ުރެގ ނުހުއްޓުވޭނެ. މީހަކު މަރާ ޮކންމެ ފަހަރެއްގައި މި މަޖިލީހަށް އައިސް ވާހަކަަދއްަކއިގެން އެކަމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާ

ބޮލުގައި ެއޅުވުމަކުން އަދި ަމއްސަލަައކަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ އިނގޭތޯ. ތެދުފުޅެއް. ަސރުކާރުން މަސައްކަތްކުަރއްވަން 

އެބަ ޖެހޭ. އަދި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ތަޙް ނުޑމެން ބާރުތައް ދޫނުކޮށް، ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަުޅގަ ޤީޤީ އިދާރާތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭ  ޤާނޫނުތަކުން މިހެން ބައްކޮށްގެން ތިބޭ ކަމަށް ވާނަމަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ނާްނނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު  1685މެން މިނިވަންކަން މި ދޭންޖެހެނީ މިނިވަންކަން ދޭން. އަޅުަގނޑުމެން މިނިވަންކަން ދޭއިރު ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢުގެ ހާލަތަށް ބަލާފަ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން 

 އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުން މި ދޭ މިނިވަންކަމަކީ ނުވަތަ މި ދޭ ދޫދިނުމަކީ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާަތކަށް މި ލިބިދޭ 

ބާރަކީ ރާއްޭޖގައި ޮބޑތި ުކށްތައް ކުރާ ފަރާތްަތއް، ުނވަތަ ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންާގ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އިްނ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސަްއކަތެއް. މި މަސަްއކަތުަގިއ  ފުރައިގެންދިޔަނުދިނުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ



64 

 

ނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން   1690އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުލުެމއް ދޭން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ކޮންމެ  މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތިބެ މިކަމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް ދެކޮޅުހަދައި، އަޅުގަ

މުގެ ބަދުނާމު ވަކި މީހެްއގެ ހާދިސާއެއް މުޖްތަމަޢުގައި ިހނގާ ކޮންމެ ފަހަރެއްަގއި ެއކަމުގެ ޢިލްޒާމު ނުވަތަ އެކަ 

ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކަްށ  ބޮލުގައި އަުޅވަން މަސައްކަްތކުރާ ކަމަށް ނަމަ ދަންނަވަންތޯ، އަުޅގަ

ނޑުެގ އިލްތިމާސަކީ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ވާހަކަ ނުދައްަކއި މި ތަނަށް  ދުވަހަކުެވސް ޙައްލެއް ނާންާނނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޖޒުބާތުގައި ތިެބގެން ސަުރކާރާ ދިމާލަށް ހަޅޭއްލެވުުމގެ ބަދަލުަގިއ ބިލެ  1695އް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ފަހަރެްއގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހިނގަމާޯތއޭ ެއންމެން އެއްބާރުލުންދީގެން މިަކން ހައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރަން. މި ޤާނޫނުން 

ނޑުމެންނަށް މި ގެނެޭވ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް ާރއްޖެ އި  ން ފުރައިގެންދިޔަނުދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކޮބައިތޯއޭ ރާއްޭޖގެ ސިޔާީސ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލަކީ؟ ސިޔާސީ ފަރާތެްއ އެބަ އޮތްތޯއޭ ރާއްޖެ އިން 

ސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި؟ ނެތް އިނގޭތޯ. ފުރުން މަނާކޮށްފައި ފާއިތުވެދިޔަ އަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި؟ ނުމަދުވަ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާަރކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަތްއ   1700އެހެންވީމާ، ިސޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަެލއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ސިޔާސީ ވެރިންނަށް ވެސް، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދީގެން  ރައްކާތެރިކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ކު ނޑު އަމާަޒކީ، މިފަދަ ބިލަކަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ ރިއަށްދާ ސަރުކާެރއް. ސަުރކާރުގެ މަިއގަ

މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ކުށްުކރާ ފަރާތްތައް ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުން. ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އިން 

އް އިންޞާފުގެ ކުިރމައްޗަށް  ގެަނއުން. މި ސަބަބަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މި ފުރައިގެންދިޔަނުދިނުން. އެފަަދ ފަރާތްތަ

 1705 ބިލަށް މި ތާއީދުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބްރާހީމް ރިޟާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ުގރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމަށް ފުރުޞަތަްށ  2117/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 1710އެދިަވޑަިއގެންނެވި ވަރަށް ިގނަ؛ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްހެން ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމިއްޖެ. އަޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އި ތުރު ުފރުޞަތެއް ބޭނުންފުޅުތޯ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދުތުލުސް

ނޑު ައނެއްކާ ތިން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް  1715ވެސް މި އެދުީނ  ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ޙަޤީަޤތުގައި މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ގެނައީ ކީއްެވގެންކަން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 
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އި އޮންނަ ޮގތުގެ މަތީން ބަލާއިރުގައި ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާ. ކުރީގެ ޤާނޫނުގަ 

ުދވަހަށް ވުރެ އިތުުރ  7ދުވަުހގެ މުއްދަތަްށކަން. ައދި  7އޮންނަނީ ވަރަށް ސާުފކޮށް ެއނގެން، ފުރުން މަނާކުެރވޭނީ 

މުއްދަތަކަށް ެއްއވެސް މީހަުކ ރާއްޖެ އިްނ ފުރުން މަނާކުރެވޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ ޙުކުމެއް ނުވަަތ އަމުެރއްެގ 

 1720ށުންކަން. މިއީ ކުރީގައި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮތް ގޮތް. މި ސަރުކާރުން މިއަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް މި ދެއްވީ. މި ދަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލިސް  ސަރުކާރުން މި ލުއިދެްއވީމާ ކުރީަގއި އޮްތ ގޮތަށް އެ ާޤނޫނު ބޭއްވުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގއި ތެރެއިން ވަކާލާުތކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅު  ގަ

އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުވެ، ިވސްނަމުން މި ގެންދަނީ ކޮންބައެއްތޯ. ސަރުކާރުންތޯ ނުވަތަ އެ ނޫން ބައެއްތޯ. ނުވަތަ މި 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ިވސްނަން . ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެނޭގ ބިލާ ދޭތެރޭގައި އިންކާުރކުރަމުންގެންދާ ބައެއްތޯ އަުޅގަ

 1725ުދވަހަށް ޕާސްޕޯޓު އެގޮތަށް ހިފެހެްއޓޭކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ވަރަްށ  7ދުވަހަށް ވުރެ ދިުގ؛  7ދުވަްސ؛ ެއއީ  7އެްއޗަކީ 

ބޮޑު އަނިާޔއަކަްށ ެވގެންދާތީެވ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މަފްހޫމުގެ ދަށުން އެކަން އެހެން ގޮަތކަށް ބަދަލު މި ކޮށްލަނީ. ެއ 

ށްލީމާ ކުރިން އޮްތ ގޮތަށް ބޭްއވުމަށް ަޓކަިއ މި އިޞްލާޙަީކ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ އިޞްލާެޙއް ނޫން ކަމަްށ ބަދަލުކޮ

ނުޑ މީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ވަކާލާތުކުަރްއވާ ބައެއް ބޭފުުޅން ތިއްބަވާ އެބަ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނަށް ވެ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަ ސް އަުޅގަ

 1730ގައި ވެރިކަމާ ބަޔަކު 2112މި ޤައުމުގެ މުޖްތަމަޢު ބިނާކުރެވިފައި، ަބއްޓަންކުެރވިފައި ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރ 

ނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢު ތެރެއިން މި ވަނީ ހަލަ ބޮިލކަމެއް އުފެދިފަ. ިޢއްޒަތްތެރި މީހަކު ހިފި ހިސާބުން ފެށިގެން އަުޅގަ

ބަަޔކު ނުކުންނަވާފައި  ގެ ެތރޭގައިރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއަސށް އެހނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުަތކެއް ތޫުނކުރި. ޫތނުކޮށްފައި ބަޔަުކ މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުކުރި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން  ދަގަ

މީހުންެގ ހުަވއެއް ަބޔަކުމީހުން މެރުމަށް  51ހުން މެރުމަށް ޓަކައި ޖިހާދަކަށް ތައްޔާރުެވ ހުަވއެްއ ކުރުިވ، ބަޔަކުމީ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ފުލުހުންގެ   1735ޓަކައި. އަދި މީގެއިތުރުްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ހުޅުޖަހައިފި. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަ މަޢު ތެރޭގައި އަމަންއަމާންކަން ނަގައިަލއިފި، ހަޅޭއްަލވަމުން، ވެހިކަލްތައް އަންދައިފި. ައޅުގަ

ނޑު  މީހުންނަށް ބިރުދައްކަމުން، އަނިޔާކުރަމުން. އެހެންވީމާ، މި ފަދަ ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް ހިންގާފައި އަުޅގަ

ޕާސްޕޯޓެއް ގޮސް ަވކި  ދެކޭގޮުތގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ޕާސްޕޯޓެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި

ކައުންޓަރަކާ ހަމައިން އެ ެއްއޗެއް ކްޮރސްކުރުމަށްފަހުގައި ެދން ކަންތައްތައް ވެގެން ދަނީީކ ކިހިނެއްކަން ެވސް އެަބ 

 1740އެނގޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ކުށްކުރާ މިންވަރު މި ވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް އިތުރުވެފަ. އިތުުރވަމުން މި 

ވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ މި ދިފާޢުކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަާވ ބޭފުޅުން ެއްއ އަންނަނީ. އެހެން

ފަހަރު ވިދާޅުވަީނ، ފިރުމައިާލފައި ކަނާތުން އެ ޖެހީ މޫނުގަިއ ވާތުންނޭ ބުނާ އުސޫުލން މި މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ 

ނޑުމެންނަށް މިއަކަށް ވާހަކަދަްއކަވަމުން ޢިްއޒަތްތެިރ މަޖިލިސް މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަމުންދާކަމުަގއި ވަނީ ނަަމ އަުޅގަ
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ޙައްލެއް ނެތް. އެްއކޮޅުން ވިދާޅުވާެނ، މި ޤައުުމގަިއ ޖަރީމާ ހިންގަނީއޭ. ޖަރީމާ ހިންގާފައި ފުލުހުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ތަޙުޤީޤުނުކުރެވެނީއޭ. އަެނއްޮކޅުން ބަލާއިރުގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ދައުރުތަުކެގ ތެރޭގަ  1745އި އަުޅގަ

ފެނިފައި އެބަ ހުރި މީހުން ޖަރީމާ ހިންގާފައި ފިލާ، ޕާސްޕޯޓުގައި ހިފަިއގެން ދާ ތަން. އެ ދަންވަރަކީ ކޯޓެއް ހުުޅވާެނ 

ތަނެއް ނޫން. ފަހަރެްއގަިއ ހަމަ ވަގުުތކޮެޅއް ަނގާފާނެ. ެއ ަވގުތުކޮުޅގެ ތެޭރަގއި ޭރިވ ބަޔަުކ، ާރވަިއގެން އޭނަ 

ްނގޮސް ުނވަތަ ެއއަރޕޯޓަށް ގެްނގޮސް އޭނަ ަކުއންޓަރު ހަމަ ކްރޮސްކުރާ ފަހުން ދެން ކޮންތާކުންތޯ އޭަނ ހުޅުލެއަށް ގެ

ހޯދާނީ؟ މި ހުޅުވެނީ ކޮން ކަހަލަ ދޮރެއްތޯ؟ މިއީތޯ އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ިމައދު ކުށްކުރުން ހުއްޓުވާލުމަށް 

 1750މިހެނެއް ނޫން. ރަނގަޅު ހެޔޮ ވިސްނުމަކުން ވިސްނާ ކަމަށް ވަންޏާ ؟ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަންވީ ގޮތަކީ

ތިމާ އަށް ތިމާގެ ހާލަތު އެނގޭ އެބަ. ތިމާ ކުށްނުކުރާ ަކން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ެއނގޭ. ތިމާ އަދިވެސް ހަމަ 

 0މަސްދުވަްސ،  2ޔަ އުޅެމުން މި ދަނީ މުޖުތަމަޢު ތެރޭ. ތިމާގެ ޕާސްޕޯޓެއް ނުހިފަހައްޓާކަން ޔަޤީން. މި ވޭތުވެދި

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ާކކުގެ ޕާސްޕޯޓެއްތޯ އެގޮތަށް ހިފަހަްއޓާފައި ހުރީ. އޭގެ މާނައަކީ ކުށްކުރާ މީހުން، ކުށްކުރުން 

ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި އެ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނެސް އެ މީހުން ރަނގަޅުުކރުމަށް ޓަކައި އެ މީހުންނަށް 

 1755ރުޞަތެއް މިއީ. އަޅުަގނޑު ދެ ވަނަ ައށް ފާހަގަކޮށްލާނީ ޤާނޫނުއަސާސީން މިނިވަންކަން ހަނިކުރާ އަސްލުަގއި ދެވޭ ފު

ވަނަ  20ވާހަކަ. މިނިވަްނކަމެއް ހަނިުކރެވެނީކީ ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތްތަކެްއ ބަޔާންކުަރްއވާފަ. ފިލައިފާނެކަުމގެ ބިުރ  މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަ އޮތް މީހުން ހިފަހައްޓައިެލވޭނެ

އޮތުން. ެއއީ ެއއް ނުކުތާެއްއެގ ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްަފއި އޮތް ކަމެއް. ކޮަބއިތޯ، މިއަދު މިަކމާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުަރްއވާ 

ޅަށް ވަކާލާތުކުެރވޭނެ ގޮެތއް ބޭފުޅުން މި ހުޅުވާލަނީ މިގޮތަށް ފިލުވުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަެތއް މި ހުޅުވާލަދެނީ. މިއާ ދެކޮ 

 1760ނޯންނާނެ. މިއީ ފިލުވުމަށް ަޓކައި ހުުޅވާެލވޭ ފުރުޞަތެްއ މިއީ. ޖަރީމާ ހިންގުވާެނ، ައނެއްކާ އިތުރަށް ޤާނޫނުހަދާ 

މަޖިލީހުން އަސްލު މި ފޮނުވާލަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް. ެއހެންވީމާ، މިއީ ފިލުވުމަށް ޓަަކއި ހުޅުަވއިލެވޭ ފުރުޞަެތއް. 

ށް އޮެވގެންނުވާނެ ކަމަްށ ވަކާލާތުކުރާ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ މިގޮަތށް ހުޅުވައިެލވޭ ފުރުޞަތެކޭ. މިގޮތަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ރަތް ޕާސްޕޯޓެއް ދީފައި ޢިްއޒަތާއި ޤަދަުރ 

ނުޑމެން ރައް ޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ެއކަކު މަރައިލާަފއި އަތްނުދޮވެ ކާ ުއސޫލުން އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ދިނީމާ، އަުޅގަ

 1765އޭނަ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާަލއިފި ކަުމގައި ވަނީ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ 

ޑުމެން ފިލުވުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުން މި ހިނގާ ޖަރީމާ އަށް ވުރެ ަވކި ބޮޑު ަޖރީމާ އަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ައޅުަގނ

ތަންތަންހަދައިދެނީކީ ނޫންތޯ. ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީކީ ޫނންތޯ. ކޮބައިތޯ މިއަްށ އޮތް ދިފާޢަކީ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެްނނަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތަެކްއ ކަމަށް ބުނެ، ވަކާލާތުކޮްށ،  ޤައުމުގެ ތެޭރގަިއ ހަލަބޮލިކަން އުފައްަދއި، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ. މީހުންގެ އަ ބުރާިއ ޢިްއޒަތް ލޫޓުވާ މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލިސް ެވގެންދިޔަ ތަން އަުޅގަ

 1770ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ އިންސާފު ާޤއިުމކުރުމުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި ތިބި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ 
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ނޑު  މެން ދުށިން. އަޅުަގނޑުމެްނ އަުޑއެހިން. ހިތާމަކުރަން. މީހުންނާ ދިމާލަށް ހަޖޫޖަހަމުންގެންދިޔަ ތަން އަުޅގަ

ނަމަވެސް، މިއަުދގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް ތާއީުދކުރަްއާވ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހު ތެރޭގައި ތިބި ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ެއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސެއް. ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން  މަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން. މިއަދު ޤައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން ދިޔަތަނުން އަޅުގަ

 1775ކޮންމެވެސް ބަެއއްގެ ވިސްނުުމގެ ތެރެއިން މިކަން މިގޮތަށް މި ޤައުމު އޮވެގެންުނވާނެ ކަަމށް ދެކިގެން ބަޔަކުމީހުން، 

ޖަރީމާތައް ހިންގުވާފައި، ފިލުުވމަށް ޓަކައި އަނެއްކާ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭކަމުގައި ވަނީ ބަޔަކުމީހުން ލައްވައި މި ފަދަ 

ދެްއވާ ފެދޭ ކަމެއް. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުހިންގާ ބަަޔކީ ކޮބައިތޯ؟ މިއީ ސުވާލު އުނަމަ، މިއަށްވުރެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް 

ނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ. އަޅުަގނޑުމެން ން ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިއަޅުގަ ނަށް. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް އެބަ  ނުޖެހޭކަން އެއްޔަރުކުރަންބޭފުޅުންގެ ޮގތުގައި ތިއްެބވީ. އެބޭފުުޅން ހަ އިނަސެންޓު

 1780ިއ ފަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަނެ ،ފަހަރު މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި ބައެއް ވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންނަމަވެސްއެނގި 

ފަތިހުކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ުނވާނެ. އޭނަ ފިލަން ވަނީ ވެސް ކުެރވިގެން އޭނަގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤެއް ،ދިޔައިމައޭނަ ފިލަން

ނުލިބޭ. މީނަ ފުރައިގެން ދާންވީ.  . އަމުރެއްޅުވޭސްލު ކޯެޓއް ނުހުއަ އިފަތިހުގެ ބޯޓަކުން ފުރައިގެން ދާންވީ. އޭރުގަ 

ނޑަށް މާނަކުެރވެނީ. ދައްަކވަނީ ކަމަށް ވާހަކަަދއްަކވާ ބޭފުުޅން މި ވާހަކަން ދެކޮޅަވެގެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންމި ްށ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ހަނި ފުރުޞަތަކުން ނަމައެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުތަްއ ވެސް ދީގެންުނވާނެ.  ޤާނޫނުގަިއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑަކީ ެވސްދާންޖެހޭއެ މިންވަރަށް ހަނިކުރެވިގެން، ވާ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު  1785 ނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ވަނީ ހަމަ އެގޮތަށް ފާްސވެއްެޖ ކަުމގައި  ކަން. އެހެްނވީމާ، އޭގެތެޭރގަިއ ހިމެނޭނެ މީހެއް ނަމަ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު މި  ނޑުވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ިމއަ މިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ަރއްޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަ ން މެންނަށް ތުލުސްދޫދު ައޅުގަ

އޭނަ ފިލައިގެންދިޔަ ނަމަ، އޭނަ އަކީ ާކކުކަން ނޭނގޭ ހާުލގަިއ  މިއަދު .ދިަޔއީ ހަމަ މި މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން މި

ރަްނ ޤީޤުކުނަމަ ކޮންތާކަށްތޯ ެއ މައްސަލަ ތަޙް ކުރެވުނު މީހާ ފިލަިއގެން ޕާސްޕޯޓް ހިަފއިގެން ދިޔަތުހުމަތު

 1790ކުރުމަށް ޓަކައި އަންނަ ވީމާ، މިކަހަލަ ފުރުޞަތުތަްއ ހަނިއެހެން ާތކުންތޯ އޭނަ ހޯދާނީ؟އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ؟ ކޮން

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  ކުރާ ފަރާތުގެ. އެއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކިޔަނީ މި ކުރާ ފަރާތޭޤީޤު. ތަޙްހަމައެކަނި ފިޔަވަެޅއް މިއީ

 ޖަރީމާ ހިންގުވާަފއިމެ، އަެނއްކާ... ކު ލަްއވާ. އެއްަބޔަންގެ ވާހަކަެއއް ނޫން މިއީކީކޮށް ތިބޭ މީހުއިނަސެންޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1795ބެހޭ ގޮތުން  މަތުތަކާންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ޖިނާޢީ ވަރަށް ިގނަ ތުހުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުވާހަކަ ނުޑ؛ އަޅުަގނޑަށް ަވގުތު އިްނ  ަގއި މިދަްއކަވަމުން ކޮންމެ ފަަހރަކު އަުޅގަ އަުޅގަ

އަިދ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  .ކަމަްށ ވިދާޅުވާތީ ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެީކގައި ދަންނަަވންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 
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 ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ެގންގޮސް ސުވާެލއް ކޮށްފަެއއް، ސާބިުތވެތުހުމަތެއް ކަމެއްގެ މިހާތަނަށް ޖިނާޢީ އެއްވެްސ 

ނޑަީކ ތިޔަ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާއިުރ އަުޅގަ

ނޑަށް މީހެއް ނޫން ގަާވއިުދ  ނެ ތަުކގަިއ ބަިއވެިރވެވޭކުރިޔަށް ިތޔަ ގެންދަވާ ބަހުސްބޭފުޅުން   1800ބުނާ ގޮތުން. އަުޅގަ

ނުޑގެ ަމއްޗަ ނޑު ވަރަށް  އެ ށް ތުހުމަތުުކރައްަވއިއެނގޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ައުޅގަ ވާަހކަ ވިދާޅުުނވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އެޭދ ަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ައުޅގަ

 ފަހުމީ އަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުދާއިރާގެ 

 

 1805 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތަކަށް ވެްސ މި އެދުނީ ހަމަ މި ބިލު މި އޮތް ގޮތާޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ   ސް. އަުޅގަ

ތަނުން  ނުކުެރވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑމެންގެ ތެރެއިން މިއެކަމަށް ތާއީދު، މެދުގައި ކަންބޮުޑވުން އޮންނާތީވެ

ނޫނީ ދާއިާރގަިއ ޤާ ން ަހމަތަކަކަށް ބައްލަވާަފއިތޯ؟. ބައެއްދައްކަވަނީ ކޮއެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅ މި ބަ

ނޑު ހަމަ ހައިރާންވެފުޅުންގެ ވެސް ވާހަކަފުޅުަތއް ކުަރްއވާ ބޭބޭމަސައްކަތްޕުޅު އަންތަރީސްވެަފއި  ،ހުންނަ ގޮތުން އަޅުގަ

 1810ވަރުކޮށްދީފަިއވާ ޙައްުޤތަކެއް ވޭ. ޕްރޮސީޖަރތަކެްއ ކަށަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްނުއަސާސީން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ހުންނަނީ. މި  މި

ޔަރުކުރާޭނ ްއޔާ ހައް ތުހުމަތުުކރެވުނީމާ މީހަކު ހައްޔަުރކުރަންވެއްޖެ ކުރެވޭ ގޮތްތަާކއިވޭ. މީހުންގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތު

އްޓުވަންޖެހޭ ހަމަތަކެއް ިމގޮތަްށ ހުއަދި  ،ަޙްއޤުތައް ދީއި ދާނެ ގޮތްތަކާގޮތްތަާކއި ތަންތަނުން ފުރައިގެން

ހަމަ މީހަކު ، ނެތިްއވެސް ެހއްކަކަްށ ވެްސ ބެލުމެއް ކުރާ ފަރާަތށް އެމިހެން އޮްނނައިރުަގއި ތަޙްޤީޤު ކޮށްފަިއވޭ.ބަޔާން

 މި ދަްއކާއިރު ެއއަށް ތާއީދުކޮށް މެދުގައި ވާހަކަ ބިލަކާހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދޭ ގޮތަށް އޮތް ހައްޔަރުކުރުުމގެ ހިފައި

 1815މީގެ ކުރީަގިއ ، އޮތީ މި .އެބަ ވިދާުޅވޭއޮޅުވާލުމެއް އެަބ އޮޅުަވއިލަްއވާ.  ދަްއކަވަނީ. އަދި ަވރަށް ބޮޑުވާހަކަފުޅު

ގަިޑއިރަށް ހިފައިހައްޔަުރކުރާ  22އްޔަރުކޮށްފައި ގިނަ ުދވަސްތަކަށް ބެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް އޮންނައޮތުމުގެ ބަދަލުަގއި ހަހިފައި

، ކޮށްަފއިވޭ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާން މުރެއް ނުހޯދާ؟ކުރާނީ ޯކޓު އަރު ހައްޔަކިހިނެއްތޯ ހިފައިަގޑިއިރަށް  22ވާހަކައޭ. 

ނަމަ ފުރައިގެން ދެވޭނެ ކަމަށް.  އިން ބޭރަށް ދަތުރެއް ކުރަން ވެއްޖެ ކޮންމެ ދިވެހި ޢާއްމު ފަރުދަކު ވެސް ރާއްޖެ

ދެންނަވަން. މިއީ ވެސް ތުހުމަތަކީ ވެސް ައޅުަގނޑު ުކރިން ހެކިަތއް ލިބި، އަދިކުށެއް ކޮށްިފއްޔާ އެކަުމގެ ެއަކށީގެންވާ 

 1820ދެން  އެްއޗެއް ޫނންކަން. އެއީ ސާބިތު ހެކިތަކެއް ލިބޭ ހިސާބުން ކޯޓެއްެގ އަމުރެއް ލިބިގެންމެޖިކެއްހެން ވާ 

ެއްއވެސް ކޯުޓ ޔަރުކުރާ ހައްސް ެއއަރޕޯޓްަގއި ހުރި މީހާ ހިފައި ން ގޮހިފައިހައްޔަރުކުެރވެނީ ތަޙުޤީޤަށް ޓަކައި. ފުރަ

މުދުން މި އަދި އަ ،ނެތި މިކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮިތއްޔާ ދެން ީމގެ ާނޖާއިޒު ފައިދާ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށްއަމުރެއް 

ކުާރ ޔާވެިރ ޤައުމުތަކުަގއި، ބަޣާވާތްއަނި، އަޅުވެތި ،ނޭގ ޢަރަބިއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ؛ ބާވަތުގެ ވެރިކަމެއް ކުާރއިުރަގއި

ފުޅުން މި ބާވަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާ. ކުރާ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭރިކަންނޫނިއްޔާ ވެ ޕާޓީ ަގއި އިދިކޮޅުޒާތުގެ ޤައުމުތަކު 
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 1825ކުާރ ޤައުމުތަުކގަިއ ހުރިހާ އެ ބާވަުތަގިއ ވެރިކަން ވާހަކަަތއް. އެހެން ެވސް ެއ އޮތް ދަްއކަނީ އެ ުރަގއިއޮތް މިޞް އެ

ނޑުމެން މި ވާހަކަަތއް. އެ ދަްއކަނީ އެ ެވސް ހިނގީ  ޤައުމުގައި  މި. އުމަކީ ވެްސ އޭެގ އިސްިތސްނާެއއް ނޫނޭޤަ ައޅުގަ

ވަަޑިއގެން ވެިރކަން ށް އަރާބާރުތަކުގެ ތެރެއަ  ހަރުަގނޑު އެްއކޮްށގެން ދިފާޢީ 51 ތިބީ ވެރިކަމުަގއި މި ބަޣާވާތެއް.

ދަބެްއ އަ ؛ކޮށްފައިިއ އަނިޔާމަރަތަޅާ އިހޯމް މިނިސްޓަރުން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގަިއގަ ދައްކާ ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ

މި  ،ދަނީ މި ެގއްލި، މަގުމަީތގައި ވަޅިހަރަިއ މަރަމުންއަމާންކަން ރާއްޖޭގެ އަމަން  ވެސް މި ނުލިބޭ. މިއަދު

 1830އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ދަރަޖަ އަށް މިކަން ގޮސް، ޑްރަގުގެ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ގޮްއސަ. އިންތިހާ .މޮޅުވެރިކަން ޮއއްވާ

މަސްތުވާތަކެތި މާލޭގެ ަމގުތަކުން  .ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ހެކިވެަވޑަިއގަންަނވާނެ އްޖޭގެ ެއންމެހައިކަމުަގއި ދިވެހިރާ ވެރި

ހާރު އިންތިހާ އަްށ މިއޮތް ކުޑަ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި. އެހެންނަމަވެސް  ކުެރވުނު މިންވަރު އެމި ކަންކަން ަޙއްލު، މަދުވެ

ނޑުމެން މި . އެހެންވީއިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މިކަން ފުޅާވެފަ. ސެއް މިބާވަުތެގ ކަންބޮޑުވަނީ މިކަަހލަ ލައިސަންމާ، އަުޅގަ

މުގަިއ ކުރަން އަދި އަމުދުން ދޫކޮށްލުވަތުގެ ކަމެއް ތަރުޖަމާބާ މައްޗަށް މިޮއޓޯކްރެޓުންގެ އަތް؛ ބާވަުތގެސަރުކާރަކަށް، މި 

 1835އެންމެ މަތީ ކޯުޓގައި ިމ  ސްޕްރީމް ކޯޓު، ތްާވ ކަހަލަ މީހުންނިސްބަ ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމަށް. ޕޯން އިންޑަސްޓްރީ އަށް

ނުޑ ފާހަގަކުރަނީ. ތިއްބަވަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަަހލަ ކަންތައްތައް މިހެން ވާީތެވ މި ކަން އެންމެ ބޮުޑ ބޮޑުވުން އަުޅގަ

ވާނެ. ޓާގެޓަކަށް ެވގެންދާނީ ިސޔާސީ މީހުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވެސް ިމއިްނ އިސްތިސްާނއެއް ނު 

 ،ނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަނބިދަރިަޔކާ މެދުގައި މިއިން ފުލުހަކުންނަވަން ވަަޑއިަގންނަވާ ކަމަށް ވާފުރާވަޑަިއގަ

ޤާނޫނުގެ  ކުރާނެ މިހިފައިހައްޔަރު  ،ނޫނިއްޔާ މިއިން ސަރުކާރުެގ މީހަކު ހިތާވެއްޖެ ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 1840ކަންބޮުޑވުން ނުރައްކާ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ  ކަށް ވެސް ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ޢާއްމު ރައްޔިތަ ދަށުން. އަދި މި 

ނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭ ބިލެމިއީ އެއްގޮަތކަށް އަޅުަގނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަނީ  .ކަމުގައި ދަންނަވަމުންްއ ނޫންވެސް ައުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 1845ވެހިާރއްޖޭެގ މިއަދު ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މި މަސައްކަތަކީ ދިއާދެ! ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ

ެއގޮތުން ޢިްއޒަތްތެރި ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ  .ކުރުމުެގ މަސައްކަތްެއކި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުެއކި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

އެހާެމ  ،މުވަރަށް މުހިއްވާ ިއޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުގައި މެންބަރު އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް މި ހުށާހަޅުއްވާފައި

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގެ  ނޑު ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ބައިތުލްމާލުން ލާރިތައް ވިސްނުމަކީ މަިއގަ

އަނިޔާތައް ކޮށްަފިއ  ޑެތިއި ނޫނީ ބޮއިމުކުރުން. އަދި މީހުން މަރާފަނުދެވޭެނ މެކޭނިޒަމެއް ޤާނަގަިއގެން ފިލައިގެން

 1850އިން  ރާއްޖެދިވެހި ނަށްކުރާ މީހުންދި ޑްރަގު ފަދަ ބޮޑެތި ަވއްކަންތަކާ ޑީލްއަ. ނުދެވޭނެ ގޮތެއް ހަަމޖެއްސުންފިލައިގެން

އިމިގްރޭޝަނަްށ މި ބާރު  ،ނުވެވޭނެ ގޮތެްއ ހަމަޖެއްުސން. މިހާރު އޮތް މެކޭނިޒަްމގެ ތެރެއަށް އިތުުރ ބާރެއް ީދގެންބޭރު
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ކޮށްަފއި ދާ ކުްށވެރިންނަްށ ނުވަތަ ަވއްކަން ނގޭ ިދވެހިރާއްޖޭަގއިއެބަ އެ 111އަޅުަގނޑުމެންނަށް %، ނަމަ ދީފި

ނޑުމެން ނުވަތަ މީހުން މަރާފައި ދާ މީހުންނަށް ފިލައިގެންނުމީހުންނަށް  ދެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ، މިއީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނެގ މި ޙަ، ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާޤަބޫލު ޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަ

 1855އުޅުުމގެ ބޭރުގައި ދިރު ،ައއުމާ އިދިޔުމާ ގެންމިނިވަންކަން އުނިކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ފުރައި

ެއއްވެސް މީހަކަށް ، ދޭން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީބިލުން އަޅުަގނޑުމެން ދޭހަކޮށް މިމިނިވަންކަން އޮންނާނެ. އެހެްނނަމަވެސް 

ގެ ބޮޑެިތ ނީ މީހަކު މަރާލާފައި ނޫނީ ޑްރަގުނޫ ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބައިތުލް މާލުން ލާރި ނަގާފައި ،ވެަފއިއަނިާޔވެރި

މެންެގ ދެ! ައޅުަގނޑުަކން. އާޑު ޯދރާށިން ނިކުމެގެން ނުދެވޭނެޑީލްތައް ކޮށްަފއި ެއްއވެސް ީމހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޮ

ނޑުމެން މި ޤާބިލްކަން އިތުރަށް ހެނިހެން މުއައްސަސާަތކުަގއި ޤާބިލްކަން އެބަ ހުރި. އޭގެއަދި އެ ޕޮލިހުންނާ އަޅުގަ

 1860ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމިްގރޭޝަނަށް މި ބާރުތައް ދޭން މި ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ވަރުގަދަ 

 ވަަނ ދުނިޔޭަގިއ ހުރި މެކޭނިޒަމްތަެކއް މި  އެއް އް ވަނަ ދުނިޭޔގެ ަޤއުމެއް ނޫން. އެ އަީކ  މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ  ،ރާއްޖެއަކު ުނވެސް ނެތް. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހުރި ކަންަތއްތައް ދިރާާސކޮށް

ގެންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެްނ  ޤާނޫނަށް މި އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. މިއަދު ރާއްޖެ އަށް މިގެންނަްނ އަންނަ ބަދަލުތައް 

އި މި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީްނކަން އެަބ ލިބޭ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހައަާކ އެކީގަ 

ނޑުމެހައްލުެވގެން  1865 ންގެ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ޝަްއކުއުަފއްދައިދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ އަޅުގަ

އަދި އެކަން  .އެއީ އެކަން އޮްނނަންޖެހޭނެ ގޮތް .ކުުރމަށް ޓަކައިއްކަނީ ިސޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކަަތއް އެ ދަވާހަ އެ

ނޑުެމން އެކަމަކާ ެއއްެވސް  ނޑު ފަރުވާެލއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްވާނެ ވެސް ގޮތް. އަުޅގަ މެްނގެ މި ސަރުކާރަކީ އަުޅގަ

 ،އަކީ އެްއެވސް މީހަކަށް އަނިޔާެއއް ދޭނެ  އަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޚާއްޞަކޮށް މި .ތެރި ސަރުކާެރއްވަރަށް ޯއގާ

ނޑުމެންަނށް މި  ނޑު އެތުިރގެންބަދަލެއް ހިފާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން. މިއަދު އަުޅގަ  ،ދިޔަ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އޮިނގަ

ނޑުމެންނަށް އިމިނިސްޓަރުންނާ  1870 ،އިންތިހާ އަށް އެނިގއްޖެ އެކި ބޭފުުޅންގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދިޔަ ގޮތުން އަުޅގަ

ިތހާ އަށް އޯގާތެިރކަން އެަބ ހުރިކަން. ެއްއވެސް ބަަދލުހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތްކަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިން

ނޑުމެންއެހެންވީ ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ ފުރިހަމަކަމާއެކީ  މާ، އަުޅގަ

ތައް ލުއިކޮށްދޭން ހުރި ތަކުލީފު ެއކި ޤާނޫނުގައި ހުރި އުނދަގޫތައް ަރއްޔިތުންނަށް ،އިޞްާލޙުތައް ންދީގެން މިއެއްބާރުލު

ވެރިކަްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާ  ދިވެހިރާއްޖެ ަތރައްޤީކޮށް، ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތް މި

ނޑައާދެ އެގޮގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި.  ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތަށް ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ތުން އަުޅގަ  1875އަުޅގަ

ހަމަ އަށް ބިލަށް ވަރަށް ފުރި ޚާއްަޞކޮށް ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ވެސް މި .ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެްއކި ވާހަކަ

ނޑުމެންަނށް ވިސް ބިލާ ގޮުތގަިއ މި ދަްއކަަވއިފި. އެ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާވާހަކަ ފަހުމްާވ  ،ނޭ އެްއޗެއް މެދު އަުޅގަ

ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ  ބިލަށް މި މި ޤާބޫލުކުރާނެ،އެްއޗެއް ބުނެދެމުންދާއިރު މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް 
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ޞްލާޙެއް ނޫންކަން. މީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހަމަހިމޭންކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ބޭއިންޞާުފވުމުގެ އި 

 1880. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަިދ އިޞްލާޙެްއކަން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް އުސޫަލކީ މި ރާއްޖޭގެ މާޒީަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މަދުން  ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ކުރެްއވި ބޭފުޅުން ވެސް ެއ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ވެްސ ނަމަވެސް ހިނގާފައި އެބަ ހުރި. ރާއްޖޭަގއި ކުީރގެ ރަީއސްަކން 

ތުހުމަތުތައް ކުރެވިފައި އެބަ ހުރި. އަދި އެހެނިހެން ވަޒީރުންގެ މައްޗަށް ެވސް ފައިސާ ހިފައިގެންދާކަުމގެ ތުހުމަތުތައް 

ށްފައި އެބަ ހުރި. އެ ކުރެވިފަިއ އެބަ ހުރި. އަދި ާމރާމާރީ ހިންގާފައި ފިލަންއުެޅ، ދާ މީހުންގެ ތުހުމަތުތައް ެވސް ކޮ

 1885ބޭފުޅުން ބޭރަށް ވެސް ގޮސްފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިަކންތައްތައް ހުއްޓުމަށް ޓަކައި ޮއތް ހަމައެކަނި، އޮތް އެންމެ 

ފަހު މަރުޙަލާ އަކީ އިމިގްޭރޝަން ކަމަށް ވާތީ އަޅުގަުނމެންނަށް ސާފު ހެއްކާއި ގަީރނާ ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސަށް 

ންތަްއ ހުއްުޓުވމަށް އިމިގްރޭޝަނަށް އެންގުަމކީ ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ަވރަށް ފުރިހަމަކަމެއް. ވަރަްށ ލިބުމުން އެ ކަ

 ބޭނުންތެރި ކަމެއް. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 1890 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ސް. އަޅުަގނޑަށް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި މި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހަކު ފުރުްނ  5އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑަެއޅިފައިވާ ުމއްދަތަކަ ވަނަ މާއްާދެގ  6ށޭ. ހަމައެާއއެީކގައި މަނާކުރެވޭނީ ކޯުޓއަމުރެްއގެ ދަށުން އެ އަމުރެްއގަިއ ކަ

)ށ( ގައި މި ބުނަނީ، ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އަންގާއެންގުމަާކ 

 1895ގަޑިއިރަށޭ. މިހެން އޮތީމާ އަޅުަގނޑަށް މި ދެ މާއްދާެގ  22ގުިޅގެން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓެްއ ހިފެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން 

ންމެވެސް ވަެރއްގެ ފުށުއެުރމެއް އުޅޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާަހކަދައްކާލަންޖެޭހ ކޮ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ހަމައެއާއެީކގައި ދަްނނަވާލަން. ކޯޓުއަމުެރއްގެ ދަުށން ނަމަވެސް މީހަކު ފުރުން  ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އެ މީހާ އަށް އެނގެންޖެހޭނީކީ އިމިގްރޭޝަން ކައުްނޓަރަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން  މަނާކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާުމން

ދިޔައިމަެއއް ނޫން. ެއއަށްވުެރ ކުރިން އެ މީހާ އަށް އެނގެންޖެހޭނެ އެ މީހާގެ ފުރުން މަނާކުރެވިފައި އޮތްކަން. 

 1900ބަ ހުރި އެކަން ވެފަ. މިހާރަކަށްއައިސް އެކަން ާވ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އެ 

އަނބިދަރީންނާއެކީަގއި ފުރަންގޮސް ޕާސްޕޯޓް އިމިގްރޭޝަަނށް ދައްކާލީމަ ދެން މި ބުނަނީ ކަލެއަކަށް ނެތޭ ފުރޭކަށް. 

އެހެންވީމާ، އެކަން ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. ދެން ހަމައެއާެއކީަގއި ކުށްކޮށްފައި ދާ މީހުންނަށް 

ގަިޑއިރަށް މަނާކުެރވޭ ކުރުމަީކ ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލުކރާ ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ ހަމަ  22ތަކަްށ ނުފުރޭ ކަހަލަ ގޮ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއީ ކުށްކޮށްފައި ފުރައިގެންދާ މީހާ އަށް އެ ފުރުޞަތު އޮވެގެންނުާވނެ އޭނަ ކުށުން ބަރީޢަވެގެން 

 1905ގޮތަކަށް. އެކަން އޮންނަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ފަދަ ހާލެއްގައި ނަމަވެްސ  ނޫނިއްޔާމު އެ ތަޙުޤީޤާ ކުރިމަތިނުލާ ފުރައިގެންދެވޭ
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އޭނަ އަށް ނުފުރި އޭނަ ޝަރީޢަތާ ހިސާބަށް އޭނަ އަށް އާދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ 

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ިވސްނަންޖެހެނީކީ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރަކަށް އެކަންެޏއް 

މާޒީަގއި އެބަ ހުރި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރު ވެސް ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ 

ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ަވކި ގޮތަަކށް، ަވކި މީހަކު ވެިރކަންކުާރިއރު އެ މީހާ އަށް ވެރިކަންނުުކރެވޭނެ ގޮަތކަށް ބައްޓަްނކުރާ 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް  ގޮތަކަށް.  1910އެހެންނަމަވެސް ާއޚިރުގައި ދިމާވީ އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އިޞްލާޙުގެންނައިރު ވެސް ައދި ޤާނޫނުހަދާއިރުކަމުގައި ިވަޔސް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނެ ވަރަށް ޚުދުމުޚްތާރު 

ނަމަެވސް އައިސްދާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އެކި ފަހަރު ވެރިެއއް މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަަމށް ކޮންމެވެސް ގޮަތކުން 

އެކި ުމއައްަސސާތަކުން އިމިްގރޭޝަނަށް އަންަގިއގެން ެއ މީހާ ހިފެހެއްޓޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ެއކަން ޮއެވއްޖެ ކަމަށް 

ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ވެސް ވާނީ މައްސަލައަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެކަން ައޅުަގނޑުމެ

 1915ފާހަގަކުރެވޭ. ކުީރަގއި ތަޙްޤީޤުކުރާ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މާނަކުރީ، ހިމެނީ 

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު. ހަނުހުރެވޭނެކަން. އޭރުން މި ވާ ގޮަތކީ ބޮޑެތި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށް؛ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނ ނޑު  12331ޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަށް ެމދުކަ ވުާމއެީކގައި. އަުޅގަ

 1920ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ރަމަޟާން މަހު އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ ަގޑިތަކެްއގަިއ، ވަކި ަގޑިތަެކއްަގިއ 

ނޑުމެން ރަމަޟާން މަހަށްފަހު  އާދައިގެ މަސްމަހު ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަުމގައި ވިަޔސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާ 11331ަގއި ޖަލްސާ ފަށާނެ. އަދި 0311އުސޫލުން ކޮންމެ ދުވަހެްއެގ ހެނދުނު  ަގއި އަުޅގަ

ނޑައިލާނެ. އެއަށްފަހު  އަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްާދނެ. ހަމައެއާެއކީަގއި އަނެއްާކ  12331އިން  11311މެދުކަ

ނޑާ އަށް ކުރިއަށްދާނެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވޯޓުލުން އޮންނާނީ  2311އިން ފެށިގެން  1311ލުމަށްފަހު، މެދުކަ

 1925ަގއި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ުހއްޓާލަން ހަމަޖެހިފައި އޮތަސް ލެޭވ ުކއްލި މައްސަލަެއއްެގ ސަބަބުްނ  2331ަގއި. 1331

ނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ  އާ ހަމައަށް ކުިރއަށް 3331އިން ފެށިގެްނ  2331ގުތު ގަިޑއިރުެގ ވަ 1އިތުރަށް އަުޅގަ

ގެންދިއުން، މީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އޮންނަ ގޮތުން ޢަަމލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލު. ިމއަދު ވެސް ވަނީ ެއގޮތުން ުކއްލި 

ށް ދިޔުމަށް ަޓކަިއ ަގޑިއިރަްށ ބަހުސްކޮށްފަ. މަޖިލީހުގެ ެއހެން ހުރި މަސައްކަތްތަކަިއެގން ކުރިއަ 1މައްސަލަެއއްަގއި 

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދާނަން. ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާެއކީަގިއ  1މިދެންނެވި  ަގޑިއިުރގެ ުފރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑައިލާނަން. ދެްނ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަްށ ގެންދާނީ،   1930އަޅުަގނޑުމެން ހުްސވަގުުތކޮަޅށް މެދުކަ

 ަގއި. 1311މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 
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 ]އަށް  13312އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 1935 (މޫސާ މަނިކުރައީސް ނާއިބު ގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެޖެންޑާ  ނޑާލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިގެން ކުިރއަށް ދާަނން. އަުޅގަ `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށް މެދުކަ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -11.1ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. ، 11 އައިޓަމު

 1940ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް  2117/1އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނާޑލިއިރުަގއި މި ބަހުސްގައި އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ަބހުސް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ހުސްވަގު ތުކޮޅަށް މެދުކަ

. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދުޢިްއަޒތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނގެންދެވީ 

 މެންބަރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ދަންނަވަން.

 

 1945 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ގަިޑއިރަށް ޕާސްޕޯޓު  22ކަމުގައި ވިޔަސް ެވސް ސް. އާދެ! މި ޤާނޫނު މިހެން އޮތްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ 

ނޑު ތާއީދުކޮށް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމު ެއ ހާލަތުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

. ހަމަެއއާެއކީަގއި ޤާނޫނުތަކުަގއި މިގޮތަށް ލިޔެފައި އޮްތކަމުަގިއ ވިޔަސް ވެސް ޤާނޫނުތަކަށް ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައީ

ޢަމަލުކުރާ ފަހަރުތަކުގަިއ ޤާނޫނުތަކުގެ މުހިއްމުކަްނ އޮންނަީނ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުަތއް އެހެން އޮތްކަުމގަިއ ިވޔަސް، 

ނޑުމެންނަށް މާޒީ  1950ަގިއ ފެނިގެންދިޔަ. ކޯޓުެގ އަުމރެއް ނެތި ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ޢަމަލުނުކުރާ ފަހަރުތައް ވެްސ އަުޅގަ

ކައިީރގަިއ ހުރި ރަށްރަށަށް ެގންގޮސް ބަހައްޓާަފއި ތިބި. ޯކޓުގެ އަމުރެއް ނެތި ަބއެްއ ާޤޟީން ހިފައިހައްޔަރުކޮށްަފއި 

ނޑުމެން ހަމައެކަނި ވިސްނަންޖެހެނީކީ ޤާނޫނު ގައި ިލޔުމަކުން ެއީއ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ިމީއ ކޮންމެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  هللا އެކަން ނިމެނިކީ ނޫނޭ. އެަކން ކުރާ މީހުންގެ ނިޔަާތިއ ކަންތައްތަްއ ެވސް އޮންާނނެ. އަުޅގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ މާ ަވރުގަދަ ޤާނޫނެއް ބާްއވާަލއްާވފައިވޭ. އެ ޤާނޫނާ ެއއްގޮަތށް ކަންތައްތައް ކުރާ ނަމަ، 

 1955ފެންނަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް ނުފެނުނީސް. އާދެ، ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުތައް ވެސް އޮޭވ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

ނޑުމެންގެ އަޚުންާނއި އުޚްތުންަތކެއް މަރަމުންދާިއރު ކޮބައިތޯ ޤާނޫނުަތއް؟ މި  ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް އޮންނަ ގޮތަްށ ނޫނީ އެ އޮންނަ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތަްށ އަުޅގަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރެޝަރުުކރާ ޤައުމުތަކުން މިހާރުވެސް ަދނީ އަނިާޔވެރި ކަންަތއްތަކަށް ތާއީދުކުރަމުން. އެހެންވީާމ، 

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ އަކީ ަހމައެކަނި ޤާނޫނުަގއި ެއއްެޗްއ ލިޔުމަކުން ޭއގެ މުހިއްމު ކަމެއް ނެތޭ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 1960ޢަމަލުކުރުމަކީ ވެސް އެއީ މުހިއްމު ކަމެކޭ. އާދެ، އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން، އިނގުރައިޫދ  ގޮތަށް
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ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަން.  ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 1965ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިާދޅުވޭ މި ބިލަކީ ެއއްވެްސ މަްއސަލައެއް އޮތް ބިލެްއ ނޫނޭ. 

ނޑު ވަރަށް ހިާތމަކުރަން،  ވަރަށް ދެރަވޭ. ކޮްނމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މިއީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ބިލެކޭ. އަުޅގަ

ވެސް ކަްނކަން ދިމާވީމަ އެނގޭނީ މިކަހަލަ ކަންކަންކަމުން ނިކުންނަ ހިތި ނަތީޖާ. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކޯޓަށް ގޮސްގެްނ 

ގަސްުތގައި.  މެނުވީ މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރުމާއި މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ނުހިފެއްޓޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ލިެޔފައި އެ އޮތީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މަނިކުފާނަީކ ވެސް ދެތިންހަތަރު އަހަރު ަވންދެން ހިލަހިލާޖަހާފައި ބޮޑު 

 1970އޭންގަލް ދަނަގޑަކަށް ނަގާަފިއ އޮތް ބޭފުޅެއް. ެއކަމަކު މިތާނގައި ވާހަކަދަްއކަމުން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވަމުންގެންދަވަީނ 

ކީ އެްއވެްސ ަކހަލަ އަނިޔާެއއް ނުކުަރްއވާ އޯާގވެރި ސަުރކާރެކޭ. މި ަސރުކާރުގެ ޑިފެކްޓޯ ަރއީްސގެ މި ސަރުކާރަ

ވެރިކަމުަގއޭ މަނިކުފާނު، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އޭްނގަލް ދަނގަޑަށް ެނގީ. އަުޅަގނޑުެގ އަންހެނުން ެއއީ ގޭ 

ންދެން އަިއސްއަލަމާރިެއއް ކަހަލަ ތަނަކަށް ލާފައި އޮތޭ ުދާވ ވަ 22ޭރ،  22ބަދިގޭ ކަށްކަން އޮންނަ އަންެހނެއް. އޭނާ 

އެްއވެސް ަޙއްޤުންކުރެ ކަަމކާ ނުލާ. ސުވާލެއް ކޮށްނުލާ. ީކްއކުރަންތޯ ގެނައީ ވެސް އަހައިުނލާ އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލީ. 

 1975އި އޭނާ އަށް ދިން އަނިޔާ. މިއީ ކީއްކުރަން؟ މިއީ އަުޅަގނޑު ލައްވާ އެކި ކަހަލަ ކަންކަމަށް އިޢުތިރާފުކުރުވުމަށް ޓަކަ

ބޭރުގައި ިކޔަވަން ތިބި ޅަދަރިންތައް ނުކިޔަވާ ބޭރުން އައީ. މިހިރީ މިކަހަލަ ކަންކަމުން ނިކުމެފައި ހުރި ހިތި ނަތީޖާ. 

ނޑުމެންގެ ތާރީޚް،  އޯާގވެރި ސަރުކާރެކޭ ވިދާޅުާވިއރު، މި ސަރުކާރަށް ހެޔޮނުވާނެ މިކަހަލަ ބާރުތައް ދޭން. އެއީ އަޅުގަ

ަގނޑުމެްނގެ މާޒީ. އާބިްޓރީ ގޮތްގޮތަށް މީހުން ހަްއޔަުރވިޔަނުދިނުމަށް ޓަަކއި ެއކިެއިކ ލޭޔަރުތައް ދުނިޭޔގެ އެހެން އަޅު

ނޑުމެން ހިތާމަާއ  ނޑުމެން ވެސް ޤާނޫނީައސާސީަގއި ެއގޮތަށް ލިޔެފިން. މިއަދު އަުޅގަ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ލަނީ. ައޅުގަ

 1980ސާސީަގއި ައޅުަގނޑުެމން ލިޔުނު ހުރިހާ މަގުސަދެއް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނުވަތަ މިއަދުެގ އެކު ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ޤާނޫނުއަ

ސަރުކާރަށް އަޣްލަބިްއޔަތު ލިބުމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްުނމެއްަގއޭ މި އުުޅއްވަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ކޮންމެ 

އޭެގއިތުރުން ބައެއް މީހުން  އިންސާނަކީ ވެސް ކޮންމެެވސް ގޮތެްއ؛ އިންސާނުން އަނިާޔވެރިނުވާ ނަމަ ނޫނީ

އަނިާޔވެރިނުވާ ނަމަ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތައް ހަދާކަށްނުޖެހޭނެ. ޖަލުތަކެއް ހުންނާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އެކަމަުކ 

އެހެން އެކަން ުނވާތީ ކޮންމެެވސް މީހަކު ބުނެފައި ޮއވޭ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ބާރު އެަކަކށް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ހަމަ އެ 

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. މިއަދު ސަރުކާރަްށ މީހާ މު  1985ޅިން ފަސާދަވެމ ޣަރަޤުވެހިނގައިދާނޭ. އަުޅގަ

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ބާރުތަުކެގ ސަބަބުން މި ރާއްޖެ ވޭުތވެދިޔަ އަެށއްަކ، ުނވަވަަރކަށް އަަހރު ރައްޔިތުން ވީ ޤުރުބާީނ 

ނެއްާކެވސް އެ ފުށަށް ޖެހޭ ހިތާމަވެރި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެން އާއި އޮހޮރި ދަލާއި ލެއިން ހޯދި މިނިވަންކަން އަ
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ނޑުމެންގެ ުކރިމަތިން ކުރެހެމުން މި ދަނީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. މި  ތަޙައްމަލްކުރަމުން މި ދަނީ. އެ މަންޒަރު އަޅުގަ

ކުރީގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ  ތަނުގައި އެބަ ތިއްެބވި ކުީރެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް އަދި މަދުން ނަމަވެސް

ނޑު ެއ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ވެސް މި ދަންނަވަނީ ތި ބޭފުޅުން   1990މަޖިލީހުގައި ވެސް އުުޅއްިވ ަބއެއް ބޭފުޅުން. އަުޅގަ

ފިކުރުކުރަްއވާށޭ. ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ޤާނޫނަކީ ެވސް، ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ވެސް ަވކި މީހަކަށް ހަދާ އެއްޗެްއ 

އްޔިތުންެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހެދޭ އެްއޗެކޭ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތްއ ނޫނޭ. މިއީ ރަ

ހިމާޔަތްކުރެވޭއިުރަގއި ވެިރކަމުގައި ތިބި މީހުންގެ ޙައްޤު ެވސް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ވެސް 

ސް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ. ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި ވެްސ ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެ 

 1995ވޮރަންޓު ނެތި މީހުން ހައްޔަުރކުރުމުގެ އުސޫލަީކ މިޒަމާނުަގިއ އޮތް ކަމެއް ނޫން. ެއއީ ތަްނކޮޅެްއ ކުރީ ޒަމާނުަގއި އޮތް 

ނޑުމެްނެގ  އުސޫލެއް. އެ އުސޫލު ައޅުަގނޑުމެން އުވާލަންެވގެން މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ލިބިގެންފައި މި އޮތީ. އަޅުގަ

ތެރޭގައި ކޯެޓއްެގ އުނދަޫގ ކަމަށް ވާނަމަ، ޤާޟީްނ ނެތް ނަމަ އިތުރު ބޭބޭފުޅުންނަށް ޤާޟީކަން ދެްއވާ. އިތުުރ 

ކޯޓުތައް ހައްދަވާ. އެހެންނަމަެވސް އެ ލޭޔަރު އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. ޤާޟީންގެ ކުރިމައްޗަްށ ދާން އެބަ ޖެހޭ. ޤާޟީއަކު 

ޔަރުކުރަނީ، މީނާގެ ޕާސްޕޯޓު މި ހިފައްހަޓަނީ ކީއްެވގެންކަން ސާފުޮކށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ވޮރަންޓެއް ކުރެން މީނަ މި ހައް

 2000އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. މީހެްއެގ ޕާސްޕޯޓު މިއަދު ހިފެހެއްޓުަމކީ ެއއީ ސިމިސިީމއަކަށް، ަސމާސާ ސަމާސާއަކަްށ ކުެރވޭ 

ނޑު އުއްމީދުކޮްށގެން ހުރީ، ޒާތުގެ ކަެމއް ނޫން. ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެ އަށްވުރެ ޮބޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަަޞއްރަފުފުދިއްޖެ ކަމަށް. މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން އެއަްށވުރެ  ޤަބޫލުކޮށްގެން މިއަދާ ހަމައަށް ހުރީ އަޅުގަ

ސީަގއި އެަބ ފުންކޮށް މި ބާވަތުގެ ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާ

އޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިނިވަްނކަމާ އެކު ެއއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފަ. 

 2005ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮްތ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރެވޭނެ ގޮތް. އެ އުސޫލުން ބޭރުަގއި މި 

ެމން މިއަދު ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ، އިމިގުރޭޝަްނގެ ޤާޫނނަށް މި ގެންނަ ބަދަލަކީ ހައްޔަރުކުރުމަށް ައޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ެއއްގޮަތަކށްވެސް ތާއީދުކުެރވޭ ޤާނޫނެްއ ނޫން. އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ޅުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި މި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވަނީ މިކަމާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ތިބޭފު

 މަސައްކަތް ރަނގަޅު ގޮތަށް ެގންދަވާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ.

 2010 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މިައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ޔަތުން މިއަދު މިތާ ހުރެ، މި ފިޔަަވޅުމަތީގައި ވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ އުފާކުރާ ކަެމއް އެަބ އޮތް. މެންބަރެއްގެ ހައިިސއް

އެއީ ާރއްޖޭަގއި މަސްތުވާަތކެްއޗަށް ހިތްވަރުދީ، ތަަޅއިފޮޅާެނ ކުދިން މާލެތެރެއަށް ނެރުމަށް ގޮވާަލއި ހިތްވަރުދީ، އަދި 
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 2015ރަށްތަްއ ހަލަބޮލިކޮށް، މުޅި ދިވެހި ޖައްވު ނުރަްއކާތެރި ހާލަތަކަށް  އޭެގއިތުރަށް މާލެތެރެ ހަލަބޮލިކޮށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ

ގެނައި ަސގާފަތެއް އުފައްދަމުން، ޖައްުވގަިއ، ަވިއގައި ހިްއޕަމުންދިޔަ ސަރުކާރެއް ެވއްިޓ، މިއަދު އައި ސަުރކާރުްނ 

ނޑުތައް ބެއްދުމަށް ޓަ ަކއި ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ދިވެހިރާއްޖެ އަމާންކުރުމަށް ަޓކައި، ކުށްވެރިންނަށް ބަިއގަ

ނުޑ މި ފިޔަަވޅުމަތީގަިއ މިއަދު އޮތް ސަރުކާރަްށ ައއްސަރިބަާހއި ސާބަްސ ދޭން ބޭނުން.  މަސައްކަތް ފެށީތީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ހެނދުނު ބަހުސްކުޅައީމު، މާލެތެރެ ނާމާންވެގެން. މީހުން މަގުމަތީގަިއ 

 2020ހަރައި މަރަިއގެން. އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަފާޅުކޮށް އެ ޢާއިލާތަކަށް ތަޢުޒިޔާިކޔައި ެއ ހިތާމައިގައި ބަިއވެރިެވ، ވަޅި

އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށްފީމު. އެކަމަކު އޭގެ ހިނދިކޮޅެއް ފަހުން އެފަދަ ކުށްވެރިންނަށް ޖާގަނުދިނުމަށް 

ޅުަތއް ބެއްުދމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ބިލެއް ފޮނުވި ހިނުދގަިއ ޓަކައި ޤާނޫުނގަިއ ހުރި ާބވަޅުތަްއ، ޯލވަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރުތަކެއް. ެއ ކަންކަމުގައި ަބއިވެިރވެ ހިާތމަކޮށް، ރޮއި، ކަރުނަ ފުހެ، 

ނުޑމެ ން މި ލޯވަޅުތައް ބެއްދުމަށް ތިންހަތަރު ރުމާ މިތާ ޑަސްބިނަށް ލާހެދި ބޭފުޅުން، މިއަދު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް އަުޅގަ

 2025ޓަކައި ސަރުކާރުން ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތެްއގައި ޤާނޫނުތައް ބަދަލުގެނެސް މަސައްކަތް ފެށި ހިނދު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ޙައްޤުތަކޭ، މިނިވަންކަޭމ، ިޑމޮކްރަސީއޭ ކިަޔިއގެން، މާ އެވޭލާ ޒަމާުނގައި ވެފައި ހުރި ކަންތައް؛ ކުަޑއިުރގަިއ 

ނޑުމެން އުނުއަންނައުނު ނުލިޭބ އަޅުަގނޑުމެންނަ ށް ދިހަ ރުފިޔާ ެއއް ތަނުަގއި އޮްއވާ ނުފެންނައިރުގައި އަުޅގަ

ހާލަތުގައި ތިިބއިރުަގއި ހިނަގއިދިޔަ ކަންކަމުެގ ވާހަަކ ވެްސ ދައްކަނީ. އިންސާނުން ތަަރްއޤީ ވަނީ މަރުޙަލާތަަކކުންކަން 

ނޑުމެންނަކަ ށް އަޅުަގނޑުމެން ރުކަކަށް އަރާިއރު ވެސް ފުންމައިގެންޮގސް އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނަޑކުން، ނޫނިއްޔާ ޅާނބުން އެއް ފަހަރު  ނޑަކުން ހަރުގަ  2030ފުރަތަމައިނުން އެ ރުކުގެ ކުރިއަކަށް ނޭރޭ ދޯ. ހަރުގަ

ށް ފުންމާލައިގެން އަެނއް ފަހަރު ފުންމާލައިގެން ޮގސް ރުކުަގއި ހުންނަ ފެނާ ހަމަޔަށް، ކުރުނަބޔާ ހަމަޔަ

ނޑުމެން މިތާ އަދި މާ މޮޅު ވާހަކަ  ނޑު ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ ދަތުރުކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

މާޒީަގއި ހިނގާފައި އޮތް ކަެމއްގެ ަމއްޗަށް، މާ މޮޅަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، އެ މީހާ ކޮށްފައި ޮއތް ތަޖުރިބާއެއްގެ ަމއްޗަށް، 

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ މިފަދަ ނާމާން ކުޅަ ތަޖުރިބާެއއްެގ މަްއޗަްށ ވަ ކާލާުތކޮށް ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ އަުޅގަ

 2035ހާލަތެއްގައި އޮްއވާ އާެދވުުނ ވެރިކަމަކުން ރާއްޖެ އަމާްނކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޮޔ ރަނގަޅު އަމާން ވެއްެޓއް 

ނޑުމެން މާދަމާ ކުށްކު ރާނެ މީހުން ކަަމށް ބަލައިގެން ޤާނޫނުަތއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ކުރާ މަަސއްކަުތގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ  ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަުޅގަ ހެދުމުގައި ފުރުޞަތު ނަގާަލން މަސައްކަތްކުރާކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިނގާބަލާށޭ މިކަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިޔައިމު އިނގޭތޯ. ކޮން ކޯޓަކުްނ ކޮން އަމުރެއް ނެރެގެންތޯ ކުރަން

 2040އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހަމަ ހިފަހައްޓައޭ. ގެޔަށް ނުދެވި އެއަރޕޯޓުގައި އެބަ އިންނަންޖެހޭ ިވހތިރީސް ގަޑިއިރު ވަންދެން 

ްސ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ތިެބންޖެހޭ. ހަމަ އެތާ އިންނަ ވެސް. ފުރަން ައއިސް ފްަލއިޓު ކެންސަްލވާއިރު ވެ
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ތުނބުޅިލާފައި އިންނަ މީހަކު، ފަގުޑިައޅާފައި އިންނަ މީހަުކ ބުނަނީ އޭ މި ނަން ކިޔާ މީހާ އިހަށް މަޑުކޮށްލަބަލާށޭ. 

ފައި ޖަރީމާތަްއ އަޅުަގނަޑކަށް ނުދައްކާ ކޯުޓ އަމުރެއް ވޮރަންޓެއް. އެހެންވީމާ، ބޮޑެތި ކުށްތައް ކޮށްަފއި ޝައްުކވެ

ނުޑގެ އަޚް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އެ  ހިންގާފައި، ވަޅިހަރާފައި ނޫިނއްޔާ އަުޅގަ

 2045ވިދާޅުވިހެން، ރާއްޭޖގެ ބައިުތލްމާލް ހުސްކޮށްފައި ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގާފައި ފުރަފުރައިގެން އެއަރޕޯޓުތަކުން ދިޔުމަށް 

ނޑުމެން މި ޖާގަދީގެންނުވާ ނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާދަމާ އެކަން ކުރީަމ ދެން އަނެއްކާ ކަންތައް ޮބުޑވެގެން އަުޅގަ

ތަނަށް ޤަރާރެއް ލައިގެން ޮރއިހޭރި، ެއއްކަލަ ކަރުނަ އޮްއސިއެއް ކަމަކު ކަމަކުނުދާނެ. އޭނަ ފުރައިގެންިދޔައީ. މީަނ 

ކުރީ. ޢަލީ ޢާޡިމް ފާހަގަކުރެްއވިހެން، ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އަނެއް އެމްބަީސއަކަށް ވަނީ. އަނެކަކު އަނެއް ކަެމއް

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ ދުރާލައި ފިަޔވަުޅއަޅަން ަދސްކުރަން. މި ޢިްއޒަތްތެރި  ޢަލީ ޢާޡިމް ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަުޅގަ

 2050ގަޅުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖެ އިޞްލާޙުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ، ގޯސް ކަންތައްތައް ރަނ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ވެސް ދަތިވާ ޤާނުނުތައް ީވހާވެސް ައވަހަކަށް ހަދައިދޭން. އަދި ކުށްކުރާ މީހުން 

ހިފަހައްޓައި، ހަމަމަގަށް އެޅުުވމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ހުރިހާ ޝަޚްޞްތަކަކަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ޤާނޫނީ 

ސައްކަްތކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ެއންމެން ވެސް، ހުރިހާ މުައްއސަސާތަކަކުން ވެސް ަދއްކާ ބާރު ހޯދައިދިނުމަށް މަ

ނޑުތަްއ އެބަ ުހއްޓޭ.  ވާހަކަ އަކީ ޤާނޫނުތަުކަގއި އެބަ ހުއްޭޓ ވަރަްށ ގިނަ، ޮބޑެތި ލޯަވޅުތައް އެބަ ުހއްޓޭ. ބާގަ

ނޑުމެން ފަސްޖެހެންީވ މި ނޑުމެން ވިސްނަނީތޯ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ީކްއވެޯތ އަުޅގަ  2055ކަންކަން ރަނގަުޅކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މީހެއްެގ ފިހާރަ ފަޅައިލާފައި ހަމަ ސިކުންތެއްގެ ފުރަިއގެންދާން ޓިެކޓުނަގާފައި ބާްއވާފަ. މާދަމާ  މާދަމާ އަޅުގަ

ތަށް ިވސްނާ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަނީތޯ މަގުމަތިން މީހަކަށް ހަމަލާދީފައި ކުއްލިއަކަށް ފުރަިއގެންދާން. އެގޮ

މިއަދު ބަހުސްކުރަންވީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ އެއްވެްސ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނޭ. ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައި ހުރިހާ 

ކުށްވެރިންނަށް ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނޭ. މަށަށް ވެސް ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނޭ. އިރެްއަގއި ކަމެއް ހިނގާފައި އޮތަތީެވ، 

 2060ކަމެްއ ހިނަގއިފާނެ ކަމަށް މިއަދު ޖެހޭޭނ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހުުޅވައިލާފަިއ ބާްއވަން. އެހެން ދެން އެގޮތަްށ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން މި ވަނީ މަރުޙަާލއަކުން،  ހުޅުވާލުމުގެ ނަތީޖާ ގޯސްާވނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޔަުކ ެއއްެވސް ބަަޔކަށް ޖެއްސުންކުރުމުެގ ގޮތަްށ މަރުޙަލާއަކުން ރަނގަޅަްށ ކަްނތައްތައް ކުރަމާހިނގާށޭ. އެްއެވސް ބަ

ނޑުމެން ދެއްކި ވާހަަކާއ  މިކަމާ ނޫޅެމާހިނގާށޭ. އެ ނަތީޖާއޭ މިއަދު ޤައުމު މި ތަޖުރިބާކުރަނީ. މިއަދު ހެނދުނު އަޅުގަ

ޔަތްކޮްށ ޚިލާފަށޭ މިއަދު ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް މި ވާހަކަދަްއކަނީ. މިއަދު އޮތް ަމއްސަލަ ައށް، ެއކަމަށް ރިޢާ

 2065ހިތުންރުހުމުން މިއަދު އަވަހަްށ މިކަން ކުރަންވީނޫންތޯ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މިއަދު މި ފެންނަނީ އެއް 

ނަޑއެިޅގެން އެބަ އެނޭގ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެްނވާ  ބަޔަކު ދިމާއިދިޮކޅަށް. މިއީ ުމހިއްމު ކަމެއް ނޫން. ެއކަމަކު، ކަ

ކަްށ އެްއވެސް ގޮތަކަށް ހަނިނުކުރެވޭނެކަން. އެ ހުރިހާ ަކމެއް ވެސް އެބަ އެނގޭ. ޙައްޤެއް އެްއވެސް މީހަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް އެްއެޗއް އެންމެންނަށް އެބަ އޮތް ެފންނަން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟްވާ ކަމެއް މި ބިލަުކ 
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ިނގުަޅއިގަންނަނީޭއ، އަެނއް ކަމެކޭ  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޤާޫނނުއަސާސީން ލިބިގެން ހުރި ހުރިހާ ޙައްޤެއް ވެސް

 2070ކިޔާފައި މި ވާހަކަދަްއކަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ކާކުތޯ ބަދަލުގެންނަން މިތާ ވާހަކަދައްކަނީ؟ ދަްއކާ ެއްއވެްސ 

ނޑުމެން މިއަދު  ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކ އަކީ އަުޅގަ މެންބަރަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ ވެސް  މިގޮތަށް ޒުވާުބކުރާ ކަަމށް ވަންޏާ ކީހާ ޅެން ެވގެންާދނީ ފަރިއްސަށޭ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ޤައުމަށް ވިސްަނއިގެްނ ތެދުެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއުކގަިއ މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްުލކޮށް، މި ަޤއުމު 

ނޑަކީ ވެސް ވިޔަފާރިކުެރވޭތޯ އުޅޭ މީހެއް އަމާންކުރެވޭތޯ ބަލަމާ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަ ކީ ވެސް ވިޔަފާިރވެރިެއއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ   2075ކަންނޭނގެ. އެ ވިސްނުން ޮއންނަ މީހެއް ކަންނޭނގެ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގެން މީހުން ތަންތަނަށް މިޤައުމު ނުރައްކާވެ ދުވާަލުކ ތިންހަތަރު މީހުން މަރައި، ހުންނަ ފިހާރަތައް ފަޅައި

 ފުރަފުރައިގެންދާ ހިސާބަށް ޤަުއމު ދިޔައިމަ ވިޔަފާރި ވެސް ނުކުރެވޭނެކަން. އަމިއްލަ އަށް ިދރި ވެސް... 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު ވެސް ހަމަ ދެވަ  2080ނަ ފަހަރަށް ވެސް ފުރުޞަަތކަށް މި އެދުނީ މި ކަމުަގިއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ހަމަ  ހުރި ޚައްސާސްކަުމގެ ބޮުޑކަުމން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ށް އޮޅޭ ގޮތަށް ބަެއއް ވޮރަންޓެއް ޮއެވގެން ހައްޔަުރޮކށް، މީހުން ހިފައިހައްޔަރުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަ

ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާތީ. މި ބިލަކީ ވެސް ީމެގ ދެ މަސްދުވަސް ކުރިން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

ބިލެއް. މިހާރު ހިނގާ ކަމަާކިއ މިކަމަކާ ެއްއވެސް ގުޅުމެްއ ނެތް. އެ މީހުން ވެްސ މި މާލެތެރޭގައި އެބަ އުޅޭ ހަމަ 

 2085ން ީކްއވެގެންތޯ ހިފައިހައްޔަރުނުކުެރވިގެން އެ އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، މި ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި މީަގއި މިހިރަ އިނގޭތޯ. ދެ

ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ަޓަކއި ސަރުކާރުްނ މި ދައްާކ ަބހަނާ އަކީ އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ބަހަނާެއއް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ  ފުރައިގެންދިޔަކަމުަގއި ވެސް ހަމަ ގެނެވޭ އިންޓަޕޯލް ވެސް ޮއވޭ. އަދި އެހެން ނޫން. އަޅުގަ

ތަންތަން ވެސް އޮޭވ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޢާއިލާއަކުން ުޗއްޓީ ހޭދަކުރަްނ ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި ހުރި 

ތި. އެ މަންޒަރު މިއަުދ ރަޝިޔާ މީހަކު ހިފައިހައްަޔރުކުރި ތަން އެްއވެސް ަކހަލަ ކޯޓު ވޮރަންޓެއް ނެ 

 2090އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ވެސް ފެނިގެން މި ދަނީ. އެގޮތަށް ހަމަ ޢާއިލާއަުކން ފުރަން ގޮސް ތިއްބާ 

ހިފައިހައްޔަރުކުރަން ބޭނުްނވާީތވެ މި ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެްނނަން ބޭނުންވެގެން މި އުޅެނީ. މިއީކީ އުސޫލާ އެްއގޮތަށް 

ބާެވވޭނެ ގޮތެއް ނޫން. މިއީ މި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޫން. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަ

ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބުނެފައިޭވ އެްއވެސް ކަހަލަ ޝަރުޢީ ާދއިރާެއއްެގ އަމުެރއް ނެތި، މީހުން ހިފައިހައްޔަރުކުރުމަީކ 

ނޫން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މިނިވަްނކަމަށް  ޙުދޫދެއް ނެތް ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމެއް

ނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް މިކަމާ ކަންބޮުޑވާ   2095މިގޮތަށް ފުޅާކޮށް އަރަިއގަންަނން މި ސަރުކާރުން ވިސްާނިވސްނުމަކީ އަުޅގަ
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ކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ކަމެއް. މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިއީ އެއްބަސްވެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އެބަ ހުރި ޤާބިލުކަން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއާވ   2100ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް ކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު   މި އަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.ވަގުތު ހަމަވީ. އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް މި ބިލަށް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ވަރަށް 

ނުޑ ވެސް ދިގުކޮށް މި ބިލާ ބެހޭ   2105ގޮތުްނ ބަހުސްކުރެިވގެން ހިނަގއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ދެްއެކވި ވާހަކަ އަުޅގަ

ނަޑށް މީގައި ފާހަގަކުެރވުނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަށް  ކުޑަކޮށް އަޑުއަަހއިފިން. ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި ވާހަކަ މީގެ ތެރެއަށް އައިމަ  ތާއީދުކުރަްއވާކަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ މީގައި މައްސަލަޖެހިގެން މިއުޅެނީ

ކަންނޭނގެ. ެއއީ ކަންނޭނެގ ގިނަ ބޭފުޅުން މީގައި ާފހަގަކުރަްއަވއި ނުކުތާައކީ. ަޙޤީޤަތުގައި ޕާސްޕޯޓް ވާހަަކ 

ނޑު ހިތުން ަގޑިއިރަްށ ހިފަހައްޓައި ވާހަކަ ޭއގެތެރެއަށް ައންނާތީވެ. އަޅު  22އަޅުަގނޑުމެން މި ނަގަީނ އެ ޕާސްޕޯޓް  ގަ

ނޑުމެން ކުށެްއ ނުކުރާ މީހެްއގެ ޕާސްޕޯްޓ  ނޑު ނުދެކެން. ސަަބބަކީ، އަުޅގަ  2110އެީއކީ މައްސަަލއެްއ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑު ަކނޑާލީާމ  ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މުސްކުޅިން ބުނާ އުސޫލުން ކެޔޮގަ ހިފަހައްޓާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ހެން، ކުށްކޮށްފައި ިތބޭ މީހުން، ނޫނިއްޔާ ކުށެްއ ކުރަން ބޭނުންވެފައި، އެ ޙަސަން އޭަގއި ޝަްއކުކުރާޭނ ބުނާ

ޚިޔާލުަގއި ހުރި މީހަކު ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާނެތީ އެކަާމ ކަންބޮޑުވެދާނެ ކަންނޭނގެ. އެއީ ކަންނޭނގެ ީމގަިއ 

ާމ އެކު ދަތުރު އެބަ ކުރެޭވ ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލަ އަކީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލު އެބަ ކުރަްއވާ މިނިވަންކަ

 2115ކަމާއި ދަތުރުކުރުމުަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ އުނދަގުލެްއ ނެތްކަމާ، މިއަކަށް އެްއވެްސ ކަހަލަ ހުރަހެއް ނެތްކަން. 

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަ އިން ފާހަގަކުރެވޭ ހަމައެކަނި ނުކުާތ އަކީ ޕާސްޕޯޓުގެ ވާހަކަ މި 

އަންނާތީ. އެހެންވީމާ، އުސޫލެްއ ގޮތުން ބަލަމާހިނގާ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލާަފއި ެވސް އެ މީހަކު ަހއްޔަރުކުެރޭވ ތަނަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ނިމުނީހެން. އެއީ ުކށެއް ކޮްށގެން ބޭރަށް ދާން  ގޮތަށް މިއަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައިމަ އަުޅގަ

ާޕސްޕޯޓް ވާހަަކ މިއަކަށް ނާްނނާނެ. އެއީ ކަންނޭނގެ ީމެގ  ބޭނުންވާ މީހާ ނުދެވޭނެ ގޮަތށް އެކަން ހަމަޖެއްސީމަ

ނޑު ނުކުާތއަކަށް ގިަނ ބޭފުޅުން އިދިކޮޅުން މި ނަންގަވާ ބޭފުޅުން ނަންަގާވ ނުކުތާ އަކީ. ޙަޤީޤަތުަގއި   2120މައިގަ

ާޕސްޕޯޓް  އަޅުަގނޑުމެން ކުްށކުރާކަށް އެްއވެސް މީހަކަށް ޖާގަީދގެްނނުވާނެ. ކުށެއް ކޮށްފި މީހަކަށް ެވއްޖެއްޔާ

ހިފަހައްޓައިގެން ނަމަވެސް ައދި އެ މީހާ އިމިގްރޭޝަނުން ކީއްކުރަން، ފުލައިޓަށް އަާރ އިންދާ ވެސް އެ މީހަކު 
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ބާލައިގެން ގެެނވެންވާނެ. ެއ މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތުދީގެންނުވާނެ. އެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރާކަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ މި ޤައުމުގައި އެ ފަަދ ކަންތައްތަކެއް ތަކުރާުރވެ، އެްއގޮތަކަްށވެސް ޖާގަީދގެންނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުާޅކޮށް ފުރުޞަުތ ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމަށް ޖާގަ ހުޅުިވގެންދާނީ ެއކަން   2125ގިނަވަމުންދާކަެށއް. ެއކަން އަުޅގަ

ނުޑ ކުރާ މީހުން ގިނަވެގެންދާނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ކޯޓުއަމުެރއް ނުގެނެވޭނެ ކޮންމެ  ފަހަރަކު. އެއީ ސަބަބަކީ، ޭރގަ

ދަންވަރުަގއި؛ ރޭަގނޑު ދަންވަރުަގއި ނޫނަސް ފުރަނީކީ ހަމައެކަނި ދަންވަރަކު ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަަކ 

ަގޑިއިުރ  22ކޮންމެހެން ދަންވަރުގެ ވާހަކަ މި ތަނަށް ގެންނާކަށްނުޖެހޭ. ކޮންމެ ގަޑިެއއްަގއި ެވސް ފުރަިއގެންދެވިދާނެ. 

ނޑުމެން ފުރަިއގެން ދާންވީ. ކޮންމެ ފަދަ ކުށެއް ކޮށްފަިއ އެއަރޕޯ ޓް އޮންނަނީ ހުޅުވިފަ. ފުލައިޓެއް އޮެވއްޖެްއޔާ ައުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ މިތާ ވާހަކަދެއްކި ބޭފުޅުން   2130ވެސް ައވަހަށް އެ މީހަކު ރައްކާވުމަށް ޓަކައި ފުރަިއގެން ޮގއްސަހުރީ. އަުޅގަ

ފަދަ މީހުން ރާއްެޖ ިއން ބޭރަށް ފުރައިގެްނ ޮގއްަސ އެބަ ހުރިތޯ. ޙަޤީޤަުތގަިއ ސުވާލުކުަރއްަވއިފި، މީގެ ކުިރން އެ 

ނޑަށް ިމވެނި ބޭފުޅެކޭ، ނޫނީ މިވެނި މައްސަލައެޭކ  އެބަ ހުރި ފުރައިގެން ޮގްއސަ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ުގތުން އެއަރޕޯޓަށް ގޮްއަސ ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. ފުރައިެގން ގޮއްސަ އެބަ ހުރި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައި ވަ

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން އެއަރޕޯޓުަގއި ތިއްާބ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެއްަސ  ފުރައިގެން ދާ ފަހުން އަޅުގަ

 2135ހުރީ. އަނެއް ަބޔަކު ފުަރިއގެންޮގއްސަ، އަތުނުޖެހިގެްނ ޮގއްސަިއ ރާއްޖެ އިން ފިލައިގެންޮގއްސަ އެބަ ހުރި. 

ދޭސީންާނއި ހަމަ ދިވެހިން ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަުތ އޭގެތެޭރގައި ބި

ދީގެންނުވާނެ. ކުށެއް ކުާރ މީހާ ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެނގޭ ހިނދު، ކޯޓުއަުމރެއް ނެތި ވެސް އެ މީހާ 

ނޑުމެން ދޭޖެހޭނެ ހައްޔަރުކުެރވެންވާނެ. ޭއގެ ފަހުން ކޯޓު އަމުރާ ހަމައަށް ދާންޖެހޭނީ. އެ ހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިތާ ދެއްކިދާނެ މިވެިނ  ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ދެން ސިޔާސީ ވާހަކަ؛ ތެދެއް. އަުޅގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި ތަނަށް ގެންނަންޖެހޭނީ  2140. ސަރުކާރަކުންނޭ، ެއވެނި ސަރުކާރަކުންނޭ. ސަރުކާރުގެ ާވހަކައެއް ނޫން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ަކމެއް ކުރެވޭތޯ. ަޤއުމު ރަނގަޅަށް ޙައްަލކަށް ެއޅޭތޯ، ަހމަމަގަށް އެޅޭތޯ ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަެކއް އިޞްލާޙުކުރަން. މީގެ ކުރީގައި ވެސް މިތާނގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި 

ެލއްކަން. ޤާޫނނުއަސާސީއާ ފުުށއަރާ ބިެލއްކަން. މިއަށް އިޞްލާޙު ބިލަކީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައި އޮތް ބި

ގެންނަންޖެހޭއިރުގައި ގެންނަންޖެހޭނީ މިހާރު މި ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތާއި ެއއާ ުގޅުަވއިގެން. މިއީ އިލާހީ ޤާނޫނުެގ 

 2145ހޭ އެއްެޗއް. އޭރަކު އެ ތަނެްއގެ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެްނ މި ދައްކަނީކީ. އަބަދުވެސް ޤާނޫނަކީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެ

މަޝްރަޙް އޮންނަ ގޮތަކަށް އެ ކަމެއް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަކީ މިހާރު މި 

ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތަށް ބަލާފައި މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް. އޭެގ ފަހުން ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެްއޔާ އަނެއްާކވެްސ 

ލުކުރާނީ. އެއީ މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެންމެން ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރާނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިމ ބަދަ

ބިލު މި އޮތީ މިހާރު މި މުޖުތަމަޢަށް މި ވަގުތަށް ފެތޭ ގޮތަށް. މި ވަގުތަށް އޮންނަންވާ ގޮތަށް. މިގޮތަށް ފާސްކުރަން 
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ނޑު އެދުނީ އެްއޗެްއ އަޅުަގނޑު ވެސް ިމއަށް ާތއީދުކުރާ ވާ  2150ހަކަދަްއކަ ދަންނަވަމުން، މި ފުރުޞަތަށް ައޅުގަ

 ދަންނަވާލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ބަހުްސގައި ިމ ދެކެވެމުންދާ އިޞް ލާޙުަގއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި އެންމެ ބޮޑަށް މި ވާަހކަދެކެވެީނ ޕާްސޕޯޓް   2155ގަިޑއިރަށް ހިފަހައްަޓންޖެހޭ ވާހަކަ. މި ކަުމގަިއ  22މައިގަ

އަޅަިއގަެނގެން ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. ޢާއްމު ގޮތެްއގައި މުްސކުޅިން 

މީހާ ައށް އަބަދުވެސް ީހވާނީ ވަށަިއގެންއުޅެނީ ަވއްކަންކުރާ މީހުްނނޭ. ޖަރީމާ ހިންގާ ބަޔަކަށް  ބުނެއުޅޭ ަވއްކަްނކުރާ

އަބަދުވެސް ީހވާނެ ވަަށއިގެްނ ތިބޭނީ ޖަރީމާ ހިންގާ ފަރާތްތަކޭ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން އެކަމުން ބަރީޢަވުމަށް ޓަަކއި 

އަހަރުގެ ވެިރކަމުެގ  3ނަށް ފާހަގަވެގެންދޭ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރާކަން އަޅުަގނޑުމެން

 2160ތެރޭގަިއ ރާއްޖޭަގއި ހިނަގއިދިޔަ ޖަރީމާތަކަށް ބަަލއިާލއިރުަގއި ކޯޓުއަމުރު ޮއވެެގންތޯ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ 

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބ ޖެހޭ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޭރުގެ ުމލަކު ދާއިރާ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ އަދި ޤާސިްމ އިބްރާހީމް، މާމިނގިލީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ޤާޟީ ަހއްޔަުރކޮްށގެން ގެންގުޅުީނ ކޯުޓއަމުރެއް هللا ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަުރުކރީ ކޯޓު އަމުރެއް ޮއވެގެންތޯ. ޢަބްދު

ނޑުމެން އޮެވގެންތޯ. ހަމައެކަނި  ފުރަންދާއިރުގައި ހަްއޔަރު ކުރީަމތޯ ސުވާލުއުފެދެނީ. މިއީތޯ ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއ   2165ބިރުގަންނަންޖެހޭ ކަމަކީ؟ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާ މެންބަރުންނަކީ އަުޅގަ

ރޭަގއި ފޮުރވިފައި ވާީތ، ެއކަމުން ސަލާމަތްވުމަްށ މެންބަރުންނާ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ުގޅުންހުރި ކަންތައްަތކެްއ މީގެތެ

ނޑު ދަންނަވަން އޮތް  ޓަކައި އެ ވާަހކަތައް ދައްކާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޝަްއކުުކރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގިއ އަޅުގަ

ނުޑގެ އުުމރުން ވެސް މި ވީ ދުވަެހއް ީވ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވެސް ަދތުރުތަކެއް ކުެރވި ގެން. ިމއަދާ ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ

ދުވަހުގެ މުހުލަތު ސަރުކާރަށް އަބަދުވެސް ޤާނޫނުގެ ތެރެިއން ލިބިދީފައިވާކަން ކުރީެގ  7ހަމައަށް އައިއިުރަގއި މި 

 2170ޤާނޫނަށް ބަލައިލީމަ އެބަ އެނގޭ. އެްއވެސް ހާެލއްަގއި އަުޅަގނޑަކަށް ިމކަހަލަ ކަމަކާ ދިަމލެއް ނުވޭ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެކަހަލަ ކުށެއް އަޅުަގނޑަށް އެ ކަ ހަލަ ކުށެއް ކުރެވިފައި ވެސް ނެތީ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުކުރެވޭ ހާލަތްތަުކގައި ކޮންމެހެން އެ ބަޔަކު ހަްއޔަރުކުާރަކށް ސަރުކާރަކުން މަސަްއކަތެްއ ނުކުރާނެ. ހަމައެާއއެީކގަިއ 

ޯއާގތެރި، ރަްއޔިތުންނަށް ބަލައިަގންނަ، ރައްޔިތުން ބޭނުްނާވ  މިއަދު މި އޮތް ސަުރކާރަީކ ވަރަށް ަރއްޔިތުންނަށް

ގޮތްތައް ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި ހަވާުލވެގެން އޮތް ސަރުކާރެއް. ސަރުކާރުން މިއަުދ ބޭނުންވަނީ މި ޤާނޫނުގައި 

 2175. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ގަިޑއިރަށް އެ މުހުލަތު ކުރުކޮށްދޭން 22ދުވަހުގެ މުހުލަތު އަދިވެސް ކުޑަކޮްށ،  7ވެސް އޮތް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މައިަގނުޑ  ފަސޭހައަކަށް. މިކަމާ ކަންބޮުޑާވ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އުފަލަކަްށ ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ
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ނޑުެމންނަށް މީޑިއާތަކުން އަޑުިއިވގެންދިޔަ ފާޑުފާުޑގެ ކޯލުތަްއ  ގޮތެްއގައި މިކަހަލަ ކަންތައްަތކަށް ހިތްވަރުދޭ؛ އަުޅގަ

ކި ތަންތަނުން ގުރޫޕްތައް ހޯދައިގެން މާރާމާރީ ހިންގަން މަސައްކަތްކުރި ފޯނުކޯލްތަކުގެ އަޑުަތއް ވެސް ސޯޝަލް އެ

މީޑިއާތަކުންނާ އަދި އެހެން މީޑިއާތަކުން ައޅުަގނޑުެމން އަޑުއަަހއިގެންދިަޔއިމު. އެ ބޭބޭފުޅުން މިއަދު މިތާ 

 2180ބިލަްށ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދެްއކީމަ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ވަރަށް ތިއްބަަވއިގެން މިކަހަލަ ވާަހކަތަކަށް ނުވަތަ މި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މި ބިލުަގއި މި  ކަންބޮޑުޭވ، ވަރަށް ބޮުޑ ޖޯަކކަށް މިކަން ވެގެންދަނީ. އެެހންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމއަދު މާލެތެރޭަގއި މި ުދވަސްވަުރ މި ހިނަގމުންދާ  މާރާމާރީއާ އަދި މީެގ ގެނެޭވ އިޞްލާަޙކީ ހަމަ ައުޅގަ

ކުރިން ވެސް ހިނގައިދިޔަ ާމރާމާރީތަކަށް ބަލާއިރުގައި މި ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރާ އަދި ދައުލަތުެގ 

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަްށ ވެގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމަށް 

 2185ޚްލާޞްތެރިަކމާއެކީަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މަަސއްކަތްކުރާ ނަމަ ިމކަހަލަ ވާހަކަަތއް ނުދައްކާެނ އަޅުަގނޑުމެން އި

ުރގެ އެންމެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ޤައުމަށް އަމަންއަމާންކަން ހޯދައިދޭން. މިއަދުގެ ސަރުކާ

މުގައި ހޯަދއިދިނުން. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ފުޅާ ބޮޑު އެއް ވަޢުދަކީ ވެސް ައމަންއަމާންކަން ޤައު

ދާއިރާެއއްަގއި ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް ކޮށްދިނުމަށް އެބަ 

ނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް.  ވާޖިބުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ އޮތް. މިއަދު   2190އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުުކރައްވާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ އެ ަދއްކަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ފިއްތުންތަކެްއގެ ސަބަބުން. ެއ ބޭފުޅުން ހިންގަން ބޭނުންވާ 

ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން. މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ކުރަން ޭބނުންވާނެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި ވިސްނާފައި ުނވަތަ ެއ 

ނުޑ މި ވާަހކަ މި ދަްއަކނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން  ބޭފުޅެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ؛ އެހެންވީާމ، ައުޅގަ

ތީމަ، ެއކަމުގެ ބިރުވެިރކަމެއް އަޅުަގނޑުގެ ނެތީމަ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ުދވަހަކު ެވސް ހިތުގައި ލާފައި ނެ

 2195އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ މި ަސރުކާރުން މި ފުރުޞަތު، މި އިޞްލާޙު ގެެނއްސި ކަމަށް 

ރުކާރެއް ނޫން. ވާނަމަވެސް ކުެށއް ނުކުރާ މީހަކު ހަމަ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގަިއ ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ. މިއީ ެއ ކަހަލަ ސަ

އެ ސަރުކާުރ ުއވިގެްނޮގއްސި. ރައްޔިތުން އެ ސަުރކާރަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ނޫނެކޭ ބުނެފި. އެހެންވީމާ، މިއަުދ 

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި ަޤއުމަށް ހަމަހިމޭންކަން. ހަމަހިމޭންކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި އިޞްލާަޙކީ ވަރަްށ 

ސީގެ މާއްާދއަކާ ފުުށއަރާތީ، ވީާހވެސް ބޮޑަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ޤާނޫނުއަސާ

 2200މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ލުެޔްއ ދިނުމަކީ މި ޤާނޫނު މި އިޞްލާޙުކުރެވޭ މަފްހޫމްކަމުގަިއ 

 އަޅުަގނޑު ޤަބުލުކުރަން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި ެއ މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލުފުޅު އެއީ 

 2205އެ މެންބަރަކަށް ހަމަ މިނިވަންކަމާެއކީަގއި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ފާުޅކުރެވޭ ިޚޔާލުފުޅެއް. އަނެއް މެންބަރަުކ 

ފުޅުދަްއކަާވއިރު އެީއ ަވކި މެންބަރަކު ޖިނާޢީ ކުށްަތެކއް ކުރުމަށް ަމގުފަހިވާ ގޮތަްށ  ވާަހކަފުޅުދައްަކވަނީ ކަމަށް ވާހަކަ

ބައްޓަންކުރުމުން ައޅުަގނޑަަކށް އެންމެ ރަނގަެޅއް ނޫން. އެ ވާހަކަަތއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުތަކަްށ 

މިނިވަންކަމާ ެއީކގައި އެ އޮތް ބިލަކަށް ވާަހކަފުޅުދެއްެކވޭނެ. އެހެންވީާމ، ބަލާއިރުަގއި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރަގއި ތުހުމަތުގެ މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭގަިއ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް 

ނޑު ހަމަ ވަ  2210ރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެީކގައި މެންބަރުންގެ އަރަިއގަތުމަށް ވާގިެދވޭ ކަހަަލ ވާހަކަފުޅުނުދެއްެކވުމަކީ ައުޅގަ

ކިބައިން އެޭދއެދުމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ އަދި މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮްތ 

ފަރާތްތަަކށް  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަބަދުެވސް ބަލަމުންގެންދާކަން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ފާހަަގކުރަން. އަދި ޭއގެން ބަެއއް

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވަްސވަރު ވަރަށް ގިނައިްނ  17ބައެއް ކަހަލަ އަސަރުތައް  ޮކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި ިތބި މީހުން ކުރިމަތިވެފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވަރަށް 

ނުޑ ދަންނަވާ ވާހަކަެއްއ މިއީ. މެންބަރުން ހަމަ ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން ގެންދަންވީ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި ައޅު   2215ގަ

ސިޔާސީ ހުރިހާ ވާހަކަތަެކއް ކުރިއަށް ގެންަދވަންވީ. އެހެންނަމަވެސް ޖިނާޢީ ކުށްތައް ެއކަކު އަނެަކކަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ 

ޅުނުދެްއެކވުމަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް ގޮތަށް މަޖިލީހުގަިއ ެއްއ މެންބަރަކު، އަެނއް މެންބަރަކު ވާހަކަފު

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ެއދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 2220 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް. ދުވަހުގެ މަސައްކަުތެގ އަށް. ވޯޓަ 12އައިޓަމު ޑާ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެން

ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް 

 2225ގެ ކާޑުކޮޅުތަްއ ޗެކުކޮށްލުމަށް ދަންނަވަން. ޗެކުކޮށްލުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން

ނޑު މި ދަީނ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  އަށް. އާދެ! ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ  12އަޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންެނވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން. 12އައިޓަމު 

ނޑުމެން ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަށް  -12.1 ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަމަށް ޯވޓަށް އެހުމަށް އަުޅގަ

ނިޑކޮޅުތަުކަގއި އިށީނދެވަަޑއިގެން ހުރިހާ މެންބަރުންެގ  ތައްޔާުރވަމުން މި ދަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ގޮ

 2230ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަްށ އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއް
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ދުވަުހގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިާވ  12.1. 12މެންބަރުން. އާދެ! އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަންކަން. އަުޅގަ

އޮޑިޓު ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ، 2117/2އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުމަށް.

 2235 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫތުލުސް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 2240  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 25    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2245 11    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    55    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 2250 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖާއާ އެކު މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިއާއެީކަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް މި ނަތީ

 ފޮނުވުނުކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 2255 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެނިހެން މަސައްކަތް. ިމ އައިޓަުމގެ ދަށުން ކުިރއަށް އަށް. އެ 13ންޑާ ައއިޓަމު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެ އަޅުަގނޑު

 2260ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލު.  ދިވެހިާރއްޖޭގެ 2117/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނޑު ވާހަަކދެއްކުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން.  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ރުޞަތު މި އަރުވަީނ މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ަވގުތު ހަމަވެަފއި ވަނީ. އަިދ، ައޅުަގނޑު ިމހާރު ފު

 ށް.މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަިޢއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 2265 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަންެގ ޤާނޫނަށް ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  2117/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރިޟާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ކަމަށް ަޓކައި އެ މަނިކުާފނަށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ޢިއް

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއަދު ހެނދުނު ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް އޮޭޅ ގޮތަށް ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން  2270ވާހަކަުފޅު އެބަ ދަްއކަާވ. އަުޅގަ

ތަނުގަިއ ވާަހކަދައްކަމުންިދޔައީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއކި ސަަރހައްދުތަކުަގއި ކުްށކުރުން ގިނަވެ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ މާޙައުުލ  މި

ނޑުެމން އެންމެން މި ދައްކަނީ ނާމާން މާޙައުލަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ކަންޮބޑުވުންތަކާ ހެދި. އަޅު  ގަ

ކުށްތަކަށް އަރަިއގަންނަ ވާހަކަ. އަދި ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބު ނުދެވޭ ވާހަކަ. އެ ޙައްޤު އަދަބުދިނުމަށް ޓަކައި 

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަކުަގިއ ހުރި ލޯވަޅުތަކުަގއި ޕެުޗއަޅައި ުނވަތަ ޤާނޫނުތަކުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ވަގުްނގެ ފޮށި ބާރަްށ ފުރު  2275ޞަތުތައް ބަންދުކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާ ހިނދު އަުޅގަ

ބަންނާނޭ ބުނާ އުސޫލުން މި ތަނުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ މަސައްކަތްކުރައްވާ މަންޒަރު. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަބއެްއ ރައީސް، މީ އަުޅަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މަ އްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ހާލަތްތަކުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަަހއްދުތަކުަގއި ަބއެއް ކަހަލަ ކުށްތަކާިއ ޖަރީމާތަކާ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ޖެ އިން ފިލައިގެންދާ ވާހަކަ. ބައިތުލްމާލުން އެތައް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ނާޖާއިޒު ގޮުތގަިއ ހިންގުމަށްފަހު ދިވެހިރާއް

 2280އެކަން އެ މަގުން ކުރާ މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއެުޅމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙެްއ 

ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ހިނދު އެކަމަށް ޓަކައި ެދކޮޅު ަހދައި، ެއކަން ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި ބަެއއް މެންބަރުން އެބަ 

ނުޑގެ އަޚް، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ވަ ނޑު ދަންނަވާނީ އެކަން ހުއްަޓަވއިލަްއވާށޭ. އަުޅގަ ކާލާތުކުރޭ. އަުޅގަ

ނޑުން ދަންާޏ ކެޔޮަގނޑު ަކނޑާލަފާނޭ.  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވި ފަދައިން ޙަސަނަށް ހީވާނީ ފުޅައްބު

ނޑުމެން ވާހަކަދަ ްއކަން މިއަދު މި ޖެހެނީ މި އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިިބ އެހެންވީމާ، އެ މޭރުމުން އަޅުގަ
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 2285މުޖުރިމުންނަށް ޓަކައި، މުޖުރިމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފަިއވާނެ ަކމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން 

ސް ހާލަތެއްަގިއ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ އިޞްލާެޙއް. އެ އިޞްާލޙަކީ ެއއްވެ 

މަޢުޞޫމް ނުވަތަ ކުށެއް ނުކުރާ މީހުން ނުވަތަ އެ މީހުން ގޭަގއި ނިދާފައި ތިއްބާ ހައްަޔރުކުރަން ނުވަތަ ބަންދުކުރަން، 

ނޑުމެން ދެނެގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. މި  އެ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްާލޙެއް. އެކަން އަުޅގަ

މީހުންނާއި ކުށްކުރަން ހިތްވަރުދޭ މީހުންނާއި ކުށްކުރުމަށް ަޓކައި ޮގާވލި މީހުންނާއި މަގުމަތީގަިއ  ރާއްޖޭަގއި ކުށްކުރި 

 2290ކޯޓު ހެދި މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި ަތުޅއެޅުވި މީހުންނާ، މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް 

މާ، އެ ވާހަކަ ދައްކަން އޮތް ތަނެްއ ނޫން މިއީކީ. އެ ވާހަކަ އެނގޭ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއބަ އެނގޭ. އެހެންވީ

ނޑުމެން ކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވަނީ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި  ދައްކަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވެްސ ނޫން މިއީ. އެ ކަންކަން އަޅުގަ

އެހެްނވީމާ، ، މެންބަރުން މި އިޞްލާޙު މަފޫހޫމް އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަްތކުރާތީ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންކަން ދެނެގަންނަން. އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނީމޭ މި ރާއްޖޭގެ ވަކި ހިސާބެއް ނެތި، އެކި 

 2295ހިސާބުތަކުގައި ހިންގި ޖަރީމާތައް. އެކަްނކަމުގެ ވާަހކަ، ެއައށްފަހު އެ ކުށްތައް ކުރި މީހުން ހޯދައި އެ ކުށްތައް ކުރި 

ދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މިއުޅެީނ މަސައްކަތްތަެކއް ފަށަން. އެ މަސައްކަތް ފަށަން ހަމަ މީހުންނަށް އަދަބު

މަސައްކަތްކުާރއިރަށް އާނ، މިއަދަކު ތި ކަމެއް ނުވާނޭ. މިއަދު ތިކަން ކޮށްގެންނުވާނޭ. މިއަދު އެ މީހުންނަށް ވެސް 

މިނިވަންކަުމގެ ވާހަކަ ިމ ތަނަށް ގެންނާކަށްނުޖެހޭ.  ޙައްޤުތަކެްއ އެަބ އޮތޭ. ހިުއމަން ރައިޓްސްއޭ. ޙައްޤުަތާކއި

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އިންސާފުވެރިކަމާ އެުކ ވާހަކަދައްަކވާށޭ. ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަުމގެ ވާހަަކ 

 2300މިއަުދ ، އަންނަންޖެހޭނީ ޒިންމާތަކަކަށްފަހު. އެ ޒިންމާތައް އަދާުކރުމަށްފަހު އެ ވާހަކަތައް ދައްަކވާށޭ. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. މި އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއްއވެސް ކުެށއް ނެތް މަޢުޞޫމް 

މީހަކަށް މީގެ ސަބަބުން އެްއވެސް ކަހަލަ އަދަބެއް ުނވަަތ އެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނެ އިޞްލާޙެއް ނޫން. 

ބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. ކުށްކުރާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޤަ

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ.  ފަރާތްތައް ހިފެހެއްޓެން ވެސް އެބަ ޖެހޭ. އެ މީހުންނަށް އަދަބުދެވިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ނާމާން  2305ކަމާއި ބިރުެވރިކަން އޮތް ވާހަކަ. ތެދެއް. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ތެރެއިން ދިހަބާރަވަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ދެ އަޚުން އިހަށްދުވަހު ދުނިޔެ ދޫކޮށް އެ ދިޔައީ. އަުޅގަ

ހިރާއްޭޖގެ މީހުން ޒަޚަމްވެފައި މިއަދު ެވސް އެނދުމަތިކޮށްފައި އެ ތިީބ ހަސްފަތާލުތަކުގައި. އެ ކުްށ ކުރި މީހުން ދިވެ

ބޯޑަރު ފަހަނައަޅައިދިަޔއިމަ ދެން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާނީ؟ ބަޔަކު ހިމާޔަތްދީގެން މި ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ވަރުގަަދ 

ލުޠުފީ މިއަދު އެ ހުރީ ާރއްޖޭގެ ބޭުރގައި ފިަލއިގެްނޮގސް. އޭނަ އަތުަގއި ޕާސްޕޯޓް هللا ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ހިންގި ޢަބްދު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަނެތިބެ މިފަދަ  އެބަ އޮތް. ދެން ކީއްތޯ  2310ކުރާީނ. އެހެންވީމާ، ިމކަންކަން ައުޅގަ

ކުށްތައް ކުރާ މީސްމީހުންނަށް އެއްެވސް ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސަްއަކތް 
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ހުރި ޤާނޫނުތަަކަކށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެކަްނ  ބައްޓަންކުރަން. ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ތެރެއިން ހެދޭ ޤާނޫނަކީ ޮއއްޓަރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ުހރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ާތީއދާއި ެއއްބާރުލުން ލިބިގެން. 

އަދި  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަާވ ވާހަކަ އަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫނުއަސާސީއާ ފުުށއަރާ ިއޞްލާޙެއް ނޫނޭ މިީއކީ.

 2315ވަނަ ބާބުަގއިާވ ައސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނވަންކަމަށް އުނިކަމެްއ އަންނާެނ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

އިޞްލާޙެއް ވެްސ ނޫނޭ މިއީީކ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަދިެވސް ެއއް ފަަހރު ފުންކޮށް ވިސްަނވާފަިއ މި 

ފަދަ ކުށްކުރާ ބޮޑެތި މުޖުރިމުން މި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ފަހަނައަޅައި، ދުނިޔޭގެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވާށޭ. އަދި މި

އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ކުްށުކރާ ހާލިތައް ހަދައިގެން ތިބެ، މި ރާއްޖޭގެ ވަިކވަކި ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރުދީގެްނ 

ނުޑ މަގުމަތީގައި ކުށްަތއް ހިންގުމަށް ޓަކައި ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަ ކު ވާހަކަުފޅުނުދެއްެކވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ައދި އެ ކަމަށް ހިތްވަރު  2320ކުރަމުްނ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަން ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ އެޮގތަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅުނުެދއްެކވުމަކީ ވެސް އަ ،އަޅުަގނޑުމެން ދާހިނދު ުޅގަ

ނޑުމެން މި މީހުންނަށް އެ ނީ ގޮތުން މިފަދަ ކުށްކުރާ މީސްކުރާ މަސައްކަތަކީ ޤާނޫ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ައޅުގަ

މަސައްކަތް. ޢިްއޒަތްތެރި ކުށްކުރުން ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުގެ ތެޭރގައި ހުރި ޯލވަޅުތައް ެބއްދުމުެގ 

ފަހަރު ހަމަ  ކަަމށް މި މަގުން ހިނގަމުންދާއިުރ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެްސ އަދިވެްސ ެއއް މާ، މިރައީސް. އެހެންވީ

 2325ލާަފއި ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކައިއެހީތެރިކަން މިކަމަްށ ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން.  އިތާއީދާ

ޓަކަިއ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުާރ  ކުށްކުރުން ހުއްުޓވުމަށް ތަނުގައި ަދއްކާލުމަކުން ނުފުދޭ. ވާހަކަ މި ކުށްކުރާތީ އެ

ނޑުމެން މި އެހީތެިރވާން. އެހެންވީމާ، އެ .ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން މަސައްކަތްތަކަށް އެބަ ދަންނަވަނީ.  ވާަހކަ ައުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 2330 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ހާންނި ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އްޭޖެގ ިދވެހިރާ 2117/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާއިމިގްރޭޝަނަށް އިޞްލާޙު  ަރއިދޫ ދާއިާރގެ ގުެދއްވީީތވެ ހަމަ އަށް ހުށަހަޅުއްވައި ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނު އަުޅގަ

ދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެކު ުޝކުރު އަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އިބްާރހީމް ރިޟާއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢި

ލަްއވާފައި ަބެއއް ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަ އެ މަފްހޫމްގެ މަތިން ހަނދުމަފުޅުނައްތަވާ މުބިލުގެ މުހިއް ފަދައިން މި

ނޑަކަށް ނޭނެގ. ނަ ކަމެއް ދަން  އްވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެބަދަލުކޮށްލަ  2335ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ވާކަށް އަުޅގަ

ނޑު ރަ ދައްަކވާ ވާހަކަައކަށް ދެންމެވެސް ހަމަ އެދިވަަޑިއަގންނަވާ ފަދައިން ެއއްެވސް މެންބަރަކު  އްދުދިނުމަކަށް އަުޅގަ

ނަ މަޖިލީހުގަިއ ވަ 12ވަނަ މަޖިލީހުގައި ހިންާގފައި  17އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ގުިޅގެން  ސަގާފަތްއެ  ނެތީމު.

ނޑު ވެސް ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަިއ، އެކަުމގަިއ އެކު ައޅުގަ ހުއްޓާލުމަށް ނިންމެވީތީވެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ
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ނޑު ދަންނަވައިލާހިތްއޮތީ މި ހުށަހެޅިބައި ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިްނ  ޢަތުހިފައިގެން މި ހުންނަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 2340 2117/11ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮުތގައި ފެިނވަަޑއިގަންަނވާނެ ގެހެޅުއްވި ސަބަބު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބިލު ހުށަ

ހުށަހަޅުްއވާފައި  ެއ މެންބަރަށް މެދުވެިރ ކުރަްއަވއި ކުރުމަށް  ަސރުކާރުެގ އިިމގްރޭޝަން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭ

ުދވަހުެގ  7 ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، ލާދީވަނަ މާއްދާއާ ހަވާ 6ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކުގެ .ޖ 62/2ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި

ދާއާ ަހވާލާދީ ވަނަ މާއް 6ހަމަ އެ ޤާނޫނުެގ  ،އެކު ކުރުމާއިން ފުރުން މަނާކުރުން ހުއްދަ މުއްދަތައް މީހުން ރާއްޖެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރާއިރުހިފެހެއްޓުން ހުއްދާ  ޕާސްޕޯސްޓް ގެދުަވހުގެ މުއްދަތައް މީހުން 7 ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި

 2345ވަނަ  22 ،ނަ ާމއްދާވަ 26ވަނަ މާއްާދ،  25ނޫުނއަސާީސގެ އަކީ ޤާ ވަނަ މާއްދާ 6ޢާއްމު ޤާނޫނުތަެކްއެގ ޖ 62/2

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  2117/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާ މާއްާދއެއް ަކމުގަިއވާތީވެ އާ ތަޢާރުޟުވަނަ މާއްދާ  20މާއްދާ އަދި 

 އެދީފަިއާވ ބައިތަްއ އިޞްލާުޙކޮށް؛ ހަވާލާ މު ޤާނޫނުތަކާޖ. ާޢއް 62/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިގްރޭޝަން ޤާނޫނު،އި

ވަނަ މާއްދާ  6ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ  2117/11ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ބައިތައް ިއޞްލާޙުކޮށް

ނޑުމެން ކުޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްަފއިާވ އަާސސްތަކާ  ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތިން  އިޞްލާޙުކުަރން.  ރަމުން އަުޅގަ

 2350ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އަޅުަގނޑުމެން ނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން، މި ޤާނޫނު އަޅުގަވެސް ދަނީ ކުރިން ދުވަހު  މި

 ވާނަމަ ދައްަމން ވެއްޖެ ކަމަށްލަތާިއ ަވގުުތެގ ގޮތުން މިވާހަަކ ދިގުމި ހާ .ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ،ކޮށްދީ

ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު ކިތަންމެ ސަބަބުތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެްނހެ މި ،ކިތަންމެ ،މެކިތަން ،ލެވޭނީ ކިތަންމެއަލިއަުޅަވއި

ނޑުމެންނަށް ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާނެ. މި ޤާނޫނުއަސާީސ ވުޖޫދުމެން ފާއިތުވެިދަޔ ކުެރވުނު ފަހުން ައޅުގަ

ކުެރވުނު ވުޖޫދުއަސާސީން އުފެދިގެން ތެޭރގައި މިކުެރވުނު ތަޖުރިބާތަކާ އަދި މި ޤާނޫނު ހައެއްކަށް އަހަރުދުވަހުގެ

 2355ސަބަބުތަުކގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުއައްސަސާަތކާއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުކުެރވުނު މިނިވަން 

ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަީކ ުރކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިއްސާމިނިވަންކަމުގެ ބާބުަގއި ކަށަވަ އިއަސާސީ ޙައްޤުތަކާ 

ޤާނޫނުއަސާީސގެ ފަހަށް  އް. ނަމަވެސް މި ކޮންމެ މެންބަރަކު ެވސް ސަމާލުވާންޖެހޭެނ މިންވަރެ މެންއަޅުަގނޑު

ސަރުކާރުގެ ތެޭރަގއި ފުަރތަމަ އުފެދިގެންދިޔަ ޑިމޮކްރަީސެގ އުސޫލުން ހޮވުުނ މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަީސގެ 

ޤާނޫނެއްގެ ިއޞްލާހުެގ ކަެމއް މިފަދަ ނަޒަުރ ހިންގާލުމަީކ ހަމަ ބުއްދިވެރިވެސް  ޢަމަލުކުރެވިގެންދިޔަ ގޮތަށް

 2360ެގ އެކު ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ެއއްރޭ ފުރަ ދަންވަރު ބަރު ހަތިޔާރާހަކަެދކެވޭ ހިނދުގައި. ތެދެއްމެ، ވާ މަރުޙަލާގައި

ނޑިޔާރު ވީުނވީ ތަނެއް ނޭނގި ގެންޮގސް  އޮެވގެން، ކޮްނކަހަލަ ޤާނޫނެއް  ދުވަހު ބަންދުގެ މުއްދަތެއްަގއި. 21ފަ

ުޒވާނުން ކަތިލަިއ ،. އެަތއް ބަަޔކުޤައުމުގެ މަގުމަތީަގއި ވަޅިހަަރއި  މިގެންތޯ އެކަން ކުެރްއީވ؟ ނެތި

ިމއަދު ންދިޔުމަށް ކުރީ ބައިަގއި ބުކިންކޮށް، ިއން ފުރައިގެގައި ހަމަ މީހަކަށް އެއްކަލަ ބީދަފަހުސުންނާފަތިކުރުމަށް

ޓަސްލާފައި ހުރި ހަމަ ރާސް ތަކުގައި އެބަސްމާޓް ފޯނުަގިއާވ ކަމު އި އަތްމަތީަގއި މި ގެންގުޅޭ އާލާތްތަށްޒަމާނުގަ

 2365ކޮށްލާފަިއ ފައި އެއަރޯޕޓްގައި ހުރެމެ ބުކް ލާލެވެން އެއަރަލއިންތަކުގެ ިޓކެޓު. ކްެރޑިޓްާކޑުގެ ނަންބަރު ޖަހައިކޮށްބުކިން
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ތަންމެ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްފައި ހެޔޮ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ކި  އިމާލޭގަ .ހަމަ ނައްޓާލަންވީ ފުރައިގެން

ޙައްޤެއް އުނިކޮށްލަނީތޯ ޙައްެޤއް  ދާ ފުރުޞަތުެގ ސުވާލަކަށް ވަނީ މީނަމަވެސް. އެހެންވީމާ، ިމ ހުޅުވިގެން

ޓަކައި އިތުރުެވެގންދާ ޙައްޤެއް މިއީ. މިކަުމގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ  ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް .އތުރުކޮށްލަނީތޯ

މި މަޖިލީހުން  ދިނުމަކީށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކޮށްރިން ކުށް ކޮށްފައި ފިލައިގެން ދިޔުމަޔަޤީންކަމަކީ  ކުށްވެ

 2370ކޮށްގެްނ ން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ބޭނުންވަރަށް ޖަޒުބާތުަގއި ތިބެގެ ،ވެއްޖެ ކަމެއް. ތެދެއްެމ ވަރަށް ފޯރީަގއިކުރަން

ނޑުެމންނަށްލަިއގެން ޤަާރރުތައް  އި ކުއްލި މަްއސަލަތަކާ ތެޅުވިދާނެ. ެއކަމަުކ އެއިްނ ެއއްެވސް ކަަމކީ  އަުޅގަ

ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުކުާރ ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެ ކޮށް ނިންމާފައި ދިޔުމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެން ެއގޮތަށް ޖެހޭ. ވެދިޔަ މާީޒގައި އެބަ އުފަްއދަންނޫންތޯ ައޅުަގނޑުމެން ސުވާުލ  ،މަސައްކަތެއްތޯ   ކޮށް ައޅުގަ

ދިޔަީއ ކޮން މިންވަރަކަށްތޯ އެއީ ތައްތަުކން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ އާއި ލުއި ލިބިގެންނިންމާފައި ހުރި ކަން

 2375ެދއްެކވީ ންބަރުންތޯ މި ތަޅުމުގައި ވާހަކަފުޅުކަމެއް. ކިތަެކއް ފަަހރަތޯ ކިތަކެ މެަގނޑުމެން އޮޅުން ފިލުވާަލންޖެހޭނެ އަޅު

ކީ ިއސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަާކިއ ޤާނޫނުއަާސސީ ބަޔާންކުރާ އަސްލަ  އްޖޭގެ މިިދވެހިރާ ،ތެދުވެަވޑަިއގެން ތިއްަބވާ

ނަޑއެޅުމުގެެއްއގޮތުގެ މަތިން މަރަށް މަރުގެ  އުސޫލަކާ ޚިލާފުެވގެންނުވާނޭ. އަސްލާއި އުސޫލާ  އި މައްސަަލިއގަ އަދަބު ކަ

ރިަވަޑއިގަތީ ތިއްަބވަން. ކިތަެކއް ކިތައް ބޭފުޅުންނަށްތޯ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކެ ކޮށްލަންޖެހުނީމަބަހުސް 

ތިބެ، ވަިކ ދީ ދުރުގައި ވަަޑިއގަންނަވަން. އެކަމަށް ފަސްއެނުބރިކަމުަގއި ބައިވެރި  ބޭފުޅުންނަށްތޯ ކެރިވަޑަިއގަތީ އެ

 2380 ކޮޅުން އައިސް ތިބޭ ފަސްބުނި ސަލޫލުގެ ދަރި ބައްޔުބުނި ޢުهللا ޢަބްދު؛ ންއެންމެ ބޮޑެތި މުނާފިޤު؛ ބާވަތެްއގެ ވާހަަކއެއް 

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ތުން ތިއްަބވަނީ ނުަބއްލަވާޯތއޭ؟. ދިވެހި ރައްޔިްއ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ަބއެމީހުން އުޅޭ 

ބައެއްކަން. މި އޮުޅވާލުން ޮއޅުވާލަނީ ކޮން ބަެއއްކަން. ނަާވނެ މި މަކަރު މި ހަދަނީ ކޮން ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަން

ރޭ ފުލުހުންގެ ފައުޖުތަާކ  ތިމަންނާމެން މިކުދި ބަޔަުކ ތެރެިއން  ުގމަތީގައި ތިބޭ ކުދީންގެ ޗަށް ނެެރ، މަހަމަ މަގުމައް

ނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ެލވޭހުރި ކަންތައްތައް. މިއިން އޮޅުވައިންނަން ފެ ،ސާފުކޮށް އިވެން . މީތަޅާލަން ބޭނުމޭ ވިދާޅުވަނީ

 2385ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ނިކަން ސާފުކޮށް ފެނިގެންދިޔަ ވެސް އަުޅގަ  ނޯންނާނެ. އެއްވެސް ހަމަެއްއ ނުވާނެ. މިއަދު

ފެިނވަަޑއިގަީތ.  ވަރުގަދަ ބޭފުެޅއްކަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ަވޒީރަކީ ކޮންފަދަ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ނޑުމެްނ މިއަދުގެ ސިޔާސީ އި ަވޑަިއެގންނެވި ސުވާލުއެ ބޭފުޅާއާ ކުރަްއވަން ވާނަމަ  ދަންނަވާ ކަމުގައިބާރާތަުކން އަުޅގަ

ގަންަނވާނެތޯ ކުރެްއވި ބޭފުޅުންަނށް ކެރިވަަޑއިށް ރަނގަޅު ފެންވަރަަކށް ސުވާލުއަތަށް ޮގވަިއގެން އެ ދިަޔއީ. ވަރާ

ުނގަްނނަވާ ހިސާބަށް އެ ިދޔައީ. ރު ގެންނަވަން. ހަމަ ކެރިަވޑައިނަން ދެން ދުވަހަކުން ަވޒީއަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާ

ނޑުމެން ަލްއވާ ކޮނު ރަށް ކޮނުނުޮކނުނުހެން ފަސްގިނައެހެންވީމާ، އިތު  2390 ވުމަށް ނުޖައްސަވާށޭ. ނުަޖއްސަަވއިވާނީ. އަުޅގަ

 ެއއްގޮތަްށ މިކަން ރަނގަޅަށް ދިވެހި ބަހުން މި ހެޅި ފަރާތުގެ ރަސްމީ ވިސްނުމާބިލުގައި އޮންނަ އުސޫލުން ިބލު ހުށަ

ނޑަށް ޔަޤީން މި މަޖިލީހުގެ މެއޮތީ ލިެޔވިފަ.  އެބަ ހިމެނޭ  ށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ޝަރުުތތަކުގެ ތެޭރގައިކަމަބަރު ންއަުޅގަ
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އޮތީ. ިމަވރަށް އެނިގވަަޑއިުނގަންނަވާ  ހުދުަގއި މި އިަކޅާ ،ތާނަ ލިޔަންކިޔަން އެނގުން. އެހެންވީމާ، ސާުފ ހުދުން

ންނާނީ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ދިމާައކަށް ަވޑަިއގަތުމަކީ؛ ހަމަ ސުވާލުކުެރވޭ ގޮތަށް ޖަވާބު ވެސް އަ

 2395ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަބއެްއ ފަހަރު ބައެއް މެންބަރުން ވިާދޅުވެފަިއ ހުންނަ ބައެއް ޖުމްަލތަކުގެ ފަހަތުން ދުެވވޭ ފަހަރު 

ނޑު ހަމަ މަނިކުފާނަށް ހަމަ އިޤްތިދާޢުވެގެން މި ހުންނަނީ މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްަގއި.  އެބަ އާދޭ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ މި އުޅެނީ. ެއއީ ޢިްއޒަްތތެރި މަނިކުފާނު ވެސް ހަމަ މިހާރު އަ ނޑުގެ ޯބވެްސ ހަމަ ކަޅުނުކޮށް އަުޅގަ ޅުގަ

ކަޅުކުރުން ހުއްަޓވައިެލއްވީމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ެއކަން ފައްޓައިގެން މި އުޅެނީ. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް 

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް މަނިކުފާނުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަ ން މިފަދަ ކަންތަކުަގއި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބޭނީ ރަނގަޅަށް. އެނޫން ގޮތަކަށް   2400ފުރުޞަތުދެއްވަިއގެން ކުިރއަްށ ވަަޑއިގަންަނވަން ތިއްބެިވްއޔާ އަުޅގަ

މް.ޑީ.ޕީ ގޮއްިސކަމުަގއި ވާނަމަ، ހަމަ ލާހިކުކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން ިމ މަޖިލީހުގައި ެއގޮތަށް މަަސއްކަތްކުެރްއވުމަށް އެ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލަިއގެން ބަލަން ތިބޭނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް  މެންބަރުން އެ ނަންގަވާ ފިޔަވަޅު އަުޅގަ

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑު ޕާީޓގެ ޕާލިމެންޓްީރ ގްރޫުޕގެ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަުރ އިޝާރާތް އެބަ ކުަރްއވާ 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް. އެހެންެވެގން ކުރުކޮށްލީ

 2405 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑީަގއި އިނދެގެްނ ވަކި ޕާޓީއެްއގެ މަޞްލަޙަތު  ނޑު މި މަޤާމުގައި މި ގޮ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނަވާފަ. އެހެންނަމަވެސް ދިފާޢުކުރާކަށް ކުރިއަށް ގެންަދން މަސައްކަތްނުކުރާނެކަމުގެ ވާހަކަ ކުރިންވެސް އޮންނާނީ ދަން

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއް މެންބަރަކު އަނެއް ެމންބަރަކަށް ޖިނާޢީ ތުހުމަތުކުރައްަވއި ވާހަކަފުޅުނުދަްއަކވާ 

ނުޑ   2410ހިންގަވާށޭ މި ޤައުުމގައި ުހރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ހުށަހެޅޭ ބިލަށް ވާހަކަދައްަކވަން. ެއކަން އަުޅގަ

 ކަ ދަންނަަވމުން، އަޅުަގނޑު ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ތަކުރާރުކުރާނެ ވާހަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނުޑގެ ޢިްއޒަތްތެރި ލީޑަރު، އަދި އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ގަޑިން ވަރަްށ ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެއް ހުއްާޓ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުރި ބިލެއް.   2415ފުރުޞަތުދެއްވީީތވެ. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަީކ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިކަން ހިނގާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ. މިހާރުވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާ. 

އްެވގެންޯތ. މިއަދު މީަގއި ކޮންމެވެސް އެހެން ކުލަެއއް ެޖއްސުމުެގ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ާވހަކަ މި ދައްކަީނ ކީ 

ނޑުމެން ިމއަދު މިތާނަގއި  ބޭނުމުގައި ވާހަކަ މި ަދއްކަީނ. މިއީ ކަމެއް އޮުޅވާލަންެވެގން ކުރާ ކަެމއްތޯ. މިީއ ައުޅގަ

ޓް ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބަހުސްކުރަންވީ ކަަމކީ. އާދެ! ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ނޫން ގޮތަކަށް މީހެްއގެ ާޕސްޕޯ
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 2420އޮންނައޮތުން އެ ހަނި ކުރާީނ ކިހާ މިންވަރަކަށްޯތ ެވސް ަކނޑަެއޅިދާނެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، އެކަްނ 

ކުރާއިުރގަިއ؛ އާދެ! މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާިއރުގަިއ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ގތަިޑއިުރގެ މުއްދަތުތަަކށް ތަޙްޤީޤީ ބާރުލިބިގެންާވ  22މެދު ގޮެތއް ނިންމިދާނެ. މިހާރު ސަރުކާރުން މި އޮތީ  އެކަމާ

ފަރާތްތަކުން މީހެއްގެ ޕާސްޯޕޓް ހިފެހެއްޓުމަކީ އެއީ ކުރެިވދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރުން. މިއާ 

ބަެއއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ެއއްކޮޅަްށ، އަދި ، ދޭތެރޭގައި ދެކޮޅަށް ވާހަކަަދްއކަާވއިރުަގއި

 2425ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރުން މިަކމާ ދެކޮޅަށް ދައްަކވަމުން އަްނނަ ހުއްޖަތް ވަރަށް ތަފާތު. އަޅުަގނޑު މި ދަްއކާ ވާހަކަ 

ކުށްކުރުން ިއތުރުވެގެންދަނީ. އަދި ބޮޑެތި އަކީ ކުށްވެރިންނަށް މި މުޖުމަތަމަޢުގައި މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅެވޭީތއޭ 

ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށްފަހުގައި މިތަނުން ފުރައިގެން ދެވޭ ގޮތަށް އޮންނާތީއޭ މީހުން އަތުލައިގަތުމަށް ދަތިތަކެްއ 

ރާ ކުރިމަތިވަނީ. އާދެ! މި ގެންަނ އިޞްލާޙަކީ ދުނިޭޔގައި އަަލށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވެސް އަލަށް ކު

ކަމެއް ނޫން. މިއީ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ އެއަރޕޯޓްތަކުން ވެސް މިހާރު ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ 

 2430ކަންތައްތަެކއް މިއީ. އެހެންވީާމ، މިއާ ގުިޅގެން މި ބަދަލު ގެނައުމަީކ މިއީ ކޮންމެހެން މި ަވގުތު ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް 

. އެހެން ކަމުން ސަރުކާރުން މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަން ހުށަހެޅުއްވީީތވެ، މިީއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަޫބލުކުރަން

ނޑުމެން ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ ސިޔާީސ  އަޅުަގނޑު މިކަމަށް މަރުޙަބާިކޔަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް މީގައި އަުޅގަ

ނީ؟ މިއީ އުފަްއދަންއުޅޭ ސުވާަލކީ. މިކަން މީހުން؛ އާދެ! މިތާ ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ހައްޔަުރކުަރންތޯ މި އުޅެ

އަހަރެްއގެ ވެިރކަމެއްގެ ތެރޭަގއި ކަންތައްަތއް  3ކުރާކަށެއް ނޫން މި އުޅެނީކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިންގިއްޖެ 

 2435ގެ ޑިކީން ރާފުިޅ ވެގެންދިަޔ ގޮތް. ަބއެއް ިޢއްަޒތްތެރި ބޭބޭފުޅުންގެ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކާރުކޮޅުތަކު 

ންނަމަވެސް އޭުރގައި އެ ބޭފުޅާ ހުންނެވީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި. ެއ އެހެވެސް ނެންެގވި ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން އަުޑއެހިން. 

ކާރުގެ ޑީީކަގއި ރާ ހުރި. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓުއަމުެރއްގެ ދަށުން އޭނަ އައިމަ ެވސް އޭނަ ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ. 

ން ބޭރުގައި ހުންނަ؛ މިހާރު އަހަރެމެންނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއކި ކަހަލަ މުޢާހަދާތަކުގައި ސޮިއކޮށްގެްނ އެހެންވީމާ، ރަށު

ތިބި ބަޔަކަށް ވާތީެވ، ދިވެިހރާއްޖެ އަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހަކު ކޮންމެ ތަނެްއަގއި ހުއްޓަްސ އިންޓަރޕޯްލ 

 2440ވެސް މީހުން ގެނައުމުގެ ޕްެރކްޓިސް ެވސް އެބަ ހިނގާ.  މެދުވެރިކޮށް،. ުނވަތަ އެހެްނ ދިމަދިމާ މެދުވެރިކޮށް

ފެބްރުއަީރގަިއ  2ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިހަށްދުވަުހ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ވާަހކަ  މިތާ ދައްކައިފި. ެއހެންވީމާ، 

ހަކަ އަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެަތއްމިތަނުަގއި ހުޅުޖެހުމަށްފަހުގައި ވެސް އެތައް ބަިއވަރު މީހުން ފިލައިގެންދިޔަ ވާ

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ކަމެއް. އަދި އެ ދުަވހު ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފިލަންވެގެްނ  މިއީ އަުޅގަ

އެއަރޕޯުޓގައި ިތއްބާ ވެސް ިހފަހައްޓާފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޮޑު ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުންނަށް، ކުށުގެ 

 2445ރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް އޮންަނންޖެހޭ އެބަ. އެ މަސައްަކތްތަކަކީ އަބަދުެވސް ހިނގާ ވެށީން އެ މީހުން ހައްޔަރުކު

ކަންތައްތަެކއް. އެ މަަސއްކަްތތަކަކީ ކުރާ ކަންަތއްތަެކއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްަތއް މިގޮތަށް ނުވާނެ ގޮތަކަށް 
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ންބަރުންގެ ިއސްތަށިފުޅުގަިއ ެއޅިފައި އޮތް ވަރަްށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތައް ބަްއޓަންކުރުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެ

ބޮޑު ޒިންމާއެްއ. އެކަން ކުަރންޖެހޭ ބަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އެކަން ކުރަންޖެހޭ. އާދެ! ކޯޓުތައް 

ތީ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ އަމިއްލަ އަށް މަގުމަތީަގއި ހައްދަވާފައި އެ ބޭފުޅުން ފުރަންދިޔައިމަ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ އޮ

ނޑައިލާ މީހުންނާ މެދުަގއި ަވގުތުން ފިޔަަވޅުއެޅުުމގެ   2450ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފަ. ކޯޓުގެ ޙުުރމަތްކަ

ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އެ އޮތީ ނެރެފަ. އެފަދަ މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަުޅއެޅުމަށް ޓަކަިއ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދުގަިއ 

ވާކުރުމުގެ ބާުރ މި ދެްނނެވި ކޯޓުަތކަށް މިއަިދ އެަބ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްަތއް ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޯޓުތަކަށް ދަޢު

ަގޑިއިުރގެ ުމއްދަތެއް ިމ  22ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަދި ތަޙްޤީޤު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ޤާނޫނުން މި ދެނީ، 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ދެނީ މިފަދަ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން. އެ ހެންވީމާ، ިމއީ މިއަުދ އަުޅގަ

 2455ކުށްކުރުން މަދުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ިމކަމުގައި ރަނގަޅު ފިަޔވަޅުތަެކއް ހަޤީޤަތުގައި އަޅަންޖެހޭ 

ޙަޤީޤަތަކީ ވަޅިެއޅުން ނުވަތަ ތޫނު ހަތިޔާރު އެބަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެްނ  17ގެންގުޅޭނީ ެއއީ ހުއްދަެވގެނެްއ ނޫން. އެއީ 

ނޑުމެ ން ތޫނު ހަތިޔާރާއި މި ާބވަތުެގ ތަކެތި ގެންގުޅުްނ މަނާުކރާ ޤާނޫނެއް އެަބ އޮތް. ެއހެންމަވަސް އަުޅގަ

ހިތަށްއަރަނީ އޭެގ ސަބަބުން މިއަދު މި މުޖުމަތަމަޢަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެތޯ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް. ކީްއވެގެންތޯ މި ކަން 

 2460ކުރެިވގެން، މިކަން ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށްތޯ ކީްއވެގެންތޯ ިމކަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެިވގެންއުޅެނީ. މިއީ ވަރަށް ުކޑަުކަޑ 

ނޑުމެން އެންމެ މީހަކު، ގެެއްއގެ ކުަޑކުޑަ ކޮޓަިރއެްއގެ ތެރޭަގއި އިނދެގެްނ  ތަންކޮޅެްއގެ ވާހަކަ މި ދައްަކނީ. އަޅުގަ

މުޅި މާލޭގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ބަލައި މޮނިޓަރކުރެޭވވަރުގެ ކުދިކުދި ސިްސަޓމުތައް އެބަ ހުރި މިހާރު. 

ނަށް މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ހަރުދަނާ ރަނގަޅު އެފަދަ އެްއޗެއް ަވސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން

ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅިދާނެ. ެއކަމުން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ އަނެއްާކވެސް މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެެނއް ނޫން. 

 2465މިކަން  އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މިތަނުން ދޭ ލަފަ އާއި މަޝްވަރާގެ މައްަޗކުން ެއކަންޏެއް ވެސް ނޫން

ކުރަންޖެހޭނީ. މިއީ މިކަން ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ސަލާމަތީ ބާރުތަކެއް އެބަ އޮތް. އެ ފަރާްތތަކަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން 

މިންވަރުން މި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެބަ. އެކަން ކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، މިހާރު މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު 

މަ އެހެންމެ އެފަދަ ކުށްކުރާ މީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުކުމެ؛ ތަކުރާރުކޮށް އެ މަސައްކަތް، އެކަން ލިބިގެންދާނެ. އަދި ހަ

ކުރާ ތަން އަޅުަގނޑުމެން ެއަކން އެގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ ހުރި. އެކަކު ތިންހަތަރު ފަހަރަށް އެއް 

 2470ހަތަރު ފަހަރު ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ޖަލުން ނުކުމެގެން އައިްސ ހާދިސާއެއް ނޫން، ތަފާތު ހާދިސާތައް އެްއގޮތަކަށް ތިން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ހަމަ އަނެއްކާވެސް ހަމަ ރިޕީޓުކޮށް އެކަންތައް ކުރާ މަްނޒަރު އަުޅގަ

ޅުަތއް އަޅަންޖެހޭ އެބަ. ކަންތައްތައް މިހެން ކުރަމުްނދާއިރުަގއި މިފަދަ ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުމަށް ރަނގަުޅ ފިޔަވަ

ކޮމިީޓގައި ިމހާރުވެސް ހުންނާނެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެ ކޮމިޓީއާ ހިއްާސ ކޮށްފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ  221މަޖިލީހުގެ 
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މަޢުލޫމާތުތައް. އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި މިދެންނެވި ކަހަލަ ކުށްވެރިންނާ ބެހޭ ޮގތުން ދީފައި ހުރި މުހިއްމު 

 2475 ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރުމަކީ ވެސް މުހިއްމު... 12އް މިހާރުގެ މަޢުލޫމާތުތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ވަގުތު މި ހަމަވީ. ދެން އޮީތ 

ހުބަސް ވިދާުޅވުން ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން. މި ވަގުުތ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ބިލުގެ ފަ

 2480ގޮތުަގއި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުަގއި އިންނެވީ. އެހެންވުާމއެީކގަިއ މި ހިސާބުން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ. ދެން ދެން 

ނޑު މިހާރު  11.1ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހާހިސާނުން  ވޯޓަށް އޮންނަ ދުވަހެއްަގއި މި ބިލު ވޯޓަށް ނިމުނީ. އަޅުގަ

 2111/11ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށާހަޅުއްވާފައިވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު ، 11.2މިދަނީ އެޖެންޑާ 

ންދިއުމަށް. މި ބަހުސަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެ

 23ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  12މިނެޓާއި  13ގަިޑއިރާއި  1ވަގުތު އޮތް ގޮތް ދަންނަވަިއލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 2485 10މިނެޓާއި  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  52މިނެޓާއި  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  23މިނެޓާއި 

މިނެޓު.  5މިނެޓު. ވަކިޕާޓީ އަށް ިނސްބަތްވެަވޑައިުނގަންވާ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް  5ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ތަރުތީބުން ގެންދާނަން. ކުރިން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ އުސޫުލގެ މަތިން 

ނޑު ފުރަަތމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާ ނަން. އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަހުސް މި ފަށަނީ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. އަޅުގަ

 2490ކުރިންވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގަްއދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

މުަދލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަ

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

ނޑުމެން މިއަުދ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގުން ޓެ  2495ކްސްެނގުމުގައި އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަމުން މި ދާ އަދި ތަންފީޛުކުރަމުން މި ދާ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް 

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މިއަދު އިްޞލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންދާދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިދވެހި

ނުޑ  މުޖްތަމަޢު މިއަދު އެދިއެދި ކަމެއް ކަމުަގއި ވާތީެވ، އެަކން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށް ެދންވުމާ އެީކގައި އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނަގަުމންގެންދާއިރުަގއި ފަހަރަށް ހަތަރު ފަހަރަށް ޓެކްސްނެގުމުެގ 

 2500ން، އެްއ ކަމަކަްށ، އެަކއްެޗއް ގަތުމުަގއި ެއޮގތަށް ެވގެންދާކަމުަގއި ަބއެއް އުސޫލު؛ ޭއގެތެރެއިން އެެކްއގެ އަތު
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ނުޑމެން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަން  ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ހާލަތުގައި އެކަން އެއީ ެއގޮތަށް ހިނގަމުންނުދާ ކަމެއްކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ  އޮތް ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެ، އަޅުަގނޑުމެން ތަޢާރަފުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިގޮތުގެ މައްަޗށް އަޅުގަ

ވަރަކަށް ވާހަކަެދއްިކކަމުގައި ީވނަމަވެސް މިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ކުރެިވގެންދާނީ މިކަމުގެ މައްަޗށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ހަމަ ޔަޤީުނން ވެސް ޔަޤީންކަމާ އެ  ކު ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ކަމަށް އެއްބާރުލުންދެްއވަިއގެްނކަން އަުޅގަ

 2505އަރުވަން. ިޚޔާލަކީ ތަފާތު އެްއޗެއް. ިޚޔާލު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތަފާތުީވކަމުަގއި ީވނަމަވެސް މުއްސަނދި މީހާ 

މުއްސަނދިވާ އުސޫުލ، ފަގީުރ މީހާ ފަގީރުވާ އުސޫލުން ެއގޮތުގެ މަްއޗަށް ބިނާކުރެިވގެްނ މިކަން މިގޮތަށް ދާ ކަމަށް 

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެގޮތަްށ ތުހުމަތުކުރަ މުންގެންދާއިރުަގއި މި ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު  މުދަލުގެ ައގުން ޓެްކސް ެނގެމުންދިޔައިުރގަިއ ބަެއއް ަފރާތްތަކުން ކަންތައްަތއް ކުެރވެމުންދާ ގޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެޓކްސްނެގު  މުގައި ވެސް ކަންތައްތަެކްއ ދެކޭގޮުތގައި މިކަހަލަ ަބއެްއ ކަންތައްތަުކގަިއ އެބަ ހުިރ އަުޅގަ

 2510ގެންގުޅެްނވީ އުސޫލުތަެކއް. އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ވެސް އެބަ އޮތް ވަރަށް ސާފު މިންަގނެޑްއ 

ނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ  ނޑުމެން އެބަ އޮތް އަުޅގަ ނަޑއެޅިފަ. މުދަލުގެ ޒަާކތުގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ބާރުއަޅުްއަވއިދެްއވާފަ. އެކަ ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއީ ދައުަލތަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ޒަކާްތ ނެގިފައި އެބަ ހުރި. މިއަދު  އޮތް މުދަލުގެ ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި ނެގިފައި ނުވަތަ މުދަލުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ްއ ޤައުމުތަކުން މީ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ބަެއއް ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ބައެ 

 2515ފާހަގަކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މި މަފުހޫމުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްގެން، ބަެއއް ފަހަރު ޑިމޮްކރެޓިކު ޤައުމުތަުކގަިއ ބުނެޭވ 

ެއބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މީގެ  ބައެއް މީހުން އޭގެ ތިއަރީ ބަދަލުކޮށްގެން ބައެއް ފަހަރު މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރެވިފައި

ނޑުމެންގެ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް މުދަލުގެ ޒަކާތް ނުދައްކާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެބަ ހުރި.  ދަށުން އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މުދަލުގެ ޒަާކތް ދައްކާ ފަރާތުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިލިކަމުގައި ިވޔަސް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާތަކެއް 

ޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި ލިބިފައި އެބަ ހުރިކަން ެއީއ އަ

 2520އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުމެ ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ަކމެއް. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް 

ނޑުމެންެގ މި ކުޑަ ޤައުމުގައި ބައެްއ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ދެ ރަ ހާދިސާ އަކީ، އަުޅގަ

ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ެއ ޚިުދމަތެއްގެ އަގުްނ ނުވަތަ އެ ުމދަލެއްގެ ައގުން ޓެކްސްަނގަްނނުޖެހޭ ޢާއްމު ރައްޔިތެްއގެ 

ކަން އެއީ ަބއެއް އަތުން، ފަރުދެްއގެ އަތުން ކޮންމެހެން ނަގަންނުޖެހޭ ބައެއް ެޓކްސްަތއް ތަޢާރަފުވެަފއި ހުރި

ފަރާތްތަކަށް އެނގިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ބައެއް ފަހަރު ފްލެޓުތަކުގެ ވާހަކަ، ބައެްއ ފަހަރު އެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް 

 2525ޚިދުމަތްތެރީންގެ އަތުން ޚިދުމަތުގެ އަގު ނަގާ އުސޫލުން ަކންތައްތައް ެވގެންދިޔައިމަ ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް 

އަސްލު ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެންާދކަން އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެނިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ޚިދުމަތުން 

މިކަހަލަ އުސޫލުތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެްނ މިފަދަ ބިލެއް މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި 
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ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އިޞްލާޙުތަެކްއ އަޅާލުމާއި ޯއގާތެރިކަން އެްނމެ ފުންމިނުގައި ފުރިހަމަ

ނޑުމެން އަނިާޔވެރި ެވރިކަމެއް ކުރާ ތަން ދެކޭކަށް  ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޯއގާތެރި ވެިރކަމޭ ބުނެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އޯގާތެރި ވެިރކަމޭ ނުކީކަމުަގއި ވީނަމަެވސް މި  2530އަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭނުމެއް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެރިކަްނކުރަްއވަމުްނ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ަރއީސް ޢަބްދު

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ގެންދަވާ ގޮތަކީ އެއީ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ވަރަްށ ގިނަ ބަޔަކު ރުހޭ ކަެމއް. އަދި އަުޅގަ

ތެރި ރަީއސް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ަބއެއް މެންބަރުން ެވސް ހަމަ އެކަމަށް، ވެރިކަންކުަރްއވަމުން ވެއްެޖއްޔާ ޢިްއޒަތް

ގެންދަވާ ގޮތާ ދޭތެޭރގަިއ، ައދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މިއަންނަ ކުރިއެރުމާިއ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުން 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ހަމަ މި މިއަންނަ މަންފާތަކުގެ މައްަޗށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސްުލަގިއ   2535ތާއީދުކުރަްއވާކަން އަުޅގަ

މޭރުމުން ވާހަކަދައްާކއިރުަގިއ މިގޮތަށް ލުއިަތކެއް ދެމުން، މި ޓެކްސް އިން ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ލުއިތަެކްއ 

ން އެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މި ސަރުކާރުهللا ދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢބްދު

ކުރަްއވަމުންގެންދާ މަސަްއަކތުގައި ުނވަތަ މަަސއްަކތްޕުޅުގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ަފއިދާތަެކއް 

ހާސިލުކުރަމުންދާކަމީ މިއަދު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ ޤަބޫލުކުރަްއވާނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަެއއް 

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރީގަިއ ފެނިފައި އެބަ ހުރި މީ ދައްކައިިފއްާޔ ޭއގެ އިދިކޮުޅ ސިފަ ގެނެސްފަެއއް ނޯ  2540ންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑާިލ ތަން ެވސް. މީ  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަެމއް ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާަރ ކަ

ހާ އަށް ބޮޑުެވގެންދިޔަ. މުސާރަ އިތުރުކުރީ ކަމަށް ބުެނ، ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ވެސް ލިބިގެންިދޔަ ެގއްލުން ިއންތި

އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރަށް ަމޖުބޫރުވެގެންދިަޔއީ ަކނޑާލި ފައިސާ ދިނުމަށް. ނަމަވެސް އެކަން ވެސް ނޭނގި ހުރީ. 

އެކަން ކުިރ މީހާ ފަހުން އަނެއްާކވެސް އެބަ ބުނޭ މި ސަުރކާރުން އެކަން ފޫަބއްދައިދިނީަމ ވެސް އޭނަ އަްށ ނޭނގެ 

 2545އެހެންަނމަވެސް އެހާ ހާލަުތގައި ވެްސ އޭނަ ބުނި، ތިމަންނަ ެއކަްނ ކޮށްލަދޭނަމޭ ތިމަންނަ އަށް  ފޫބައްދައިދިން ކަމެއް.

ވެރިކަން ދޭށޭ. އެހެންނަމަެވސް އެ ހާލަތުަގއި ވެސް އެ ކަންކަން ެވގެންދާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އިންސާާނގެ 

ނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ. މި ޢި ނޑި ބަދަުލވާ ގޮތް އަުޅގަ އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ަބއެއް މީހުްނ ސިކު

ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ވިސްނުން ތަފާތުކުރުމަށް ޓަކައި، ތަފާތު ބަދަލުގެނައުމަށް ޓަކައި، އެ މީހުންނަށް 

ރާ ކަމެޭކ ނުވަތަ ީމ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ވިސްނުން ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަަކއި މީ ަޙޤީޤަތުގައި މީ އުުކޅެްއގެ ދަުށން ކު

ނޑުެމނަށް ސާބިތުކުރެވިގެންިދޔަީއ،   2550އަނިޔާެއއް ދިނުމަށް ޓަކަިއ ކުރާ ކަމެކޭ ބުނަމުންގެްނދޭ. އެހެނަސް އަުޅގަ

ީވ އަންގާަރ ދުވަހު ވެރިކަާމ  11ަގއި ނޮވެމްބަރ  2112އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ މި ވޭުތވެދިޔަ، 

ެއއް ވިާދޅުެވއްޖެްއޔާ އޭގެ ބަދަލުަގއި މި އަންަނނީ އޭގެ އިިދކޮޅު ސިފަ. ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ފަރާތުން ވާހަކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ޖަލްސާތަުކގައި ތިމަންަނގެ ޕާީޓގެ މީހަކު އަތުެވއްެޖކަމުގަިއ ވަީނ ނަމަ ކުރި 

ަނމަ ތިމަންނަގެ ހުރި ނުބައި ހެޔޮކަމެްއގެ ބޮޑުކަން ަދއްަކއިދޭނަމޭ. އިދިކޮޅު ފަރާެތްއ އަތުެވއްޖެކަމުަގއި ވަނީ 
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 2555ނުލަފާކަން ދައްކައިދޭނަމޭ. އެގޮތުން އެ އުސޫލުގެ ދަށުްނ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތުގެ އަާގއި ޓެކްްސ، މިފަދަ 

ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭން ލާފައި ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުން އެަބ ހުރި، ައއިސް ބަެއއް ފަރާްތތަކުން އެބަ ހުރި ހަމަ ެއ 

އް ހިންގުމަށް ަކނޑަައޅާފައި ހުރި ފަރާތްތަުކން އެ މިނިސްޓްރީ ތެރޭން ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުެގ މިނިސްޓްރީތަ

ކަން އޮޑިްޓ ހުރި. އަދި މި އެބަ ޚިޔާނާްތވެފައި ވެފައި  ބޮެޑތިވަރަށް  ޢަމަލުތައް ހިންގައި ރަްއޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް

ަރއީސް އެބަ ހުރި އިޢުތިރާފްވެފައި މާލިްއޔަތު  ޤާނޫނުން ވެސް ފާހަގަެވގެންިދއުމާ އެީކަގއި އޭުރގައި އިސްިތއުފާދެއްވި

 2560ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެކަން ކުރެިވފައި ހުރި ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވކަން. އެހެންނަމަވެސް ިމައދު ވެސް މިކަމާ ދެކޮޅަށް ިމ 

ވައިފާނެ. އެހެންވީމާ، މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެމް.ޑީޕީ ނުވަތަ ެއ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަްތވާ ބޭފުޅަުކ ވާަހކަދައްަކވަންާޏ ދައްކަ 

ނޑު އެ ވާހަކަ ދަްއކާލީ. މި ވާހަކަ މި ބިލަށް އަޅުަގނުޑގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު  މިއީ ޙަޤީޤަތް ކަމުގައި ވާތީެވ އަޅުގަ

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 2565 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލް ކުޅުދުއްފުށީ

މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ސަރުކާުރގެ  2111/11ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ހަނދާން އެބަ ހުރި، މި ޤާނޫނު  އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރެގެްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް ނޫން. އަުޅގަ

 2112މުދަލުން ޓެކްސްނަގާކަށް ނޯންނާނެ ޤާނޫނަކު. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައިސް  ފާސްކުރިއިުރގައި ނުއުފުލޭ

ވަނަ އަހަރު މާރޗް މަހު ނުއުފުލޭ މުދަލުން ޓެކްސްނަގަން ފާސްކުރީ. ކުރުމަށްފަހު، އަނެއްކާެވސް މި އޮތީ އޭެގ 

ނޑުމެން މިިނވަން ޖީ.ެއސް.ޓީ ނުނަގާ ގޮ 6ތެރެއިން ސަރުކާރުން އަޅާ ްފލެޓުތަކުން އެކަިނ %  2570ތަށް ހުށަހަާޅފަ. އަުޅގަ

ވިޔަފާީރގެ ސިނާޢަތެްއގަިއ ަމސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގއި ަސރުކާރުން އެިޅކަމުަގއި ވިޔަްސ އަދި އަމިއްލަ މީހަކު އެިޅ 

ޙަޤީޤަތް.  ފްލެޓެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ ފްލެޓަކުން ޖީ.އެސް.ީޓއެްއ ނަާގކަްށނުޖެހޭނެ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެން ހުށަހެޅީ ރައްޔިތުންނަށް  ހާސް ގޯިތ ހުޅުމާލެ އިން ހިލޭ ދޭން.  12ާހސް ފްލެޓު،  12އެމް.ޑީ.ޕީން އަުޅގަ

އަށް ވުެރ  21އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިން ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ފްލެޓުން އެ މީހެއްގެ އާމްދަނީ އަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ %

 2575. މި ކަންކަމަކީ މި ސަރުާކރުން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރެ ިއޚްލާޞްތެރިކަން ހުރި ނަމަ އިތުރަށް ދައްކަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް  ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަންތައްަތއް. މި ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ފައި އަނެއްާކެވސް ހެޔޮކަން ަދއްކަން އުޭޅ މި ފެންނަނީ އަބަދުވެސް ޮއތް ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަަކށް ބަދަލުކޮށް

މަންޒަރު. މި ސަރުކާަރކީ ރަްއޔިތުން ރެފިއުޖީކޮްށގެން ގެންުގޅޭ ސަރުކާެރއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިސާބުޖައްަސވާ! 

މިިލއަނަށް ެއްއހާސް އަކަފޫުޓގެ ޯގްއޗެްއ  2ރުފިޔާ. މިއަދު  25ހުޅުމާލެއިން އަކަފޫެޓއް ހިއްީކމާ ޖެހޭ އަގަކީ 

ނޑު   2580ވިްއކާއިުރގައި ަރއްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމޭ ކިަޔިއގެން މި ސަރުކާރުން ވާހަކަދަްއކަން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލަނީ ަރއްޔިތުންނަށް މިއަށް ވުރެ ައުގ ހެޔޮކޮށް ހުޅުމާލެ އިން ގޯތި ލިބެންޖެހޭނޭ. ރައްޔިތުންނަށް 
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ޅުމާލެ އިން ފްލެޓް ލިބެންޖެހޭނޭ. އެއީ އޭރުން ސަރުކާރުން ދެއްކޭނީ ބޯހިޔާވަހިކަމޭ މިއަށްވުރެ ައގު ހެޔޮކޮށް ހު

ކިޔަިއގެން ވާހަކަ. އެހެންނޫނިއްޔާ ނުދެްއކޭނެ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހަމަ ފްލެޓު 

ެވސް ފްލެޓެއް އެޅިަފެއއް ނެތް. ވެދާނެ އެ ބޭފުޅުން ފްލެޓު ހުޅުމާލޭގައި ހުރީ. ޭއގެ އިތުރަަކށް އެއް 3111ދޮންބެ އެޅި 

 2585އިންދެވި އޮަށކީ ނުފަޅާ؛ ފިރިހެން އޮށަކުން ގަހެއް ނުފަަޅއިގެން އުޅެނީ ކަމަށް ވެސް. އެއީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަކީ. 

ނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީ ވެރިކަުމގަިއ އޮ ްތއިރުަގއި އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން އޭުރ ހޯދި ލާރިން؛ އޭރު އަުޅގަ

ފްލެޓު އަނެްއާކވެސް ފްލެޓް އަޅާކަން ދަްއަކންވެގެން ރާއްޭޖގެ އެތަން މިތަނަށް ބަހަމުން އެ ގެންދަނީ.  2111ލިބުނު 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިުރގައި ެއޅުނު ފްލެޓެއް މި ޤައުމުގައި އެޅިަފއި ހުރީ. ހަމަ ފްލެޓު ދޮންބެ އެޅި ފްލެޓެއް 

މި ސަރުކާރަކަށް އޮށެއް ވެސް ނީންދޭ ފްލެޓުއަޅާކަށް. އެއީ މިައދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ،  ފެންނަން ހުރީ. އަދިވެސް

 2590ސަރުކާރުެގ ެއއްެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ، މިައދު ރައްޔިތުންނަށް ދެ ަލއްަކ އަށް، ތިން ަލއްަކ އަްށ ެއއް 

. މި ޤައުމުގައި ގޯިތގެދޮރުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުްނ ހާސް އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ހުޅުމާލެ އިން ގަންނަން ލިބެންޖެހޭނެ

ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތައް ަސރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނެގން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ހޯމް 

ބޭފުޅުންގެ  މިނިސްޓަރު މިތާ އިންނަވާފަިއ ދައުލަތުގެ އެތައް މުދަލެއް އަންދާލި ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ކީްއވެގެންތޯ އެ

ސަރުކާރެްއގައި އިންސާުފގެ ުކރިމައްޗަށް އެ މީހުން ހާޒިރުނުކުރެވެްނވީ؟ އެހެންވީމާ، ދެއްޭކ ވާހަކަ އާއި ކުރާ ކަންތަކާ 

 2595މި ސަރުކާރަކަށް ެއްއވެސް ާހލެއްަގއި ނޭނގެ. އޮޅުމެްއގެ ތެރޭގައި މި ސަުރކާރު ހިނަގމުން މި ދަނީ. މިއަދު ހޯމް 

ޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުގައި އެްކޓިވިސްެޓއްގެ ގޮުތގައި ިމ ތަނުގައި ުސވާލުކުރީަމ މިނިސްޓަރު ލަދުގަންނަން

ޖަވާބުދާރީވިއިުރަގއި ކޮބައިތޯ މި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަްއ އެންދި މީހުން؟ ކީއްވެގެްނތޯ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަްށ 

ންސާުފގެ ުކރިމައްޗަށް ހާޒިރުނުކުެރވެނީ؟ ހާޒިރުނުކުރެވެނީ؟ ކޮަބއިތޯ ޕޮލިސް ޖިޕްތައް އެންދި މީހުން؟ ކީއްެވގެންތޯ އި

އެ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރެއް ިމއީ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު ކަންތައްތައް ވާ ޮގތް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. 

 2600ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނަން ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓު ލިބެންޖެހޭނެ. އަގު ހެޔޮކޮށް ފްލެުޓ 

ރުފިޔާ އާމްދަނީން ފްލެޓަށް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  7111ބެންޖެހޭނެ. އަދި ލި

ނަޑއަޅަން އެަބ  އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ފްލެޓް އެއަށްވުރެ އަގުހެޮޔކޮށް ލިބޭނެ އުސޫލެއް މި ަސރުކާރުން ކަ

ރުިފޔާ އަށް  25ޮޔކޮށް ގޯިތ ލިބޭނެ އުސޫެލއް ެވސް ަކނަޑއަޅަްނ އެބަ ޖެހޭ. ޖެހޭ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ހުޅުމާެލއިން ައގުހެ

މިލިއަނަށް އަކަފޫެޓއް ލިބޭއިރުަގިއ ދެން ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިަކމުގެ ސިޔާސަތޭ ކިަޔިއގެން  2އަކަފޫޓެއް ޖެހޭއިުރގައި 

ނޑަެއޅިގެން ަރއްޔިތުން ނިކަމެ  2605ތިކޮށް، ބިަކޮކށް، ރައްޔިތުން ދަތިހާލުގަިއ މި ޤައުމުގައި ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. މިއީ ކަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅިން މި  ޖައްސަން ކުރަމުން، ހިންގަމުން ގެންދާ ޢަމަލުތައް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިުރގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ވެިރކަމަށް އަިއއްސިްއޔާ އި ނޑުމެްނ ބުނީމު، އަޅުގަ ނޑުމެން ފްލެޓުއެޅީ. އަުޅގަ ތުުރ ކަންކަން ކުރަން. އަުޅގަ

ހާސް ގޯތި ހިލޭ ދޭނަމޭ ރައްޔިތުންނަށް. ކީއްެވގެްނތޯ އެކަން ނުކުރީ. ރަނގަޅު.  12ހާސް ފްލެޓު ދޭނަމޭ. އިތުރު  12
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އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަން ޯގސްެވެގން ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ މި ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭ 

ނޑުމެންނަށް ނުފެންނަ މަންޒަރުތައް ަރއްޔިތުންނަށް ދެްއކެންޖެހޭނެ. ކަންތައްތަްއ ރަްއޔިތުންނަށް ޮކށް  2610ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

އެކަމަުކ، ެއ މަންޒަރުތަެކއް ނޫން މި ފެންނަނީކީ. މި ފެންނަނީ ހައްތަހާވެސް ަރއްޔިތުްނ އަތުން ފައިާސ ނަަގއިގެން 

މަންޒަރު. މިއީކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ޮއުޅވާލަިއގެން ކަންތައް ކުރަން ބޭނުންވާ 

އަޅުަގނޑު އަިދވެސް ެއއް ފަހަރު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން، ހުުޅމާލެ އިން ތި ވަރުގެ އަުގގަިއ ފްލެޓް ވިއްކަިއގެންނުވާނެ. 

ހާސް އަކަފޫޓް  ތިއީ ހަމަ ހިންގަމުންގެންދާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. ރައްޔިތުންނަށް ތިން ލައްކަ އަށް، ހަތަރު ލައްކަ އަށް އެއް

 2615ބިން ހުޅުމާލެ އިން ގަންނަން ލިބެންޖެހޭނެ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޤއުމެއް. ދިވެިހ ރައްޔިތުން ބިންވެރިކުރުމަީކ 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކަްށ ާވންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް އަުގހެޔޮކޮށް ބޯހިޔާވަިހކަން ލިބޭނެ އުސޫލުތައް މި ސަރުކާރުްނ 

ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަ . އެ ކަންަކން ނުވެދާ މަންޒަރު އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 2620 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފު އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ތު މި އަރުވަނީ ރުޞަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ކޮމިޓީތަުކަގއި ން ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ތެިރ މެންބަރުތްިޢއްޒަމާފުކުރައްވާތި! އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. ރު މެންބަ

ނޑު ަނން ދަންނަވާލުމުގަިއ ރަނގަަޅށް މެންބަރު ވަަޑިއގެން އިްނނެވިތޯ ބަލައިނުެލވުނު ކަމަްށ އެބަ ތިއްެބވި . އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޓަކައި މެންބަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެ ން. އަޅުގަ

 2625 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށީ 

ޤާނޫނަށް  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޖީ.އެްސ.ޓީ ނެގުމުގެ މި 2111/11ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، 

އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމައި، މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީވެ މިައދުގެ ސަރުކާރަށް ނުހަނު 

 2630އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ބޯހިޔާަވހިކަމަކީ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސީ 

ންކަމުން، ސަރުކާރުން މިއަދު ފްލެޓު ނުވަތަ ހައުސިން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚިދުމަތަކަށް ވެފައިވާ ކަމެއް. އެހެ

ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ހެޮޔކުރުމަށް ޓަަކއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ިއސްނަންގަަވއިގެން ޖީ.އެސް.ީޓ 

ނޑުމެން ނެގުން ހުއްޓާލުމަކީ ިމއީ ޙަީޤޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑު ލުެޔއް ލި ިބގެންދާނެ ަކމެއް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިވާހަކަ މިތާ ދައްކާއިުރަގއި ފާހަގަކޮށްލަން  ވަރަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ މިއަދު އަޅުގަ

 2635ތަކެތީގެ ބޭނުންވޭ، މުދަލާއި އަިދވެްސ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަމުންދާއިުރަގއި ބާޒާރުަގއި މުދަލާއި 
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ޚިދުމަތުގެ އަގު އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ބޮޑުވަމުންދާތީވެ މިކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ނުތަނަވަްސވެރިކަން ރައްޔިތުްނގެ 

ކިބަިއގައި އެބަ ހުރި ިމއަދު. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ނިމިދިޔައީ ރަމަޟާން މަސްކަމަށް ީވހިނދު، ބާޒާރުަގއި ަތކެތީެގ 

ޖަ އަށް ބޮޑުެވގެންޮގއްސަ. އާެދ، އޭރުގައި ކުީރަގއި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި އަގު ވަނީ އިންތިހާ ދަރަ

ޑިއުޓީ ެނގިއިުރގައި އެ މުދަލުގައި ހުރި ައާގއި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ހަމައެކަނި ިޑއުޓީ ނުނަާގ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ފެށީމަ 

 2640ސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަސރުކާރުން އޭރު މި މަޖިލީހަށް  މުދަލުގެ ައގަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޭުރގެ 

ނޑުމެން ދެންނެވިްނ  ނޑުމެން ެއވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔައިން މިތާނގައި. އަުޅގަ ފޮނުވި ބިލުތައް ފާްސކުރިއިުރގަިއ އަުޅގަ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ މިތާނގައި އިކޮނޮމިކް މިނިްސޓްރީގެ ދައުެރއް މިތާނަގއި އަބަދުވެސް ދެިމއޮންނަންޖެހޭނޭ. އެީއ 

އަގަށް މިއަންނަ ބަދަލުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުަރންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ހިތާމައަކީ މިއަދާ ހަމަޔަށް އަިއއިރު ވެސް ެއކަންތައް ކުެރވިަފއި ނެތްކަން. މިއީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ 

 2645ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ބާޒާުރގައި ުހންނަ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ކަމެއް. މިކަން ނު

މަތިވެގެންދާނެ. މިއަުދގެ ަސރުކާރަށް ވެްސ ވަރަްށ އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެުކ އަުޅަގނުޑ ޮގވާލަން މިދެންނެވި ގޮތަްށ 

ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ، ވާނަމަ ހަމަޤީނުން ވެްސ  މިކަން ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން. އެހެންވެއްޖެ

ނަގަމުންދިަޔ މުދަލަށް މިއަދު ިޑއުޓީެއއް  31ނޫނީ % 51މުދަލާއި ތަކެތީެގ ައގަށް ބަަދލުތައް އަންނާނެ. އޭރުަގއި %

 މުދަލުގެ 31ނޫނީ % 26. އެެހންވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ %6ނުނަގާ. ޭއގެ ބަދަުލގަިއ މިއަުދ ނަގަމުންގެންދަނީ %

 2650އަގު ހުންނާނީ ދަށަށް ގޮްއަސ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ ައކީ ކޮބައިތޯ؟ އޭރުަގއި ވެސް ހުރި އަގަށް ވުރެ މަީތގައޭ 

މިއަދު އަގުހުރީ ދެންނެވުަމކީ އެއީ ޮދގު ވާަހކަައކަށް ނުވާނެ. މިކަން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭން ގިނަ 

ބޭފުޅުން. އަނިބަކނބަލުންނާ އެކީަގއި ވެްސ ަވޑަެއއްނުގަންނަވާނެ. އެކަަމކު  ބޭފުޅުންނަކީ ބާޒާރަށް ަވޑަިއނުގަންނަވާ

ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއީހަމަ ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅު ތެދު ވާހަކަކަން. ދެން މިތާނގައި 

އި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާުފ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަްއ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާ ވާހަކަދެއްިކއިރުގަ 

ނޑުމެން   2655ދައްކަަވއިފި. މިއަދު ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންނަށް މިގެނެސްދޭ އާސަންދަ އާއި ހުސްނުާވ އާސަންދަ؛ އަުޅގަ

މިއަުދ  އަަހރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 65މިއަދު އެކަން އެ ވާހަަކ ދައްަކން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ އެހެންމެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން 

ރުފިޔާ ލިބެމުން އެބަ ދޭ.  5111ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް ކާފަ އަށް، މާމަ އަށް އަދި ބޮޑުބޭބެ އަށް ވެސް މިއަދު  5111

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހައުސިން މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއގެ ފްލެޓު އިމާރާތްކުުރމުގެ މަސައްކަތްަތއް ރާއްޭޖެގ 

ދޭ. މިއީ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ޤާނޫނުން ޖީ.އެސް.ޓީ  ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ހިނގަމުން އެބަ

 2660ނަގަމުންދާއިރުަގއި ސަުރކާުރ އެކަންޏެްއ ނޫން، އަމިްއލަ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ މިހާރު ފްލެޓު އިމާރާތްކުރުމުެގ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ީމގައި ެއބަ ހިމެނިފައި ނެތްކަމުގަިއ  މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް އެބަ ެގންދާ. އެ ދާއިރުގައި އަުޅގަ

ވާނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ިވއްކާ؛ ބޯހިަޔވަހިކަން ދޭ އުސޫލުން ވިއްކާ ފްލެޓްތައް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ތަންތަނުގެ ވެސް 
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ކަމަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް މި ދެންނެވި ބަދަލުތައް ޓެކްސްގެ ބަދަލުގަިއ ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އަންނަންޖެހޭނެ

ނޑަށް  ނޑު ދަންނަަވން. ބޭނުން މިކަން ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ހަމަ މިާއއެުކގައި އަުޅގަ

 2665ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ބިލު ދާީނ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަްށ ކަމަށް. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި ަކންތައްތަކާ މެދުގައި ރިޢާޔަތްުކރައްވާށޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑަްށ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ،

ނޑަްށ ޔަޤީންާވ ގޮުތގަިއ ޯކސްޓްލައިން އިްނވެސްޓްމަންޓް ކަހަލަ ކުންފުނިތަކުން ވެްސ  މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، އަުޅގަ

ބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ެއ މަޝްރޫޢު، މި ދެންނެިވ މިއަދު މި ޚިދުމަތް؛ ބޯހިާޔަވހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އެ

މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ީމގެތެޭރގައި ހިމެނިގެން މި ދެންނެިވ ތަންތަނުގައި ވެސް ަނގަމުންދާ ޓެކްސްތައް ކުަޑކުރެވޭެނ 

 2670ބަޔަކަްށ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހިގެންދާންވާނެ. އެއީ އެކަން ކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެ ލިބެނީ 

ބޯހިޔާވަހިކަން. އެ ބޯހިަޔވަހިަކމުގެ ދަށުން ައގަށް ލުެއއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ީމގެ މަންފާކުރަމުންދާނެ. އަދި 

ހަމައެހެންމެ މި ވާހަކައާ އެުކގަިއ ދައްކާލަން ބޭނުްނވާ ކަަމށް ވަންޏާ ޚަރަދުކުަޑކުރާ ވާހަކަ ދައްާކ ކަމަށް ވަންޏާ، 

ާކ ކަމަށް ވަންޏާ އިސްރާފުތަކާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަރަނި އެންމެ ބޮޑުވެގެންދިަޔީއ އިސްރާފްކުރާ ވާހަކަ ަދއް

ނޑުެމންނަށް އެބަ އެނގޭ.  ވަނަ އަހަރު ރަީއސް މައުމޫނު ވެިރކަމުން  2112ކޮންދުވަހަކުކަްނ އަުޅގަ

 2675އަހަރުގެ  3. އެހެންނަމަވެސް ބިލިއަުނަގއި 2.0ފައިބަިއގެންދިޔައިުރގަިއ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެތެރެ ާއއި ބޭރުެގ ދަރަނި އޮތީ 

ވެރިކަމެްއ ނިންމާލާފައި ރަީއސް ނަޝީދު ފައިބަިއގެންދިަޔިއރުގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެތެރެ އާއި ބޭުރގެ ދަރަީނގެ އަދަދަކީ 

 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި. ކީްއެވގެްނތޯ؟ ކުރީ ކޮން ކަންތައްތަކެްއތޯ؟ މި މަޖިލީހުންނެއް ނޫން. 3ބިލިއަން ރުފިޔާ.  20

މިިލއަން ރުފިޔާ.  231ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން، ސާކު ސަމިޓު ޭބއްވުަމށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ފާސްުކރީ  17

މިލިއަން. ކޮންބަެއއްތޯ ބޭނުންކުރީ؟ މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  051ބޭނުންކުރީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ 

 2680ފަ. ބަެއއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ބޮޑު ައުގަގއި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދީަފއި ހުރީ ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވެްސ ެއ ފައިސާގެ ހުރީ ޖެހި

މިލިއަން ޑޮލަރު އަގުޮބޑުކޮށް  11މިލިއަން ރުފިާޔ،  11އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކަހަލަ ޤާބިލު ކުންފުނިތައް އޮްއވާ. އެއަްށވުެރ 

ނޑުުފނޑު ެވގެން ައއި ހިސާބަކީ. ވެސް ބަެއއް މަޝްރޫޢުތައް ހުރީ ދީފަ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފު

މިލިއަން ޑޮލަުރ  15މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި. ކޮންތާކަްށތޯ އެ ފައިސާ ލީ؟ ދިރާގުން ނެގި.  72ޖީ.އެމް.އާރު އަތުން 

މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދި.  12ނެގީ ކޮންތާކަށްޯތ ެއ ފަިއސާ ލީ؟ އެމް.ޑަބްލިޔު.ެއސް.ސީގެ ިހއްސާ ވިްއކާލަިއގެްނ 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. މިތާނގައި ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ކޮންތާކަށްތޯ އެފައިސާ ވަދެ   2685ެގންދިޔައީ. މިއީ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން މާލިއްޔަުތ  711ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާހަކަދައްަކމުން މި ސަރުކާރުގެ ވާހަކަދެއްިކއިރު 

ބައެއް މީހުންގެ ރަށްރައް ހިއްކީ ކޮން ޤާނޫނެއް، ކޮން  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުޅުދުއްފުއްާޓއި އަދިވެސް ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރި

ނޑުމެން ސުވާުލކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަުދެގ  ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން، ކޮން ުއސޫލެއްެގ ދަށުންތޯ މިއަދު ައޅުގަ

ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އުފާވެރި ޚަބަރަީކ މި ސަރުކާަރކުންނެއް ބަޖެޓުަގއި ނުހިމަނަިއ ފައިސާެއއް ޚަރަދެއް ުނކުރާެނ. ކޮ
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 2690ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރު ތެރޭަގއި ކަންތައްަތކެއް ނުހިނގާނެ. އެ ޔަޤީންކަން އެ ގެރެންީޓ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭން 

ައހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެޭރގަިއ  3ކެރޭނެ. އެކަމަކު ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ގެރެންޓީ އެއް ނުދެވޭނެ. ތި ބޭފުޅުންގެ 

މިލިއަްނ  21ގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ހަމައެަކނި ހެވީލޯޑަށް ބަލައިަލއިފި ަކމަށް ވަންޏާ ހިނގާފައި ހުރި ޖަރީމާތަކު

 51މިލިއަން ޑޮލަރު އަގު ހެޔޮކޮްށ؛ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަކީ ތަޖުރިބާކާރު  11ޑޮލަރަށް ހިއްކަން ދިނީ ތިލަފުށި. އެއަށްވުރެ 

މިލިއަްނ ޑޮލަރު ައގު ޮބޑުކޮށް ދިނީ  11އްާވ ެއއަށް ވުރެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުަވސްވެަފިއ އޮތް ކުންފުންޏެއް ލާަފއި އޮ 

 2695ކީްއވެގެންތޯ؟ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެްކޓިވިސްޓަުކ މި މަޖިލީހުގައި ިއނީތީ އޭނަގެ މަޞްލަޙަތު އޮްތ ކުންފުނީގަިއ އޮތީީތވެ އޭނަ 

ނުޑ ނި ސްބަތްވާތީެވ، އަޅުަގނޑު ހިތްހަމަޖައްސައިދެން ދިނީ. ެއހެންވީމާ، މިހެނެއް މި ސަުރާކރަކުން ނުކުރާނެ. އަުޅގަ

ނޑު  ނިސްބަތްވާ ކުންފުންޏަކަށެއް އެގޮަތކަށް ކަންތަެކއް ނުކުރާެނ މި ސަރުކާރަކުން. މި ސަރުކާރުން ކުރާނީ އަުޅގަ

ވިޔަސް އަދި އެޝަމް ކަުމަގއިވީ ނަމަެވސް، އަދި އެހެން މީހެއް ކަމުގަިއވީ ނަމަވެްސ މި ސަރުކާރުން ކުރާނީ 

ދާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، މުޅި ޤައުމު ދަރުވާލާފައި ފައިބާފައި ދެްނ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ަގާވއި

 2700މި ތަނަށް ބިލެއް އަންނަިއރަށް ތިމަންނަގެ ޕާސްޕޯޓު މާދަމާ ހިފެހެއްޓީއޭ. ހިފަހައްޓާނެ ރާފުޅިއާ ެއއްޗެހިަތއް 

ހިފަހައްޓާނެ. އެއީ ާޕސްޕޯުޓ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. ގެންގުޅެންޏާ. ހިފަހައްޓާނެ ިމ ތަނުން ވަްއކަންކޮށްފަ ދަންޏާ. 

މިނިވަނެއްގެ ޕާސްޕޯެޓއް ުނހިފައްޓާނެ މި ޤައުމުގައި. މި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ެވސް 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ދަތުރުކޮށްބަލަ. ނުހިފައްޓާނެ ޕާސްޕޯޓެއް. ނުހިފައްޓާނެ. ެއކަމަކު މި ތާ މަޖިލީހުގައި ވެސް އެބަ ތިއްބޭ

މީހުން. އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާނެ މި ދޮރުން ނިކުތަސް. ައޅުަގނޑާ ހަމަ ަޔޤީނުންވެސް ހަވާލުކޮށްިފއްާޔ 

 2705ހިފަހައްޓާނަން. އެބަ ތިބި ހިފަހައްޓާ ވަރުގެ މީހުން. ދުވާލު މެންދުރު ދަޅައިގައި ަވއްކަންޮކށްފައި ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި 

 ްނވީމަ...މިތާނގައި. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ސްޓާފުންނަށް މެދުވެރިކޮށް ކުރިން އެއް ދުވަހެްއގައި ވެސް 

ނޑު ަވރަށް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެީކގައި އެދެން މި މަޖިލީހުގަ  2710އި ވާހަކަފުޅުދަްއކާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި. އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުާރ އިޚްލާޞްތެިރ ސްޓާފުންނަށް އަމާުޒވާ ޮގތަށް މެންބަރުން އެކިެއކި ާވހަކަފުޅުނުދެއްކެވުމަށް. މިކަން 

ކުރީަގއިވެްސ މައްސަަލއަކަށް ވެގެން މަޖިލީހުގެ ަރއީސާ ަހމައަށް ވެސް އެބަ ހުރި ެއ މައްސަލަިއގައި މަޖިލީހުެގ 

ނޑުމެން  ގެ ސްޓާފުން މިތާ ތިއްބަަވއިގެން ކުަރްއވާ މަސަްއކަތަކީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ސްޓާފުން ސިޓީ ފޮނުވާފަ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެވާހަކަ ފާހަަގޮކށްލަން. އެގޮތަށް އެ ވާހަކަ ެދއްކުމަކީ އެންމެ އެދެިވގެންވާ  މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވާތީވެ ައޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާ  2715ގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

 މުޙައްމަދަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ، ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާުޟ ރަޝީދު. 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2720ވަަނ މާއްދާގަިއ ބުނަނީ، މަޖިލީހުގެ ބަހުސްަގއި މަޖިލީހުގެ  3ަވނަ މާއްދާގައި އަދި  2މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހާ ބައިވެިރެވގެންނުވާނޭ. މި ތަުނަގއި ވާހަކަދައްކަމުން މީހަުކ ދިޔައިރު ކަން ހިނގާފަިއާވ 

އި އިންނަ މީހަކަށް މިތާ އުސޫލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި މެންބަރަކު ދައްާކ ވާހަކައާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޔާަސތުގަ

އިންނަ ެއއްވެްސ މީހެއްެގ ދިފާޢުގައި ނޫނީ މީހަުކ ދިފާޢުކޮށްދިނުމަށް ބަސްބުނުމުގެ ބާރު މި މަޖިލީހުގައި 

 ޢަމަލުކުރުމުންދާ ގަވާއިދަކުން ބާރެއް ނުލިބޭ.

 2725 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަމޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަބަދުެވސް މަޖިލީހުގެ ސްޓާފުންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.

ނޑަްށ  ވާހަކަ ެއގޮތަށް ކުރިމަތިލަންޏާ އެކަން ދިފާޢުކޮށް ވާހަކަދަްއާކނަން. އެ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އް މި ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ އަމުރުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިްނނައިރުަގއި. ރިޔާސަތުން ކަންތަ

ނުޑ   2730ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް. އަދި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޒުބާތުގަިއ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވަަޑއިގަަތސް އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނާރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޙުސައިން މު ޙައްމަދަށް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އަުޅގަ

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 

 

 2735 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަ

އަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަްށ ، 2111/11. ޤާނޫނު ނަންބަރ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމައެއާއިެއކީަގއި މި އިޞްލާޙަކީ ދައުލަތުން މިގޮތަށް ދޫކުރެޭވ 

ސަުރކާރަށް ޓެކްސް ނުަނގާ ިމ  ފްލެޓާއި އިމާރާތްތަކުން ކުރިން ނަގަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ެޓކްސެއް. އެހެންނަމަވެސް

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްކޮށްފައި އޮތްކަން ފާަހގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ިމއާެއކީަގއި ަހމަ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ   2740ބައެއް އިޞްލާޙުަތއް އަދިވެްސ މި ޤާނޫނުގައި އެބަ ހުރިކަން އަޅުގަ

ެގ 12އަހަރުގެ ނޮވެމްަބރު މަހުން ފެށިގެން % މިޓެކްސެްއގެ ގޮތުަގއި އިރާ އިން، އޭިވއޭޝަން ދާއިރާ އިން ނެގޭ ދާ

މަހުގެ  ރު ޮނވެމްބަރުބިލު އިޞްލާޙުެވގެން އަންނައިެވސް މި އެފަދަ އިޞްލާޙުަތއް، މާޓެކްސެއް އެބަ ެނގޭ. އެހެންވީ 

ސަރުކާރުން ލުއިތަެކްއ ހުރި ޓެކްސްތަކުގެ ތެރޭގައި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގެން ނިޔަލަށް މި
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ޤާނޫނުގެ  މިދިޔުަމކީ މީރާ އަށް ވެސް އަދި މިއާއެީކަގއި ިއޞްލާޙުވެގެން ކޮށްފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައްދޭން ގަސްތު

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އިކަމެއްަކން އަވެހި  ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ލުޤާނޫނުން ނެގޭ ޓެކްސްގެ ތެރެއިން ދި ފަރާތުން މި  2745ޅުގަ

ނޑުެގ ހަމަ ކަންބޮުޑވާ  އާެއކީަގއި މި ޤާނޫނުތަަކށް ބަހުއެހަމަ ސްކުރުމުގަިއ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ައޅުގަ

ަބޔަުކ  ވަަނ އަހަރުަގއި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ އަދި އެ 1611ބައެއް ކަންކަން އެބަ ފާހަަގުކރެވޭ. ހަމަ މީެގ 

ތެރޭގައި ސިޔާސީ މާ ފޯރިގަ ފެނިފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކާ އެކީަގއި މިތާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ޕާޓީތަކުގެޖެހޭ ހިތްހަމަނު

ކޮށް މި ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ކަންކަމުގެ ލިބެންޖެހޭ ން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ޚާްއޞަސްތަކެއް ކުރަމުންދާކަބަހު

ނޑު  ފާހަގަުކރަން. ހަމަ ވެސް  ން ެގއްލިގެންދާކަން އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު މީގެ ސަބަބު  2750އެއާެއީކގައި މިފަަދ އަުޅގަ

ނާ ހަމައަށް ރައްޔިތުން ،ކޮށް ންނާ ހަމައަްށ ފޯރުކޮށްދޭން ގަސްތުމުހިއްމު ބިލުތަކެއް ސަުރާކރުން ރައްޔިތު

ނޑިަވޅުގަިއ މިފަދަ ކަންތައްަތކަީކ ރައްޔިތުންނަށް ސަުރކާރުްނ ކޮފޯރުކޮށްދެމުންދާ މި  އެންމެ އެކަީށގެްނވާ  ށްދޭދަ

 މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހާމަކުރުމަށް ވެސް ކަންކަން ނޫންކަމުގައި ބަެއްއ މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނެތް، މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ސަުރކާރުން ރަން. އެއްެވްސ ޝައްކެއްފާހަގަކު ގެންދާަކން މަސައްކަތްކުރަމުން

 2755އަދި  .ރޫރީ ޚިދުމަތްތަކެއްޒަރައްޔިތުންަނށް ދޭން ބޭނުންވާ މުހިއްމު  ،ތް މަޤްޞަދެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މާ

ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިކަމެއް ގެެނސްދިނުމަށް ޓަކައި ގެނެސްދޭ އިޞްލާޙުަތކެއް. ހަމަ މި އިޞްލާޙުތައް 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މިފަދަ  . އެހެންނަމަވެސްވެސް ލިިބގެންދިޔަ ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު މީގެކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް އަުޅގަ

ެނގުމުެގ ފަދަ ނިޒާމުތަކަށް ޓެކްސް ދައުލަތަށް ނެގޭން އަުތަގއި އޮތް ަފިއސާ ހަމަ ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތު

ބަލަން ވަރަށް ބީ މި މަންޒަރު ތި މިއަދު ދިވެހި ރަްއޔިތުން މި، މާތަން. އެހެންވީ ބިލުތަކާއި މިފަދަ ކަންކަން ުކރަމުންދިޔަ

 2760ަރްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ  ،އިލްތިމާސްކުރަން ެއްއވެސް މެންބަރަކު މިފަދަހަމަ އަުޅަގނުޑ ، ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ 

ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ތެރޭަގިއ  ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ފަދަ، ގޮތްގޮތަށް ނޫން ކަންކަމުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ޝުޢޫރު

ދެންމެ  ،ލަތުންދިވެހި ދައު .ނެތްކަމެއް. ހަމަ އެއްވެސް ޝަްއކެއް ދާކަމީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާސްކުރެިވގެންބަހު

ެއތައް ކަެމއް މި ސަުރކާރުން ތަކުރާރުކޮްށ ހަމަ އެަތއް، ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮަތށް

އަދި ަހމަ މުސްކުޅިންނަށް އެ ދެޭވ  ންނަށް ހުސްނުވާ އާސަންދަޔާ ތުމި ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ރައްޔި .އެބަ ފާހާގަކުަރއްވާ 

 2765ރުފިޔާ އާއި މިހެން ގޮސް އެތަކެއް އިނާޔަތްަތކެއް ރަްއޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާއިރު ވެސް  5111ކާފަ، މާފަޔަށް ދެވޭ 

ށް މި  މަޖިލިސް ގޮތަކަަފދަ  ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ،ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ހަމަ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މި

ވާހަކަަތްއ ދައްކާތީ ައޅުަގނޑުމެން މި  ން ބޭރުަގއި މިގެ މަރުޙަލާގައި ބިލުގެ ބަހުސް އިރުމުސްކުތެރޭގައި މި ބަހު

ނޑުމެން ފުރުޞަތުގައި އެީއ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ވެސް ކަންބޮުޑާވ  ފަދަ ގޮތަކަށް އެފަދަ  ވާހަކަަތއް ދެްއކުމަކީ އަުޅގަ

ނަގާފައި އޮތް މިންވަރުން  ލާޙުކުރުމުގެ އެޖެންޑާ މިހާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނު އިޞްޞަކަމެއް. އަދި ޚާއް

 2770 އާ ޤާނޫނުއަސާސީވެސް ެއއްެވސް ސަރުކާރަކުން  ވިގެން އެބަ ދޭ މިއިން ދުވަހަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެ 
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ހާރު ން ޤާނޫނުތަކަށް މި ނައުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުއަދި ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ގެ މަތީންނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ

ނުދޭ މިންވަރަށް މި ފަށާފައިވާ އިޞްލާުޙތަކަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ގެންނަން

ަގނޑު ސަރުކާަރްށ ޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެކަމަށް ޓަަކއި ެވސް އަޅުސަރުކާރުން އިސްކަންދީފައި ޮއތް ކަމެއް ކަމަށް އަ

ޮނވެްމބަރު މަހުން ފެށިގެން ނެގެން  ޞްލާުޙކުރެިވގެން އަންނައިރުމި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިދަންނަވަމުން ޝުކުރު

 2775ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ. ވެސް ހަމަ ދައުލަތުން މިހާރު އިްސކަން އެފަދަ ކަންކަން ،ހުރި ޓެކްސްތަކަށް ރިާޢޔަތްޮކށް

ބައެއް  ވާބުރަ ބޮޑު ،ވެސް ނެގޭ ޓެކްސްތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ދިވެހިންނަށް ބާރު ބޮޑު މަހުން ފެށިގެން ރުނޮވެމްބަ

ސް ައވަހަަކށް ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް. އަިދ އެފަދަ ިއޞްލާޙުތައް ވީާހވެ، ޖެހޭ ިއޞްލާޙުވާން. އެހެންވީމާ  މާއްދާތައް އެބަ

ެއކީަގއި  ސްޓާފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ހަމަ ހުރިހާރި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު މީރާގެ ހިންގުންތެމި

ގެ ގޮތުަގއި މީރާ ްއސަސާެއއްޅު ގޮުތަގއި ހިނގަމުންދާ އެއް މުއަ ންމެ  ރަނގައެރާއްޖޭގެ  ޝުކުރުދަންނަވަން. މި

 2780 ށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރުުފންނައަދި މުވަްއޒަ އެްއގެ ވެރިންނާއްސަސާމަކީ ައޅުަގނުޑމެން މިފަދަ މުއަދިޔުފާހަގަެވގެން

 ފުރުޞަތުގައި ޝުކުުރއަދާޮކށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  ވާތީ މި ދާކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަށްއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކުރިންެވްސ ދެންނެވި  އ3331ާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިއަދު  ފަދައިން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 2785ިޑއިރަށް ގަ  1ެއއް ުހށަހެޅިގެން ުދގަިއވާ ޮގތުން ކުއްލި މަްއސަލަގެންދާނަން މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ހަމައަށް ކުރިޔަށް

ނޑު ދިއުުމގަިއ އެ  ިއގެން ކުިރޔަށްކަ ރި މަަސއްކަތްތައެޖެންޑާަގއި ހު ބަހުސްކުރެވިފަިއވާީތވެ. މެްނ ބައި ހަމަ އަުޅގަ

ހަކަ ރިޔާސަތުން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަާމލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. ެގންދާނެ ވާ މިއަދު މަޖިލިހުން ކުރިޔަށް

 ފުުޅންގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޓީތަުކގައި ތިއްެބވި ބޭ ލީހުގެ ެއކިެއކި ބިުލތަކަށް ބަހުސްކުރަްއވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިއަދި މަޖި

ޅަްށ ަވޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ބަހުސްަގިއ މިކޮޖެހޭއިރު ުޅން ލިސްޓުގެ ތަރުތީބުން ަވގުތުވާ ބޭފުހިމެނިވަޑައިނުގަންނަ 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ބައިވެިރވަަޑއިގަތުމަށް  2790ެވސް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް. هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ޚަލީލް ވާهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުަދންނަވަން. އާދެ! ސަރުކާރުގެ 

 2795ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސްތަެކއްގެ ަމއްޗަްށ ބިނާވެފައިވާ ބިެލއް ކަމަށް   ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި

ނޑިަވޅެްއގަިއ މިއީ ުނހަނު މުހިއްމު ބިލެއްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ިދރިއުޅުމު މަށް ކަ ގެ ައގުތައް ޮބޑުވަމުްނދާ ދަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެ ވެސް ފާހަގަކުެރވިގެން އެބަ ނގޭ ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ައގުަތއް އުފުލިގެންދާކަން. އެކަުމެގ ދޭ. އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އެބަ އެުއފުލިގެން ަތއްސަބަބުން ގެދޮރުގެ އަގު ހެޮޔވުމަކީ ނޭގ. އެހެންކަުމން، ގެދޮރުެގ ައގު ދާކަން އަުޅގަ

ނެ ކުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްެވގެންދާފާތަކެްއ ވަރަށް ގިނަ ތުރާތަކަ ރައްޔިތުންނަށް އެކަުމގެ ސަަބބުން ވަރަށް ގިނަ މަން

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ މާ  2800ދިާމވެފަިއާވ  ލެ އަށްކަމެއް. ވަރަށް ގިނަ މަންފާތަކެއް ެއކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ގެންދަނީ ގެދޮުރގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް  ފާހަަގކުރަމުން މި ަގނޑުމެންގޮތުަގއި އަޅު ގެއެންމެ ބޮޑު މައްސަަލއެއް 

ނޑުމެންަނށް އެބަ އެއޮތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލައެ ނގޭ. މާލޭގެ ގެދޮުރގެ ައގު ވަރަށް ބޮޑު. ކުިލ ްއކަން އަުޅގަ

އިންތިހާ އަށް  ެވސް އަގުަތއް ލޭގެ ކައިީރގަިއވާ ހިސާބުތަުކގައިއިތުރުން މާންނަން އެހާ ބޮޑު. އަދި ޭއގެ ވަރަށް ބޮޑު. ގަ

ދޭ. މިކަމަްށ އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ަހްއލެއްގެ ގޮުތގަިއ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަކީ  ބޮޑުެވގެން އެބަ 

ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ.  ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަޑއިިދނުން ކަމަށް އަޅުގަ  2805މި ބިލުގެ އެންމެ ކަ

ދިނުން. އެީއ .ޓީ ރައްޔިތުންނަށް އަނބުރާ ލިބިނެގެމުންދިޔަ ޖީ.އެސްދަނީ  ދަކަށް ވެގެން މިމުހިއްމު މަޤްޞަ

ިއވާ ގޯތިތަކުން އެ އިން ވިޔަސް ެވސް ނޫނިއްޔާ އެހެން ދިމާލަކުން ނަމަވެސް ވިްއކާފަ އަދި މާލެހުޅުމާލެއިންނާ 

ނޑުމެން މި ކޮންސެޕްޓަށް ިވސްނައިވާނަމަ. ދެން އަޅު  ެއއްކަުމގައިފަިއވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ލާއިުރގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ ގަ

ޭސވްކޮށްފަިއ ތަކެއް. މާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާއަކީ މިއި ހަމަ ބޭންކެއްަގއި ޖަ ންނަށް މިކަމުން ވެެގންދާ ފައިދާރައްޔިތު

 2810 އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ިއންވެސްޓުމަންޓެއް ކުރުމަށް ، ދިނުން ކަހަލަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ބުރާ ހުރި ފައިސާ އަނ

ދޭ. ސަރުކާރު، ިމ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަކަްށ  ޔިތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން އެބަވެސް ރަްއޔިތު މީހާ އަށް، ެއ ރައް

މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސަތުތަެކއްގެ ތެެރއިން  ނގޭއެ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ނޑުމެން ބަލައިލަމާކަން. ގެންދާރަނިވި ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކު ކަމެއް  މިހިނގާ ހަމައެކަނި ޅުގަ

މި  ؛ނޫން. ބެޔަސް ނުބެޔަސް ޖީ.އެސް.ޓީ އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ދީގެން މި ކުރާ މަންފާ އެކަންޏެއް .ނޫން

 2815ގެންދާ ކަމެއް. ސަރުކާރު އައިތާ ކުޑަ ދުވަްސކޮެޅްއެގ  މިހާރުވެސް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރުން

ޒުވާންނުންނަށް ޓަކައި އެަތއް  .ވަނީ ފަށާފަ ޓަކައި އެ މަންފާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްރައްޔިުތންނަށް  ގެންތެރޭގައި ފަށައި 

 ފާހަގަކުރެވެމުން އެބަ  ށްނަ. އޭގެތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުެމންއެ ވަނީ ސަރުކާރުން ފަާށފަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް މުޅި ރާއްޭޖަގއި

ދޭ ކުޅިވަރުގެ އެިކއެކި މައިާދންތައް ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ރަށްރަށުގައި ފަށަިއގެން ޒުވާުނންނަކީ ބިނާކުރަނިވި ބައެްއ 

ވަރަށް ކުރަނިވި ަބޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ފައިދާ މަޢު އަށްތަިއތުރުން މި މުޖުހަދައި،  އަދި ޭއގެ  ގޮތުަގއި

 2820މިކަަމކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ުމއްދަތުެގ ތެރޭގައި މިފަދަ މުހިއްމު އެއީ ގެންދާކަން. ްއވަމުންގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަ

ނޑުމެން ހަމަ މިހާރުތައްކަން  ސެލިއުޓު ޔާމީނަށްهللا ޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެތަެކއް ކުރަްއވާތީ ައުޅގަ

ހިނގާ މީގެ ައޅުަގނޑުމެންގެ ބައެއް މެންބަރުން، ބަެއްއ އެކު އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާވެސް ކުރަންޖެހޭ. އެއާ 

 5111ދޭ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އަށް އެބަ ލިބިގެން  އި ކާފަގަކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިން މާމަ އާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަ

ދޭ.  ލިިބގެން އެބައި އުޅުމަްށ ޓަކަރުފިާޔ އެ ބޭފުޅުން މުސްކުިޅވީ ދުަވހުގައި އަރާމުަގއި ދިރި 11111މްލަ ރުފިޔާ. ޖު
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 2825އްޖުގެ ައޅުކަން އަދާކުރުން. ހަ ބޭފުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމަކީ އަހަރެްއވާއިުރގައި އެ

ނޑުމެން އަދި އޭ ، ން. ލިބެމުން އެ ދަނީ. އެހެްނވީމާެރވުމުއެކަމަށް ޓަަކއި ަފއިސާ އެ ަދނީ ސޭވުކު ގެއިތުރުން އަުޅގަ

އިލާތަަކށް ޑޮކްޓަރުން ަކނަޑއެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެިށގެން ެއ ޢާ ؛އިލީ ޑޮކްޓަރުން ޢާހިނގާ މިހާރު، ރާއްޖޭގަިއ ބަލަމާ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން މީގެ ދެ މި ރިން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ދުވަހެއް ކު ދަނީ. އަޅުގަ

ރާއްޭޖގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނު ތަނުގެ ގޮތުގައި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ވެގެްނ ، މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފަ. އެެހންވީމާ

 2830ސަރުކާރުްނ  ،އެ އަޮތޅެްއގެ އާާބދީ ކުޑަޔަސް  ،ދަނީ. މިއީ މިކަމުން އެބަ އަްނގައިދޭ އަތޮޅު ުކަޑޔަސް މި

 ދެްއވުުމގައި ތަފާތުތަކެއް ނުގެންުގޅުްއވާކަން. ތަފާތުކުރުންތަކެއް ނެތްކަން. ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ންއިސްކަ

ގޮތްގޮްތ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ާރއްޖޭެގ އިތުރުން ަރއްޔިތުންނަށް ަރނގަޅު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަދި ޭއގެ

އް ފުޅާކުރުމާއި ޖީބުތައް ތަނަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަެކްއ އެިކއެކި ދިމަދިމާލަށް ޚިދުމަތްތަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަމުްނ އެބަ އެނިގގެންދޭ. އެހެންީވމާ، ހަމައެކަނި ސަރުކާރުެގ  ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވކަން އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުން ރަްއޔިތު ސިޔާސަތުތައް ޭރވިފަިއ  މި  2835ދައިދިނުމާއި ންނަށް މަންފާ ހޯއޮތީ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ދިމަދިމާލަށް ތަރައްޤީ ފެތުރުމުގަ. އެހެންވީމާ، މި ، ަގއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިދިނުމާމާ އެކުލުއިފަސޭހަކަ

ނތެެރިއން ހަމަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ މިންވަރެއް ކަމަށް އަޅު ލަކީ މިއީ ޭއގެ ެއއް ައސާސް. އޭގެއިވާ ބިހުށަހެޅިފަ ޑަްށ ގަ

ލާބަޔާއި މަންފާތަެކްއ ބޮޑެތި  ،މުރައްޔިތުންނަށް މުހިއް ކުަޑ މިންވަރުގެ ތެެރއިން ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މި ުކޑަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ދެކެވިެގންދިޔަ ވާހަކަތަކުން އަޅު  ނުޑމެންނަށް އެބަ އެނިގގެންލިބިގެންދާކަން އަުޅގަ ދޭ. ގަ

 2840ކުރުން ކަމަށް ތާއީދު މެންބަރަކު ވެސް އެގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ  ަގނޑު ޤަބޫލުކުރާއެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އަޅު

ނޑުމެންެގ ތެރެވަރަށް މުހިއް ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ވޯޓުން އަުޅގަ ން ކޮންމެ މެންބަރަކު އިމު ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގކުެރވި ވެސް ގެންދޭ. ެއއާެއކުަގއި އަުޅަގނޑު ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ފާްސކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އިތުރަށް މި ބިލު ކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަދި އޭގެ އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަ

ްށ ވަރަށް ބޮޑަ .ެއކުާކރަށް ވެސް ޝުކުރު ދެންެނވުމާ ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރަށް، ިދވެހި ސަރު

 2845 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންގެ ިމއަދުެގ އެޖެންޑާ ވެސް އިތުރުެވގެން މި ދިޔައީ ުކއްލި މަްއސަލަާއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެދެން  1ގުިޅގެން އިތުރު  ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މެންަބރުންގަިޑއިރު. އަުޅގަ  ވެސް ހަމަ ބިލުތަކަށް ައޅުގަ

 2850ިއގެން ދިއުން. އި ދެން އޮތް ބިލަކަްށ މަސައްކަތަދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލުގެ ބަހުސް ހަމަ ކުރުކޮށްލައްވާފަފުރުޞަތު

ނޑު  ން. ޝުކުރިްއޔާ.ތު ހަމަ ކުރުކޮށްލާފައި އިށީންނަހަމަ ފުރުޞަ އެހެންވެގެން އަުޅގަ
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  ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްމާން އިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުދާ ގެމަނަފުށީ

ނޑުެމންގެ މި މަސައްކަތަށް، ައސްލު  އެނބުރި  ކަތަށްމަސައްއާދެ! އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް އެނގޭ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ރުޖޫޢަވާންވެއްޖޭ  2855. އަުޅގަ

ން ވަނީ ވަރަށް ދިގުކޮށް ބަހުސްކުރައްވާފަ. ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ބިގެންދާކަން. އެހެންނަމަވެސްލި

ައޅުަގނޑަށް ެއނގޭ ެއއްަޗކީ މީގެ ކުީރަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދެއްިކ ގޮތަށް ކަިއވެނި ޕާީޓއެްއގެ ، އެހެންވީމާ

ދިން މިހާރު ަކއިވެނި އް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުިނއިުރ، ެއ ކުެގ އެޕާޓްެމންޓެރޫމް 2އަށް ނިންމާފަިއ ދާއިރުަގއި  ތެރެއިން ގެ 

ންޓެއް އެޕާޓްމެ ހަމައަށް ދިޔަިއރު ވެސް އަދި ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނެތް މައިލާފައި ކުދިން ކާފަދަރިންނާޕާޓީ ނިން

 2860ފްރީކޮށްދީފައި އަދި އޭެގއިތުރަށް މިހާރު  ޖީ.އެސް.ޓީިއގެން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން . ސަރުކާރުން ިއސްނަގަހޯދައިދެވިފަ

ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އަމާްނ  ތަކަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާފުލެޓުހެދެމުންދާ 

އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ، ކުރަނީ. އެހެްނވީމާމީދުދުވަހަކަށް އަޅުަގނޑު އުއް އުފާވެރި ދިރިއުޅުެމއް އުެޅޭވނެ

ވިދާޅުވިހެން މި ުފރުޞަތު ދޫކޮށްލަނީ އަސްުލ  ެގ ލީޑަރުވިދާުޅވިހެން، ޕީ.ޖީ ގުރޫޕު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ ލީޑަރު 

 މަސައްކަތަށް އެނބުރިލުމަށް ަޓކައި. ޝުކުިރއްާޔ.

 2865 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ނޑު ޕާީޓގެ ޕީ.ީޖ ގުރޫޕުގެ ލީޑަުރގެ އެދުުމގެ ޑު ފުރުޞަތު ޫދކޮށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނ ލީ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މަސައްކަތް ހަލުިވކުރުމަށް ޓަކައި ުފރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. މަތީން.  އަޅުގަ

 

 2870  ވާހަކަދެއްެކވުން: ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްތުރު ދާއިރާގެ ފުވައްމުލަކު އު

ނޑު  ވެސް މި ބިލަށް މާ ދިގުކޮށް ނޫންނަމަވެސް ކުޑަކުޑަ ދެތިން ޕޮއިންެޓްއ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީނުން އެބަ ވޭ. އާދެ! އެންމެ މުހިއްފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ބޭ  މި ބިލުގެ  މު އެއް ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ އަސްލު ހުށަހެޅި ނޑަައޅާ  ން. އެއީލަޖެހޭ ރަނގަޅަށް ކިޔާ ފައިވާ މި ިއޞްލާޙު އަުޅގަ ސަުރކާރުން ކަ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ، މިއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  މަތީން ހިންގާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ އުސޫލަކާ

ނަޑއެޅޭ އުސޫލަކުްނ ހި  2875ގި ކަމަށް ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ހަަމއެކަިނ ސަރުކާރަކުން ނޫން. އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ހިން ންގާކަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ހަމައެއާއެުކ،  ގޮުތގައި މި އިޞްލާުޙގެ ތެރެއިން އެބަ އޮތް އެ ުފރުޞަތު. ދެން ވިޔަސް ވެސް އަުޅގަ

އި އަޅަްނ ތަނުގަިއ ދެކުނުެގ ހަތަރު އަތޮޅުގަ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވޭ ބަެއއް ފަރާތްތަކުން މި

އަޅުަގނޑު  ން ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޢާއްމުކުރަމުންދާތީ. އެަކމާ ގުޅޭ ގޮތުންބެހޭ ގޮތު ތަކާހަމަޖެހިފައިވާ ފުލެޓު
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ްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ވަނީ ފުވައްމުލަކުަގއި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުލްޓުތަުކގެ އަދަދަށް އެދަންނަވާލަން ބޭނުން

ނޑު ހަމަ އުފަލާ އަިއއްސަ  2880ނޑު ސަުރކާރަށް ޮގާވލަނީ އެ ފުލެޓުތައް ވީހާެވސް އެކު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަ ނުާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ހުވަފެންތައް ދަްއކައި   ،އަވަހަކަްށ އަަޅއި ނިންމަން. އެީއ، ނިމިދިޔަ ސަުރކާުރތަކުން އަުޅގަ

އަަޅއި ނިންމާލިއިރުގައި ވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގޮތުން ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮުޑ އޮށްތައް ފުލެޓުތައް 

ނުޑ ހަމަ ހިތާމަޔާެއްއވެސް ފުލެޓެއް އެޅިފައި ނެތްއި ރަށުގަ އި އެކު ފާހަގަކުރަން. އަދި ފުވައްމުލަކުގަ  ކަން އަުޅގަ

އެްއވެސް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮަތށް ލަސްކުރެވިފަިއވާ ވާަހކަ ިއދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓު

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. ދައްކަނީ އެްއވެސް އަސާެސްއެގ މައްޗަްށ   2885ބިނާކުރެިވގެން ނޫްނ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ކަން ެގ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅާ ެއކު ފެށޭނެކަމުގެ ޔަޤީންهللا މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއިހިފައިވާ އެ މަސައްކަތްަތއް ހަމަޖެ

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފުަވއްމުލަކުގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ  ަރއްޔިތުންަނށް އަރުވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ކަމަށް ެވސް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެ  2890 ން މއަދުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ވޭތޯ އަދި  ަޑއިގެންަފއިހަމައަސް ޮގއްސަ ވާތީ، އިތުރު ފުރުޞަތުތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ އެިދވަ

ތޯ ބަލައިލަްނ ގައި އިންނެވިބިވަަޑއިނުގެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ެއއްވެްސ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ލި 

 ބަސް ދެންނެވުމަށްއެކީަގއި ބިލުގެ ފަހު ވޭ. އާދެ! އެއްެވސް މެންބަރަކު މިހާހިސާބުން ނެތުމާ އަޅުަގނޑު ބޭނުން

މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. އާދެ! އެީކގައި މި ބިލުގެ ބަހުސް މެންބަރު ވެސް ވަަޑއިގެންނެތުމާ ރި ތްތެޒަބޭނުންފުޅުވާ ޢިއް

 2895، 2111/11ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 11.2

ހިސާބުން  ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިށް އިޞްލާޙުނެގުުމގެ ޤާނޫނަދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްމު

ނޑުމެން މި ބިލަށް ވޯޓަށް އަހަން  ކޮށް ވޯޓަށް ދާނެ ވާހަކަ އޮންނަ ދުވަހަކުން ބިލު އެޖެންޑާނިމުނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ބާރަށު  ،11.3މިހާުރ މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ދިގު ުމއްދަތަށް މީހުން  ުދވަހަށް ުވރެ ހަތް، 72/5މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 2900އިގެން ކުރިއަްށ ޤާނޫނު ުއވާލުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސަ ކުރަންީވ ގޮތުގެބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހަްއޔަރުކުރުމުަގއި ޢަމަލު

ިސކުންތު.  32މިނެޓާއި  10ަގޑިއިާރއި  1ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ހުސަށް ަވގުުތ އޮތް ގޮތް ދަންނަަވއިބަ ދިއުމަށް. މި

 11އަށް  ިސކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ  5މިނެޓު  12ރީ ޕާޓީ އަށް ިސކުންތު. ޖުމްހޫ 27މިނެޓާިއ  37 އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް

އަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީ  5ދާލަތު ޕާޓީ އަށް ސިކުންތު. ޢަ 35މިނެޓާއި 

ނުޑ  މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް 5މެންބަރަށް  އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުގަާވއިދުން ފުރުޞަތު  2905ވަީނ އަުރވަމުން ގެންދާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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 ބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ.މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެން

)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( އިތުރު މެންބަރަކު  .ނެތުމާއެކީަގއި..އިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފައި 

މި ނިމުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ގެ މަސައްކަތް ވެސް މިއަދުބިލު މި، ނެތުމާއެީކގައި އެދިވަަޑއިގެންަފއިފުރުޞަތަކަށް 

 ދަންަނވަން.ލެްއވުމަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުންގެ އެއްބާރުމެންބަރު

 2910 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ  ިދމާވި ފުރަތަމަ ދުވަހުކުރިޔަްށ ގެންދަން އަޅުަގނޑުމެން ރަމަޟާން ަމހުގެ މަސަްއކަތަށްފަހު ފަށައިަގނެގެން 
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ނޑުމެންނަށް މި ނިންމާލެވުނީ ނޑައަޅާަފއިވާ ހުިރހާ މަސައްކަތްތަކެއް އަުޅގަ  .މިހާހިސާބަށް އައިރުަގއި އެެޖންޑާަގއި ކަ

ނޑުމެންނަށް  އިދރާދަކުރެްއވިްއޔާ هللا މާތް ގޮތަށް  ނަތީޖާ ނެރޭވެ ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި މަޖިލީހުންއަޅުގަ
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