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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ21ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/18މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

އަށްްޖަލްާސގ2113/62ްްެިއނ2113/61ްްްފާްސކުރުން.ްަޔުއމިއްޔާްނަންބަރުްްޔައުިމއްޔާް,3.2ައއިޓަމުްްޑާްއެޖެންް-3.2

ްޔަ ްެއއީ 2113ްްއުމިްއޔާ. ްއަހަރުގެ 3ްްވަަނ ްދައުުރެގ 15ްްވަނަ ްފެށިގެން ްއިން ްޖަލްސާ ްޖަލްސާގ17ްްެވަނަ ވަނަ

ްމެންބަރަކުް ްއެއްވެސް ްޝާޢިޢުކުރުަމށްފަހު ްވެބްސައިުޓގައި ްމަޖިލީހުެގ ްޔައުމިއްޔާތައް ްމި ްޔައުމިއްޔާތައް. ްހުރި ނިޔަލަށް

ްަގވާއިުދގަިއވާ ްހުށަހަޅުްއވާފައިުނވާތީ ްޤަބޫލުކުރާްްއިޞްލާޙެއް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްޔާތަކަކީ ްމި ްމަތީން ގޮުތގެ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްޔާސަްރިް،4ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ
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ަގއިްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަިރ9:31ްތައްްބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްގޮތް.ްމިއަދުްކޮމިޓީތަކުގެްބައްދަލުވުންް-4.1

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާުކރާްދަޢުލަތުގެްބަޖެޓުްދިރާސާުކރައްާވްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2114ްްިއިންްފެިށގެްނ11:11ްްަގއި.2ް

ްަގއި.3ގައިްަޤއުމީްސަާލމަތުގެްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ4:11ްިަގއި.1ް

ް

ްސުވާލުް.5ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ސ5ްްުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުެގްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާކަްނކަން.6ްްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނަންބަރުްޕްް-6.1 ްޤާނޫނު ްޓަކައި ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްއެ ްހުސްވެގެން ްމަޤާމު ްޖެނެރަލުގެ ރޮސެކިޔުޓަރ

ވަނަްމާްއދާގެް)ނ(ަގއިވާްގޮތުގެްމަތީްންޢާއްމުކޮށްްއިޢުލާނުކުރުމުނ3ްްްޕްރޮސެކިުޔޓަރްޖެނެރަލްްޤާނޫނުގެް،2118/9ް

ްޕްރޮ ްތެރެއިްނ، ްބޭފުޅުްނގެ ްއިޖާބަދެްއވި ްަމއުމޫނުްއެކަމަށް ްއަްލއުސްތާޛު ްމީނާޒް ްހ. ްމަޤާމަށް ްޖެނެރަލްގެ ސެިކޔުޓަރ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްނަންފުޅު ްރަްއޔިތުންެގ171ްްޙަމީދުގެ ްމަތީން ްޮގތުގެ ްވާ ް)ށ(ގަިއ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްަމއްް ްއެ ްނިންމެވުމަށް ްގޮތެްއ ްދިރާސާކުަރއްަވިއ ްނަންފުޅު ްއެ ްއިޢުލާނުކުރުމާއި ްކޮމިޓީްމަޖިލީހުގައި ްދާއިމީ ްގުޅޭ ސަލައާ

ްއިއްވާލަދެްއވުމަށްް ްމަޖިލީހަށް ްސިޓީ ްފޮނުއްވި ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްގުޅިގެން ްމިކަމާ ްމައްސަލަ. ްފޮނުވުމުގެ އަށް

ްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްރައީސް،ްއަލްފާޟީލް ްމަޖިލީހުގެ ްސަهللاްރައްޔިތުން ްދަންނަވަމެވެ.ްޕްރޮސެކިުޔޓަރްޝާހިދަށް،ްވެދުން ލާމަށްފަހު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޓަކަިއ ްޢައްޔަްނކުރުމަށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްއެ ްގުިޅގެން ްހުސްވުމާ ްމަޤާމު ،2118/9ްޖެނެރަލްގެ

ް ްޤާނޫނުގެ ްޖެނެރަލް ްއ3ްްެޕްރޮސެކިޔުޓަރ ްއިޢުލާނުކުރުމުން، ްޢާްއމުކޮށް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއި ްކަމަށް ްމައުމޫނ5ްްުޖާބަދެއްވި ްއަލްއުސްތާޛު ްމީނާޒް ްހ. ްމަޤާމަށް ްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ
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ނޑުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައި،ްއޭާނއާްބެހޭްމަޢުލޫމާތުްމިްސިޓީއާްއެކުްފޮނުވީމެވެ.ް ޙަމީދުގެްނަންފުޅުްއަޅުގަ

ް ްއެކަމަށް ްއިޢުލާނުކުރުމުން ްޢާއްމުކޮށް ްވެްސްޕްރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލްެގްއަދި ްނަންތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއެެހން އިޖާބަދެްއވި

ް ްެއކ3ްްުޤާނޫނުގެ ްސިީޓއާ ްމި ްޓަކައި ްމަޢުލޫމާތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ް)ނ(ގަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެދެމެެވ.ް ްޤަބޫލުކުރެއްވުން 4ްްފޮނުވީމެވެ.ްއިޙްތިރާމު هللاް.ްޚާދިމްކުމް،ްޢަބްދ2113ުިޑސެމްބަރ1435ް،11ްްޞަފަރު

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުއައްސަސާަތކުެގް ްމިނިވަން ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްަގވާިއދުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްާޔ.

ްކަންތަކާްބެހޭްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވިއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.

ް

ްށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުް.ްމަޖިލީހ7ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމަޖިލީހަށް،7ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްކުށެްއްކުރި،8ްޑާ ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްބިެލއްެގްކުށެއް ްންތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަންްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ބްތިާދޢީްބަހުސް.ްމިްއައި،9ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް
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ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ނު،11ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިީޓތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްް،11ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

އަނިޔާްމަނާކުރުާމއިްުހއްޓުވުުމގެްބިލު.ްަޤއުމީްސަާލމަތުގެްކޮމިޓީންްދިރާާސކުރަްއވަިއްނިންމެވިްގޮތުެގްރިޕޯޓު.ްް-11.1

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް 25ްްމި ްއެއ2113ްނޮވެމްބަރ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ެވްސްަގއި

ްމުޤައްރިުރ،ް ްކޮމިީޓގެ ްސަާލމަތުގެ ްަޤއުމީ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފައެއްުނވޭ. އިޞްލާޙެްއ

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްއަޅުަގނުޑގެްޢިްއޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެން

`ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއަނިޔާްމަނާކުރުމާއިްހުއްޓުވުމުގެްބިަލކީްޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިޓީންް

ް ްިމއީ ްބިލު ްމި ްބިލެއް. ްމަސަްއކަތްޮކށްފައިވާ ްބުރަކޮށް 15ްްވަރަށް ްރަްއޔިތުނ2111ްްްއޭޕްރީލް ްއޮތް ްދުވަހު ަވނަ

ނުޑގެްއުޚްުތ،14ްްރަތަމަްދައުރުގެްމަޖިލީހުގެްފު ވަނަްޖަލްާސްއަށްްހުށަަހޅުއްވާަފިއވާްބިލެއް.ްބިލުްހުށަހެޅުއްީވްއަުޅގަ

އަބަދުވެސްްާރއްޖޭގެްއަިނޔާުކރަމުންދާތީވެްއެކަމާްގުިޅގެްންهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ްމިް ްއަދި ްވެްސ ްތެރޭަގިއ ްޕާީޓ ްައޅުަގނުޑްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަީކ ްީއވާ ްެގންދަވާ ްއަުޑއުފުލަމުން ްވެސް މަޖިލީހުގައި

ްބޭކަނބަލެއް.ް ްދެއްވި ްއެހީތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްނިންމުމުގައި ްއަވަސްކޮްށ ްބިލު ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ހަމަގައިމު

ްއެ ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްއެކީ ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްޓަަކއި ްބުަރްއެކަމަށް ްކުރެްއވި ކަމަނާ

ްއެދެިވގެންާވް ްވަރަށް ްވެސް ްހަމަަގިއމު ްފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ ްބިލު ްމި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބަލާފައި މަސައްކަތަށް

ްމެންބަރުް ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްޭއެގއިތުރުން ްއަދި ނުޑ، ްއަޅުގަ ްހިމެނެނީ ްކޮމިޓީަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ކަމެއް.

ްމަ ްއާދަމް، ްމުޙައްމަދުްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްތާރިޤު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ނަދޫ

ރިޔާޟު،ްމަަޑވެލިްާދއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު،ްަގމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްޢަބްދުލްޣަފޫރު،ްފުވައްމުލަުކް
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ނޑިތީމުްާދއި ާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުަސިއން،ްފޭދޫްދާއިރާެގްމެންބަރުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިާފޤުްމުފީދު،ްކަ

ްމަޚްލޫފު.ް ްއަޙްމަދު ްާދއިރާެގްމެންބަރު ްދެކުނު ްިރޟާ،ްގަލޮޅު ްއިބްރާހީމް ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްފަހުމީ،ްގުަރއިދޫ އަލްހާން

ްކޮމިޓީ ްގެންދާ ްނިންމަމުން ްބިލުތަކެއް ްތަފާތު ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްއަީކ ްކޮމިޓީ ްވަރަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައޅުަގނޑު އެއް.

ްދިވެހިރާއްޭޖގައިް ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްފަށްފަށުން ްމަަސއްކަތަށް ްބުރަ ްކޮށްދެއްާވ ްމެްނބަރުން ްކޮމިީޓގެ ްއެީކަގއި އުފަލާ

ނޑުމެންނަށްްލަފާުކރެވޭްެއކިްދަރަޖައިަގއި،ްއެިކް ޢާއްމުކޮށްްކުރެްއވެމުންދާްކަމެއްްއަނިޔާްއަކީ.ްހަމަަގއިމުްެވސްްއަުޅގަ

ްެއއް.ްފަންތީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްާޢއްމުކޮށް ްއެއީ ްވާހަކަ ްއަނިޔާކުރާ ްމީސްމީހުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ގައި،

އެހެންވީމާ،ްޤާނޫނަކުންްދިވެިހރާއްޖޭގެްއަިނޔާްމަނާކޮށްގެންްވެސްްއަދިްއެހެންްގޮަތކުންްެވސްްރާއްޖޭގައިްކުރެވެމުންދާް

ްމަ ްހުްއޓުވައި ްއަނިޔާތައް ނޑުމެންގެްލާއިންސާނީ ްއަުޅގަ ްވުމަކީ ްގޮެތއް ްނުގެންދެވޭނެ ްެއަކންކުރިއަށް ްއަދި ނާކޮށް،

ްއަިނޔާކުރަމުންގެންދޭ.ް ްފެންވަރުގައި ްއެކި ްމީހުންނަށް ްެއކި ްކަމެއް. ްއޮތް ްބޭނުންވެފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް މުޖުތަމަޢު

ްފޯރިމީހު ްތިބި ްޖަލުގައި ްޖަލަށްލީމަ؛ ްދެކެ. ްބަޔަކު ްރުޅިައންނަ ްސަރުކާރު ްދެކެ.ްސަރުކާރުން؛ ްމީހަކު ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ން

ނޑުްމީހުންް ދެމަފިރިންގެްތެރެއިންްއަނބިމީހާއާްދޭތެރޭްމައްސަލަޖެހިގެން.ްމައިންބަފައިންްދަރިންނަށްްއަނިޔާކުރޭ.ްތަންގަ

ްގޮތްގޮތަްށް ްބައިވަރު ްމިކަހަލަ ްގެންގޮްސގެން. ްއަިނޔާކޮށްފާނެ ްވެސް ްނެގީމަ ްފަޅޮލެއް ްގެއަކުން ްމީހުން ގޭދޮށު

ްިވޔަސްްދިވެހިރާ ްނެތްކަމުގައި ްޤާނޫނެއް ްއަދި ްނުލައި ްޤާނޫނަކާ ްކުރީަގއި ްމީގެ ްއަންނަނީ. ްޢާއްުމވަމުން ްއަނިޔާ އްޖޭަގއި

ްރަނގަޅަށްް ްނޫންކަން ްކަމެއް ްކުރަންވާނެ ްެއއީ ްައނިޔާކުރުމަކީ ްއަނެކަކަށް ްއެކަކު ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެ ްގެންދޭ. ްުކރަމުން ްެއކަން ްވެސް ްޓަކަިއްއެނގިތިބެ ްހުއްޓުވުމަށް ްަކންކަން ްދުނިޔޭގައި ްމިއަދުގެ ންނަމަވެސް

ްޤާނޫނުތައްް ްެވސް ްޤައުުމތަކުަގއި ްއެހެން ްއަދި ްެވސް ްިދވެހިރާއްޭޖަގއި ްކުރަނީ ްމަސައްަކތްތަކެއް ްހުރިހާ ކުރެވެންހުރި

ްޤާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްެވސް ްޓަކަިއ ްމިކަމަށް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންެގ ްވާީތވެ ްކަމަށް ްެއކުލަވާލަނީްމެދުވެރިކޮށް ްމި ނޫނެއް

ްހިންގޭް ްރާއްޖޭަގއި ްކަންކަން ްފެިތގެން ނޑުތަކަށް ްމިންގަ ްބައިނަލްއަްޤވާީމ ްއަދި ްމުޢާަހދާތަކާ ްއެތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ނޑުމެންްހަދާފައިްފޮނުވުމުންްސަރުކާރުންްމިައށްްއިޖާބަދެނީްކިހާވަރަކަށްތޯ؟ް ގޮތަށް.ްުސވާލަކީްމިފަދަްޤާނޫނުތައްްއަުޅގަ

ްނިންމާފައިްއެނިގވަ ްބިލު ްޕެރޯލުގެ ްޖަލުތަކާިއ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްބުރަކޮށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ަޑއިގަންަނވާނެ

ް 4ްްފޮނުވައިފިން ްޮއެވ، ްވެރިކަމުަގއި ްބަޣާވާތުގެ ްއަނބުރ4ްްާފަހަރަށް. ްބިލު ްއެ ްހަމައަށް ްއަޅުަގނޑުމެންާނ ފަހަރަށް

ޔާގައިްބޭއްތިބުމަށްްނުވަތަްއެްމީހުންނަށްްލުޔެއްްނުދިނުން،ްއެީއްފޮނުވާލިއިރުްވެސްްޖަލުތަުކގަިއްތިބިްމީހުންްއެްއަނި

ްބިރުދަްއކަްނ،ް ްބަޔަކު ްއެ ްދޭހަކޮށްދެނީ ްއެކަމުން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވުމުން، ްއަމާަޒކަށް ްސަުރކާރުގެ އޭރުގެ

ްކަ ްޭބނުން ްއޮތުން ްފުރުޞަތު ްޮކށްލުމުގެ ްއެކަން ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮްނމެ ްބޭނުްނވީމަ ްނެތިްއަނިޔާކުރަން ްއުސޫެލއް މަށް.

ްފެނޭް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއަދު ްކަމެއް. ްކުަރމުންގެންދާ ްގެންގުޅުމަީކ ްޢާއްމުކޮށް ްގޮތްަތްއ ްގެންގުެޅވޭނެ މީހުން

ްވާހަަކް ްދިވެހިްނގެ ްއެީކަގއި ްއަސަާރ ްވަރަްށ ްތެޭރގަިއ ްަބއްދަލުވުންތަުކގެ ްބޭްއވޭ ްާދއިރާތަުކގަިއ ްބަެއއް ރާއްޖޭަގއި

ރާއްޭޖގައިްމަސައްކަތްކުރަންްއުޭޅްބޭރުމީހުންގެްޙައްޤުަތއްްހޯދުމުގެްމަަސއްކަތްކުރަމުންްގެންދާްތަން.ްްހުއްޓައިލާފަިއްމި
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ްަޙއްޤަށްް ްބޭރުމީހުންގެ ްއޮންނަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްަޙއްޤު ްވެސް ްބަޔަކަށް ްެނތް.ްކޮންމެ ްެދކޮެޅއް ްއެްއވެސް އެކަމަކާ

ްވާހަކަދެްއކެވުމުން ްތަނުަގިއ ްމި ްއެނގެންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްޙައްޤު ްަރއްޔިތުްނެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިުރަގިއ

ްފަށައިގެްން ްކުޑައިުރއްސުރެ ްދަންނަވަން.ްވަަރށް ްއެީކގައި ްހިތާމަޔާ ްވަރަށް ްހުރެ ްމަޤާމުގައި ްމި ްެވސް ްމިއަދު އަޅުަގނޑު

ްޢާ ްމީހެއް.ްއެވާހަކަ ްގެންދާ ްއަނިޔާކުރަމުން ްދައުލަތުން،ްސަރުކާރުން ްހަމަ ްނަތީޖާައކަްށްއަޅުަގނަޑކީ ްދެއްކުމުގެ އްުމކޮށް

ް ްދުވަހު ްބަޣާވާތްކުރި ްޤައުމުގައި ްމި ްފަހުން ްދާދި ްރަށުަގއި، ްމި ްދުވަހު، ްއައި ްރަށަށް ްމި ްބަޣާވާެތއް 7ްވެގެންދިަޔއީ

ްތެރެއިންް ްމީހުންގެ ްސުންނާަފތިކޮށްލި ްތަަޅއި ްނިކުމެ ްޔުނީފޯުމގަިއ ްފުލުހުން ްުކރިމަތީގައި ްރަްއޔިތުންެގ ފެބްރުއަރީގަިއ

ްވަރަްށްއެކަ ްޕާޓީގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްމީހުން ްއޭެގ ްއަދިވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްިމއީ. ނޑު ްއަުޅގަ ކު

ްރައްޔިތުްނގެް ްމެންބަރުންނެއް ްއެތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްައދި ްމާރިޔާދީދީާއ ްއުސްތާާޛ ްމަަސއްކަްތކުރަްއާވ އިސްކޮށް

ްރޯނާކޮ ްސުންނާފަތިކޮށް ްތަޅަިއ ްފުލުހުން ްވެސްްކުރިމަތީގައި ްވެގެންދިަޔއިރު ްއަހަރު ްދެ ްފަހުން ްއޭގެ ްދިޔައީ. ށްފައި

ްެއއްެވސް،ް ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތްތަކާ ްކުރި ްއެކަން ްމިދެންނެވީ ްނުލިބުނު. ްއިޖާަބއެއް ްއެދެވޭ ްކަހަލަ ްެއއްެވސް އެކަމަކަށް

ްއާޚިރުަގއި ްފަހުން ްއެންމެ ްނުވި. ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްކަމެއް ްމަގުން ްއިންޞާފުގެ ްގޮަތކުން ްީވްްއެްއވެސް ކުށްވެރިންނަށް

ްއަެނއްް ްކުށްވެިރކުރީ. ްައޅުަގނޑުމެން ްމީހުން ްއެ ްއައިީތ ްއަްށ ްދުނިޔެ ްނަމަ، ްބުނާ ްެއއްގޮަތކުން ްއެީއ އަޅުަގނޑުމެން.

ްާޢއްމުެވގެންދަނީ.ް ްާރއްޖޭަގއިްއަނިޔާ ްގޮތަކަށް ްކުްށވެިރވީ.ްމިކަހަލަ ްދިރިުއޅުނީތީވެ ްޤަުއމުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ގޮތަކީ

ްމަރު ްކަމަކީ ްބަެއްއްމި ްމަަސއްކަްތކުރާ ްމީިޑާޔގައި ްާރއްޖޭގެ ްޓަކައި ްއެަކމަށް ްއަދި ްެވގެންދިަޔއީ. ްކަމަކަށް ޙަބާކިޔޭ

ްިމީއް ްކަންކަން. ްގެންދިަޔ ްއޮުޅވާލަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމުންނަށް، ްދޮގުހަދައި، ްފުރައްސާރަކޮށް، ފަރާތްތަކުން

ްމީެގއިތުރުން ްއަނިޔާ. ްކުެރެވމުންދާ ްފެނިގެން ްެއކިެއކިްްޢާއްމުކޮށް ްޖަލުތަުކގަިއ، ްޭގޭގަގއި، ސިއްރިްއޔާތުަގއި،

ްއެއީް ްގެންދާކަން ްއަނިޔާކުރަމުން ްފަރާތްތަކުން ްހުރި ްފަރާތްތަކުން،ްބާރު ްއެކި ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ މަރުޙަލާތަކުގައި

ނޑުެމންްމިް ނޑުްމިްބިލުްހުށަހަޅަމުންްދަންނަވަންްއޮތީްއަޅުގަ ކޮށްފައިވާްމަސައްކަތްްްޢާއްމުްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

މަޖިލީހުންްބަލައިގަނެ،ްމިްބިލުްފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.ްޚާއްަޞޮކށްްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްފަރާުތން،ްމިްމަޖިލީހަށްްމިްބިލުް

ްމަސަްއކަތަްށް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކޮމިޓީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަިދ ްމަަސއްކަތަްށ، ްބުރަ ްކުރަްއވާފަިއވާ ްފަރާތުން ގެނައި

ްމި ްއަިދްްބަލާއިރުަގއި ްކަމެއް. ްއެދޭ ްވަރަށް ްައޅުަގނުޑ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްފާސްކޮށްދިނުމަކީ ްބިލު ްމި މަޖިލީހުން

ނޑައި،ްކޮށައިް މިއާއެީކަގއިްމިްބިލުްފާސްކޮށްްނިމުމުންްތަންފީޛުކުރެވޭްދާިއރާތަކުަގއިްތިއްބެވިްބޭފުޅުންަނކީްމިްބިލުްކަ

ްވަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްބައެއް ްކޮްށގެންވާެނ ްކަންކަން ްމަސަްއކަތްތަްއްމި ްޤާނޫނުގެ ްމި ްެއކީަގއި ްފާރަވެިރކަމާ ރަށް

ްހުށަހަޅަމުން،ް ްރިޕޯޓް ްމި ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެއްފަހަުރ ްއަދިެވސް ްއެހެންވީމާ، ްބަލާނަން. ްގޮތް ހިނގާ

ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްދިނުމަކީ ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްބައްލަަވއި ްމަސައްކަތަށް ްމި ްކޮށްފަިއވާ ވަރަށްްްއަޅުަގނޑުމެން

ްބޮޑުްއެދުމެއް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.ް

ް



7 

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަނާކުރުާމއިް ްއަޅުަގނޑުްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއަނިޔާ ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިީޓގެ ްމުަޤއްރިރަށާއި ްކޮމިޓީގެ ޤައުމީްސަލާމަތު

ންމަވައި،ްދިރާސާކުރަްއވަިއްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓަށްްްބަހުްސކުރުމަށްްހުއްޓުވުމުެގްބިލުްޤައުމީްސަާލމަތުްކޮމިޓީންްނި

ްފުރުޞަތުއަރުވަމުންް ްމެންަބރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެިދވަަޑިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމި ްަގޑިއިރު އެއް

ްގެންދާނަން.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.

ް

ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

ްަރއްޔިތުްނގެް ްބިލެއް ްހުްއޓުވުމުެގ ްމަނާކުރުާމއި ްއަނިޔާ ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި،ްގަލޮޅު ްޢަބްދުްމަޖިލީހަށް ްވަރަށްްهللاްއީވާ ނޑު ްއަުޅގަ އަށް

ޚާއްޞަްގޮެތްއގައިްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްމިްމަސައްކަތްްކޮމިޓީގެްމަރުޙަލާަގއިްކޮށްދެްއިވްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވެސްް

ްއަނިޔާާއް ްއޮންނަނީ ްމި ްއަބަދުެވސް ްޕާޓީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްވެްސްއި ްސަބަބަކީ ްތާއީދުކުރާ ްބަޔަކު ްގިނަ ްއަށް ްޕާޓީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތުގަ. ްޕާޓީެއްއެގ ްއޮންނަ ދިކޮޅަށް

ްތާރީޚުަގިއް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާީތވެ. ްބަަޔކަށް ްލޯބިކުރާ ްއިންސާނިްއޔަތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްޚާ ްބިލު ްމި ްޮގތެއްަގއި ްާޚއްޞަ ްބޮޑަށްްއަނިާޔވެރިކަމަކީ؛ ްވުރެ ްއަށް ްއަނިޔާ ްޢާއްމުވެގެްނވާ ްވަނީ ްމި އްޞަެވެގން

ްބިލެއް.ް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމިީއ ްއެހެންވީމާ، ްމައްޗަށް. ްއަނިޔާގެ ްކުރާ ްރައްިޔތުންނަށް ްފަރާތުން ދައުލަތުގެ

ްފަރާތްތަކަކުން ްގިނަ ްތިއްެބިވ ްވެިރކަމުަގއި ްރާްއޖޭގައި ްމި ްއޮތީ ްއެނގެން ްތާރީޚުތަުކން ވަނީްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސަބަބުންް ްމީގެ ްައނިޔާކޮށްފަ. ްޖަލުތަުކގައި ްއަނިޔާކޮށްފަ. ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްައއިްސ ްނަމުަގއި ދައުލަތުގެ

ް ްފަހުން ްވަރަށް ްއެނިގގެްނދިޔަ ްމ2112ްްިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަނީ ްޮގވައިލާަފއި ްވެސް ްއިން ްއދ. ްއަހަރުަގއި ވަނަ

މާތައް؛ްޖަލުތަކުެގްތެރޭގައާްއަދިްއެނޫންވެސްްޮގތްގޮތުންްދައުލަތުގެްނަމުގައިްރާއްޖޭަގއިްމީގެްކުރީގައިްހިްނގާފަިއވާްޖަރީ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއީ ްފިޔަވަުޅއެޅުމަށް. ްމެދުަގއި ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްތަޙުީޤޤުކޮށް، ްޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ

ްއެ ްސަރުކާރަށް ްރާއްޭޖެގ ްފެންވަުރގައި ްއދ.ގެ ްކަންކަން. ނޑުމެްންސަމާލުވާންޖެހޭނެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގޮާވލުމަކީ ގޮތަށް

ްޖެހޭނެް ްައޅުަގނޑުމެން ްނަގަން. ްސީިރޔަސްކޮށް ްކަންކަން ްމިފަދަ ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތައް. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ްއަދަުދް ްމީހުންގެ ްމަރައިލެވުނު ްމަރުވެދިަޔ، ްތެރޭަގއި ްޖަުލގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހޯދަިއދޭން. ްއިންސާފު ްއަށް މާޒީ

ްކަހަަލްޙަޤީޤަ ްނަސީމު ްީއވާން ްމިސާަލކަށް ްއެނިގގެންދިަޔއީ؛ ްފާޅުެވެގން ްއެނގޭ. ްނުވެސް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ތުގައި

ްވަޅުލިް ްަވގަށް ްޢާއިލާއާ ްަވަގށް، ްއަދި ްމަރަިއ ްތަޅައި ްއަިއސް ްސިފައިން ްނަމުަގއި ްދައުލަުތގެ ްޖަލުތެރޭގަިއ ޒުވާނަުކ

ްލޯމައްް ްރައްޔިތުންގެ ްޢާއްމު ްހިސާބުން ްމި ްޒުވާާންދުވަހު؛ ްއެ ްމަރަކުން ްއަނިޔާވެރި ްމިފަދަ ްއަދި ްތިލަެވގެންދިޔައީ. ޗަށް

ްދުވަހުް ްއަނެއް ްމަންމަ ްގެންދެވި ްއިހުސާސްކުރަމުން ްހިތާމަ ްއެ ްއޭނާގެ ްއިހްތިޖާޖުކުރި، ްކަމުގައި ްމި މަރާލުމަށްފަހުގައި
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ް ްއަނިާޔވެރިކަން ްރާއްޖޭގައި ްިމ ްމިއީ ްއަނިާޔކުރީ. ްައނެއްކާ ްލައި ްޖަލަށް ްމިންވަރަކީ.ްގެންގޮސްަފއި ްއޮތް ގޮސްފައި

ްދީގެންނުވާނެ.ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފުރުޞަތު ްތަކުރާރުވުމުގެ ްއަލުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްހާލަތްތައް ްމިފަދަ އެހެންވީމާ،

ްއެނގޭް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލަންޖެހޭނެ. ްގާތުން ްކަންކަން ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދީެގންނުވާނެ. ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްފުލުހު ްއެކަންްމިސާލަކަށް، ްއެކުަގއި ްފަސޭހަކަމާ ްވަރަށް ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުގައި ްއަނިާޔކުރާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭެގ ން

ްކަމެއްްކުރާްކަމަށްްވަނީްނަމަް ކުރެވިދާނެ.ްމިސާލަކަށް،ްމެިޑކަލްްޕްރެކްޓިޝަނަރްއަކުްެވސްްއޭނާްނުބައިްނިޔަތުގައި

ްމަރާ ްއެކު ްފަސޭހަކަމާ ްވަރަށް ްލެވިދާނެ. ްވެސް ްމަރައި ްެވވިދާނެ.ްމީހަކު ްވެސް ްކިލަރއަކަށް ްސީރިޔަސް ްއަދި ލެވިދާނެ.

ްއެކުަގއި،ްވަރަށްް ްފަސޭހަކަމާ ްނަމަ،ްވަރަށް ްވަނީ ްކަމުގައި ްމަަސއްކަްތކުރާ ްެއްނިޔަތުގައި ްވެސް އެހެންވީމާ،ްފުލުހުން

ްފުރުޞަތުތަ ްމިފަދަ ނޑުމެން ްހިންިގދާނެ.ްއަުޅގަ ްޖަރީމާތައް ްމިފަދަ ްބޭފުޅުްނނަށް ްއެ ްދީގެންުނވާނެ.ްސިސްޓަމެޓިކުކޮށް އް

ްއަނިާޔވެރިކަްން ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދީގެންނުާވނެ. ްފުރުޞަތުތައް ްމިފަދަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްހުރިހާް ްއޮތް ްކުރެވެން ްަޓކައި ްުހއްޓުވުމަށް ްައނިޔާވެރިކަން ްކުރާ ްރައްޔިތުންނަށް ްފަރާތުން ްަދއުލަތުެގ ހުއްޓުވުމަށް،

ނެ.ްަވކިންްޚާއްޞަްގޮތެްއގައިްމުައއްސަސާތަކުންްއެްމަސަްއކަތްުކރަންޖެހޭނެ.ްމުއައްސަސާތަްއްމަސައްކަތެއްްކުރަންޖެހޭ

ްވެސްް ްބަލަން ްއެުކގައި ްފާރަވެިރކަމާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްކަންކަން ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދި ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ.

ްރާއްޖޭ ްމި ްކަމަކީ ްމިދާ ްއެނިގގެން ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްދާަތންްޖެހޭނެ. ްޕްރިވެއިލްވަމުން ްއިމްޕިުއނިޓީ ގައި

ްފެންނަންް ްމަންޒަރުަތއް ްމަރާފައިވާ ްތަަޅއި ްަގއިަގއި ްރަްއިޔތުންގެ ްފުލުހުން ްކުރިމަތީގައި ްލޯ ފެންނަމުންދަނީ.ްއެންމެންގެ

ްހިނގަމުންނުދާ ްެއއްގޮަތަކށްވެސް ްގޮަތކަށް ްއެަކށީގެންވާ ްތަޙުޤީޤުތައް ްމީގެ ްެވސް ްހުރިއިުރގައި ކަންްޙަޤީޤަތުގައި

ްއެހެންވީމާ، ްފާހަަގކުރަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ްވަރަްށ ްބަލަންޖެހޭ.ްްއަޅުަގނުޑ ްއެބަ ްގާތުން ްވަަރށް ްމިކަން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއެްމީހުންގެްއެަނމީްކޮމްބެޓެންޓުންނަކީްސިޔާީސްމީހުންގެްގޮތުގަ.ްިސޔާސީް ފުލުހުންނަށްްވަރަށްްގިނަްފަހަރުްއެބަްވޭ

ްއެނަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްައކީ ްޕާޓީ ްމިްވަކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަވެިރ ްވަރަށް ްެއއީ ްވަނީ. ްކޮމްބެޓެންޓުންނަށް މީ

ްއެންމެް ްއޮތް ްކުރެވެން ްުހއްުޓުވމަށް ްކަންތައްތައް ްމި ްމަޖިީލހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްީދެގންނުވާނެ. ްފުރުޞަތު ކަންތައްތަކަށް

ް ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުެރވެނީ. ްކަންތައްތަްއ ނުޑްމުހިއްމު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްހުށަހަޅައިދެއްވި ބިލު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއޔާ ްކުރުކޮށްލާނަން. ްވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްހުރެ. ްސަަބބާ ްއެ ޝުކުރުދަންނަވަނީ

ްރައީސް.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޓަކައިްްޝުކުރިއްޔާ ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްމަނާުކރުމުގެ އަނިޔާ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްބިލުތައް ްފަދަ ްމި ްއާދެ! ްޝުކުރުދަްނނަވަން. ްއެކު ްއިޚްާލސްތެރިކަމާ ްހިތުގެ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ލިބޭްފަދަްބީދަޔަކުން.ްއެހެންނަމަވެސްްހުށަހެޅިގެންްފަހަކަށްއައިސްްިމްދަނީްތިމާގެްބުރަކަށީގައިްޖެީހމާްތިމާްއަށްްއަނިޔާ
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ނޑުމެްނގެްމުޅިްމުޖުތަމަޢުގެްރައްކާތެރިކަމާިއް އަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްކަންްކުރަންޖެހޭނެްޙަޤީޤީްއުސޫލަކީްއަުޅގަ

ތެއްްކަމަށްްމުޅިްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެހަިއްރައްޔިތުންނަށްްމިްކަންކަންްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތަށްްކުެރިވގެންދާންޖެހޭނެްގޮ

ްމަޖިލީހުގެް ްމަޖިލީހުަގއި،ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަމަީކ،ްމި ްދެންނެވި ްމި ްމިހެން ްދަންނަވާލީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްދެކޭތީ އަޅުަގނުޑ

ްވެހުރެ،ްއެންމެްބޮޑުްއަިނޔާެއއްްލިބުނުްމީހަކަށްްހުންނާނީް ްހަމަގައިމުްވެސްްމެންބަރަކަށް މެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަތުން

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްއަޅުަގނޑު. ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްއެ ްަތޅަިއގަތް. ްތަނުގައި ްމި ްއަންނަނިޮކށް ްވަންނަން ްަމޖިލީހަށް މި

ްއިތުރަްށް ްމައްސަލަ ްއެ ްފޮނުަވނީ ްސިީޓއެއް ްރައީސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަހުން ްއަހަރު ްހުށަހެޅިން.ްއެއް ްކޮމިޓީައކަށް ތަނުގެ

ްއަޅު ްފަހުން ްދުވަސްަތކެއް ްއޭެގ ްދެން ްބޭނުންތޯ. ްގެންދަން ްބެޭހްކުރިއަށް ްމައްސަލަާއ ްެއ ްއަންގަނީ ްމި ނޑަށް ގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްައއިސް ްައޅުަގނޑަށް ްސޮިއކޮށްފައި ްިލޔެފައި ްއެއްެޗްއގައި ްޮކންތާކުންތޯ؟ ްހުށަހަޅާށޭ. ލިޔެކިޔުންތައް

ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދުވަހު ްއެ ްނިމިގެން ްހަމަ ްހަމަލާދިނީކީ.ްއަދި ނޑާ ްއަޅުގަ ްނޫން ްލިޔެކިޔުމަކުންނެއް ްދޮރުމަތިން

ްއަޅުަގނޑުް ްަގޑިެއއްަގއި ްދަންވަރު ްފަހުން ްޭއގެ ްއަދި ްމަްއސަލަ. ްތަޅަިއގެން ްެވސް ްުހއްޓާ ްކެފޭެއއްގެ ނިކުމެގެންގޮސް

ްއަިނޔާކޮށްފަ.ް ްވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްމައްސަލަ، ްމި ްގޮަތކަށް ްާލއިންސާނީ ްވަރަށް ްހިނގާފައިދަނިކޮްށ މަގުމަތިން

ްއެްއވެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހިތާމަޔަކީ ްފަދަްއެހެންނަމަވެސް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ ްެމންބަރަކު، ސް

ްިމް ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަން ނުޑްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅގަ ްނެތްަކން ްވެސް ްމީހަކު ްާފހަގަކޮށްލި ްއެކަން ްފިޔަވައި މެންބަރުން

ނޑުމެންްމިްއުޅޭްވާހަަކއަކީްމިްފާުޑގެްބިލުތައްްހެދިގެންްމިްދަނީްހަމަްމޮޅެތިްމީހުންނަށްްމޮޅުވާްގޮތަް ށޭ.ްއެއީކީްއަުޅގަ

ްވެސްް ްރައްޔިތުންނަކީ ްނިކަމެތި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްގޮތެއް ްހަދަންޖެހޭނެ ްޤާނޫނު ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގައި

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްަބއެްއ. ްލިިބގެންވާ ްޙައްޤުަތކެއް ްވެްސ ްމީހުންނަކީ ްއެ ްާމއްދާަގިއ54ްްއަނިޔާލިބުނީމާ ވަނަ

ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެނިހެންްްބަޔާންކުރަނީކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމުގެ ްއަދި ްމީހުންނާ، ްސިޔާސީ ްމެންބަރުންނާއި މޖިލީހުގެ

ްތިމާމެންނަށްް ްހަމައެކަނި ްހަދައިގެން ްބިލުތައް ްމިފަދަ ްދަންނަވާނީ ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްމައްޗަކަެށއް ބޭފުޅުންގެ

ް ްިކޔާފައި ްފުލުހުންނޭ ްބަދަލުގައި ްކުރުމުެގ ްއެކަން ްގޮތަށް ްކޮށްފައިާވްފަހިވާ ްމިހާތަނަށް ްފުލުހުންނަށް ވާހަކަދައްާކއިރު،

ްތަފާތުް ްކުޅުޖަހައި ްމޫނަށް ްކަންތައްތަކެްއ. ްފެންނާނެ ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްޤައުމުގައި ްމި އަނިޔާތަަކކީ

މަކުްމިއިންްއެްއވެސްްއެިކއެކިްއަނިޔާަތއްްދީފައިވާްމަންޒަރުްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެކިްކަންކޮޅުތަކުންްފެނިގެންްއެބަްދޭ.ްއެކަ

ްމަދު.ް ްިއވޭެލއް ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްައޑު ްވިދާުޅވާ ްބަހެއް ްހޯޭދނެ ްަހއްލެއް ްއެކަމަށް ްނުވަތަ ްބަހެއް ްޙަމްދަރުދީގެ ކަމަކަށް

ްއެންެމްފުރިހަމަކޮށްްއެކަުމގެްަޙއްުޤްހިމާޔަތްކުރެިވގެންދާނީްމުޅިް ނޑުްދަންނަވާނީްމިްފަދަްބިލަކުން އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުްްހުރިހާ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބިެލކޭ. ްެއކުލެިވގެންދާ ްގޮތަކަށް ްހިމާޔަތްކުެރވޭނެ ްޙައްޤު ްއެކަުމގެ ރައްޔިތުންނަށް

ްބަލައިް ްއަދިވެސް ްކަންކަން ްނަމަ،ްއެ ްނުވާ ްކަމެއް ްެއްފަދަ ްވާނަމަ،ްނުވަތަ ްކަމެއް ްފަދަ ްއެ ްބިލުގައި ްމި ދަންނަވާނީ

ްކުރެއްވުމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްުޝކުރިއްޔާ.ދިރާސާކުރުމަށްފަހުްނޫނިއްޔާްމިްބިލުްތަޞްދީޤުނު

ް
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 ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއޭދަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމު

ްމެންބަރަްށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުށަހެޅުއްިވ ްެއ ްޓަަކއި ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްއަިނޔާެގ ްއާދެ! .`

ްއަކީ ްއަނިޔާ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްދެންމެްްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއެއްެޗއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއެ ްމީހަކު އެްއވެސް

ްެއއްް ްފަދައިންްކޮންމެްމީހަކަށްްވެްސްއެްމީހާްއަށްްއަނިޔާ ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއާމިރުްވިދާޅުވި

ލިބުނަސްްއެއީްަމއްސަލަެއއްްނޫންްލިބުނީމާްމިްއެނގެނީްއަނިޔާްހުއްޓުވަން.ްއެހެންްމީހުންނަކަށްްކިތައްމެްއަނިާޔެއއްް

ްވިސްނާލަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނަނީ. ްހީވެފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްބެލޭ ކަމަށް

ްއެހެނިހެްން ްއަދި ްވެސް ްިއސްލާމްދީނުގަިއ ްމާތްވެގެްނވާ ްއުފެދުނީއްސުރެ ްއިންސާނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ އަނިޔާ

ްރަސޫލުބޭކަލު ްޚުދު ްވެސް، ްهللاން ްވެސް ްޒާތުފުޅަށް ްމީސްތަކުްނގެްهللاްގެ ްއަދި ްޙަރާމްުކރައްވާފަ. ްއަނިާޔވެރިކަން ވަނީ

ްބޮޑުް ްމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަނެްއަގއި ްއޮތް ްމިހާހިސާބުގައި ްއެހެންވީމާ، ްޙަރާމްކުރައްވާފަ. ްެއކަން ްވަނީ ްެވސް މައްޗަށް

ްއަޅު ްމިއީކީ. ްނޫން ްވެސް ްމައްސަލައެއް ްކުރަންޖެހޭ ްމުސްލިމުްބަހުސެއް ްސަތޭކަ ްއިން ްސަޭތކަ ްމިއީ ަގނޑުމެންނަކީ

ްތަބާވެގެން.ް ްއިސްލާމްދީނަށް ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުސްލިމުން. ްހައްތަހާ ްިމތިބީ ްައޅުަގނޑުމެން ޤައުމެއް.

ްއެހެންވީމާ ްނޯންނާނެ. ްފުރުޞަތެއް ްއަނިޔާކުރުުމގެ ްއަނެްއކަކަށް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ،ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްއެްއވެްސް ނޑުމެން ނޑުމެންްމިއީްބަހުެސއްްކުރަްނވީްމައްސަަލއެއްްޫނން.ްއަުޅގަ އެްފުރުޞަތަކީްނެތްްެއއްެޗއް.ްއަުޅގަ

ްގަިއގައިް ްމީހެއް ްއަީކ ްައނިޔާ ްބަލަ!ްހަމައެކަނި ްލިބުނީ. ްއަިނޔާެއއްޯތ ްކިހާ ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް. ްއަނިޔާކުރުން މީހަކަށް

ްމީހަކު ްނޫނީ ްނޫނޭ. ްދިއުމެއް ްފިހާރަތަކަށާ،ްްޖަހާފައި ްމީސްމީހުންގެ ްގެދޮރަށާއި ްމީސްމީހުންގެ ްނޫނޭ. މަރާލުމެއް

ްމީހެއްް ްއެއްތޯ. ްއަނިޔާ ްލިބޭ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްގޮތުން ްނަފުސާނީ ްކިާހވަރެްއގެ ްއެއީ ްގެއްލުމަކީ ްދޭ ްމުދަލަށް މީސްމީހުންގެ

ްއެކަން ްފަސޭހަވީމަ ްބުރިކޮށްލީމަ،ްއެ ްޖެހީމަ،ްއަތެއް ްތަނެްއގައި ްއަތުގެ ްއަްށްްގަިއގައި ްމީހާ ްކޮބައިތޯ ްއެކަމަކު ނިމުނީ.

ްރަސޫލުް ްކީރިތި ްއެްއޗެއްތޯ. ްނެތިގެންދާނެ ްކިބައިން ްމީހާ ްެއ ްވެސް ްދުވަހަކު ްއަީކ ްއަިނޔާ ްލިބޭ ްގޮތުން ނަފުސާނީ

ްޞައްލަ ްމީހަކަށްްهللا ްަޖއްަސއިފި ްިހތުގައި ްއިންސާަނކު ްވަނީ، ްމާނަިއގަިއ ްޙަދީޘްފުޅެްއގެ ްވަސަްއލަމަގެ ޢަލައިހި

ްއެހެންވީމާ،ްތިމަންކަލޭގެފާ ްިވސްނައިބައްަލވާ! ްނިކަްނ ްެއއީ. ްމީހެކޭ ްއެއްފަަދ ްމީހެކޭ ްމެޅި ނިޑ ްކަ ްމަްއޗަށް ނުގެ

އިންސާނެްއގެްހިތުގައިްެޖއްުސންްމިއީްކިހާްވަރެްއގެްކަމެްއަކން،ްއިންސާނާގެްނަފުސާނީްޮގތުންްއެްމީހާްބަލިކޮށްލުމަކީް

ްޙަދީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއްކަން ްކިހާވަެރއްގެ ނޑުމެްންއެއީ ްސާބިތުެވގެންޭދ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެބަ ްވެސް ޘުން

ްޤައުމުގައިް ްމި ްނޫން ްނަސީމެއް ްީއވާން ްކިާޔއިރުަގއި ްއަެނއްަކްއޗެކޭ ްއަނިާޔއޭ، ްވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ްއަރާފައި މިތަނަށް

ްމީހުންތޯ ްކިތައް ްމަރާލީ ްހިނގާފަިއދަނިކޮށް ްަމގުމަތިން ްޤަުއމުގައި ްމި ްމަރާލީކީ. ްޖަލެްއގަިއްހަމައެކަނި ްކިޔަނީ ްތި .

ްމަރާލިް ްމީހަކު ްދިޔަ ްހަމަ ްނެތި، ްަޙއްޤެއް ްއެްއވެސް ްމަރައިލާފައި ްމަގުމަތިން ްޮކބައިތޯ ްވާހަކަ. ްލިބުނު އަނިޔާެއއް

ްމާް ްމަރާލުން ްމީހާ ްދާ ްމަގުމަތިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުހިއްމުވޭ ްވުރެ ްކުށްވެރިައކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މަރާލުމެއް.

ވެސްްމީހަކަށްްއަނިޔާްއެއްްކުރުމަކީްޖަލުގައިްވިަޔސް،ްއެހެންްތަނެއްަގއިްވިަޔސްްއަނިޔާކުރުުމގެްރަނގަޅުްކަމަށް.ްއެއްް
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ްއަދިް ްތިބޭނެ. ްމީހުން ްަތފާތު ްތެރޭގައި ްއިންސާނުންގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ. ފުރުޞަތެއް

ކީްރަނގަޅުްމީހުންްނޫންްކަމަށްްވެދާނެ.ްއަނިާޔކުރާްފުލުހުންގެްތެރޭގައިްވެސްްތަފާތުްމީހުންްތިބޭނެ.ްހުރިހާްމީހުންނަ

ްއެހެްން ްމުޅި ްބޮލުގައި،ްނޫނީ ްފުލުހުންގެ ްމުޅި ްމުިޅްމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެން ްހުރެދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވެސް މީހަކު

ްރަ ްމީހުންނާއި ްނުބައި ްފެށުނީއްސުރެ ްދުނިޔެ ްނޯންނާނެ. ްފުރުޞަތެއް ްއެުޅމުގެ ްއެކަން ްބޮލުަގއި ްމީހުންްބައެްއގެ ނގަޅު

ްވަޅުލާފައިް ްދިރިހުއްޓާ ްަވުޅލާފަ. ްހުރި ްއެބަ ްދިރިހުއްޓާ ްއިންސާުނން ްވެސް ްތާރީޚުގައި ްދުނިޔޭެގ ްއުފެދެމުން. އަންނަނީ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްކަންތައް. ްއަްނނަ ްތާރީޚުގައި ްފެށުނީއްސުރެ ްދުނިޔެ ްއަނިޔާތަަކކީ ްކަހަލަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. އެބަ

ްވަރު ްއެންމެ ްކިޔާ ްމި ްކޮބައިތޯ؟ްމިއަދު ްއަނިޔާތައް ްދިން ްމީހުންނަށް ްޢިރާޤުގެ ްއެެމރިކާަގއި ްކިޔާ ްޑިމޮކްރަސީއޭ ގަދަ

ޖަލުތަކުގައިްކަރަންޓުްޖައްަސިއ،ްއަނެއްްކަމެއްްކޮްށ،ްމިއީްއެންމެްބޮޑުްޑިމޮކްރަސީ.ްއެްނމެްބޮޑަށްްއިންސާނިއްޔަތަށްް

ްބޮޑެ ްކިހާ ްފަރާތްތައް ްވަކާލާތުކުރާ ްެއ ްފަރާތްތައް. ްއެހެންވީމާ،ްވަކާލާތުކުރާ ްހުރީ؟ ްދީފައި ްއަނިޔާތަެކއްޯތ ތި

އަޅުަގނޑުމެންްމިްދިވެހިާރއްޖެގައިްމިްކަހަލަްެއއްެވސްްއަނޔާތަކެްއްނުހިނގައިްތިބުނާްަވރުގެްބޮޑެތިްއަނިޔާތަެކއް.ްިމް

ްވިހިތި ްގޮސް ްމަރައިލާފައި ްހަދައިގެން ްުގރޫޕުތައް ްޮގސް ްނެތް.ްބަޔަކު ްަވޅުާލފައެއް ްދިރިހުއްޓައި ްމީހުންްޤައުމުަގއި ރީސް

ްހިންިގް ްޢަމަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޚިލާފަށް ްއިންސާިނއްޔަތާ ްޤައުމަކު.ްތިަވރުގެ ްމި ްނެތް ްވަޅުާލފައެއް ްވަލުތެޭރގައި އެއްފަހަރާ

ްޢަމަލުތަކެއްް ްބޮޑެތި ްޚިލާފު ްއިންސާނިއްޔަާތ ްބޮޑެތި ްކަހަލަ ްތި ްނެތް ްވެސް ްތާރީޚުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނޫން، ތަނެއް

ްއެހެން ްހިނގާނެ.ްހިންގާފައެއް. ްޢަމަލުތަކެއް ްނުބައި ްފަދައިން ްތިބޭ ްމީހުން ްނުަބއި ްވެސް ްތަނެއްގައި ްކޮންމެ ނަމަވެސް

ްއޮތްް ްއެކަން ްއިންާސނުންގެްތާރީޚުަގއި އަދިްކުިރއަށްްއޮްތްތަނުަގއިްވެސްްހިނގާނެ.ްެއކަންްނުެވސްްހުއްުޓވޭނެ.ްެއއީ

ްކަންތަ ްޭލއޮހުރުވުމާ ްތަނުގައި ްއޮތް ްކުިރއަށް ްއަދި ްެއއީ. ްއިތުުރވެގެންހެންދާނީ.ްގޮތް ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އްތައް

ްއޮީތް ްމި ްޤާނޫނުގައި ްިއލާހީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤާޫނނެއްތޯ. ްކޮން ްފާސްކުރެވިދާނެ. ްޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްޤާނޫެނއްަގއި ްވަރުގަދަ ްމާ ްވުރެ ްޤާނޫނަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮްއަވއި ްއެހެން ްެދން ްއަންަގވާފަ. އަނިޔާނުކުރަން

ްކުރީމާްވާ ްކަންތައްތައް ްމި ްމަރައި ްމީހުން ްދޭތެރޭ ްގޮތާ،ްީމސްމީހުންނާ ްވާނެ ނޑުމެްންއަނިޔާކުރީމަ ްއަުޅގަ ްޮއްއވައި ހަކަ

ްބިރެއްުނގަނޭ.ް ްމިެއއް ްހުއްޓާ ްސާބިތުވެަފއި ްޤުރުއާނުން ްޙަދީޘުންނާިއ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްިމ ްކަމާ، ްއަށް ްނަރަކަ ދާނީ

ންްމަރާލައި،ްމީހުންގެްދުވަސްްމިްދުއްވާލަީންކީްއވެގެންތޯ.ްމިްޤާނޫނެއްްއެްއވެސްްކަެމއް،ްއެްއވެސްްިބރެއްްނެތިްމީހު

ްވާހަކަދައްާކއިުރގައިް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްޭނނގިގެންތޯ. ްެއއްެޗއް ްމި ނެތިގެންތޯ.

ޔާފަިއްމިކަންްކުރީމަްކަމަކުނުދާނެ.ްވާހަކަދަްއކަންްވާީންތިމާްއަްށްއަނިާޔއެްއްލިބުނީމަްހަމައެަކނިްއެކަންްުހއްޓުވާޭށްކިް

ްތަނެްއގަިއް ްެއްއވެސް ްދުނިޔޭގެ ްނޫން. ްތަނެއް ްއޮތް ްފުރުަޞތު ްއަނިޔާކުރަން ްމިއީ ްކަމެްއ. ްއޮތް ްހުއްޓުވާފައި މިއީ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުރޭ. ްޤަބޫެލއް ްއެކަން ްވެސް ްތާރީޚުގައި ްދުނިޔޭގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ އަނިޔާކުރުމަކީ

ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްވެސްްތިބެދާނެްނުބަިއްމީހުން.ްއަދިްއެހެންްތަނެްއަގއި،ްސަުރކާރުްއޮފީހެއްަގިއްދެންނެވިހެންް

ްމިް ްމަދީނާއަކުން ްމައްކާ ްއެހެންނަމަ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނަމާ ްމިކަމަށް ްމީހުން. ްނުބައި ްތިބެދާނެ ވެސް
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ްއޮ ްއެ ްނުއުފެދޭނެ. ްޢަބޫޖަހުލެއް ްފިރުޢައުނު، ްއުފެދުނީ.ްއުއްމަތުގެ ްމި ްފިރުޢައުނު ްއުއްމަތުގެ ްމި ްބިމުން ްމާތް ތް

ްކިތަންމެް ްއުފެދިދާނެކަން. ްމީހަކު ްނުބައި ްވެސް ްތަނަކުން ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ް ްއިންސާނަކު ްނުބައި ްނަމަވެސް ްތެރެއިން ްޢާއިލާއެްއެގ ްރަނގަޅު ްިކތަންމެ ްވެްސ، ްޢާއިލާއަކުން އުފެދިދާނެކަން.ްމޮޅު

ްމުޅިް ްރަސްގެފާނު،ްވިސްނާލަބަލަ!ްނޭޕާލުގެްރަސްގެފާުނގެ ްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭނެްނޭޕާލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ޢާއިލާްދުއްވާލީްޢާއިާލގެްތެެރއިންްނުކުތްްފިރިހެންްކުއްޖަކު.ްއޭނަގެްދަރިފުޅުްމުޅިްޢާއިާލްދުއްވާލީ.ްމިހިރީްއިންސާނީް

ންްހިނގާފަިއްހުރިްގޮތް.ްމިއީްދާދިްއިހަކަްށދުވަހަކުްހިނގިްކަެމއް.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްތާރީޚުގައިްކަންކަ

އަނިާޔގެްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއިްމިއީކީްެއއްެވސްްމީހަކުްޤަބޫލުކުރާނެްވާހަަކއެއްްނޫން.ްއެހެްނވީމާ،ްަވކިްމީހެއްގެްބޮުލަގއިް

ވީމަްއެްވާހަކަްެދއްކުމެއްްނޫން.ްިމއީްައޅުަގނޑުމެންްއަބަދުވެްސްދައްކަްނވީްއަޅުަވިއގެން.ްވަކިްމީހަކަށްްައނިޔާްެއއްް

ްވިސްނަްނީވް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހަކު ްއެ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއަމިއްލަ ްމީހަކު ްއެ ްއަނިޔާނުކުރަންވީ. ްވާހަކަ. ްނުކުރާނެ އަނިޔާ

ްކަމެއްް ްމަނާ ްކޮްށގެންނުވާނެކަން.ްމިއީ ްއަނިޔާެއއް ްމީހަކަށް ްއެހެން ްއެްއްލިބުނީމަެއްއްތިމާމީހާ ްއަނިޔާ ްައށް ްތިމާ ކަން.

ްޕާޓީެގް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަންޖެހޭނީކީ. ްވާހަކަ ްއަނިޔާކުރާ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްހަމައެކަނި ނޫން

ްވާހަކަދައްކާލަ ްނޫން ްެވސް ްކަމެއް ްހުއްޓޭނެ ްވާހަކަައކީ ްއަނިޔާގެ ްމި ްގޮތުން؛ ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްމީހުންނަށް ން.ްއެހެން

ްދެއްވިް ްނިންމާލީ. ްވާހަކަ ްައޅުަގނުޑެގ ްގޮތުން ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްމީހުންނަށް ްއެެހން ްޕާީޓގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ްމަނާ ްކުރުން ްއަނިޔާ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަްށްޝުކުރިއްާޔ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްމިއަދު ްވެސް ްހަމަގައިމު ކުރުމަކީ

ްމީގެް ްހިތާމަޔަކީ ްވެސް. ްކުރިއްސުރެ ްމާ ްނޫން. ްމިއަދަކު ްދެކެން. ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމުގައި ްބޭނުންތެރިކަމެއް ކޮންމެހެން

ްއުޅެފަިއދިޔަކަން ްވެރިކަންްކުިރްކިތަންމެްބަަޔުކްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވުެރްއަހަރަށ2111ްް.ްކުރިންވެސްްިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ގިނަްދުވަސްްވީއިުރގައިްމިފަަދްބިލެއްްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަނޭޅި،ްއަދިްމިފަދަްބިލެއްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްނުކޮށްްއޮތުމަކީް

ްވަރަށް،ް ްވިދާުޅވޭ. ްއެބަ ްެވސް ްފަރާތްތަކުްނ ްއިިދކޮޅު ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްހިތާމަކަމުގަިއ ްޮއތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިއަދު

ްދެރަ ްވަރަށް ްބިލަކީ 15ްްވަރު.ްމި ްމީހަކަށ2111ްްްއޭޕްރީލް ްބިލެއް.ްވަކި ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްުދަވހު ވަނަ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްވާހަކަދެއްެކވީީތވެ، ްޮގތަށް ްބިލެއްގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި އަނިޔާލިބުނީމަ

ްއަުޅގަް ްވާހަކަެދއްެކވީތީ ްއެގޮތަށް ްގިަންމެންބަރު ްވުރެ ްއަހަރަށް ްދެ ްެއއީ. ްކަމެކޭ ްދެަރވަރު ްތަންކޮޅެއް ްހިތަށްރަނީ ނޑު

ްނޫން.ް ްލިބިގެނެއް ްއިނިޔާ ްމީހަކަްށ ްވަކި ްމިއަކީ ްހުށަހަޅައިގެންުއޅޭތާ. ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ދުވަސްެވއްޖެ

އްސުެރްފެށިގެންްއެބަްވަަންއަހަރުްއސުެރްފެށިގެން،ްޤާނޫުނއަސާސީްާފސްކުރ2118ްީވަނަްާމއްދ54ްްާޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްއަހަރުދުވަހުެގް ްދެ ްފާއިތުވެދިޔަ ްހުރި ްއެބަ ްމާއްދާތަކެއް ްކިތަްނމެ ްކިތަންމެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމި ްމިހާރުެވސް އޮވޭ.
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ްއަްށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްވިދާޅުވިއިުރގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްކަމަށް ްނުހިނާގ ްއަިނޔާެއއް ތެރޭގައި

ް 14ްްއެނގިނުލަްއވަނީތޯ 14ްްމީހުން، ްދެއަހަރު ްފާއިތުވދިޔަ ްޤައުމުފައި ްމި 16ްމީހުން ްތެރޭގަިއ18ްް، މަސްދުވަުހގެ

ލާއިންސާނީްއެކިްގޮްތގޮތުންްބޮޑެތިްއަނިޔާވެިރ،ްއަނިާޔވެިރްޢަމަލުތަކާއެކީަގއިްމިްޤައުމުަގއިްމަރާލާފައިްއެބަްވޭ.ްއަދިް

ްޢަމަ ްއެަތއް ްއަނިާޔވެރިން ްއެިކެއކި ްތަފާތު ްޢިއްޒަތްތެރިްހަމައެއާެއކީަގއި ްމި ްމިއާއެީކަގއި ްހަމަ ްހިނގާފަިއވޭ. ލުތަކެއް

ްއަިނޔާވެރިް ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްއަިނޔާވެިރ، ްވެްސ ްމެންަބރުންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޢާއިާލތަކަށާއި ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ް ްއެބަ ްކޮށްފަިއ ްކުށްތައް ްލާއިންސާނީ ްބޮޑެތި ްނުވަތަ ްޤަތުލުކޮށްފައި ްޖަރީމާގައި ްއެހެންވީމާ،ްޢަމަލުތަކުގެ ހުރި.

އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްެއބަްޖެހޭްމިއަދުްމިއީްވަކިްމީހަކަށްްއަނިޔާލިބުނީމާްަވކިްމީހަކާްދިމާލަށްްވަކިްެއްއޗެްއ؛ް

ްރަނގަުޅވީހޭ.ް ްތަންކޮޅެްއ ްނަމަ، ްވާހަކަަދއްާކ ްމިފަދަ ްިކޔައިލާަފއި ްރަނގަޅަްށ ްބިލުތައް ްމި ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނުޑ

ްޒިން ްތަންކޮެޅްއްމިހާރަށްވުރެ ްދެއްކުންތައް ްވާހަަކ ްފަދަ ްއެ ްނަމަ، ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްގޮތެއްަގއި މާދާރު

ްވަރަށްް ްހުރި ްއެބަ ްބިލުގައި ްމި ްބިލެއް. ްތަފްސީލީ ްވަރަށް ްބިލަކީ ް ްމި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު މަދުވާނެކަން

ްައީކްކޯޗެއްކަ ްލިޔެފަ.ްއަނިޔާ ްަވކިވަކިން ްބާބުތައް ްއެކި ްއަދަބެއްްތަފްސީލުކޮށް ްކޮން ްލިބެނީ ްއަށް ްމީހާ ްއަނިޔާކުރާ ާމއި

ްމިއަދުް ްބިލެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިލެއް. ްއޮތް ްތަފްީސލު ްވަރަށް ްވަރަށް ކަމާ.

ނޑުްުކރިންްދެންނެވިހެންްފާއިތުވިދިަޔް ސްްއަހަރުދުވަހުްވ2111ްްެފާސްކުރަންޖެހޭްބިލެއްްވެސްްނޫންްމިްބިލަކީ.ްއަޅުގަ

އަހަރުދުަވސްްވަންދެންްވެރިކަންކުރިްޭބފުޅުންްވެސްްމިޤައުމުަގއިްއެބ31ްްަމިްޤައުމުގައިްރަސްކަްނކުރި.ްވެރިކަންކުރި.ް

ްައޅުަގނޑުމެްނެގް ްބިލެއް ްމިފަދަ ްިމއަދު ްފާސްނުކުރީތީވެ، ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެްއ ްމިފަދަ އުޅުްއވާ.

ްޢަބްދު ްީއާވ ްމެންބަރު ްހިތަށްއަރަނީްްهللاޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްެވގެންާދކަމީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ހުށަހަޅުްއވަިއގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްރަްއޔިުތންްވެސްްެއކަމާްއުފާކުރަންެޖހޭވަރުގެްކަމެކޭ.ްެއއީްއެްކަަމނާްއަށްްމިްބިލުްހުށަހެޅުމަށްް

ްއަ ްކޯެޗއްކަން،ްއަނިޔާ ްައކީ ްއަނިޔާ ްވިސްނުމުގައި ްކަމަނާގެ ްވެްސ،ްޓަކައި،ްއެ ްމިއަދު ްއަދި ްަކމެއްކަން ްކިާހވަރެްއގެ ކީ

ްދުނިޔޭގައިް ްމި ްމިހާރު ްޖީލުތަކަާށްއަދި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްެއނގޭނެތީވެ ްއަންނާނެކަން ްވެސް މާދަމާ

ހިއްމުްކަމަީކްއުޅޭްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްއުޅޭްހުިރހާްްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްމިްިބލުންްފުރިހަމަްފޮނިމީރުކަންްލިބިގެންދާނޭ.ްމު

ނޑުމެންގެްދަރިންެގްދަރިންނަްށް މިއަދުންްމިއަދަށްްމިްބިލުްފާސްކޮށްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްކުރެޭވްއަނިޔާަތކާިއްއަުޅގަ

ްމީހުންް ްގޮތަށްްއަނިޔާކުރާނެ ްވިދާުޅވިްގޮތަށް،ްސަލީމުްވިދާޅުވި ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކުރަންހުރިްއަނިޔާތަކާ،ްއަދި ދާންދެން

ް ްކުރިއަށް ްކުށްތަްއްތިބޭނޭ. ްއަދަބުލިބޭނެ. ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރާނެ. ްވެސް ްތާނަގއި އޮތް

ްފާސްކުރުމަކީް ްބިލު ްމި ްމިއަދު ްކޮންމެހެން ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްވާތީވެ ްބިލަކަށް ްތަފްސީލުކުެރވިފަިއްއޮތް ނަޑއެޅި ކަ

ނޑުްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަ ްއަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްهللاްްންއީވާްޢަބްދުމުހިއްމުްކަމެކޭ.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ
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ްޢިއްޒަތްأجوعين ްއަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ ްވެްސް. ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ތެރި

ްކުށްކުާރް ްއަދި ްމަރުޙަލާގައި ްޝަރުޢީ ްނަމަ ްފާސްކޮށްފި ްގޮަތށް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްބިލަކީ ްމި ދަންނަވާނީ

ްބޮ ްވަރަށް ްއަދަބުދިނުމުގައި ނަޑއެޭޅ ްކަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްހައްޔަރުކުރުމުަގއި ްހިފައި ްކުރިމަތިެވގެންްމީހުން ްދަތިތަކެއް ެޑތި

ް ްބިުލަގިއ ްބިލެކޭ. ްދެނ5ްްްހިނގައިދާނެ ްގޮތުްނ ްއޮްތ ްމާއްދާ ްިމ ްބަަލއިނުގަތުން. ްހެކި ްބަލާއިރު ްއަްށ ްާމއްދާ ވަނަ

ްަޤބޫލެއްނުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްފުރުޞަެތްއްއޮތް ްބަލަިއގަނެވޭނެ ްެހއްެކއް ްއެްއވެސް ޝަރީޢަތުގައި

ް ްފުލުސްްރައީސް. ްއޮތީ. ްމި ްގޮތަށް ްބަލައިނުގަނެޭވ ްއިޢުތިރާފެއް ްއެހެން ްފިޔަވައި ްއިޢުތިރާފު ްވާ ްމީހާ ްއެ ޝަރީޢަތުގެ

ްއަށްް ްތިމަންނަ ްދިއުމުން ްކޯަޓކަްށ ްިއޢުތިރާފުވުމަށްފަހުގައި ްމީހަކު ްތަނެއް ްއެހެން ްތަޙްޤީޤުކުރާ ްނޫނީ އޮފީހުގައި

ްކަ ްއިޢުތިރާފެއް ްހޯދީ ްޯޓޗުކޮްށގެން ްއަނިާޔކޮްށގެންްއަނިޔާކޮްށގެން، ްެއއީ ްރަނގަޅު ްކިތަންމެ ްއެއީ ްބުނުމަށްފަހުގައި މަށް

ހޯދިްއެއްެޗއްްނޫންްކަުމގައިްކިތަންމެްރަނގަޅުްދަލީލުތަކެްއްހުށަހެޅިކަމުގައިްވިަޔސް،ްެދންްއެްއިޢުތިރާފުްބަލަިއގަނެޭވް

އީސް.ްެއހެންކަމާއެކީަގއިްމީްޝަރުޢީްގޮތެއްްޯނވޭ.ްމިްޤާނޫނުްއޮތްްގޮތުންްއެްހުރިހާްކަމެއްްނަފީވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަް

ްފާހަަގކުރެވޭ.ް ނޑަށް ްބިލެްއެގްގޮުތގަިއްއަުޅގަ ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްއަށް،ްާޚއްޞަކޮްށްަތޙްޤީޤީ މަރުޙަލާ

ްކުށްަތކެްއގަް ްކަހަލަ ްގޮތުްނ،ްވަކި ްއޮތް ްމާއްދާތައް ްެއހެން ްބައެއް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރައީްސ. އިްޢިއްޒަތްތެރި

ނޫނީްވަކިްާބވަތެްއގެްކުށްަތކެްއގައިްއެްމީހުންނަށްްއަދަބުނުލިބި،ްސަލާމަތްވުމުގެްފުރުޞަުތްބޮޑު.ްއެހެންކަމާެއީކގައިްިމް

ބިލުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާްއިންްނިންމާފައިްކުރައްވާަފއިްހުރިްމަސައްކަތްަތއްްބޮޑުކަމުަގއިްިވަޔސް،ްމިްބިލުގައިްހުރިްބައެއްް

ްމިދެންނެ ްދަތިވެގެންްމާއްދާތަކުން ްހިންގުމަށް ްޝަރީޢަތް ްހިނގާ ްކޯޓުތަކުން ްޝަރުޢީ ްޚާއްަޞކޮށް ްކަންތައްތަކަށް؛ ވި

ްވަަރްށް ްދަންަނވަން ްކަމުގައި ްބިލެއް ްއޮތް ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްމިއީ ްބިލު ްހުރުމުން،ްމި ްމާއްދާތަކެްއ ްފަދަ ހިނގައިދާނެ

ވަނ11ްްަތްްގޮތުންނާްއަދިްޭއގެއިތުރަށްްބިުލގެްވަނަްމާއްދާެގް)ހ(،ް)ށ(،ްއ5ްޮދަތި.ްސަބަބަކީްމިދެންނެވިްފަދައިންް

ް ްބިލުގެ ްއާއި 11ްްމާއްދާ ްއަދި ްހުރި، ްެއގޮތަށް ްމާއްދާއާ؛ ްހުރ16ްްިވަަނ ްމާއްދާތަުކގައި ްބައެއް ްފަދަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްކޯޓުަތކަ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްޝަރީޢަތް ްމައްސަލަތަކަކީ ްދިމާާވ ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ށްްކަންތައްތައް

ްއެހެންކަމާެއީކގަިއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާތީ. ްކަމަށް ްކަެމއް ްހިނަގއިދާނެ ްދިމާވެގެން ްހުރަސްތަކެްއ ްބޮޑެިތ ވަރަށް

ްލިބުމަށް.ް ްފުރުޞަތު ްމުޠާލިޔާކުރުމަށް ްއަލުން ްބިލު ްމި ްެއދެނީ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުރަީނ،ްނޫނީ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ް ްމި ްމުޠާލިޔާނުޮކށް ްއިތުރަށް ްބިލު ްބިލުްމި ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނަމަ، ްފާސްކޮށްފި ްބިލު ްމި ްނޫނީ ްއަނބުރާ، ބިލު

ްބިުލަގިއް ްކަންތައްތަކެއް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްސަބަބަކީ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްއައުމުގެ މަޖިލީހަށް

ްޤަް ްައޅުަގނޑު ްަތޞްދީޤުކުރުމަކީ ްބިުލ ްމި ްނޫނީ ްއިޞްލާުޙކޮށްގެން ްއެކަންތަްއ ްސަރުކާރަްށްހުރުން. ްގޮުތގަިއ ބޫލުކުރާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްބިލު ްމި ްއަދި ްކަމަށް. ްދަތިފުޅުވާނެ ްވަރަށް ްއަށް ްރައީސުލްޖުޖމްހޫރިއްޔާ ނޫނީ

ްއަދަބުތަްއް ްޖިނާޢީ ނަޑއެޅޭ ްކަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްހައްޔަރުކުރުާމއި ްހިފައި ްމީހުން ްކުށްކުރާ ްރާއްޖޭަގއި ތަޞްދީޤުކުރެއްވުަމކީ
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ްދިނު ްޓަކައި ްިޢއްޒަތްތެިރްދިނުމަށް ްޝުކުރިއްޔާ ްދެެކން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްވެގެްނދާނެ ްހުރަހަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް މަށް

ްރައީސް.ް

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްއަނިޔާަތކާއި ްހިނގާަފއިވާ ްދުވަސްވަުރ ްތަފާތު ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ މިހާރުެވސްްްއާދެ!

ްކަމެއް.ް ްކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްދިވެހިރައްޔިތުން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންމެހެން ްހުްއޓުވުމަކީ ްއަނިޔާތައް ހިނގަމުންދާ

ްހަދައިގެންް ްޤާނޫނެއް ްއެއީ ނޑުމެންނަކީ. ްއަުޅގަ ްބައެއް ްއޮްތ ްެއޅިފައި ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްއެ ްޚާްއޞަކޮށް އޭގެތެޭރގައި

.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމަްސއޫލިްއަޔތުްއޮތީްއަޅުަގނޑުމެންެގްބޮުލގަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްބިލެއްްވިޔަްސްެއކަންްހުއްުޓވަންޖެހޭ

ްހަމަް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތުަގިއ ްކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރެވޭތޯ ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް މި

ނިޔާްއަީކްކޮްނމެްގޮތަކަށްްކުރިޔަްސްހަމަްޤަބޫލުކުރަން،ްވީާހވެސްްައވަހަކަށްްމިްބިލުްފާސްކުރަންްއެަބްޖެހޭ.ްދެންްއަ

ްއަނިޔާެއްއް ްއެްއވެސް ްމީހަކަށް ްެއްއވެސް ްވިޔަސް ްޮގތުން ްނަފްސާނީ ްވިޔަސް، ްޮގތުން ްޖިސްމާނީ ްެއއީ އަނިޔާ.

ްއެބަް ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްކީއްވެތޯ ްނެތީ ްޤާނޫނެއް ްމީގެ ްއައިއިރުަގއި ްމިހާތަނަށް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދެން ދީގެންނުވާނެ.

ަވނަްއަހަރުގެްތެޭރގަިއްމިއަްށުވރެްމާްމުހިއްމުްކަންތައްތަްއ،2111ްްވާ.ްއެްފަހަުރގައިްވެދާނެްއެްވިދާުޅވާްސުވާލުކުަރއް

ްކަމަށް.ް ްއޮީތ ްނުވެފައި ްުހރީމަ ްކަންތައްތަެކއް ްމުހިއްމު ްބޭނުންާވ ްވެސް ްދިރިތިބުމަށް ްކަންތައްަތއް، ްމުހިއްމު އޭރަށް

ނޑުްހަމަްހިތާމައާްއެުކްްއެހެނަސްްމިްބިލުގެްމުހިއްމުަކންްކުޑަްވާހަކަ ނޑުްއުޅެީނކީްނޫން.ްައޅުގަ ދަންނަވާކަެށްއްއަުޅގަ

ްގޮަތކަްށް ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްވަީނ ްވެސް ްއަޚަކު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތެރޭަގއި ްފާހަަގކުރަންމްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް މިއަދު

ނޑުްމިްހަމަްޤަތުލުކުރެވިފަ.ްޑޮކްޓަރްއަފްރާޝީމްްޢަލީގެްވާހަކަ؛ްމަރުޙޫމްްޑޮކްޓަރްއަފްރާޝީ މްްޢަލީގެްވާހަކަްއަުޅގަ

ްހަމަް ްރައްޔިތަކަށް، ްދިވެހި ްއެްއވެްސ ްހަމަ ްވިޔަސް ްފަރުދަކަން ްޢާއްމު ްބޭފުޅަކަށް، ްެއްއވެްސ ްއެކަހަލަ ދައްކަނީ.

ހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްިވދާޅުވިްފަދައިންްިމްރާއްޖޭަގިއްމަސައްކަްތކުރާްބިދޭސީންެގް

ްހުއްދަދީގެން،ްްތެރޭގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ނުޑގައި ްފަސްގަ ްމި ްލިބުމަކީ ްއަިނޔާެއއް ްއެްއވެސް ްވިަޔސް ބޭފުޅަކަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްރުހުންްއޮެވެގންްހިނގާްކަމަކަށްްެވގެންނުާވނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްައޅުަގނޑުްވެސްްމާް

ރުމަށްްހަމަްހުރިހާްމިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްވެސްްގިނަްވާހަކަތަެކއްްދެއްކުމެއްްނެތިްހަމަްމިްބިލުްފާސްކު

ްކަންކަމަކީް ްމިކަހަލަ ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްބޭނުންވޭ. ްބައިވެރިވާން ްހަމަ ްކަމުގައި ްމި ްެވސް ގޮވާލަމުން،ްައޅުަގނޑުމެން

ބިލުްފާސްކުރެވެންްއޮތިްއޔާްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހިފައިްހުރިްކަންކަމަށްްވާތީވެްމިއަުދންްމިއަދަށްްވެސްްމިކަންްމި

ްކަމަށްް ްހުރެއްޖެ ްކުރަން ްއިޞްލާޙެއް ްމީގަ ްދެން ްދަންނަާވލަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްފާސްކުރުމަށް ހަމަ

ްައވަހަކަށްް ްވީހާވެސް ްއެހެނަސް ްގެންނަންވީ. ްހަމަ ްކަެމްއްނޫން. ްނުކުރާންވީ ްގެނައުމަކީ ްފަހުން ްއިޞްލާެޙއް ވެއްެޖއްޔާ
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ްބިލުތައް ްދަންނަވާލީ.ްްމިފަދަ ްވާހަަކ ްެއ ްވާންޖެހޭތީ، ްކަަމކަށް ްތާއީދުކުރާ ްެއއްމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފާސްވުމަީކ

 ޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްބަހުސަ ްކުރެވުނު ްމި ްމިއަދު ްތަޅުމުގައި ްމި ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެތިންްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްބޭނުން. ްއަޅުަގނޑު ްދޭން ރައްދެއް

ްފުލުހުންގެް ްއޮންނާނީކީ ްގެނެްއސަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލުގައި ްެއ ްއަުޑއައްަސަވއިލަްއޗޭ. ްމަނިކުފާނު ްބޭނުން. ދަންނަވާލަން

ްހުރަސް ްޖަލުަގއިްވާޖިބަށް ްއަނިޔާކޮްށގެން، ްއޮންާނނީ ްގެނެއްސަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްބިލުަގއި ްއެ ްނޫން. ްވާހަކަެއއް އަޅާ

ްބަލައިގަނެވޭެން ްހެއްކަކީ ްހޯދާ ްއަނިޔާކޮްށގެން ްއަށް ްކުށްެވރިޔާ ްބައިންދަިއގެން ްހައްަޔރުގައި ްނުވަތަ ބައިންދައިގެން

ްާދއިރާ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްރައީސް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްނޫން. ްމާއްާދްއެްއޗެއް ްއެ ްވިާދޅުވަނީ ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ގެ

ނޑުމެްނގެް އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހެއޭްުއނިކުރަން.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްއެްމަނިކުފާނުްއެްއުޅެނީްއަިދްރަނގަޅަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންްމިްދާްޤާނޫނުއަސާސީްރަނގަޅަށްްވިާދޅުނުވެ.ްޤާނޫުނއަސާީސގެް ވަނަްމާއްާދ52ްްމިހާރުްއަޅުގަ

ްކިޔާް ްމިހެން ްހެކި. ްހޯދާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްއިޢުތިރާފާއި ްއެީއ ްހުށަހަޅައިލާނަން. ްމެްނބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްއިޢުތިފާރުް ްމަޖިލީހުގަިއވާ ްޝަރީޢަތުގެ ްހުރެ ްބުއްިދްސަލާމަތުން ްމީހާ ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްބުަނނީ މާއްދާއެއް.ްެއްމާއްދާަގއި

ްއިޢުތި ްއެހެން ްޤާނޫނާްފިޔަވައި ްހޯދުމާއި ްބަޔާން ްމަޖުބޫރުކޮށްގެން ްމީހަކަށް ްނުބެެލޭވނޭ. ްކަުމގައި ްހެއްެކއް ރާފުތަަކކީ

ޚިލާފަށްްހެކިްހޯދުމަކީްއެއްެވސްްފަރާތަކުންްކޮންގެންވާނޭްކަންކަމެއްްނޫނޭ.ްެއގޮތަށްްހޯދާްބަޔާންތަކަކީ،ްއެގޮތަށްްހޯާދް

ްޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާ ްޝަރީަޢތަށް ްހެކިތައް ްއަނިާޔކުރުންްބަޔާންތަކާއި ްައޅުަގނޑުހުށަހަޅާފައިވާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޭ

ްދާއިރާެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްލަފްޒު. ްއެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްއޮންނާނީ ްއެކްުޓގައި ްޓޯޗަރ ްއެންޓި ްނުވަތަ ްބިލު މަނާކުރާ

ނުޑްއެދެން.ްޢިއް ޒަތްތެރިްަރއީސް.ްދެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރަނަގަޅށްްޤާނޫނުއަސާސީްވިދާުޅވެލެްއވުންްވެސްްއަުޅގަ

ްއަނިޔާލިބުނީމަް ްމީހަކަށް ްަވކި ްވާހަކަފުުޅ؛ ްދެއްކެވި ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ް ްހާލަތެްއގައި،ްފެބްރުއަރީ ްއެއްވެސް ްރައީްސްމީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅީއޭ. ްބިލެއް ްމިތަނަށް ގަިއ7ް،2112ްްއަޅުަގނޑު

ްމަނިކަށް ްމޫސާ ްުނވަތަްްރީކޯ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްުނވަަތ ްއަށް ްފަހުމީ ްިއމްތިޔާޒު ްުނވަތަ ްއަށް ްދީދީ ްމާރިޔާ ުނވަތަ

ނޑުްހުށަހެޅިްބިލެްއްނޫން.ްމީް ްައޅުގަ ްއަހަރުގެްާމޗްްމަހުަގއިްައޅުަގނޑުްިމ2111ްްއަޅުަގނޑަްށްއަނިޔާލިިބގެން ވަނަ

ްބިލެއް ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަުޅަގނުޑްމަޖިލީހަށް، ްވެސް ްުހށަހަޅަމުން ްބިލު ްައޅުަގނޑު .

ްުދވަހަކުް ްސިސްޓަމުގައި ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްިއންޓަނޭޝަނަލް ްވަނީ ްމި ްވަގުތު ްމި ްދިވެހިރާއްޖެ ްއޮންނާނެ ދަންނަވާފައި

ްމުޢާހަދާތަކު ްއެކިެއކި ްއިންސާީނ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްބައިވެިރވެފައޭ. ްވަރަށް ްބަިއވެރިނުވާ ގަިއްވެސް

ްއަނިޔާކުރުންް ް"ީސޑޯ"ްއަންހެނުންނަށް ްުނވަތަ ްއަނިޔާކުރުން ްވާީންބައިވެިރވެފަ.ްއަންހެނުންނަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން
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ްއޮފްް ްރަިއޓްސް ްއޮފް ްކޮންވެންަޝން ްސީ.އާރު.ީސ؛ ްބަިއވެރިވެފަ. ްވާީނ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމުޢާހަދާަގއި ހުއްޓުވާ

ް ްދިވެހިރާއްޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުޢާހަދާތަކުގަިއްޗިލްޑްރެންަގއި ްއެކިެއކި ްޓޯޗަރ ްއެންޓި ްބައިވެިރވެފަ. ްވަނީ އިން

ްޖެނެސައިޓްް ްމުޢާހަދާ؛ ްނައްތާލުމުގެ ްތަފާތުކުރުން ްަނސްލީ ްބާވަތެްއގެ ްހުރިހާ ްބަިއވެިރވެފަ. ްވާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްވާނީްބައިވެރިވެފަ.ްއަުޅަގނޑުމެންްމަދަނީްއަދިްސިޔާސީްޙައްޤު ތައްްހިމާޔަތްކުރުމުެގްކޮންވެންޝަންަގއިްއަުޅގަ

ްއިްން ްދިވެހިރާއްޖެ ްހަމަ ްމިެވސް ްމުޢާހަދާ. ްިހމާޔަތްކުރުމުގެ ްޙައްޤުތައް ްސަގާފީ ްިއޖުތިމާޢީ ްއަދި މުޢާހަދާ،ްއިޤްތިޞާދީ

ްހިއުމަންް ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްދަންނަވާފަިއާވނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަމުން ްބިލު ްއަޅުަގނޑު ްމުޢާހަދާތައް. ބައިވެިރވެފަިއވާ

ްސި ްވެްސްރައިޓްސް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްޓަކަިއ، ްބައިެވރިވުމަށް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްިދެވހިރާއްޖެ ސްޓަުމގައި

ްޯޓޗަރް ްއެންޓި ްބައިވެިރވެފަިއވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއިދިކޮޅަށް. ްޓޯޗަރއާ ްއޮންނަށްޖެހެއޭ ްެއބަ ްޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ފުރިހަމަްއަށްްބައިވެރިވުމަށްްޓަަކއިްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްވެސްްމިއާްބެޭހްްއެކްޓްްނުވަތަްއޮްޕކެޓް؛ްޭއގެްހުރިހާްއެއްޗެްއގައި

ްީމް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމީ ްިބލެއް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްކިޔަިއ ްބޭނުންެވއޭ ްއެބަ ޤާނޫނުތައް

ްހު ްއަުޅަގނޑު ްލިބިގެން ްއަނިާޔއެއް ްވަކި ްމީހަކަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހާލަތެއްަގއި ްނޫން.ްއެްއވެސް ްބިލެއް ށަހަޅާފައިވާ

ްޢަބްދު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްާނދޭ،ްމިއަދު ްވިސްނުމަކަށް ްހާލަތެްއަގއިްهللاްއަޅުަގނުޑގެ ްއެްއވެސް ޔާމީން

ްނާދޭ.ް ްހާލަތެްއަގއި ްެއއްވެސް ްިވސްނުމަކަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ްގޮެތއް ްއިދިކޮޅުހައްަދވާނެ ްސޮިއކުރެްއވުމަްށ ްބިލުގައި މި

ްބޮޑަށްްްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްއަށް ްވާަހކަ ްދެއްެކވި ްއެ ްޢާރިފު ްޢަލީ ްެމންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްބިލުް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަހަުރްކުރިން ްދެ ްދުވަހު؛ްމީގެ ްއެ ްިބލު ްމި ްއަުޅަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް

ނޑުްއަދިެވސްް ނޑުްދެއްިކްވާހަކަތައްްއަުޅގަ ތަކުރާރުކޮށްލަންްބޭނުން.ްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްމިްބިލުްހުށަހަޅަމުންްއަޅުގަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަމުން ްބިލު ްުދވަހު ްއެ ްގެންދަވާތީ. ްބޭފުޅުްނ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްވިދާޅުނުވެ، ްއަށް ފުރިހަމަ

ްފުރައް ްކުްށވެރިން ްަމގުމަތީަގޔާއި ްއަާދކުރުމުގައި ްވާޖިބު ްމީހުންގެ ްއެ ްފުލުހުން ްބިލަކީ ްމި ސާރަކުރަްނ،ްދެންނެވިން

ްބިލަކީް ްދެންނެވިން،ްމި ްއޭރު ނޑު ްނޫނޭ.ްއަޅުގަ ްބިލެއް ްފާޑުކިޔާ ްބާރަށް ްބޭނުންކުރަންޖެހޭ ްފަހަރަށް ްބައެއް އޮބިއަުޅވަން

ްއަްށް ްކުށްވެރިޔާ ްބިލަކީ ްމި ްބިލެކޭ. ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްއިދިޮކޅަށް ްޓޯޗާރއާ ްސިްސޓަމެޓިކު ްނުވަތަ ްއަނިޔާ ނިޒާމީ

ްއަް ްޝަރުޢީ ްޙުކުމެއް، ްކަމަށްްޤާނޫނީ ްއަނިޔާކުރަންނުޖެހޭނޭ ްއިތުރަށް ްއަށް ްބަލައި،އޭނާ ްކަމަށް ްފުދޭ ްދިނުމުން ދަބެއް

ނޑުްހުށަހަޅާްބިލެކޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްބިލުްއަޅުަގނޑުްހުށަހަާޅފައިްއޮންނާނީްއެންޓިްޯޓޗަރް ވިސްނައިްއަުޅގަ

ފައިްހައްޔަރުކުރުމަށްފަހުްއެްމީހުންގެްފަރާތުންްހެިކްއެކްުޓގެްނަމުގަ.ްޭއގެްމާނައަީކްދައުލަތުގެްފަރާތުންްކުްށވެިރންްހި

ްލިބޭކަށްނުޖެހެއޭ.ް ްއަނިޔާތަކެއް ްއިތުރު ްައއުމަށްފަހު ްޙުކުމެއް ްޤާނޫނީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްކަންކަމުަގއި ްއެކިއެކި ހޯދުމަށާ،

ނުޑްޤާނޫނީްގޮތުންްއެްއަންނަްޙުކުމުންްފުދެއޭްކުށްވެރިޔާްއަށް.ްއިތުރުްއަނިޔާތަެކއްްލިބެންނުޖެހޭް ވިސްނުމުގައިްއަުޅގަ

ްސިސްޓަމަށްް ްރައިޓްސް ްހިުއމަން ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްބައިވެިރެވފައިވާ ްމިހާރު ްިދވެހިރާއްޖެ ްމީ ްބިލެއް. ހުށަހަޅާފައިވާ
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ްޝުކުިރއްާޔް ްބިެލއް. ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނައި ްކަމަށް ްޤާނޫނެއް ްބޭނުންވާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއަށް ފުރިހަމަ

ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ނޑުމެންްމިއަދުްމިްބަހުސްކުރަމުންދަނީްއަނިޔާްމަނާކުރުމާއިްްوبركاته الم عليكن ورحوت هللاالس  و`ް އާދެ!ްއަުޅގަ

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްވާހަކަެދްއކެވި ްދެންމެ ްމައްޗަށް. ްރިޕޯޓުެގ ްބިލުެގ ްބިުލްްހުއްޓުވުމުެގ ްމި ްފަދައިން ްވިދާޅުިވ މެންބަރު

ނޑަށްްލަފާކުރެވެނީްއޮތީ.ްޙަޤީޤަތުަގއިް ހުށަހެޅުއްވިއިރުްއޮތީްމުޅިންްއެހެންްނަމެއްގަ.ްއެންޓިްޓޯަޗރްބިލުްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮްށގެންއުޅޭތީ ްމާނައެއް ްނުބައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާނަކުރުމުގައި ްޯޓޗަރ ްއެންޓި ްހިތުން ާމްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްފާސްކޮށްފިއްޔާްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބް ކަންބޮޑުވޭ.ްސަބަަބކީްމިހާރުްމިްބިލުގައިްމިްނަންްއޮތްްގޮތުންްއަޅުގަ

ްހަމައަށްް ްފާސްވުމާ ްޤާނޫނު ްމި ްޖެހެންދެން ްމިހާތަނާ ްރާއްޖޭަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއއްބަްސވެވޭ އިޤްރާރުެވވޭ،

ްއެ ްކަމަށް. ްކަމެއް ްުހއްދަ ްއިސްލާމްްއަނިޔާކުރުމަކީ ްކީްއކުރަންތޯ ްއަދި ްރާއްޖޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހާލެްއގައި ްއވެސް

ދީނުގައިްއަނިާޔކުރުމަކީްހުއްަދްކަމެއްްނޫން.ްއިސްލާމްްދީނުގައިްއެންމެްބޮޑަށްްމަނާކުރަްއވާފަިއވާްކަމަކީްއަނިާޔކުރުން.ް

ސުބްޙާނަހޫްهللاްދައިގެންްއުެޅވޭނީ.ްއަނިޔާްއަކީްއެހެންވީމާ،ްކިހިެނއްތޯްައޅުަގނޑުމެންްއަނިޔާްމަނާކުރުުމގެްޤާނޫނެއްްހަ

ްޙަރާމްކުރަްއވާފަ.ް ްޒާތުުފޅަށްްވެސް ްވަނީްއެކަލާނގެ ްއޮްތްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަިނޔާެވރިކަން ްމަނާކުރައްވާަފއި ވަތަޢާލާ

ނޑުމެންްްއެހެންްހުރިހާްމީސްތަކުންނަށްްވަނީްއަނިޔާްޙަރާމްކުަރއްވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްހިުތންްމިްނަމަކީ އަޅުގަ

ްމަނާކުރުމެްއްނޫން.ް ްއަނިޔާ ްއަީކ ްޯޓޗަރެގްމާނަ ްއަިނާޔްއެންޓި ްނަމެއް.ްސަބަބަކީ ްކަންބޮުޑވާްނޖެހޭ ްޮބޑަށް ތަންކޮޅެއް

ްއަށްްހުރަސްއެޅުންްުނވަތަްއަިނޔާްހުއްުޓވުން.ްއެެހންވީމާ،ްެއކަހަލަްގޮތަށްްނެީތމަްއަޅުަގނޑުްހިތަށްއަރަނީްިމް އަނިޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޖޭަގއިްމިއަދާްހަމައަށްްއަނިޔާްައކީްްބިލުްފާސްކޮށްފިއްޔާ ނަޑށްްއެބަްއެއްބަްސެވވޭނޫންތޯއޭ އަުޅގަ

ްމިް ްކަުމގައި ްކަމެއް ްމަނާ ްއަނިޔާކުރުމަީކ ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެްއ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީއޭ. ްގޮުތގަިއ ްެއއްެޗއްެގ ހުއްދަ

ްއަުޅގަް ްއެކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްނެގޭނޭ. ްމާނަ ްއެ ނަޑއަޅަނީޭއ. ްއުސޫލެްއގެްކަ ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްވިސްނާލުމަކީ ްހިތުން ނޑު

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްކުރުމަކީ ްޢަމަލުތައް ްލާއިންސާނީ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްބަލާއިރުަގއި ގޮތުން

ްޖެ ްމި ްދަްއކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާތީއދުކުރަން. ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްކުރާ ްަޓކައި ްައކީްއެކަމަށް ްވާހަަކ ހޭ

ްޙަޤީޤަތުގައިްލާއިންސާނީްޢަމަުލތައްްހުއްޓުމުގެްވާހަކަ.ްެއއީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްަގލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ނޑުމެންާން ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓް ްމި ްސާުފކޮށްލަންެވގެން. ްއެްއޗެއް ްކުޑަ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ހަމައަށްްއަނބުރާްއަިއއިރުްިމއަށްްކިޔަީނކީްއަނިާޔްމަނާކުރާްބިލެއްްނޫން.ްމިއަށްްމިހާރުްކިޔަނީްއެންޓިްޯޓޗަރްެއކްޓު.ް

ްގޮތުން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްސާފުކޮށްލުމުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްހަމަ ްމެންބަރަށް ްގެންަދވާ ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހާރު

ްއެންޓިްޓޯޗަރްއެްކޓު.ްޝުކުިރއްޔާ.ްމިހާރުްމިްބިލަށްްކިޔަނީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެ ްދާއިާރގެ ްާމވަށު ްޫނން.ްއަޅުަގނޑު ްބެހޭްމައްސަލައެއް ްއަބޫބަކުރަށްްނިޒާމާ ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ރި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ާވހަމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުް

ްމީަގއިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްއޮތް ްމާނަ ްވާަހކަެއއް.ްއެ ްިއނގޭތޯ.ްރަނގަޅު ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް

ްނިންމެވިްރި ްކޮމިޓީްންދިރާސާކުރަްއަވއި ްޤައުމީްސަލާމަތު ްހުއްުޓވުމުެގްިބލު ްއަނިާޔްމަނާކުރުމާއި ްއޮންނަނީ ޕޯޓުގަިއްމި

ނޑުމެންނަކީް ްއަުޅގަ ްާވހަކައެއް. ްރަނަގޅު ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަާވލީ. ްވާހަކަ ްއެ ނޑު ްައޅުގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްރިޕޯޓު ގޮތުގެ

ކައިްކުރަންޖެހޭްހުރިހާްމަސައްކަތެއްްކުރަންޖެހޭނެްބައެއް.ްސަބަބަކީްއަނިޔާްއަީކްލާއިންސާނީްޢަމަލުތައްްހުއްޓުުވމަށްްޓަ

ްެއއީް ްކަެމއް. ްކޮންމެ ްިއދިކޮޅު ްނިާޔއާ ްައކީ ްމާނަ ްައނިޔާގެ ްކަމެއް. ްަޙރާމްކުރައްވާަފއިާވ ްމަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮންމެ ްކުރެވޭ ްއިދިޮކޅަށް ްނިޔާއާ ްއިންސާފާއި ްނޫން. ްހާނީކައެއް ްކަމެއް.ްްކޮންމެހެން ްހުއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަމަީކ

ްޓަކައިް ްދެމެހެއްޓުމަށް ްއަގު ްއިންސާނީ ްކަރާމާތާއި ްއިންާސނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަމެއް. މަނާކުރެވެންޖެހޭނެ

ްިމް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބިލަކީ ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަމަހައްޓަންޖެހޭ. ްއެކަން އަޅުަގނޑުމެން

އިންސާނީްަކރާމަތަށްްގެއްލުންވާްހުރިހާްކަމެއްްހުއްޓުވުމަށްްޓަަކއިްނުަވތަްއެްކަންތައްްމަދުކުރުމަށްް،ްދެންނެވިްކަހަލަ

ްގިނަް ްބިލު ްމި ްެއހެންކަމުން، ްގޮުތގަ. ްމަސައްކަތެްއގެ ްރަނގަުޅ ްހަމަ ްކުރެވިފަިއވާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ޓަކައި

ްކޮމިޓީގަ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްނަމަވެސް ްވަންދެން ްއެކަށީގެްނވާްދުވަސްތަެކއް ްހަމަ ްމަސަްއކަތްތަކަކީ ްކުރެްއވި ްބާްއަވއި އި

ްޤަބޫލުކުރަނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާަގއި ްތަޞްދީޤުކުރެްއވުމުގެ ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް މަސައްކަތެއް

ބަށްްފެނިވަޑައިނުގެންިފްއެްއވެސްްކަހަލަްޤާނޫނާްތަފާތުްކަމެއް،ްނުވަތަްޤާނޫނާްފުށުއެރުމެއްްއޮތްްކަމަށްްބަންޑާރަްނައި

ްއަނިޔާަތއްް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްހާލެއްަގއި ްއެއްވެސް ްަކމަށް. ްތަޞްދީޤުކުރަްއވާނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަންޏާ ކަމަށް
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ްފާސްކޮްށގެންް ްޤާނޫނެއް ްމާނައިަގއި ްހުރަސްއެޅުުމގެ ްއަށް ްއަނިޔާ ްކަމެއް، ްކަހަލަ ްހުރަސްެއޅޭ ްޓަަކއި ހުއްޓުވުމަށް

ްކުށްް ްކަމަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްމާނަކުރެވޭ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްމަނާކުރެވޭ ްއަދަބުލިބުން ްކުށަށް ްމީހުންގެ ކުރާ

ްލަފާއަުރއްވާެން ްއަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިރާސާކުރަްއވާފައި ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްއުއްމީދުުކރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ވަންޏާ

ްތަޞް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެހެންނޫން ްެއްއވެްސްކަމަށް. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ދީޤުކުރައްވާނެކަމާ

ްމީހަކުް ްއެްއވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްައކީ ްއަނިޔާ ްައޅުަގނޑުމެން ްހާެލއްަގއި ްެއއްވެސް ްއާދެ! ޝައްެކއްނުކުރަން.

ްދިނުމަކީ ްއަދަބެއް ްޙައްޤު ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްގޮތަކަށް.ްއެއީ ްއެއްވެސް ްހަމަ ްނޫން ްކަމެއް ްކޮްށގެންާވނެ ްމައްޗަށް ްއަނެކެްއގެ

ްއެބަް ްތަން ްއޮޅޭ ްޢުޤޫބާތާ ްާއއި ްއަނިޔާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރު ްބައެއް ްނުކުރެވޭނެ. ްމާނައެްއ ްކަމަކަށް ްއަިނޔާ އެއީ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނިޔާ ްނުކުރެވޭނެ. ްމާނައެއް ްކަމަށް ްައނިޔާ ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްއަދަބަކީ ްނުވަތަ ްޢުޤޫބާތަކީ އާދޭ.

ްހުއްޓުް ްއަިނޔާ ްވެސް ްމީގެން ްބާރުއަޅަނީ،ްބޭއިންސާފުްމާނަކުރަނީ ްމި ްޓަަކއި ްމަދުކުރުމަށް ްުނވަަތްއަނިޔާ ްޓަކައި ވުމަށް

ްގޮތުންް ްޖިސްމާނީ ްއެއީ ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްކަންތައްތައް. ްއިދިޮކޅު ްނިޔާއާ ްޢަމަލުތައް، ްލާއިންސާނީ ކަންތައްތަްއ،

ްހުއްޓުވަންޖެހޭ ްނަމަވެސް ްގޮތުން ްބަހުގެ ްއަދި ްވެސް ްގޮތުްނ ްނަފްސާނީ ްއަދި ްހާލެްއގަިއްވެސް ްއެްއވެސް ްަކންކަން. ނެ

ްބިލުންް ްމި ްކުެރިވގެންނުވާނެ.ްއެކަްނކަން ްޢަމަލެއް ްެއއްވެސް ްވެގެންުނވާނެ.ްލާއިންސާނީ ްއަނިާޔއެއް ްމީހަކަށް އެްއވެސް

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްލިބޭނެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްދިވެހި ްިއންސާނިއްޔަތަށް، ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްއެއީ ްނަމަ، ްހިނގައްޖެ ހާސިލްވެގެން

ްޢަމަލުތައްްކުރިއެ ްއެންމެހައި ްލާއިންސާނީ ްއެހެންކަމުން، ްުއއްމީދުުކރަން. ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްވާނެ ރުމަކަށް

ްވާނަމަް ްކަުމގައި ްބިލެއް ްއެކަށީގެްނވަ ްތަޞްދީޤުކުރަން ްބިލަީކ ްމި ްހައިިސއްޔަތުން ްމީހެްއގެ ްތާއީދުކުރާ ހުއްޓުވުމަށް

ނޑުްވެސް؛ްފާސްކޮށް ދެްއވުމަށްްއަޅުަގނޑުްެވސްްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްދަންނަވަމުން،ްއަދިްތަސްދީޤުކޮށްދެއްވުމަށްްއަުޅގަ

މިްފާސްކުރަްއވައިފިްނަމަްީމަގއިްައޅުަގނޑުްކުރިންްމިްފާހަގަކުރިްކަހަލަްޤާނޫނީްފުށުއެުރންތަކެއްްުނވާްކަމަށްްވާނަމަް

ް ްވާހަކަޮކުޅ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންަނވަމުން ްވާހަކަ ްއެދޭ ްވެސް ްތަޞްދީޤުކުރެއްވުން ްބިލު ްބޮޑަށްްމި ްވަރަށް ނިންމާލަން.

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްއަސްާލް ްބިލުގެ ްމި ްޖެހުނީ ްމި ްބޭނުންކުރަން ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްވަރަށް ްދޭ ްއެބަ ްވާހަކަެދކެވެމުން ްތަނުގައި ްމި ްބައްަލވައިެލްއވީމަްްޚިލާފަށް ްބިލުގަިއްލިޔެފަިއްއޮްތްއެްއެޗއް ބޮަޑށް.ްމި

ްއަިދް ްކިޔަކަސް ްތެދުވެ ްހަމަ ްނުބަލަިއ ްއެްއޗެއް ްމި ްއޮތީ. ްީމގަިއ ްޯކޗެކޭކަން ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ްބައިތިްއބައިގެން ްބަންދުކޮށްފައި ްީމހުން ްއޮތީ ްމި ްމީގައި ްކަމަކުުނދާނެ. ްނޭނގުނީމަ ްވާނުާވ ްަގއިަގިއް، މީހުން

ސިނގިރޭޓުބުރިްޖައްސަިއ،ްައލިފާންޖައްސައި،ްއަެނއްްކަމެްއްކޮށް،ްދަމާްގެންގޮސްްމޫދަށްްލައި،ްކަރުަގއިްމިޔަރުބޯފަތިް

ްމަރުޙަލާތަކުގަިއް ްތަޙްޤީޤު ްމީހުން ްކަންކަމަށް ްއެުލވަިއ، ްބެޓެރިޖަހާފައި ްފަިއގައި ްބަހައްޓަިއ، ްކަރުތާފެނުަގއި އަޅުަވއި،
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ނޑުްމީްކަންކަންްކު ރުމަށްްަޓކަިއްދޭްއަނިޔާތަުކގެްވާހަކަްިމްއޮތީ.ްރަނގަޅަށްްެބއްލެވީމަްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްއަުޅގަ

ނޑިޖަހާފައިްަގޔަށްްފެންް ނޑުްދަންވަރުްވަކިްއެްއޗެްއގައިްޮސއިނުކުރީމަްައނދަގޮ އަނިޔާތައްްލިބިފައިްހުރިްމީހެއް.ްރޭގަ

ްއުޭޅްއަޅަިއ،ްހަކުރުަލއި،ްބުރަކަީށަގއިްތަަޅއި،ް ްއެްއގޮތަަކށްވެސްްމީހަކުްކޮްށގެން މިްކަްނކަންްނުުކރާށޭްމިްއޮތީ.ްމިއީ

ްއެނގޭނީ.ް ްބެއްލެވީމަނޫންތޯ ްގޮތެއް ްއުޅޭ ްވެގެން ްމި ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްއުޅޭ ްމަނާޮކށްގެން ްއަދަބުދިނުން ކުށަކަށް

ްަވން ްކޮމިީޓއަކަށް ްމަސަްއކަތްކުރާއިރު ްކޮމިޓީތަުކަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާނުވާއެއްްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ނާނީކީ

ްމިް ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްމީގައި ްދަްއަކން. ްދަޅައިަގއި ްހެނދުނު ްޖެހެނީ ްމި ްތެދުެވ، ްވާހަކަ ްމިަކހަލަ ްދެން ްނޫން. ބަލައިލަނީކީ

ްމިް ްއަނިޔާނުކުރާށޭ. ްމީުހންނަށް ްއެ ްަބއިތިއްަބިއގެން ްބަންދުގައި ްމީހުން ްބަންދުކުރެވޭ ްކުށްކުުށަގއި ްބުނަނީ ްމި ބިލުގައި

ްމަރުވެގެންދިަޔީއްރާއްޖޭގަް ްކީްއެވގެންތޯ؟ްއަތްބަޅޭ ްދިަޔއީ ްމަރުވެގެން ްރަޝީދު ްކަމެއް.ްހީރާ ްކޮށްފަިއްއޮތް ްޢާއްމުކޮށް އި

ް ްހުިރ113ްްކީްއވެގެންތޯ؟ ްހިނގާފައި ްކުރިމަތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކީްއެވގެންތޯ؟ ްެމރީ ްތަަޅއި ްޖަލުގައި ްމީހުން ވަރަކަްށ

ްރަ ްމީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިަކންކަންްމިއީ ްބުނަނީ.ްކުށެްއްކަންކަން ްުހއްޓުވާޭށްމި ްކަންކަން.ްމިކަންކަން ްެއނގޭ ްއޔިތުންނަށް

ްއޭނަް ްފުލުސްމީހާ ްހެޔޮގޮުތގަ. ްދޭށޭ ްއަދަބު ްއެ ްައދަބުދެވެން. ްއަށް ްއޭނަ ްޢުޤޫބާތުގައި ްޤާނޫނުލް ްއޮތީ ްއެ ްމީހަކަށް ކުރާ

ްތަޅައިް ްގެންގޮްސ ްއޭނަ ްހޯދީތީެވ، ްއޭނަ ްއިން ްއަވަުށވެރިެގ ްުނވަތަ ްއަށްްއަތުލަިއގަތީތީވެ ްއޭނަ ްއަނިާޔކޮށްގެން ގެްނ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްއިރާޤުގެްޖަލުތަުކގަިއްއެމެރިާކްމީހުން،ްމީހުންނަށްްކަންތައްތަްއްކުރިްގޮތް.ް އަދަބުނުދޭށޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުފެންްއަޅައިްއަނެއްްކަެމއްްކޮށް،ްބަރަހަނާްހާލުަގއިްަބއިތިއްބާްމީހުންގެްނަފްސާނީްޮގތުންްއަދިްޖިސްމާނީްގޮތު ންްގަ

ްއޮތްް ްލިޔެފައި ްކުރާތީ ްމިކަންކަން ްއަނިޔާކޮްށ، ްއެްއޗިހިން ްވައްތަރުގެ ްތަފާތު ްުގނަންތަކަށް ްއެކިއެކި ްތަފާތު މީހުންގެ؛

ްޮގްސް ްފަހައިގަެނގެން ްފުލުސްީމހަކު ްމަގުމަތީގައި ްނުބުނޭ ްީމގަިއ ްއެްއޗަކީ. ްމައިަގނޑު ްއެީއ ްމިއީ. ބިލެއް

ްއެްއގޮ ްނުބުނޭ ްވާހަކަެއއް. ްއަތުލަިއގަެނގެންްއަތުލައިނުގަެނވޭނެ ްމީހަކު ްައކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްއެކަމަކު ތަކަްށވެސް.

ްތަޅަމުން،ް ްކޮޅުަފއިން ްމޭގައި ްމީހާގެ ްބަހައްޓާފައި ްހިފަހައްޓައި ްފުލުހުން ްއަތުގައި ްދެ ްގެންާދއިރުަގިއ ހައްޔަރުކުރަން

ށްަލއިެގން.ްެއވަރަށްްިކޔަންވީތޯްިމްމަގުމަތީގަިއްގެންދާްވާހަަކއެްއްނޫންްއެްމީހާގެްކުރިމަތިފަރާތްްފުޓްބޯޅަެއއްހެންްބޮޑުކޮ

ްރާއްެޖް ްއުޅެނީ؟ްމި ްމި ްެވގެްނތޯ ްކަެމއް ްކާކަށް،ްކޮން ްދަްއކަނީ. ްމި ްމިތާ ްތަޞްީދޤުނުވެގެންތޯ ްޯކއްެޗއް ްދެން ވާހަކަ.

ްނަސީމުް ްީއވާން ްެއހެންވެގެން ްޤަބޫލުކުރަްއވާ. ްއެކަން ްތަނެއް. ްއަިނޔާކުރާ ްޖަލުތަކުގައި ްފެންވަރުަގއި ްދުނިޭޔގެ އަކީ،

ްތަންްމަ ްގެްނގުޅޭ ްމޮބައިލްފޯނެއް ްެއްއަނިާޔކުރޭ.ްމީހަކު ްވެސް ްބަޑިޖެހީ.ްމިއަދު ރުވެގެންދިަޔއީ.ްއެހެްނވެގެްންޖަލުގޭަގއި

ްކޮމިޓީންް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކުރުމަްށ ްއެކަންކަން ްޓަަކިއ ްއެކަމަށް ްސެކިއުރިޓީ. ްޖަލުޭގގެ ްއެއީ ފެނުނަސް.

ް ްއެވެސް ްހެދީ. ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްމީހުންނަށްްޖަލުތަކާއި ްވައްދާ ްބާއްވަިއގެްންޖަލަށް ްމިގޮތަށް ްބޭނުންވަނީ ްނުކުރޭ. ޤަބޫލެއް

ްނޫން.ް ްއެއްެޗއް ްޯހދަންޖެހޭ ްއަނިޔާކޮްށގެން ްމީހަކަށް ްބަޔާންތަަކީކ ްތަޙުޤީޤުގެ ްުކރަން. ްކަްނކަން ބިރުދައްކަިއގެން

ްމީ ްކުށްކުރާ ްމީހުންނަށް ްހުރި ްއެބަ ްކަންކަމާ،ްމިއަދުެގްދުނިޔޭގައި ްުއސޫލުތައް.ްޭއެގްފޮރެންސިކު ްއަތުލައިގަނެވޭނެ ހުން

ްޓަކައިް ްސާބިތުކުރުމަށް ްކަމެއް ްމައްޗަށް ްމީހާގެ ްއެ ްއޮފިަސރަށް ްފުލުހުންގެ ްގެންދެވުނީތީވެ ްމީހާ ްގެންދާ ބަދަލުގައި
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ްތަ ްގަިއަގއި ްއަނބިން ްކަމަކީ.ްެއކަމަކު،ްާޢއްމުކޮށް ްާޢއްމު ްބުނަނީ.ްެއއީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުކުރާށޭ ާޅްއަނިޔާކޮްށގެން

ްރަނގަޅެްއް ްބިލެއް ްމި ްމީހުންނަކަށް ްއަނިޔާކުރާ ްުމވަްއަޒފުންނަށް ްގެްނގުޅޭ ްނުވާނެ. ްރަނގަެޅއް ްމިކަން ފިރިންނަކަށް

ްއެް ްތަނަކުން ްނުކުންނަ ްވަދެފައި ްކައިރިއަށް ްމީހެއް ްމީހުންނަށް.ްދަންވަރު ްުއޅޭ ްތެރޭގައި ްސަގާފަުތގެ ްއަނިާޔގެ ނުވާނެ.

ްމީ ްއެ ްއަތްދަމާފައި ްފިރިމީހާ ްައނިޔާކުރީކީްނޫން.ްުނވަންނާނީްމީހާގެ ްއަށް ްތިމަންނާ ްއަކީ ްއޭެގްމާނަ ްޖެހީމަ ްަގއިަގއި ހާ

ްއެެއއްނޫންް ްއަޅުަގނޑުމެން. ްދައްކަްނވީޯތ ްވާހަކަ ްއެ ްއަްށ. ްކައިރި ްއަނބިން ްމީހުންގެ ްއަށް، ްގޭގެ ދަންވަރު

ްއެކަ ްނުދައްކަން ްވިދާޅުވާނެ ްއަިދ ްވެސް ްރައީސް ްއަކީ. ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަކު ްވާހަކަތައް. ަހލަ

ބިލުގެްޙަޤީޤީްބޭނުމަކަށްްވެެގންްމިްއުޅެނީްމިްރާއްޖޭގައިްވެސްްއަދިްއެހެންްތަނެއްަގއިްވެސްްމީހުންްހައްޔަރުކޮށްފަިއް

ންްބައިތިއްަބއިގެން،ްއަނިޔާކޮްށެގން،ްއަދަބުދީގެންްމީހުންްލައްވާްއިޢުތިރާފުްބަޔާންްނުނަގާށޭ.ްއެހެންވެގެންްައޅުަގނޑުމެ

ްއަނެކަކަްށް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްބަލަންވީ. ްވަރަށް ްއެ ްއަނިޔާކުރާކަްށނުޖެހޭ. ްލިޔުނީ. ްވާހަކަ ްއެ ްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްގެންޮގްސް ްޖަލުގޭަގއި ްއަނިޔާކުރާކަށެއް. ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްނުޖެހޭނެ ްވެސް ްމީހުން ްކުށްކުރާ އަނިޔާކުާރކަށްނުޖެހޭ.

ދުތަކާްއެްއކޮށްްރީްއޗަށްްތިބީމަްނިމުނީ.ްއަންނަްފޯރިމީހާގެްލޯމަތީގަިއްއަތްދަމާފަިއްބޭތިއްބީމަ،ްޖަލުޭގގައިްއޮންނަްގަާވއި

ްގެނައުމަށްް ްކަންކަން ްުއސޫލަށް ްކަމެއް.ްއެހެންވީާމ،ްެއްކަންކަްންހުއްުޓވޭނެ ްއޮތް ްވެސް ްދެޮކޅަށް ޖަހާކަށްނުޖެހޭ.ްއެއީ

ްޢިްއޒަތްތެ ްހުށަހެޅުްއވި ްގޮތެއްަގއި ނުޑ ްމަިއގަ ްބިލުގައި ްމި ްމިއީްޓަކައި ްދެން ްއޮތީ. ްމި ްކޮށްފައި ްމިކަން ްމެންބަރު ރި

ްނޫންް ްކަމެއް ްވާނެ ްބަލައިގަެނގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއްގޮަތކަްށވެސް ްމިއަކީ ްވާނަމަ ްކަަމށް ްކަމެއް ްކުރެވޭ ޢާއްމުކޮށް

ްއަނި ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްމިވެނި ްތެދުވީމަ ްވާހަކަދަްއަކން ްޓަކައި ްކަންކަމަށް ްމި ްރައީސް. ްލިބެނީޭއްޢިއްޒަތްތެރި ޔާ

ްކިޔަިއގެންްވާަހކަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްމައްް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްަވގުތަުކަގއިްއަޅުަގނޑު ްތަަޅއިފޮޅާ ްަގއިަގއި ްއަނިޔާކޮްށ،ްފުލުހުންގެ ްފުލުހުންނަށް ްެނގީ ްމި ސަލައެއް

ބޮލާްއެއްޗެހިްފަޅައިގެންިދޔަިއމަްއެކަމާްހިތްދަތިވެގެންްމިްތަނަށްްބިލުތަކާްއެއްޗެހިްހުށަހެޅިޔަކަސްްއެްކަމެއްްނުވާނެ.ް

ްފު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮތް ްދިމާކޮށްފައި ްފުލުހުންނާ ްަދއްކަންޖެހޭނީްއަދިވެސް ްވާހަކަތައް ްޖަހާނެ. ްމުގުރުބުރިން ްއެ ލުހުން
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ްރޫޅެންް ްޢާއިލާ ްއެކަން ްއޮްއވާ ްވަދެ ްކެމެރާމަނަކު ްަކންތައްތައް ްަމއްޗަށޭ.ްތިާމގެްއަނބިމީހާގެ ްގޮުތގެ ްއެްއގޮތްވާ ޙަޤީޤަތާ

ްދިމާވިްކަމަކީްެއއީްމިްމަޖިލީހުން...ް

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ސަތުންްވާރިޔާ

ްސަލައެއްްނޫްނ.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްހުުޅހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްމީހެއްގެ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދަންނަވަން ްމިތާކު ްއަުޅަގނޑެއް ްރައީްސ، އަނތްބެްއްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިާތކުް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްާވހަކައެއް ްެއކަހަލަ ްހަޅޭއްލަވަީނކީ. ްެއ ްެއކަމާ ްވާހަަކއެއް. ްަތަޅއިގަތް ްއޮްއވާ ްވަދެ ކައިިރއަށް

ްނުވަންނަހަރޭ.ް ްކައިިރއަށް ްއަނިބން ްއަނިާޔްައކީ.ްެއކަމަކު،ްމީހުންގެ ްނޫނޭ ްެދއްކީ،ްެއއީކީ ްމި ނުދައްކަން.ްައޅުަގނޑު

ްއަުޅގަ ްގޮަތކަށް ްއާމިުރކަންްއެކަހަލަ ްއެނގިއްޖެ ްަހވާލުެވވަަޑއިަގތީމަ ްއެއާ ްއާމިރު ްެއކަމަުކ ްދެން ްވާހަކަދެއްކީ. ްމި ނޑު

ްއެކަންްކުަރއްަވިއގެންްތަޅަިއަގތީ.ްއެކަމަކު...ް

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ސަތުންްވާރިޔާ

ްއުނި ްކަރާމާތަށް ްމެންބަރުންގެ ްމަިތން ްގޮތުގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްގޮތަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްނާންނާނެ ކަން

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްބިނާކުރުމަށް ްވާހަކަފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަ

ްތިބި.ްއެކަމަށްް ްއެބަ ްމަރާފައި ްތަަޅއި ްޖަލުތަކުގައި ްއެަތްއްބަޔަކު ްތެރޭަގއި ްރައީްސ،ްރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހަކަށްް ްއެހެން ްފުލުހުން ްއަދި ްއަނިޔާކުރިޔަސް ްފުލުހުންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްލަނީ. ްމި ްތަނަށް ްމި ްބިލެއް ޓަކައި

ްމަ ްކަމަކީ ްއެ ްކަމެްއްއަނިޔާކުިރޔަސް ްހަޅޭކެއްަލވާނެ ްއެކަމާ ްދެން ްކަމަށް. ްކަމެއް ްމަނާ ްވާނީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކަމެއް ނާ

ްވާންޖެހޭނެ.ް ްބަަޔކަށް ްއިޙްތިރާމުކުރެވޭ ްކަރާމާތަށް ްއިްނސާނީ ްނުވަތަ ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ްއިންސާނިއްޔަތަށް ނެތް.

ްޢަބްދު ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫهللاްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބައެއްްޔާމީން ްތިބި ްސަރުކާުރަގިއްބައިވެިރވެގެން މުގެ

ޖަނަވާރުންްއަނެއްާކވެސްްރަްއޔިތުންނަށްްއަނިޔާކުރަންްތައްާޔރަށްްނުކުންނަްތަން.ްއެހެންވެއްޖެއްޔާްނުތިބޭނަންްމަޑަކުންް

ްޢަބްދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުތިބޭނަން. ްހަނދާންުކރައްވާތި ްއަޅުަގނޑުމެންނެއް. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެهللا ސަރުކާރަްށްްޔާމީން

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްދުރަށް ްއަނިޔާއާ ްތިބެނީ ްމި ްފުރުޞަތުދީގެން ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްިއއްތިހާދުގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ވެސް،ްއަދި
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ްނުކުންނަންް ްމަގުމައްޗަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހީނުކުރައްވާތި ްހޯދައިދޭނެތީވެ. ްކުރިއެރުން ްއާިއ ްތަރައްޤީ ރައްޔިތުންނަށް

ްތަ ްތިބެނީއޭ. ްފާޑަށްްނުކެރިގެން ްއެ ްމަޑެއްކޮނެއް. ްނުތިބޭނަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަަލިއލަން. ްއެްއޗެއް ްވާ ްމީހަކަށް ޅާބަަލ

ްސަރުކާރަްށް ްއަަޅއިގެްނ ްވަުގޯވޓު ްބިރުދައްާކކަށް. ްނެތް ްކަމެްއ ްއުޅޭނެ ްވާހަކަދަްއކާކަށް ްވަދެ ްތަނަށް ްމި ޖެއްސުމަށް

ްއަިމއްް ްބައިއަޅައިގެން ްމީހަކު ްކޮންމެ ްތިބެގެން. ްއެްއޗެހިްދެމިގަނެގެން ްތަނުގައި ްމި ްވަދެ، ްބަހައިގެން ްބޯކިބާހެން ލައަށް

ްއަނިާޔކުރަންް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެތިބީ ްމިހާރުވެސް ްގޮތަކީ. ްހުރި ްވިސްނުން ްމީހުންގެ ްެއ ްބައްަލވާ ްއެހެރީ ކިޔަން.

ހުންްމިްޤައުމުގަިއްތައްޔާރަށް.ްމިވަުރގެްބިލަކަށްްތާއީދުކުރުމުގެްބޭނުމެއްްއެްމީހުންގެްނެތް.ްމިްވައްތަުރގެްޖަނަވާރުްމީ

 ކަންކަމުަގއިްބަިއވެރިކުރީމަްިކހިނެއްތޯްވާނީ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްއަބޫބަކުރަށް ްޖަމާލް ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މާވަށު

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ްްދޫކޮށްލައްަވއިފި.

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހޯރަފުށީ

`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްފުރަތަމަްވެސްްމިްބިލަށްްދަންނަވާލަންް

ްވާހަކަ. ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްމި ްރައްޔިތުންެގްްބޭނުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ނޑުެމންްކިޔައިޭދއިރުްމިްޖަލްސާް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކަށްްއަނިޔާ ްއަނެއް މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމިއަދުްތެދުވެ،ްެއއްްބޭފުޅަކު

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައް ްހާސިުލާވ ްމަގުސަދުން ްބިލުގެ ްމި ްއަދި ްޢިްއޒަތްތެރިްއަުޑއައްަސވަމުންނާ ްވަމަކުންނުދޭ ނަަކށް

ްނުފެންނަް ްއަނިޔާ ްަޤއުމަކުން ްެއއްެވސް ްދުނިޔޭގެ ްފެނޭ ްއަިނާޔ ްއެނގޭ. ްއަނިޔާ ްރަްއޔިުތންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ރައީސް.

ނޑުމެންްއަމިއްަލް މިންވަރަށް.ްއެހެންނަމަވެްސްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްައޅުަގނުޑމެންްކިތައްްޤާނޫނުްހަދަިއގެްނތޯްއަުޅގަ

ް ްކުދިން،ްއަށް ްުޒވާން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްރައްޔިތުން، ްޢާއްމު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހުއްޓާނީ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަނިޔާ ކުރާ

ްތިއްެބވިް ްމަޤާމުތަކުގަިއ ްސިާޔސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބޭބޭފުުޅން، ްތިއްެބވި ްމަާޤމުތަކުގަިއ ްިއސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދެނެހު ްއެނގިހުރެ، ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއަނިޔާ ްބޭބޭފުޅުން، ްމާތް ްރެ، ްޒާތުފުޅަްށްްهللا ްއެކަލާނގެ ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ްޢާއްުމް ްއަދި ްއަނިޔާކުރަމުން، ްއެ ްތިބެ ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްއިސްލާމްދީން ްކަމެްއ، ްއޮތް ްޙަރާމްކުރަްއވާފައި ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްނެރެމުން،ްމި ްޖަޖްމަންޓް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހާ ްއެ ްކޮަބއިކަން ްއަކީ ްއަިނޔާ ްއެ ްމެުދގައި ްޤައުމުްްރައްޔިތުންގެ ހާލަތުގައި

ްހުއްޭޓެން ްއިތުރަށް ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްޤައުމަކު ްމި ްދެން ްހިެއއްނުވޭ ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްައޅުަގނޑަކަށް އޮެވގެން

ްހެދިދާނެ. ްޤާނުނު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނާނެހެނެއް. ްމިްްކުށެއް ްދަްއކާދަްއކާ ްވާހަކަ ްބާވަތުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްަރއް ްމި ްހައްތަހާެވސްްރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނެތް. ްކުރިަމއްަޗކު ްަރްއޔިތުންގެ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްައގު ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުްނގެ



25 

 

ހީވަނީްނުބައިްކަންތައްްމިްޤައުމުންްނުފިލައިގެންްމިްއުޅެނީްޤާނޫނުްމަދުވެގެންނޭ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިްޙަޤީޤަތްް

ްބިލު ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެނެގން ްމިއަދު ްބިލަކީްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްކުރަނީ، ްމި ްތާއީދު ނޑު ްއަުޅގަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ގައި

ްއޭަން ްއަނިޔާކޮށް، ްމިހާރު ްބޭފުޅުންނަށް ްބައިިތއްބާ ްމަރުޙަލާގައި ްތަޙުޤީޤުގެ ްފަރާތުން ްަދއުލަތުގެ ްހައްޔަރުކޮށް، ހިފައި

ްަސއިންް ްދުނިޔޭަގއި ްތަހުޒީބު ްމި ްުނގެންގުޭޅ. ްދުނިޔެައކު ްއުސޫލުތަެކއް ްފޮރެންސިުކްއިޢުތިރާފްކުރުމުގެ ްހެއްާކ، ޓިފިކު

ްކުްށް ްމީހާގެ ްކުށްކުރި ްތަޙުޤީޤުގައި ްއެ ްތަޙްޤީޤުކޮށްގެން ްބޭފުޅުން ްޢިލްމީ ްބޭނުންކޮށްގެން ްގޮތްގޮތުން ްމި ހެއްކާ،

ްހިތުެގް ްއޭނާގެ ްތަޅައި ްލަޓިބުރިން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް ްބުނާ ްވެސް ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްމިއީ ސާބިތުކުރަނީ.

އެތިްބުނުވުމެއްްއިސްލާމީްޝަރީޢަތަކުްނޯވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްްއެކަކަށްްއަނިާޔ؛ްްއެތެރޭަގއިްއޮންނަ

އަނެއްްއިންސާނާްއަށްްހަމަްނިޔާ.ްހަމަްމުސްލިމުްދެްއަޚުން.ްއެއްްދީނެްއގެްދެްއަހުލުެވރިން.ްއެކަކަށްްހަލާލުްތަކެތި،ް

ނޑުމެން ނަށްްކޮންމެްއިންސާނަކަށްްވަިކވަކިްންއަޅުަގނޑުމެންްޖަވާބުދާީރާވްއަނެއްްމީހާްއަށްްޙަރާމް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޤައުމުންްهللاގޮތަށްް ްމުޖުތަމަޢުންްމި ްއިންސާނީ ނޑުމެން ްތިބީ.ްއަޅުގަ ްމި ްއުފައްަދވާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައޅުންގޮތަށް ގެ

ްރައް ްނިޔާ ްފަރާތްތަކަށް ްއޮތް ްޤާއިމުކުަރން ްއިންސާފު ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަަމކީ ްގޮތަށްްކުރަންވީ ްލިބޭނެ ޔިތުންނަށް

ްއަނިޔާް ްހުރި ްކޮށްފައި ްެތރޭގައި ްމާީޒގެ ްއާިއ ްމާޒީ ްއުނގަންނަިއދިނުން. ްނަގައިދިނުން، ްފިލާވަޅުަތްއ ދަސްކޮށްދެއްވުން.

ް ްމާތް ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްިކޔޭނެ. ްއަދިވެސް ްކިޔަންޏާ ްއާްهللا ްޤައުމުގައި ްމި ްހުވާކުރަްއަވއިފި ގަންދީ

ނޑެއްްއުއްމީދެއްްުނކުރަންްއަނިޔާްދެންްއިތުރަކަށްްތަާޢރަފްވާނެްއެކޭ.ްސާފުކޮށްްިމްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްައކު. ައޅުގަ

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްޤައުމުގެ ްމި ްމެންބަރުން ްިމްތިއްބެިވްހުރިހާ ްއެމް.ޑީ.ީޕގައި ްާއއި ްެއމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދަންނަވަނީ

ްކު ްޓަކައި ްކުިރއެރުމަށް ްޓަކައި، ްޙައްަޤށް ްޓަކަިއ، ްއަށް ްެއއްބާރުލުންދޭނަން.ްނިޔާ ްމަސަްއކަތަކަށް ްހުރިހާ ރާ

ްއޮތްް ްދީގެން ްލޯބި ްަރްއޔިތުންނަށް ްތިބެ،ްޖަވާބުދާރީކުުރވާނީ ްގޮތަށް ްވާދަވެިރްޕާޓީެއއް ްގޮުތން ްިސޔާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮުތގަ ްޙައްޤު ްދީގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްލޯބި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްފުރުޞަތުދީގެން،ްއެ ްހިންގަން ްވެސް ްހޯދާްސަރުކާރަކަށް އި

ްތަޢާރަފްކުރިް ްނިޒާމު ްޕާޓީގެ ްސިޔާީސ ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނާޅާނަން. ްހުރަހެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތާއީދަކަށް

ް ްމާތް ްމަސައްކަތަކީ. ްމިކުާރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްައކީ. ްވާހަކަ ްމިންވަރުފުޅުންްهللاއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއިރާފުޅާއި ެގ

ނުޑމެންގެްރައްޔިތުން ނަށްްމިްކުެރވޭްކަމަާކއިްއަުޅަގނޑުމެންގެްއަމިއްލަްނަފްސުތަުކގައިްހުރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަުޅގަ

ްެއް ްއިތުރުކޮށް، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުހަދާ ްހަދައި، ްޤާނޫނެއް ްއޮތް ްދުރުގައި ްސަލާމަތްވާނީ ކަންތައްތަކުން

ްހެ ްޤާނޫނު ްއިތުރަށް ްއަދި ްބޮޑުކުރަމުން، ްއަހަރަށް ްއަހަރުން ްމުސާރަދީ، ްިމްމެންބަރުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ދުމަކުން

ްއުއްމީދުކުރަންް ްމިހިނދަށް ްމިހިނދުން ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވާނެ. ްއިޞްލާޙެއް ޤައުމު

ްމަސަްއކަތްކޮށް،ް ްޓަކައި ްަޤއުމަށް ްސަލާމަތްވެ، ްއަުޅަގނޑުމެން ްތެެރއިން ްާވދަވެރިކަމުގެ ްސިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހިނދުކޮޅަކަ ްޝުކުރިްއޔާްހަމަޖެހިލުމުގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަމަށް. ްބޭނުންކުރާނެ ްމިަވގުުތކޮޅު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑަށްްފުރުޞަތުދެއްވީތީ.ްުޝުކރިއްޔާ.ް
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ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް ްޓޯަޗރ`،. ްއެންިޓ ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނަކަްށްްުޝކުރިްއޔާ ްަމސައްކަތްކުެރިވ، ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ބިލެއް

ްނަތީޖާް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއެދޭ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްދާހިނދު ވަމުން

ްނަ ްމިންވަރެއްގެ ްގާތްކުރާ ްމިންވަރާ ްއެދޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްިވޔަްސ ްކަމުގައި ތީޖާތަކެްއްނުނެރެވުނު

ްދުރަށްް ްެއއާ ްައކީ ްއަނިޔާ ްޤަބޫލުކުަރމު ްއެބަ ްވެސް ްެއންމެން ްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްެތރި ނެރެވިދާނެ

ްހުރިހާް ްރައްކާތެރިކަްނ ްޮގތުން ްޤާނޫނީ ްސަބަބަކީ ްަހދަންޖެހޭ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާޤނޫނެއް ްކަމަށް. ްއެއްެޗއް ދާންޖެހޭ

ނޑުމެންްމިްރައްޔިތުންގެްމެުދގައިްހަމަހަ މަކަމާއިްއިންސާުފވެރިކަމާްެއކުްއޮތުމުގެްބޭނުމުގަ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއެް ްކުރިމައްޗަށް ްތަޙުޤީޤުކުރެވި،ްޤާނޫނުގެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްއުސޫލާއި ްއޮންނަ ްއެ ްކުރީމާ،ްއެކަން ްކުށް ްމީހާ ދައްކަނީ

ްނުދޭް ްއަދަބު ްލިބެންޖެހޭ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއަދި ްގެނެސް ްއަީކްްމީހުން ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނުޑމެން ްނޫން.ްއަޅުގަ ވާހަކަެއއް

ްހިނގައިާދް ްކުރީގައި ްލިބުމުގެ ްއަދަބު ްލިބެންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްއެ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްނޫނީ ްައއުުމގެ ްކުރިމައްޗަށް ޤާނޫނުގެ

ހިންގަންޖެހޭްތަޙްޤީޤުްްމަރުޙަލާތަކުގަިއްލިބޭްއަިނޔާެގްވާހަކަ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ.ްކަމެއްްކުރީތީެވްެއކަމާްގުޅޭްގޮތުން

ްހަމަތަާކއިް ްއެ ްއެެހންނަމަވެސް، ްބަޔާންކުެރވިފަ. ްވަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަތައް ްއުސޫލުތަާކއި ހިނގާނެ

ްއަނިާޔް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަދަެދއްގެ ްގިނަ ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫނީ ްރަްއޔިތުންނަށް، ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭރުން އުސޫލުތަކުން

ްލާ ްވާހަކަ،ްއަދި ްދައްކަމު.ްއަދިްލިބެމުންދާ ްއެބަ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރިމަތިލާންޖެހޭްވާހަކަ އިންސާނީްއަނިޔާތަކާ

ްބަންުދގަިއް ްމީހަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްަޤބޫލުކުރަމު. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްކަުމގައި ްޙަޤީޤަެތއް އެއީ

ސްކުުރވުމުގެްބަދަލުަގއި،ްނޫނީްއޭނާގެްލޮލުަގއި،ްނޫނީްބަހައްޓާފައިްއޭނާްއަށްްާލއިްނސާނީްއަނިޔާދީގެންްކަަމކަށްްެއއްބަ

ްލާފައިް ްމޫދަށް ްނޫނީ ްބަދަލުގަިއ، ްއެުލވުމުެގ ްތަންތަނުގައި ްނޫީނ ްބަދަލުަގއި، ްއަލިފާްނޖެއްސުމުގެ ްތަންތާނަގއި ގަިއގެ

ްރައްކާތެރިކަ ްލިބެންޖެހޭ ްތެެރއިން ްއިމުގެ ްޤާނޫީނ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްބަދަުލގައި ްބެހެއްޓުމުގެ ްހިމާޔަތްްބަނދެފައި ާމއި

ްގޮުތަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ްަޝރީޢަތްކުރެވުމަކީ ްދޭތެރޭ ްމީހާއާ ްއެ ްތަޙްޤީޤުކުެރވި، ްއެކު ލިބިދިނުމާ

ް ްމި ްއަދި ްމުުޖތަމަޢުތަކުގައި ްތަހުޒީބު ްއެީއ ްއަދި ްގޮްތ. ްހިނގަންޖެހޭނެ ްކަންކަނ21ްްްކަންކަން ްގަރުނުަގއި ވަނަ

ްދެކެ ްމި ްކަމުގައި ްގޮތް ްއެނޭގްހިނގަންވާނެ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުސޫލަީކ. ްހަމައަކީ، ވޭ

ްވެްސް ްފަރާތްތަކުން ްވެރިކަމުގަިއްތިއްބެވި ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްއެްއވެްސްބަޔަކު ްއަނިޔާތަކަކީ މިފަދަ

ްރަްއޔިތަ ްއެްއވެސް ްއެހެން ްއަދި ްވެސް ްފަާރތްތަކުން ްނެތް ްވެރިކަުމގައި ްމިފަދަްއަދި ްެވސް ްއިންސާނަކު ްވެސް، ކު

ްގޮތުންްއުޫސލުތަކެއްްަކނަޑއަަޅއިްއަިދް އަނިޔާތަެކއްްބޭނުމެއްުނވޭ.ްއެެހންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްެޖހެނީްމިކަމާްގުޅޭ

ްއިންިތޒާމުކުރެިވ،ް ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްއަދަބުތައް ްލިބެންޖެހޭ ްތަޙްޤީޤުކުެރިވ، ްަމއްސަލަތައް ްތެރެއިން ްއިމުގެ ޤާނޫނީ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަރުތީ ްސަބަބުން ްމިކަމުެގ ްމަސައްކަަތކީ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމގުދައްކަން. ްމަގަށް ބުކުރެވޭނެ
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ްބަްއޓަންކުރަން.ް ްމަސައްކަތް ްެއ ްގޮތަށް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްސަލާމަތްކުެރވޭނެ ްއިން ްައނިޔާ ްމިދެންނެވި ރައްޔިތުންނަށް

ްލާް ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްއަުޅަގނޑެއް ްރައީސް. ްއިމުެގްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނީ ްގަާވއިދާއި ްައދި ްލިބޭކަށް، ްއަނިޔާ ިއންސާނީ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްުކރިމަތިލާންޖެހޭކަން ްއަިނޔާތަކާ ްރަހުމްކުޑަ ްމީހަކަށް ްއެްއވެްސ ްހުރެ ްސަބަަބާކ ްއެްއވެސް ބޭރުން

ްމެންބަ ްއެއްވެސް ްނުފެނޭ ްައޅުަގނަޑކަށް ްމަސައްކަުތގައި ްމިކުރާ ނޑުމެން ްބިލާްބޭނުމެއްނުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްައުޅގަ ްމި ރަކު

ްއަނިޔާާއްދުރަށް،ްހުރިހާްރައްޔިތުންް ްވެސް ްއެންމެން ްތަނެއް.ްއަޅުަގނުޑމެން ްތަފާތުވާ ްތަނެއް،ްފިކުރު ްތަފާތުވާ ޚިޔާލު

ދާންޖެހޭނެްކަމަށް،ްނޫނީްގެންދަންޖެހޭނެްކަމަށްްޤަބޫލުކުރޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްވެްސްއަދަބުްކުށަށްްލިބެންޖެހޭނެް

ްޤަބޫލުކު ްއެބަ ްރައްޔިުތންްކަމަށް ްއަނިޔާތަކުން ްލާއިންސާނީ ްމަސައްކަތަކީ ްކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ރޭ.

ްއެްމީހުންް ްގޮތުން ްރާވަިއ،ްޤާނޫނީ ްއިންތިޒާމުަތއް ްއަނިޔާތައްްނުލިބޭނެްގޮތަކަށް ްގެންގޮސް،ްއެފަދަ ދުރަށްލައި،ްދުރަށް

ްގޮތަ ްއަދަބުދެވޭެނ ްނޫނީ ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްއަދަބު ްކުށަށް ްަރއީސް.ްކުރާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޭރވުން. ްއިންިތޒާމުތައް ކަށް

ްއެިކް ްބޭފުޅުން ްެއކި ްެވއްޖެއްާޔ ްނޫނީ ްހުރެގެން، ްވިްސނުންފުޅު ްގޮްތގޮތަށް ްއެިކ ްބޭޭބފުޅުން ްއެކި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ަގނޑުމެންްނުޖެހޭްބޭފުޅުންނަށްްޒާތީްގޮތުންްއެްދައްކަާވްވާަހކަތަކަކީްއެހާްބޮަޑށްްބަލައިގަެނވޭްވާހަކަތަެކއްްނޫން.ްއަޅު

ްހޯދުމަށް.ް ްަހއްލު ްއެއަށް ްކަމަށް. ްއަށް، ްމައްސަލަ ްއެ ްދާންޖެހެނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޒާީތވާކަން. ްއަނެަކކަށް އެކަކު

ްއެންމެންނަށްްއެންމެް ްއެއަށްްަހއްލުހޯދަންްބަލާއިރުްއެންމެންނަށްްެއންމެްރަނގަޅުްގޮަތކަށްްފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްުނވެ ްގޮތުގައި ްފައިާދްފުރިހަމަ ްއޭގެން ްމީހުންނަށް ްެވއްޖެއްާޔްިގނަ ްނޫނީ ްރަނގަޅު ްއެންމެންނަށް ދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް

ނޑުްމިްބިުލް ނޑުްދެކެން.ްއަުޅގަ ލިބޭނެްގޮތަށްްައޅުަގނޑުމެންެގްވިސްނުންްގެންުގޅުނީމާްރަނގަުޅވާނެްކަުމގައިްއަުޅގަ

އިންސާނީްއަނިޔާްއިންްަރއްޔިތުންްސަލާމަތްވުންްއެީއްފާސްކޮށް،ްޤާނޫނަކަށްްހަދައިްއަދިްމީގެްސަބަބުންްލިބެމުންދާްލާ

ްވަކިވެލާނަން.ް ްޝުކުުރދަންނަވަމުން ްޓަކައި ްފުރުޞަތަށް ްދެއްިވ ްދަންނަވާލަމުން ްވެސް ްވާހަަކ ްއެ ްވާތީ ްކަމަކަށް އެދޭ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްްމި ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތީން ްގޮުތގެ މިނެޓުެގ31ްްގަވާއިުދގަިއވާ

ނޑުމެންްއަލުންްމަސައްަކތްްފަށާނީް ްަގއި.ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް.11:11ހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަުރވަން.ްައޅުގަ

ް

ް]އަށ11:12ްްްިއނ11:31ްްްހުސްވަގުތުޮކޅު:ް[ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމިް`ްއަ ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްފަށައިެގން ްމަސައްކަތް ްމިދަންފަޅީގެ ޅުަގނޑުމެން

ްރިޕޯޓު.ްމިް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްޤައުމީްސަލާމަުތްކޮމިޓީން ްބިލު ްުހްއޓުވުމުގެ ްމަނާކުރުމާއި ްއަނިޔާ ވަނީ

ްޖަ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަށް ްހުރިހާްރިޕޯޓަށް ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ްއަށް ލްސާ

ވަނަްމާއްދާެގ75ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމިހާރުްފުރުޞަތުއަރުވައިްނިމުީނ.ްއެހެންކަމުން،ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

3ްމަނާކުުރމާއިްހުއްޓުވުުމގެްބިލުެގްވަނަްނަންބަރުގެްަދށުން،ްއެްމާއްާދގެް)ށ(ގަިއވާްގޮތުގެްމަތީންްއަނިޔ3ްްާ)ހ(ގެް

ްރިޔާސަތަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްގެންގޮސްެދްއުވމަށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ްއިްއވަން. ްކިޔުން ވަނަ

ްމިް ްދަންނަވަން. ްއެދި ްއަރިހުން ްމުޙައްމަދުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަުރ ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް

ްކަމަށްްްޖަލްސާގެ ްފަހަރު ްފުރަތަމަ ްވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްބެލެހެއްެޓވުމަށް ރިޔާސަތު

ްރިޔާސަތަށްް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދަންަނވަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެއް ްމަރުޙަބާ ްހޫނު ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެުކ ވުމާ

ް)ވަގުތުޮކޅަ ްދަންނަވަްނ. ްއޮތީްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ!ްމިހާރު ކަށްފަހު(ް`.

ް ިދވެހިރާްއޖޭގެްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލްގެްބިލުްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީންް،11.2ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަމުގެްތެރޭގައި

ްހުށަހަޅައިދެއްވާ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްރިޕޯޓު.ްމި ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްޢިްއޒަތްތެރިްދިރާސާކުރަްއވައި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ނީ

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ްޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހު

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްޤައުމީްސަލާމަތުެގްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްއަނެއްާކެވސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްމިް

ްރައީ ްހުށަހަޅަނީ ްރިޕޯޓު ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްމަޤާމުަގއި 17ްްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްދުވަުހ2113ްްްސެޕްޓެމްބަރު ވަނަ

ްބިލުް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޕޯުޓ. ްބިލުގެ ްޕެރޯލްގެ ްޖަުލތަކާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޮނުއްެވވި ްއަނބުރާ ްފަހަރަށް ތިންވަނަ

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްދިރާސާކުރިއިުރގަިއ ްއެހެންނަމަެވސް ްއަނބުރާްދިރާސާކުރިން. ްބިލު ްމި ްަސރުކާރުން ްފެނުނީ ށް

ްވަީން ްފޮނުވައިލާފައި ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްސަރުކާރުން ްބަޣާވާތުެގ ްދެންނެވީ ްމި ްޚާއްަޞކޮށް ްވަނީ. ފޮނުވައިލާފައި

ްދާއިމީް ްމީހުން ްއެ ްއަނިާޔެވރިކަމުގައި ްއެ ްއަދި ްނުދިނުމަށާ ްލުޔެއް ްމީހުންނަށް ްތިބި ްިމހާރު ްޖަލުތަުކގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއގައިްބޭިތއްބުމަށާ،ްޖަލުތަކުަގއިްތިބިްމީހުންގެްތެރޭަގިއްއެިކއެކިްބަލިތަކަށްްބޭސްކުުރމަށްްޓަކައިްބޭރުްތަންތަނަށްްގޮތެ

ދާންޖެހިފައިްތިބިްއެތަްއްބަޔަަކށްްއެްފުރުޞަތުްނުދިނުމަށާ،ްއަދިްޖަލުތައްްއަމާންްތަނެްއެގްގޮުތގަިއްބޭްއވިޔަނުދިމަށާ،ް

ުމކުރުމަށާ،ްރާއްޭޖގައިްއޮތްްބަާޣވާތުގެްވެިރކަންްެއގޮތުަގއިްަދމަހައްޓައިގެންްހުެރވޭނެކަމުެގްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއަނިޔާްޢާއް

ްސާބިތުކޮްށް ްފައިތިލަ ްއެަކމުގައި ްހުރީމަ، ްކުރިމަތިލާފައި ްވެރިކަމަްށ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްހުރި ްވެިރޔަކަްށ ްއޭުރގަިއ ނިޔަތުގަިއ

ްދެް ްއަށް ްއޭނަ ްއަނިޔާުކރުންމަތީ ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮުތަގއިްދިވެހި ްޕާޓީެއއްގެ ްއިދިކޮޅު ްއޭރުގައި ްއަދި ްކަމަށާ، މިހުރެވޭނެ

ްލައިގެްން ްޖަލުތަކަށް ްމެްނބަރުން ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްއޮްތ ްގޮތުަގއި ްޕާޓީގެ ްއިދިކޮޅު ްމިހާރުވެސް އަދި
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ްއަޅު ްކަމަްށ ްބޭއްވުމަށް ްޖަލު ްދަށުގައި ްކޮންޓްރޯްލގެ ްސަރުކާރުގެ ްއަިނޔާކުރުމުގަ ްކޮމިީޓގަިއްޖަލުތަކުގައި ްއެ ަގނޑު

އިންއިރުްައޅުަގނޑަށްްފަހުމްެވގެންދިޔަ.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮިމޓީގައިްތަފާތުްސިޔާސީްޕާޓީަތކުގެްތާއީުދކުރަްއވާްބޭފުޅުންް

ްކޮމިޓީންް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޤްޞަދެއްަގއި ްިސާޔސީ ްެއއްެވސް ްވެްސ ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްބިަލކީ ްމި ތިއްބެވި.

ް ްކަންކޮޅުަތުކގަިއްތައްޔާރުކޮށްަފއި ްއެކި ްޚަރަދުކޮށްގެން،ްދުނިޔޭގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލަކީ ްނޫން.ްމި ްބިލެއް އޮތް

ްޚަރަދުކޮްށގެްން ްފައިސާތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކޮްށގެން، ްދަތުރުތަކެއް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްގޮތް ްގެންުގޅޭ ްމީހުން ޖަލުތަކުގައި

ލްްބިެލއް.ްމިްބިލުގެްމަސައްކަުތގެްތެޭރގައިްއަޅުަގނޑުމެންްސިްނގަޕޫރަށްްތައްޔާރުކޮށްަފއިްއޮތްްބިެލއް.ްވަރަށްްޓެކްނިކަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްތައިލެންޑަށް ްއެާއއެީކގައި ްބެލިން. ްގޮތް ްހިނާގ ްކަން ްޖަލުތަކުަގއި ްސިންގަޫޕރުގެ ްފޮނުވަިއގެން ޓީމެއް

ްދި ްއަށް ްްސްރީލަންކާ ްއެއަށްފަހު ްމެންބަރުން. ްކޮމިޓީގެ ްމި ްފޮނުވިން،ްހަމަ ްބެލި.ްޓީމެއް ްޖަލުތައް ްއޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔަ.

ްހުިރް ްދީފައި ްކަންކަމުަގއި ްބިލުގެ ްމި ްއަދި ްފަންނީ ްހުރި ްދީފައި ްބޭބޭފުޅުން ްެއ ްައއިސް ްކޮްށގެން ްމިކަން މިވަރުން

ްހިފާފަިއް ްއަތުން ްދެކެ، ްލޮލުން ްބޭފުޅުން ްެއ ްކަންތައްތަާކއި ްހުރި ްފެނިފައި ްލޮލަށް ްއަދި ްބިނާކޮށް، ްމަްއޗަށް ލަފާތަކުގެ

ނޑުމެންނަށްްމިްއޮންނަނީްމިްރާއްޖެްއަީކްހުރިް ކަންތައްތަކުގެްަމއްޗަށްްބިނާކޮށްްމިްބިލުްހެދީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއޮތީ.ްސަރުކާުރް ްމި ްފެނިފައި ްމިހާރު ްގޮުތގައި ްބައެްއގެ ްގެންުގޅޭ ްަސއިންސް ްޮރކެޓު ްކަްނކަމުގައި ްމިކަހަލަ ޙަޤީޤަތުގައި

އެރީމަ،ްއޭނަްހިތަްށައރާހާްގޮތަކަށްްކަންތައްަތއްްޮކށްލެވުނީމަްދެންްއެްނިމުނީ.ްހިންގަންްހުންނަްމީހާްއަކީްޭއނަްހިތަށް

ްއަޑުއަހައިިފއްޔާް ްމީހަކު ްހުރި ްހަމަބުއްދި ްވާހަކަ ްމިތާނަގިއްދެކެވުނު ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޓޯޗަރްބިލާ ްއެންޓި ނިމިދިޔަ

ްައކީ ްއަނިާޔ ްޮގތުގަިއ ްޤަބޫލުކުާރ ްމީހުން ްބައެއް ްއެނގޭނެ. ްރަނގަޅަށް ްިމްްހަމަ ްކުށްތަްއ ްެއްއޗެއް. އޮންނަންވާނެ

ްއެކަމަުކް ްގެންގުޅޭހެން. ްޖަނަވާރުން ްޖެހެނީ ްމި ްގެންގުެޅވެން ްމީހުން ްޖަލުތަކުގައި ްނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރެވެނީ

އިންސާނިއްޔަތަށްްޓަަކއިްޚިދުމަތްކުރާްބަޔަކު،ްނުވަތަްކުށްަތުކންްޤައުމުްސަލާމަތްކުރާްބަޔަކުްއަބަދުވެސްްވިސްނަންްމިް

ނޑުމެންގެްދުނިެޔވީްހަޔާުތގައިްިމއޮންނަްޖެހެ ނޑުމެންްއަނެކުންްއޮބަހައްޓަިއގެން،81ްްނީްއަޅުގަ ަވރަކަށްްއަހަރު،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަް ްމި ްެއއްެޗއް. ްޢާއްމުކުަރންވެއްޖެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްެއއީ ްަސގާފަތަކީ ްއުޅުމުގެ ްއަނިޔާވެިރެވގެން ްމައްޗަށް އޭނާގެ

ނޑުމެންްދައްކަންްމިްޖެހެނީްދެވަނަްފަހަރަށްްވެ ްއަުޅގަ ްފަހަރަށްްވެސްްމިްބިލުގެްމަސައްކަތްކުރިން ސްްއަދިްތިންވަނަ

ްއަނބުރާް ްވެސް ްފަހަރު ްތިން ްފޮނުވީމަ ްފަހަރަށް ްތިން ްިބލު ްމި ްމަސައްކަްތކޮށްގެން ްެއީކގަ. ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ވަރަށް

ނޑުްމިފަހަރުްމާްބޮޑުްއުއްމީދެއްނުކުރަންްިމްބިލާްދޭތެރޭގަ.ްއެ ނޑުްދެޭކގޮތުަގިއްފޮނުވާލީ.ްއަުޅގަ ހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

އަދިވެސްްދަންަނވާނަން.ްދިވެިހރާއްޖޭގެްޖަލުތަަކކީްެއއީްމިިނވަންކަމާްެއކީަގއިްއެްކުްށވެިރންނަށްްކުށްވެރިންގެްކަންކަންް

ް ްެއ ްޖެހުނީމާ ްވޯޓަކާ ްަވކި ްއަތްބޭނުމަކާނުލައި، ްސަުރކާރުެގ ްބަަޔކަށް ްތިބޭ ްޢައްޔަްނކޮށްފައި ކުދިްންބެލެހެއްޓުމުގަިއ

ްތިބޭް ްޖަލުޭގގަިއ ްވާންޖެހޭ. ްތަނަކަްށ ްުނގެންުގޅޭ ްއުސޫލު ްހައްޔަރުކުާރ ްމީހުން ްއެ ްޖެުހނީމަ ްވޯަޓކާ ްވަިކ ދޫކޮށްފައި،

ްނިކުމެވޭވަރުެގް ްއަނބުރާ ްމުޖްތަމަޢަށް ްރަނގަޅުެވވިގެން ްއަލުން ްމީހުންނަށް ްއެ ްމާޙައުލަކީ ްޖަލުޭގގެ ްއެ މުއްދަތުގައި

ސޫލުތަެކއްްގެންގުޅޭނެްަތނަކަށްްވާންްއެބަްޖެހޭ.ްޖަލުތަކުަގއިްމަސަްއކަތްކުރަންްތިޭބްބިނާކުރަނިވި،ްުނވަތަްވަރުގަަދްއު
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މީހުންނަކީްވަރަށްްބޮޑުްރިސްކެއްަގއިްތިބޭްބައެއް.ްޖަލުތަކުަގއިްބައެއްްފަހަރުްހިނގާްބައެއްްކަންކަމާްގުޅިގެންްޖަލުތައްް

ްމީހު ްއެ ްއަނިޔާތަކުން ްކުރިމަތިވާ ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްއޮންނަންޖެހޭ.ްބަހައްޓަން ްަކނޑަެއޅިފައި ްއުސޫލުތަކެއް ްވެސް ންނަށް

ްޢާއިލާތަކުގެް ްއެމީހުންގެ ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްޖަލުގައި ްއަދި ްރަނގަޅަށް. ްވަރަށް ްއޮންނާނެ ްބިލުގައި ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއޮންނާނެ. ނޑަެއޅިފަިއ ްކަ ްީމގަިއ ްވެސް ްއުސޫލުތަްއ ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ްމަސައްކަތްކޮށްގެްނ ްިމްމީހުންނަށް ޖަލުކަމުަގއި

ްބިލުް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޫނން ްނޫން.ްއެގޮތަކަށް ްެގއްލިދާނެވަރުެގްތަނެއް ްމީހާ ްތެރޭގައި ްއަދިރިކަމުގެ ްނާމާން ކިޔަނީކީ

ްމީހުންނަށްް ްކުްށކުރާ ްއާދެޭވްގޮތަށް ްމުޖްތަމަޢަށް ްއަނބުރާ ްމުޖްތަމަޢުގައި،ްމީހުންނަށް ްއޮތީ.ްޖަަލކީ ްމި ބައްޓަންކޮށްފައި

ްގޮެތއްަގިއްބަށްޓަންކުރެވި ނޑު ްމައިގަ ްއެަކމަކު ްކުރީ. ްމި ްބައްޓަން ްބިލު ްމި ްވެގެން ްކަމުގައި ްތަންތަން ްއޮތް ފައި

ްސިވިްލް ްބަލަނީ ްމި ްގޮެތއްަގއި ްމައިަގނޑު ްސަރުކާރުން ްވެސް ްފޮނުވުމުން ްތިންބާރަށް ްބިލުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްް ްޖަލުގައި ްތިބެންޖެހެނީ ްމުވަްއޒަފުން ްޖަލު ްދަށުގައޭ ްބޭނުންާވްސަރވިްސގެ ްސަރުކާރު ްއެއީ ްމީހުން. ކަތްކުރާ

ްއެހެންް ްދުނިޔޭގެ ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުުރވާ ްޓަަކއި ްއަނިޔާކުރުމަށް ްމީހަކަްށ ްބޭނުްނވާ ގަިޑއެްއގައި

ްގޮަތކަށްް ްވަކި ްދީފައި، ްތަމްީރނެއް ްވައްތަެރއްގެ ްވަކި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމީހުންނަކީ ްބަލަހައްޓާ ްޖަލުތައް ތަންތާނގެ

ްމީހުންްމުސާ ްއެ ްނޫނޭ ްގޮތަކަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްމީހުން ްސަރިވސް ްިސވިލް ްޢާއްމު ްބައެކޭ. ްތިބޭ ްދީފައި ރަތަކެއް

ްބިލުް ްމި ްއުސޫލުން ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ! ްގޮތުަގއޭ. ްބައެްއގެ ްއެޅި ްޔުީނފޯމް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ.

ްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމިއީ ްއޮތްއިުރގަިއ ްއޮްތްބައްޓަންކުރެވިަފއި ްބައްޓަްނކުރެވިަފއި ްފެންވަރެްއަގއި ްރަނގަުޅ ްނނަވާނީ

ްއެތައްްސަތޭަކް ބިލެކޭ.ްކޮބައިތޯއޭްީމގެްމައްަސލަްއަކީ؟ްސިވިލްްސަރިވސްެގްދަށަށްްނުގޮސްްޖަލުގައިްމަސައްކަތްކުރާ

ްބަޔަކަ ްގޮތެްއަގިއ ްރަނގަޅު ްަބލާއިރުަގއި ްއޮތްގޮތަށް ްމާޙައުލު ްކުށުގެ ްމިއަދު ްރާއްޭޖގެ ްމި ްފުރުޞަތުތަކެއްްބަޔަކު؛ ށް

ދީގެންްޖަލުްބައްޓަންކުރުމަީކްބޭނުންވާްކަމެއް.ްެއކަމަކުްޭއެގްބަދަލުގައިްމިހާރުެވސްްސަުރކާރުންްއެބަްބޭނުންޭވ،ްއާދެ!ް

ްެވއްޖެއްާޔް ްކަމެއް ްތިބެން. ްމީހުން ްހިފައިގެްނ ްރައިފަލު ްއަެނއްާކވެްސ ްޖަލުޭގގަިއ ްބޭނުންވަނީ ްސަރުކާރުން ނިމިދިޔަ

ްމައިބަދަ ްހޯމްްްމީހުންގެ ްހުރި ްއެބަ ްމީހަކު ްނާމާން ްއިނގޭ ްދައްާކއިރު ްވާހަކަ ްމި ްހަމަ ްމިހާރުވެސް ްދެން ްޖަހަން. އަށް

ްއަނެްއކާެވސްް ްއަތަށް ްނަޞީރުގެ ްޢުމަރު ްއެނގޭ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމާޒީ ްއޭނަގެ ްނަޞީރު، ްޢުމަރު މިނިސްޓްރީގަ.

ްބަލާ ްއަށް ްމާީޒ ްއެނގޭ. ްވެސް ްގޮތް ްވެދާނެ ްދެން ްދޫކޮށްލީމަ ްމީހުންްޖަލުތައް ްކަމަށް ްބިންދި ްމައިބަދަ ްމީހުންގެ އިރު

ނުޑް ނޑުްވަރަށްްދެަރވޭ،ްއަުޅގަ ދައްކާފައިްހުރިްވާހަކަ.ްމިއީްފަހަރެއްގައިްވެސްްސަުރކާރަްށްފާޑުކިޔަނީކީްނޫން.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްތެރޭގައި ްޕްރައިމަރީަގއި ްބިރުގަނޭ.ްނިމިދިޔަ ްޢުهللاްވަރަށް ްނިސްބަތްކޮށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްނަޞީރުްޔާމީން މަރު

ްނޫން.ް ްޝުޢޫރުތަކެއް ްފާޅުނުކޮށްެލވޭނެ ްތަންތަނުގައި ްކަހަލަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާަހކަތަކަކީ ދައްކާފައިހުރި

އެހެންވީމާ،ްއެވަރުްމީެހއްގެްައތަށްްއަނެއްާކވެސްްޖަލުަތއްްޫދކޮށްލައިގެންްތިބުުމގެްބަދަލުަގއިްދިވެހިާރއްޖޭގެްޖަލުތަާކއިް

ްމިއަދު ްބިލުން ްތިބޭްްޕެރޯލުގެ ްޖަލުތަކުަގއި ްމަސައްކަތްކުެރވިއްެޖއްޔާ ްގޮތަށް ްއޮތް ްބައްޓަންކޮށްފަިއ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްލިިބގެންދާނެ.ް ްލުެޔއް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްބަލަހައްޓާ ްޖަލުތައް ްއަދި ްލިބިގެންދާނެ. ްލުެޔއް ްބޮޑު ްވަރަށް މީހުންނަށް
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ނޑުމެންގެްކޮމި ނޑުމެންްެއދޭްގޮތަކީ،ްއަުޅގަ ނޑުމެންްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ޓީންްދެކޭްގޮަތކީްމިްބިލުްއަނެއްާކވެސްްއަުޅގަ

ބަދަލުކޮށްފައިވާްގޮތަށްްފާސްޮކށްދެއްވުން.ްއަދިްފާސްކުރަންްނުފެންނަްބޭފުޅުންްވެސްްިއޞްލާޙެއްްއޮތްްކަމަށްްވާނަމަ،ް

ލުްޤާނޫނަކަށްްހެދުން.ްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްއެްއިޞްާލޙެއްްހުށަހަޅުްއވަިއގެންްތަޅުުމންްވެސްްއެކަންްފާސްކޮްށގެްންމިްބި

ްދުނިޔެއުމުރަށްް ްތާއަބަދު ްއެއީ ްމީހުންނަކީ ްތަންފީޛްކުރަމުންދާ ްޙުކުމް ްމީހުންނަކީ،ްމިއަދު ްތިބި ްކުްށކޮށްފައި ޖަލުތަކުގައި

ްއޮނިަގނެޑއްެގް ްޤާނޫނީ ްވަކި ްއާދެވޭެނ ްއަނބުރާ ްމުުޖތަމަޢަށް ްބަދަުލގައި ްބައެްއގެ ްއުޅެންޖެހޭނެ ްތެރޭަގއި އެކަމުެގ

ްތި ްއޮންނަނީްތެރޭގައި ްމިނިސްޓްރީ ްެގންދާ ްޖަލަށް ްޤާނޫނަކުން. ްދެނީ ްމި ްޢުޤޫބާތް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާްނ ްބަޔަކަށް ޭބ

ްހިތަށްއެރިް ްހިތަށްއެރީމަ ްޖޭލަރުްާސހަބު ްިހތަށްއެރީމަ،ްއޭަރކު ްހަމަ ްޤާނޫނެއް.ްެއއީ ްނޯވޭ ޤާނޫނެއްގަ.ްއެކަމަުކްޖަލަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމީހުން ްޮބޑެތިސިްނގާ ްޢާއްމުކޮށް ްމަީތގައިްގޮތަކަށް ްކަޓޫރަދަޅެްއގައި ްނެރެ ްމީހުން ްއެ ްއެނޭގ. ންނަްށްއެބަ

ްއެއްކޮްށް ްގޮުތގަިއްބަލަން.ްއެންމެން ްއަދަބެްއގެ ްބަހައްަޓފާނެ.ްމިއީ ްގަިއގަިއްހަކުރުލާފައި ްމުޅި ބައިންދަފާނެ.ްއެއްޮކޅުން

ްވޭތު ްހުރީ ްކުރެވިފައި ްކަންކަން ްއެއްލައިދާނެ.ްމި ްމޫދަށް ްބިިޑއަުޅވާފައި ްރައީސް،ްފައްޗަކަށް ްތާނގަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ވެދިޔަ

ްމަނިކުފާނަށްް ްނުކުރެވޭތީ. ްކަންކަްނ ްތެރެއިން ްޤާނޫނެްއގެ ްހުރީ ްތަޖުރިބާކުރެވިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމީހުންގެް ްބޭފުޅެއް. ްުހންނެވި ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާފައި ްއޮފީުހގައި ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްމަނިުކފާނަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

ްބޮ ްައއިއްަސްމައްޗަށް ްކަންކަމުގައި ްކަހަލަ ްމި ްހުންނާނެ ްތަޖުރިބާ ްބޭފުެޅއް. ްވަަޑއިގެންެނވި ްުކރުމުގައި ްދަޢުވާަތއް ޑެތި

ހުރިްމަޢުލޫމާތު.ްޚުދުްއަޅުަގނޑާްެވސްްމަނިކުފާނާްއެްކަހަަލްތަނެއްަގއިްދިާމވެފައިްހުރީ.ްމިއަދުްމަނިކުފާނުްމަޖިލީހުގެް

ްއަް ްދުވަހު ްއެ ްއިންނެވީ. ްތި ްމިހިރީްރައީސްކަުމގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމަރަށް. ްދަޢުވާކުރީ ްމައްޗަށް ޅުަގނުޑގެ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށް.ްދެްމީހުންްވަރަށްްފިފްޓީްފިފްޓީްގޮތަކަށްްމިތިބީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމިކަން ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްކުެރވޭއިުރގައި ްމަސައްކަތް ްމި ްމަނިކުފާނަކަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރަން.

ނުޑެގް ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނު ްނުބުނެޭވނެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްދަޢުވާނޫފުލަމަކޭ. ްމަރުގެ ްމައްޗަށް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ވިދާޅެއްުނެވވޭނެ

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްނޫން ްރައީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެކޭ. ްދަޢުވާނުކުރެ މައްޗަށް

އަޚް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްމާޒީްއޮތީްމިްކަމުގައިްވަރަށްްއަިނޔާވެިރ،ްވަރަށްްނިކަމެތިްގޮތެްއގަ.ްްއަޅުަގނުޑގެ

އެހެންވީމާ،ްޖަލުގެްމައްސަލަިއގައިްތެދުވެްމިްދައްކާްވާހަކަްހެޔޮނުވާނެްމިްރާއްޖޭގެްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންް

ްޖަ ްއަުޑއަހާލައި ްމި ްވަަރކަށް ްެއްކޮންމެވެސް ްއަދި ްޤަބޫލުކޮށް، ްކަމަށް ްއިންސާނުން ްވެސް ްމީހުންނަކީ ްތިބި ލުތަކުަގއި

ތަންތާނގައިްޚިދުމަތްދޭންްތިބޭްމީހުންނަކީްވެސްްވަރަށްްބޮެޑތިްރިސްކުތަުކގައިްތިބިްމީހުންްކަމަށްްބަލައި،ްދައުލަތުްން

ްތިބި ްއުނގެިނގެން ްދީފައި،ްއޭެގްޢިލްމު ްތަްނތަނަށް ްއެ ްބަޖެޓެއް ްަހވާލުކުރުްންްހޭދަކުރައްާވ ްކުރަން ްމިކަން މީހުންނަށް

ްތަންތަނުންް ްއެކި ްއަދި ްިއން ްއޮސްޓްރޭލިޔާ ްމީހުންނަކީ ްތިިބ ްބަލަހައްޓަން ްޖަލުތައް ްާރއްޭޖގެ ްމިއަދު ްވާނީ. ކީއްތޯޭއ

ްތަނެއްދޮރެ ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްމީހުން.ްއެކަމަކު ްތިބި ްތައުލީުމްއުނގެނިފައި ްޚަރަދުަގއި ްވަޒީަރކަށްްދައުލަތުގެ ްނުދަންނަ އް

ްކޮށް،ްޖަލުތަކުގަިއް ްކަމެއް ްބޭނުންހާ ްޢާއްމުވެ،ްޖަލުތަކުަގއި ްއަނިޔާ ްބާރުދިނީމާ،ްތަނުގެ ްތަނުގެ ްމުޅި ްއަށް ްމީހާ ހުންނަ
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ތިބިްމީހުންގެްޙައްޤުތައްްގެއްިލ،ްޖަލުގޭަގއިްަކިއވެނިކުެރވި،ްދަރިންްލިބި،ްދެންްއެްކުދިންނަށްްހަދާނެްގޮތެއްްނޭނގި،ް

ްކުދި ްނެްތްއެ ްއަޅާލުމެއް ްމައިންބަފައިންގެ ްކުދިންނަކީ ްބޮޑެތިވާ ްއެ ްދެން ްގޮސް، ްދަށަށް ްވެލްފެައރގެ ްދައުލަތުގެ ން

ކުދިންތަކެއްްކަމަށްްވެގެންދާަކންްމިްއޮތީްފެންނަން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްކޮމިޓީަގއިްއަބަދުައބަދުްއެްމަސައްކަތްްބަލަމުންް

ްވާ ްމި ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްއެހެންވީމާ، ްދަން. ްއާދެ!ްއެބަ ްފާސްކޮށްލަދެްއވާތޯ. ްބިުލ ްމި ްެވސް ްމިއަުދ ްަދއްކަނީ ްމި ހަކަ

ްޢަބްދު ްކުރައްވާްهللاްއަޅުަގނޑު ްމީ،ްމަނިކުފާނު ްއެޭދއެުދމެއް ްއެކީގައި ްއާދޭހާ ްަވރަށް ްކިބައިން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ްދިވެ ްައޅުަގނޑު ްތަޞްދީޤުކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ. ްބިލު ްމި ްވާނޭ ްހެޮޔކަމަކަްށ ްބޮޑު ްއަުއްވަރަށް ހިާރއްޖޭގެ

ްޢަބްދު ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއެީކގައި ްއަދަބުވެރިކަމާ ްަވރަށް ްއަށް ޔާމީންްهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިދިކޮޅަށްްމިްތަންތަނުަގިއްްެވސްްއެންދެރިމާގެްޢާއިާލގެްތެރޭގައިްއޮތްްއަނިާޔގެްަސގާފަތާްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީްހަމަގައިމު

ް ްޢަވާހަކަދަްއކައި ނުޑ ްވާތީެވ،ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކަށް ްއޮތް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާهللاްބްދުުއޅެފައި ްބޮުޑްްޔާމީން ްވަރަށް ދޭތެރޭގައި

ްކަމަށްްޔަޤީންކަމެއް ްއަނިޔާވެރިނުވާނެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްމަނިކުފާނުގެްޮއވޭ ްއެ ްބިލުތަކެއް ްފަދަ ްމި ްޔަޤީންކަމުގައި ްއެ .

ްއުފަލާވެރިކަ ްދިއުމުްނ ްކުރީޮކޅު ްމިްމުެގ ްނަމަްއެީކަގއި ްރައީސްްް،ތަޞްދީޤުކުރައްވާ ްދެކޭނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ

ްޢަބްދު ްސަގާهللا ްއަނިޔާެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، ްކަމަށް.ްްފަތްޔާމީން ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްޓަަކއި ހުއްޓުވުމަށް

ްޢާއި ްިސޔާސީއާދެ! ްވެްސ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްއެއްެޗއް. ްތަފާތު ްގުޅުމަކީ ްތެޭރަގއިްއިޢާްލީ ާލއެްއގެ

ްބޭބެްްކިތައްމެްކުޑަ ނުޑގެ އަޅުަގނޑުްއިީންް،ގޮސްްއިނީްކޮންްތަނެއްގައިްކަމާނަމަވެސްްުއޅެފައިްހުރިްމީހެއް.ްއަޅުގަ

ްތަނެއްގައިް ްރައީސްކޮން ްޒަމާނެއްަގިއ ްއެހެންވީމާ، ްއެނގޭނެ. ްމީހުންނަށް ްގޮތުން ްސިޔާީސ ްޢަބްދުްކަން ޔާމީންްهللا

އެކަްންއެގޮތަށްްކުަރްއވާނެްކަމަށްްްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللاްޢަބްދުްކަމެްއްކޮށްފައިްއޮތީީތވެ،ބޭބޭފުޅުްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްމިް ްބިލު ްމި ްވެސް ްމީހުން ްނިސްބަްތވާ ްއަށް ްޕާޓީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްުނކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު

ްފާސްކޮށްދި ްޝުކުިރއްޔާތަނުން ްބޮޑަށް ްަރއީސްްް،ށްމަނިުކފާނަްނުން.ްވަަރށް ނުޑްމަނިކުފާނުގެ ްއަުޅގަ ްޚާއްަޞކޮށް އަދި

 މަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.،ްވާހަކަދަްއކާްދުވަސް.ްއެހެންީވމާްކަމުގައިްމިތަނުަގއިްފުރަތަމަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކު ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ިރއްާޔ ްިމ ްއޮތީ ްދެން ްހުށަހަޅުްއވާފައިވާްއާދެ! ރިޕޯޓަށް

ްއިޞްް.އިޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅުްއިވްމެންބަރުންތައް ްފުރުޞަތުއެ ްފުރަތަމަްލާޙުތަްއްހުށަހެޅުމުގެ ްއެންމެ ްމިގޮތުން ދިނުން.

ްއޮްމި ްަގވާއިުދގެ 83ްްތީ ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްމި ްއިޞްލާޙުތައް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ް)ހ(ގެ 1ްވަަންމާއްދާގެ

ްއިޞް ްމިވަނަ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްދާއ1ްިް،ވަނީްލާޙު ްއުތުރު ްފުވައްމުލަުކ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމެންބަރުްވަނަ ރާގެ

ނޑުްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްމުޙައްމަދުްރަފީޤު ްއަރުވަން.ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްޙަސަން.ްއަޅުގަ

ް
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ްސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުމ1ްަޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނުގެ ްމި ް)ށ(. ްެއކެްއގެ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ް)ށ( ްމާއްދާގެ ށްްވަނަ

ނަމުގަިއްްަޓކައިް"މޯލްިޑވްސްްކަެރކްޝަަނލްްސަރވިސް"ްމިްކަންތައްތައްްބެލެހެއްޓުމަށްްއިްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލްގެްއެންމެހަ

ް ްއުފައްދަްނވާނޭަރއީސުލްމުއައްސަާސއެއް ްސަރވިސްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަެރކްޝަނަލް ްމޯލްޑިވްސް ްިސވިލްްް. ްދިވެހި އަކީ

ރެވިަފއިާވްކުބާބުންްއިސްތިސްނާވަނ4ްްަގެްބެހޭްޤާނޫނުްވަޒީާފއާ،2118/2ްްސަރވިްސގައިްނުހިމެނޭ،ްޤާނޫނުްނަންބަރު

ްކަރެކްް ް"މޯްލޑިވްްސ ްޚިދުމަތެކެވެ. ްޔުމަދަނީ ްއަީކ، ްަސރވިސް" ްހިމެނޭްނީފޯމްޝަނަލް ްއޮފިސަރުން އެޅި

ްމުއައްސަާސއެެކވެ.

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްއާދެ!ްދެންމެްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ށ(ްއަްށްހުށ6ްައޮތްްއިޞްލާޙަީކްް،ދެންް!އާދެ ްހުށަހަޅުއްވާހެޅިފައިވާްއިޞްލާވަނަްމާއްދާގެ ފަިއްޙެއް.ްމިްއިޞްލާޙު

ްދާއިްވަނީ ްއުތުރު ްރަފީޤުފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްމެންބަރަށްް.ޙަސަންްރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ

ްއަރުވަން.ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްގެް)ށ(.ްކަސްޯޓޑިއަލްްޖަލުތައްްހިންގައިްބަލަހައްޓާނީްޕޮލިސްްކޮމިޝަނަރ6ްުވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްއިޞްާލޙުކުރުމަށް.6ްް

ނަޑއަޅާްގޮތުގެ ްމަތިންްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިްސއިްނނެވެ.ްކަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާް

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޅުއްވިހުށަހެފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަފ7ްީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްއަްށ ް)ރ( ްމާއްދާގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްްޤުްވަނަ ޙަސަން

ްއަރުވަން.ޙުްހުށަހެޅުްއވުމަށްްފުރުޞަތުލާއިޞްލާޙު.ްއިޞް

ް
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ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްޖަލުތަކަށ7ްްް ްކަސްޯޓޑިއަލް ްގަިއވާ ް)ރ( ްމާއްާދގެ ްް،ވަނަ ްއިޞްލާުޙކުރުމަށް. ްމިގޮތަށް ްޢާްގ7ެއުނިކޮށް މުްއް)ރ(.

އެކުްކޮމިޝަނަރްއޮފްްްކުރާނީްމިނިސްޓަރުގެްލަފަޔާންްޢައްޔަންޜައިރެކްޓަރްއޮފްްޕްރިލުތަކަށްްޑަޖަްޖަލުތަކާއިްރިމާންޑު

ްޢައްޔަންޜަޕްރި ްމަޤާމަށް ްމި ްއެވެ. ްކޮމިޝަންންސް ްސަރވިްސގެ ްކަރެކްޝަނަލް ްމޯލްޑިްވސް ްއޮފިސަރުންެގްކުރެވޭނީ ޑް

ްތެރެއިންްއޮފިސަރެެކވެ.

ް

ްކަދެްއެކުވން:މަދުްއާމިރުްވާހަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަ

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުުކރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެންް!އާދެ ،ް 4ްްއޮތީ ްެއއީ، ްއިޞްލާޙު. ްމާއްދ11ްާވަނަ ްއިޞްލާޙުްްވަނަ ްމި ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ އަށް

ްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ްޙަސަން.ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުަވއްމުލަކުްއުުތރުްދާއިްހުށަހަޅުއްވަނީ

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

11ްް ްއިޞްލާޙުުކރުމަށް. ްމާއްދާ ްް-11ވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްބަޔާންޮކށްފައ11ްިމި ްމާއްދާަގއި ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަްއްވަނަ ވާ

ގުޅޭްގޮތުންްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްހަދާްގަވާިއދުގައިްބަޔާްނކޮށްފަިއވާްގޮުތގެް އަދާކުރުމުގެްގޮތުން،ްެއއިންްކޮންމެްކަމަކާ

ްސަރިވސް ްކަރެކްޝަނަލް ްޮއފް ްއިންސްޕެކްޓަރ ްހުށަހަޅަންވާނެް،މަތިން، ްރިޕޯްޓ ްައދިްެއވެްމިނިސްޓަރަށް .

ްޕްރި ްއޮފް ްހުރިހާްޜައިންސްޕެކްޓަރ ްބިލުގެ ްމި ްނަން ްކަރެކްޝަނަްލްްތަނެއްގައި ްނސްގެ ްއޮފް ްއިންސްެޕކްޓަރ ވެސް

ްސަރވިސްްމިގޮތަށްްބަދަލުކުުރމަށް.

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްްމުއްޠަލިބުހީތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާފަރެސްމާ

ްށްްއަޅުަގނޑުްާތީއދުކުރަން.ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށްްގެންނަްއިޞްލާޙެއް.ްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްަވީންްވަނަްމާްއދ18ްާވަނަްިއޞްލާޙު.ްއެީއ،5ްްއޮތީްް،ދެންް!އާދެ

ްޙަސަން.ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤު

ް
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ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޤުެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީްއިރާގެފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާ

18ްް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ްމިގޮތަށް ްމާއްދާ ްއިސްވެރިާޔގެްް-18ވަނަ ްއެންމެ ްސަރވިްސގެ ްކަރެްކޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

ްއަދާުކރުމަށް ްޒިންމާ ްހިންގުމުގެ ްދުަވހަށް ްދުވަހުން ްއިންތިޒާމުކޮށް ްކަންތައްަތްއ ްއެންމެހައި ްކޮްގޮތުން މިޝަނަރްޓަކައި

ްޕްރި ްޕްރިންސްއަކާްޜައޮފް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްޑެޕިުއޓީ ްހުންނަންވާނެޜައި ްކަރެކްޝަނަްލްްންސްއެއް ްމޯލްޑިވްސް ެއވެ.

ްތެރެއިްނ، ްއޮިފސަރުންގެ ްކޮމިޝަންްޑ ްޕްރި ސަރވިްސގެ ްއޮފް ްއޮފްްއާްްންސްޜަކޮމިޝަނަރ ްކޮމިޝަނަރ ްޑެޕިއުޓީ ިއ

ްޔާްެއވެ.ކުރާނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްންސްްްޢައްޔަންޜަޕްރި

ް

ްދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:މަޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުުކރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް!އާދެ ްއޮތީ ްއިޞްލާޙ6ްުދެން، 68ްްް،އެއީްް.ވަނަ ްމާއްދާގެ ްމިްވަނަ ްއިޞްލާެޙއް. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަށް )ށ(

ް.ޙަސަންްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށް،ްުފވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

68ްް ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ް)ށ(68ވަނަ ްް-ގެ ްޤާނޫނުގެ ްބ86ްަމި ްދަށުން ްމާއްދާގެ އްދަލުކުރުުމެގްވަނަ

ްކުރުން.ފުރުޞަތުްއިތުރު

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްްމުއްޠަލިބުހީތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާފަރެސްމާ

ނޑުްތާއީދުކުަރން.ްގެފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ްއެްހުަށހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ް ްއޮތީ ްދެން، 7ްްއާދެ! ްެއއީ، ްއިޞްލާޙު. ްމ119ްްިވަނަ ްއިޞްލާެޙއް. ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއަށް ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ެގްކު،ްއޭނާްއެްމްްއަމީން.ްއޭނާްވަޑައިގެންނެތުމާހީގޫފާރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާވަީންއުންއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްޖަމާލު.ޢަބްދުލްޢަޒީޒުްބޭފުޅަކުްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުންްދަންނަވަން.ްްފަރާތުންްއެްޕާޓީގެ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ޢަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާ
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119ްް ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް. ް)ނ( ްމާއްދާގެ ް)ނ(119ވަނަ ްް-ގެ ްަވގުތީގަޖަލެއްގަިއވާ ްޖަލުްްއިީދއަކު ްނެރެވޭނީ ގޮތުން

ްގޮތަށެވެ.ްމިގޮތުންްވަގުތީްްރަކާްއެުކަގއި،ްއޭާނގެްސީދާްބެލެހެއްޓުމުގެްދަށުގައިްހުރިހާްވަގުތެއްަގއިްވެސްްހުްނނައޮފިސަ

ްއޮފިސަރުންގެ ް)ހ(ވާހަްގޮތުން ްމާއްދާެގ ްމި ްނެރެވޭނީ ްުލގައި 3ްްގެ ްނަންބަރާއި ނަންބަރުގައިްްވަނ4ްަވަނަ

ް ް)ހ(ްލަތްތަކުގަހާބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމާއްދާގެ ްމި ްްއެވެ. 1ްްެގ ްނަންބަރާއި 2ްްވަނަ ްނަންބަރާއި ވަަނ5ްްވަނަ

ް ްވަގުތީހާނަންބަރުގަިއވާ ްނެރެްލަތްތަކުގަިއ ްޖަލުން ްގަް،ގޮތުން ްސީދާްހައިދީ ްބެލެނިވެިރއެްއގެ ްއޭނާގެ ވާުލކުރެވޭނީ

ްވެސްްހުންނަްގޮަތށެވެ.ްބެލެހެއްޓުމުގެްދަށުަގއިްހުރިހާްވަގުެތްއގައި

ް

ްދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:މަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަ

ްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.އެްމާވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް!އާދެ ްއޮތީ ްމާއްދ111ްާދެން، ްހުށަހަޅުއްވާފައިްަވނަ ްިއޞްލާޙު ްމި ްއިޞްލާެޙއް. ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ް،ވަނީްްއަށް

އެްޕާޓީގެްެގންނެތުމާްއެކުގައިްގައިްަވޑައިްހުވަގުތުަގއިްމަޖިލީްމިްމްްއަމީން.ްއޭނާހީދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާްފާރުއުނގޫ

ްޒީޒުްޖަމާލުްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްަދންނަވަން.ްޢަފަރާތުންްޢަބްދުލް

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ޢަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާ

ްތަންފީް-111 ްްކުރަމުންދާޛުޙުކުމް ްބޭނުންވާ ްކޮންމެހެން ްރާއްޖެޞިމީހަކަށް ްފަރުާވެއއް ްނެތްްްއްޙީ ްލިބެން އިން

ްްކަމާްލަތްތަކުގައިހާ ްނިންމައިފިޚާބެހޭ ްެއގޮތަށް ްޮޑކްޓަރެއް ްގޮތުގެްއްޞަ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމެޑިކަލް މަތިންްްނަމަ،

ްޢައްޔަން ނޑައަޅާމިނިސްޓަރު ްކަ ްބޯޑުން ްމެޑިކަލް ްބޭނުމަށްްގޮެތއްގެްކުރާ ްޞިއްޙީ ްއޭނާ ްރާއްޖެްމަތިން އިންްްޓަކައި

ް.ގެްހުއްދަްކޮމިޝަނަރަށްްދެވިދާނޭބޭރަށްްދިޔުމަށްްދޫކުރުމު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށް.މްްމުއްޠަލިބަހީތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާމިްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރެްއވުަމށްްފަރެސްމާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްްމުއްޠަލިބުހީމެންބަރުްއިބްރާތޮޑާްދާއިރާގެްފަރެސްމާ

ްހުށަހެޅުއްވިްިއޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްއެްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުމާވަށުް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އޭނާްް.މްްއަމީންބްރާހީމެންބަރުްއިްަވނީްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްއަްށްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާފައިްވަނަްމާއްދ118ްާއާދެ!ް

ްފަްވަަޑއިގެންނުތުމާ ްޕާީޓެގ ްުހށަހަޅުއްވަްއެކު ްއިޞްލާޙު ްމި ްބޭފުޅަކު.އިރާތުން ްކޮންމެެވސް ޢަބްދުލްޢަޒީުޒްްދެްއވަންީވ

ްޖަމާލު.

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ޢަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާ

އިްވަގުތީްގޮތުންްލަތްތަކުގަހާމާއްދާަގއިްބަޔާންކޮށްފަިއވ119ްްާޤާނޫނުގެް މިްް-118ވަނަްމާއްދާްިއޞްލާޙުުކރުން.118ްް

ް ްތަންީފޛުވަމުންގަްދޫކޮށްފައިވާ ްޙުކުމް ްެއއީ ްމުްއދަތު، ްހޭދަކުރާ ްބޭރުގަިއ ްޖަލުން ްމުއްދަތުކަުމގަިއްއިދީން ދާ

ް.ބަލައިގެންނުވާނޭ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމާވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއޮތީ 122ްްދެން ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ްވެްސ4ްްވަނަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއިޞްާލޙެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނަންބަރަށް ވަނަ

ްއުނގޫްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިބްވަނީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއޭރާހީާފރު ްއަމީން. ްވަޑަިއގެންެނތުމާމް ްފަރާތުންްްްނާ ްޕާޓީގެ އެކު

ްދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ްއިފުޅަކުްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވަްބޭ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ޢަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާ

ވަނަްމާއްދާެގ122ްްްއާދެ!ްތޯ؟ްތޯ؟ްނުވަތަްތިނެއްްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ގެްަހތަރެއ122ްް؟ްކޮންްއިޞްލާޙެއްތޯްވިދާޅުވީ

ް ްޤާނޫީންް-3،ް)ށ(ް-122ވަނަްނަންބަރުްއިޞްލާޙުކުރުން.3ްް)ށ(ގެ ްއަދާކުރާ ްަވޒީފާ ްއޮފީހުގައި ްޖެނަރަލްގެ އެޓަރނީ

ްވަކީެލއް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްްމުއްޠަލިބުހީތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާފަރެސްމާ

ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.އެްތެރިްެމންބަރުގެްމާވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއޮތީ ްދެން، 122ްްއާދެ! ް)ށ(ެގ ްމާއްދާގެ ްއިޞްލާުޙ4ްްވަަނ ްމި ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނަންބަރަށް ވަނަ

ްއުނގޫްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިބްރާވަނީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއަމީންހީާފރު ްވަޑައިްް.މް ްފަރާތުންްްތުމާގެންނެްއޭނާ ްޕާޓީގެ އެކު

ްދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.އިފުޅަކުްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވަްބޭ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ޢަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާ

122ްް ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ 4ްްވަނަ ްއިޞްލާުޙކުރުމަށް. ްނަންބަރު 4ްް-)ށ(ް-122ވަނަ ްޤާނޫ. ްމަޤްޞަދުގައިްމި ނުގެ

ްގުުޅން ްކަންކަމާ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްތެރޭގައި ްދާއިރާގެ ްޖަމުހަހުރި ނޑައަޅާްް،ޢިއްޔާރަކާތްތެރިވަމުންދާ ްކަ ޖަމާޢަތްތަކުން

ްމެންބަރެއް.

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރަން.މާވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްހުށަހެޅިްއި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހަޅުްއވާފައ156ްިދެން،ްއޮތީް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާްއިޞްލާެޙއް.ްމިްއިޞްލާުޙްވެސް ް)ޅ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނީްްވަނަ

ްއިބްރާހީމްްއަމީން.ްއޭަންަވޑަިއގެންނެތުމާ ޅަކުްމިްއިޞްލާޙުްފުއެުކ،ްޕާީޓގެްފަާރތުންްބޭްއުނގޫފާރުްާދއިރާެގްމެންބަރު

ްެދްއވުމަށްްދަންނަވަން.ްއިހުށަހަޅުއްވަ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ޢަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާ

ް)ޅ(ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް.156ްް ްމާއްާދގެ ްއެް.)ޅ(ް-156ވަނަ ްބުނެފައި ް ވަނީ،ްމިްް"ޖަލު"ްކަމަށް ަވަނ4ްްޤާނޫނުގެ

ނަޑއަމާ ްމުްޖަލުތައްްހިމެނޭްގޮތުންނެވެ.އްޖަލުތަކާއިްޢާްޅާްިރމާންޑުއްދާގެްދަށުންްކަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނުޑްތާއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅިފައިވާްހުރިހާްއިޞްލާުޙތަކެއްްމިްހުށަހެޅުނީ.ްދެން،ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގެްދަށުންްހުށަހ83ްެގަާވއިދުގެްއާދެ!ްމިހާރުް

ް ްދާނީ ްކުިރއަށް ްމާއްދާެގ؛ްމަޖިލީހުގ1ްެއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅިފައިވ83ްްާްަގވާއިުދގެްވަނަ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ްދަންނަވަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ް)ވަގުުތކޮޅައިޞްލާޙު ްކަށްފަހުން. ްގަވާއިުދގެ ްއާދެ! ް)ށ(83ް( ްމާއްދާގެ ްދަށުންްވަަނ ގެ

ްއެންމެްއިޞްލާޙެއް.ްއެްއިޞްލާޙަކީްްހުށަހެޅިފައި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިޞްލާެޙއް.ްމ51ްްިވަނީ ްއުވާލުމަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމުޙައްްއިޞްލާޙު ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްރަފީޤުަވނީ ްރަފީޤުްޙަސަންްމަދު ް.ްމުޙައްމަދު

ްއަރުވަން.ޞަތުްޙަސަނަށްްއަޅުަގނޑުްފުރު

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމ51ްާއާދެ! ްބަވަނަ ްޖަލުގައި ްއުވާލުމަށް. ްތަނެއްްންދުއްދާ ްހުންނާނެ ްމީހާ ކުރާ

ް ނަޑއެޅުން. ްމީހަކުް-51ކަ ްބަންދުކުރެވޭ ްތަނެއްްމީހަްްއެް،ޖަލުގައި ްހުންނާނެ ްމުއްދަތުަގއި ްހޭދަކުރަންޖެހޭ ްޖަލުަގއި ކު

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ނަޑއަޅާނީ 49ްްކަ ްފުރިހަމަުކރުމަށްފަހުގ51ްައަދި ްކަންކަން ްބުނެފައިވާ ްމާއްދާަގއި ްެއްްވަނަ ްއަދި އެވެ.

ްކަންކަ ްބުނެފައިވާ ްފުރިހަމަމާއްދާތަކުަގއި ްއެން ްބެހެއްުޓމުގެްވަންދެން ްތަނެއްަގއި ްަވގުތީ ްަޑއިރެކްަޓރްއިްމީހަކު ޚްތިޔާރު

ްށްްލިބިެގންވެްެއވެ.އަްންސްޜައޮފްްޕްރި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްއާމިރު.ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްެމންބަރުްއަޙްކުް؛މިްއިޞްލާޙަށްްތާއީދުުކރުމަށްް!އާދެ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަ

ްރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުުކރަން.ފުވައްމުލަކުްއުތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިުދގެ ްހުށަހެޅ83ްިއާދެ! ްމިހާރު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅި ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ނޑުްް،ވަނަ ްއަޅުގަ ްދެން، ނިމުނީ.

ް ްަގާވއިދުގެ ް)ނ(ގ83ްްެކުރިއަށްދާނީ ްމާއްދާެގ ްއިޞްލާޙުތަކަށްްވަނަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށްްްދަށުން

ްްވާނަން.ފުރުޞަތުއަރު ްމިގޮތުްނ ްފުރަތަމަ ްދާއ51ްިއެންމެ ްއުތުރު ްފުަވއްމަލަުކ ްއުވާލުމަށް، ްމާއްދާ ްމެންބަރުްވަނަ ރާގެ

ްރަފީޤު ްހުށަހަޅުއްވާފައިްްމުޙައްމަދު ްއިޞްލާޙު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޙަސަން ްްވޭ. ްަގާވއިދުގެ ްމާއްާދގ83ްްެއާދެ! ވަނަ

ްއިޞް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްދަށުން ްފުރުޞަތު)ނ(ގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްމިލާޙުތައް ްްއަރުވަން. ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ވަނ68ްްަގޮތުްނ

ްދާއިްމާއްދާ ްއުުތރު ްފުވައްމުލަުކ ްއިުތރުކުރުމަށް ްއަކުެރއް ްރަފީޤުއަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޙަސަންްްރާެގ

ްައރުވަން.ޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުާލޙުްހުށަހެހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ.ްމިްއިޞް

ް
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ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްމާއްދ68ްާޝުކުރިއްާޔ. ްްވަަނ ްއިތުރުުކރުމަށް. ްައކުރެްއ 68ްއަްށ ް)ނ(. ްކަިއވެނިގެ ްގޮްތްގައިީދން ކުެރވޭނެ

ްހަމަޖެއްސުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.،ްއީދުުކރައްވާްއިބްރީމްްމުއްޠަލިބުދެ!ްމިްއިޞްލާޙަށްްތާއާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްްމުއްޠަލިބުހީތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާފަރެސްމާ

ްާތީއދުކުރަން.ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިޭވ،ް ްއިޞްލާޙު ްއިތުރުކުރުމަށް ްބަެއއް ްަގވާިއދުގެ ްއަމީން، ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ްއިބްރާހީމްްއަމީންްވަަޑއިގެންެނތުމާއެކުަގއިްޕާޓީގެްބޭފުަޅކަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.

ް

 ްާވހަކަދެއްެކވުން:ގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްމާވަށުްދާއިރާ

ްއިތުރުކުރަންް ްއާެދ، ްިއބާރާތެއް. ްހުށަހަޅާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްަބއެްއ ްަގވާއިުދގެ ްިއޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ްމިހާރު އާދެ،

ްއެކު ްކޮމިޝަނަރު ްގަާވއިދެއް ްބެހޭ ްކައިވެނިކުރުމާ ްމީހުން ްތަންފީޛުކުރާ ްޙުކުމް ްޙުކުމްްހުށަހަޅަނީ، ަލވައިލަންޖެހޭނޭ.

ްތަންފީޛުކުރާްމީހުންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްމެޑިކަލްްގަވާއިދުްކޮމިޝަނަރުްއެކުލަަވއިލަންޖެހޭނޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއިޞްލާޙަށްްކުޑަހުވަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާމިރު...ް

ް

 ބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެން

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްމާވަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއޮތީ ްފުަވއްމ68ްުދެން ްވަނީ ްހުަށހަޅުއްވާަފއި ްއިޞްލާޙު ްމި ްިއޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްއަށް ްމާއްާދ ލަކުްވަަނ

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްމިހާުރ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްޙަސަން. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ އުތުރު

ް ްއޮތީ ްދެން ްނިމުނީ. ްހުށަހަަޅއި ްމިހާރު ްވަީނ،1ްްއިޞްލާޙުތައް ްފުރުޞަތުދީފައި ްބަުހސަށް ްމި ްބަހުސް. ގަިޑއިރުެގ

ްަވގުތުތައް ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްްޕާޓީތަކަށް ްއަށް 26ްްދަންަނވައިލާނަން.ްެއމް.ޑީ.ޕީ 45ްްމިނެޓު 15ްސިކުންތު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށް

ް 24ްްމިނެޓު ްއަށް ްޑީ.ާއރު.ޕީ 7ްްސިކުންތު. 18ްްމިނިޓު ްއަްށ ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ 3ްްސިކުންތު. ިސކުންތު.15ްްމިނެޓު

ް ްއަްށ 3ްްއެމް.ޑީ.ޭއ ްއަށް ްާޕޓީ ްަޤއުމީ ްސިކުންތު. ްސުން ްވ3ްްަމިނެޓު ްސިކުންތު. ްސުން ްޕާީޓއަކަްށްމިނެޓު ކި

މިނެޓު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ްއާދެ،ްމިގޮތުންްމިްރިޯޕޓަށްްވާހަކަދެްއކުމަށްްއެންެމ15:11ްްނިސްބަތްނުވާްމެންބަރުންނަށްް

ްމަޢުޞޫމު.هللاްމަޢުޞޫމަށް.ްޢަބްދުهللاްފުރަތަމަްފުރުޞަތަށްްމިްދަންނަވާލަނީްކެލާްދާއިރާގެްމެންަބރުްޢަބްދު

ް

 މަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއައިްސް ްފަހަރަކު ްއެތައް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްޕެރޯލުގެ ްޖަލުަތކާއި ްއާދެ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްބުރެްއް ްއެތަްއ ްއަިއސް؛ ްއަނުބރާ ްއަެނއްކާ ްފޮނުވުމުން ްތަޞްދީޤުކުރަން ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފާސްކޮށް، މަޖިލީހުން

ްއުް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނުްޖަހައިފި. ްމި ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްހުށަހެޅުނު ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ްމިހާރު އްމީދުކުރަނީ،

ްބިލުންް ްޕެރޯލުެގ ްޖަލުތަކާއި ްލިބިގެންދާނޭ. ްފުރުޞަތު ްވުމުެގ ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްއެްއކޮްށ ްިއޞްލާޙުތަކާ އިތުރު

ްބޭބޭ ްމަސަްއކަތްުކރާ ްޖަލުތަކުގައި ްައދި ްގައިދީންނާ ްޤާނޫނީްހިމާޔަތްލިބިދޭ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމި ފުޅުންނާ،

ްވީމަް ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްފުރުޞަތު ްކުރިއަްށގެންދާނެ ްކަންަތއްތަްއ ްަމސައްކަތްކޮްށގެން ްތެރޭަގއި ނޑެްއގެ ގިުއގަ

ްމިް ްއަދި ްވެގެންިދއުން. ްޤާނޫނަކަށް ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްބިލު ްމި ްއެދުމަީކ، ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންވީާމ، ްހުޅުވިގެންދާނެ.

ްބަލަހައްޓަާވް ްރިޔާސަތު ްއަްޙމަދު ްއުސްތާޒު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުގައި

ްމަނިކުފާނުގެް ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްފުރުޞަތުލިބުނީތީ ްވާހަކަދަްއކަން ްއަުޅަގނޑަށް ޖަލްސާއެްއގައި

ްޝުކުރިްއޔާ.ްރިޔާސަތަށްްމަރުޙަބާްވެސްްދަންނަވަން.ް

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްބަލަހައްަޓވަންް ްރިޔާސަތު ްަވގުުތ ްމި ްރައީްސގެ؛ ްިޢއްަޒތްތެރި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްޖަލްސާ ްފުރަތަމަ ްއިންނެވި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްމަރުޙަބާދަންނަވަންްްނައިފަރު ްމަނިކުފާނަށް ްވާތީ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށްްދެތިންްފަހަރެއްގެްމަތިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބައެްއް ފުރަތަމަ.ްއާދެ،ްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލުގެްބިލަކީ،ްއަުޅގަ

ްމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްެއއްކޮށް ްލަފާފުޅާ ްެޖނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްފެނިވަޑަިއގެން ްކަމަށް ްހުރި ޖިލީހަށްްއިޞްލާޙުތައް

ްފުރިހަމަް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްމަސަްއކަތްޕުޅު ްކުރެއްވި ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްކަމާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިަކމާ ްބިލެއް. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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އަށްްދެންމެްމިްރިޕޯޓުްހުށަހަޅުއްވަމުންްކޮމިީޓގެްޢިްއޒަތްތެރިްމުޤައްރިރުްވެސްްއެްވިދާުޅިވްފަދައިންްވަރަށްްބޮޑަށްްެއް

ްދިރާސާކުރަ ްޤައުމުތަކުންްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްކުރިައރާފައިވާ ްދުނިޔޭގެ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްބައެއް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއަދި އްަވއި،

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާެދ، ްބިލެއް. ްފުރިހަމަކުރައްާވފައިވާ ހޯއްދަވަިއގެން

ްކުށްކުރާް ްއެއްފަދައިން ްޤަުއމުތަކޭ ްއެހެން ްވެސް ްފަހަކަށްއައިސްްްރާއްޖޭަގއި ްމީހުން ްކުށްކުރާ ްއަދި ްތިބިކަމާ، މީހުން

ްއެް ްމީހުންނަށްްތަޙުޤީޤީްމަރުޙަލާްނިންމުމަށްފަހުގައި ްުކށްކުރާ ްޮގްއސަވާކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްގިނަވެގެން ްއަށް އިންތިހާ

ްކަންތައްތައްް ްކަހަލަ ްބަެއއް ްތަންފީޛުކުރަމުންދާއިުރަގއި ްޙުކުްމތަކެއް ނޑައެޅޭ ްކަ ްމީހުންނަށް ްކަންތަްއް، ްބަެއއް ނޭދެވޭ

ްމިް ްބިލުން ްމި ްއާެދ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްިދމާވަމުންދާކަން ްވަރަކަށް ްކޮންެމވެސް ވެސް

ކޮށްދޭްކަމަކީ،ްޖަުލގައިްކުރުްމުއްދަތުތަކަށާްއަދިްިދގުްމުއްަދތަކަށްްވެސްްއުޅެންޖެހިފަިއވާްމީހުންނަށް؛ްގައިދީންނަށްްއެް

ނަށްްވެސްްލިބެންޖެހޭްއިންސާނީްޙައްޤުތަކާްއަދިްއެްީމހުންނަށްްފުރިހަމަކުރެވެންޖެހޭްކަންތައްްފުރިހަމަކޮށްދިނުމާްމީހުން

ްހިމާޔަާތިއް ްވެސް ްއޮފިސަރުންނަށް ްއުުޅއްވަންޖެހޭ ްމަޝްޫޢލުވެގެން ްކަންތައްަތުކގައި ްބެލެހެއްުޓމުގެ ްމީހުން ްއެ އެުކގަިއ

ނޑުމެންްރައްކާތެރިކަންދިނުމާ،ްއަދިްެއހެނިހެ ންްއިނާޔަތްތައްްއެްބޭފުޅުންނަށްްހޯއްދަވައިެދއްވުން.ްާއދެ،ްއެގޮތުންްއަުޅގަ

ްވެްސް ްބާރުތަެކއް ްގެންގުޅުމުގެ ްހަތިޔާރު ްލުއި ްއޮތް ްއެބަ ްބޭފުޅުންނަށް ްބަލަހައްޓަވާ ްޖަލު ްވެސް ްރާއްޖޭގައި ްބިލުން މި

ް ްއެހެން ްކުިރއަރާފަިއވާ ްތަހުޒީބުވެ، ްއެީއ ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދަިއެގްދެއްވާފަ. ްމާ ްމިންވަރަށްވުރެ ްއޮންނަ ޤައުމުތަކުަގއި

ްހަތިޔާރުތަެކްއް ްލުއި ްވަރަށް ްެއއީ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ނެޑއްކަން ްމިންގަ ްއޮތް ްދެްއވާފައި ގޮތަކަށް

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޮއންނަނީ. ްމި ްހުއްދަދެއްވާފައި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ބޭނުންކުރަން

އްކަތްކުަރއްވަމުން،ްމިްެދންނެވީްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްމިކަމާްބެހޭްކޮމިޓީްންމަސައްކަތްކުރަމުންްގެންދެިވއިުރްމަސަ

ްވެްސް ްޤައުމުތަަކކީ ްގިނަ ްަވޑަިއގެންނެިވ ްދަސްކުރަްއވަން ްއެކަން ްމި ްނޫނީ ްހޯްއދަވަން، ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި ވެސް

ްގައިދީ ްބޭނުންުކރުމާއި، ްހަތިޔާރު ްބިލުަގއިްމިދެންނެވި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެުޅއްވުުމގަިއ ްފިޔަވަޅުަތއް ްއަޅަންެޖހޭ ންނަށް

ްވެސްް ްބޭނުން ްހަތިޔާރުތަކުގެ ްދެންނެވި ްމި ްބާރުތަްއ، ްމިދެންނެވި ްބޮޑަށް ްމާ ްވުރެ ްވަަރށް ްއޮތް ނަޑއަޅާފައި ްކަ މި

ްމީ ްކުށްކުރާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްޤައުމުތަކެއްކަން. ްދެވެންޖެހޭްކުރަމުންދާ ްމީހުންނަށް ްއެ ހުންނަށް

ްމީހުންް ްއެ ްހެދޭނީ ްބައެއްެގްގޮތުގައި ްބޭނުން ްފައިދާހުރި ްމުޖުތަމަޢަށް ްމީހުންނަކީ ްދެވި،ްއެ ްރަނގަޅަށް ރިހިބިލިޓޭޝަން

ްގޮތްތައް ްދެވޭނެ ްތަމްރީނުތައް ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްމުއްދަތުަގއި ްހޭދަކުރަންޖެހޭ ްޖަލުތަކުގައި

ްއެް ްޕްރޮގްރާމުތައް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްމީހުން ްއެ ްތަމްރީނުކޮށް، ްމީހުން ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްެއކުަގއި މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމާ

ްއާދެވޭނީ.ް ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްބޭނުންތެރި ްމުުޖތަމަޢަށްްރަނގަޅު ްމީހުންނަށްްއަނބުރާ ްހިންެގިވގެްންއެ ްލައްަވއި ބޭފުޅުން

ްޤަބޫލުް ްމިްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިން ްމީެގ ްވެގެންިދއުމާއެުކަގއި ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްގޮތުަގއި ކުރާ

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްވޭތުވެދިަޔ ްމި ްސަރުކާރުން ްއާެދ، ްމަސަްއކަތް؛ 7ްްފަށާފައިވާ ްތެރޭަގއި،8ްްއަހަރު، އަހަރުދުވަުހގެ

ްޚިދުމަތްތަކާ ްދެވެންޖެހޭ ްމި ްގައިދީންނަށް ްތިބޭ ްޖަލުތަކުަގއި ްބެހޭްްޚާއްޞަކޮށް ްކަމާ ްކަންތައްތަކަށް ްއެހެނިހެން އަދި
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ބޭފުޅުންްވަނީްފުދޭވަރަކަށްްިގނައިންްތަމްރީނުކުރެވިފަ.ްއެެހންނަމަވެސްްެއއީްއެންމެްމިްޒަމާނަށްްގުޅޭްފެންވަރަށްްއަދިް

ް ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްއާދެ، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަަކށް ްކަެމއް ްއޮތް ބިލުެގްކުރެވިފައި

ސަބަބުންްމިދެންނެވިްފަދަްތަމްރީނުތައްްއިތުރަށްްއެްބޭފުޅުންނަށްްދެވިގެން،ްއަދިްއެްޭބފުޅުންނަށްްދެވޭްމުސާރަްއާއިް

ްެއީއް ްވެސް. ްމި ްޚިދުމަތެއް ްމިލިޓްރީ ްޕަރަ ްހަމަ ްޚިދުމަތަކީ ްމި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްވެސް އިނާޔަތްތަަކކީ

އެްއގޮތަކަްށްމަސަްއަކތްކުރަްއވަންޖެހޭ.ްބައެްއްފަހަރަށްްމިްބޭފުޅުންްވެްސްހަމަްްއެމް.އެން.ޑީ.އެފާްއަދިްފުލުހުންނާްދާދި

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްމީ. ްދާއިރާތަކެއް ްުއޅުްއވަންޖެހޭ ްޚިދުމަތުގައި ްވަންދެން ްގިނައިރު ްވަރަްށ ްހާލަތްތަކުަގއި ކުއްލި

ްއަ ްތިބި، ްލިބިގެން ްރަނގަޅަށް ްތަމްރީނުތަކެއް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްލިބޭްބޭފުޅުންނަކީ ްވެްސ، ްގޮތުން ްމުސާރައިގެ ދި

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްލިބެންޖެހޭ ްމުސާަރއެއް ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ ްވެސް ްގޮތުން އިނާޔަތްތަުކގެ

ްއަދިް ްހަމަޖެހިގެންދާނެ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްކުރުްއެނިގވަަޑއިގަ ްވަންދެން ްމުއްދަތެއް ްވަިކ ްމީހުން ްއެ ްކުށްވެރިންނަކީ ްބައެއް ްމިސާލަކަށް ްފަދައިން ންަނވާނެ

ްވަގުތީް ްހުންނަ ްއެ ްނޫނީ ްދަށުން، ްބެއްެލވުމުގެ ްކޮމިޝަނަރުގެ ްޕޮލިސް ްބެލެހެއްޓެންޖެހޭއިރުަގއި މުއްދަތުގެްއަގއި

ް ްމީހުންނަކީ ްއަނެއްަބއި ްއަދި ްބައެއް. ްތިބެންޖެހޭ ްނިމިގެންގޮސްްޖަލުތަކުގައި ްމަރުޙަލާ ްތަޙްޤީޤުގެ ްއެ ްމީހުން އެ

ޖަލުތަކުގައިްތިޭބއިރުަގއިްޖަލުތަކާްބެހޭްކޮމިޝަނަރުގެްބެްއލެވުމުގެްދަށުަގއިްތިބެންޖެހޭްބައެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުންް

ްބޭފުޅުންނަށް ްބެހޭ ްކަމާ ްިއޞްލާޙުކުެރވި، ްއޮތީ ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްވެްސ ްކަންތައްަތްއ ްފަދަ ދެވެންޖެހޭްްމިދެންނެވި

ްޖަލުތަކުަގއިް ްސަބަބުން ްިދުއމުގެ ްފާސްވެގެން ްމިއަދު ްބިލު ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްދެވިފަ. ބާރުތައް

ްމުޖުތަމަޢަށްް ްރަނގަޅަށް ްގޮތުަގިއ ްމީހުންގެ ްރަނގަޅު ްއައިސްގެްނ ްއަނބުރާ ްމުޖުތަމަޢަށް ްމީހުންނަށް ްތިބި މިހާރު

ްންދިއުން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްޚިދުމަތްކޮށްދޭނެްބަޔަކަށްްވެގެް

ް

 ގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ނުޑްالم عليكنالس  `. ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްރިޔާސަތަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .

ްއަޅުް ްބިލަކީ ްޕެރޯލުގެ ްޖަލުތަކާއި ްއާދެ، ްމަޖިލީހުގެްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްމި ްފެށިގެން ްކުރީްއުސރެ ްވަރަށް ނޑުމެން ގަ

ްއެްއޗެްއް ްވާހަަކދައްކަމުންދާއިރުަގއި ްބިލަށް ްމި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑު ްބިލެއް. ްަތްއޔާރުކޮށްފަިއވާ ްކޮްށގެން މަސައްކަތްތަެކއް

ްމި ްފުރުޞަތަކަށް ްވެްސް ދަންނަވާލުމުގެ ނޑަކީ ްޢިއްޒަތްތ4ްެއެދުނީ،ްއަުޅގަ ްމި ްދުވަހު ްއޮްތްއަހަެރއްހާ ްމަޖިލީހުގައި ރި

ްމެންބަރަަކށް ޖަލުތަކާ ްމަސައްކަްތކުރި ްކޮމިޓީެއއްަގިއ ްތަންތަނުަގއިް ބެހޭ ްެއ ްހާލަތާއި ްތަންތަނުެގ ްއެ ވެފަިއ،

ްހުރިް ްއިހުސާސްކުެރވިފަިއ ްކަންތަްއ ްއެ ްދެކި، ްލޮލުން ްރަނަގޅަްށ ްވަރަށް ްގޮތް ްޚިދުމަތްދެމުންދާ އިންސާނުންނަށް

ްބިލު ްމި ްވާތީެވ ްކަންަތއްތައްްްމެންބަރަކަށް ްއެހެރަ ްތަންތަނުގައި ްއެ ްމިހާރު ްބަދަލުެވެގންދިއުމުން ްޤާނޫނަކަށް މިގޮތަށް

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްފުިރހަމަ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްޤަބޫލުކުރާތީެވ،ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް އިޞްލާޙުެވގެންދާނެ
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ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްިއޞްލާޙުތަކާ،ްއަިދްދަންނަވާލަން.ްއަދިްހަމައެއާއެުކމެްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާް

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުާރ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްބިލަށް ްމި ްދެން ހަމަ

ް ްޤަބޫލުކުރަން ްވެްސ ްއަޅުަގނުޑ ްނިިމގެންދާއިރުަގއި ްތަްއޔާރުެވގެން ްބިލެއް ްމިފަދަ ްއާދެ، ްުއިންދަންނަވަން. ޭއަގއި

ކަންތައްތަެކއްްވެސްްހުރެދާނެްމަދުންްނަމަވެސް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްބިލެއްްތަޞްދީޤުނުކޮށްްފޮނުވާލުމުންްއެއިންްލިބޭް

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއެއީ ްތަޞްދީޤުުކރުމަކީ ްބިލެއް ްއެ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްބޮުޑވާ ގެއްލުން

ްވެސްްްތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުގައި ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީަތކުގެ ްއަިދ ްވެސް ްމެންބަރުން ްއަމިއްަލ ްއަިދ ްވެްސ ސަުރކާރުން

ްއެއަްށް ްެވގެން ްޤާނޫނަކަށް ްބިލެްއ ްިއޞްލާޙުކުރެވޭނެ. ްއެކަްނތައް ްހުށަހަޅައިގެން ްިއޞްލާޙު ްއެއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަްނނަން ްެއއަށް ްދަތިތަކާއި ްއޭގެހުރި ްއެނގޭނީ ްބަދަލުތައްްޢަމަލުކުރަންފެށީމާ ްގެންނަންޖެހޭ ްއެައށް ްއިޞްލާޙުތަކާއި ޖެހޭ

ްހާލަތްތަކުަގިއް ްބަެއއް ްޖަލުތަކުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމަްށވާއިުރގައި ވެސް.

ްޤަބޫލު ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަނީ. ްއެ ްދެވެމުން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްނޫން ްދޫނިދޫްއިންސާނުންނަކަށް ކުރަން

ްކަމަކަށްް ްއިންސާނުން ްބަލަހައްޓަމުންދިަޔއީކީ ްދެުމންދިޔައީކީ، ްކުރީަގއި ްތަންކޮޅެއް ްޖަލުަގިއ ްމާފުށީ ޖަލުގަޔާއި

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުެރޭވ. ްޤަބޫެލއް ްތަންތަނުގ4ްްެއަޅުަގނޑަށް ްއެ ްތެރޭގައި ްުދަވހު އަހަރެއްހާ

ްައޅު ްބަދަލުވީހެނެއް ްމަޖިލީހަށްްހާލަތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދިުގކޮށް ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިއެއްުނވޭ. ަގނޑަކަްށ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްހިމަނަމުންދިޔައިން. ްވެސް ްބަޖެޓުަގއި ްކަންތައްަތއް ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްކަންތައްތައް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ

ްޤަ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްހުރި ްވެފައި ްހަމަޔަށް ްއަދާ ްކަމެއް ނުޑްއެއިން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްނުކުެރވޭ. ބޫލެއް

ްތަންތަނުގެް ްއެ ްައއިސް،ްއަދި ްތަންތަނަށް ްއެ ްމިދެންނެިވްބަދަލުތައް ްެވގެންދިއުމުން ްޤާނޫަނކަށް ްބިލު ްމި އުއްމީދުކުރަނީ

ްދޭތެ ްމީހުންނާ ްއެ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްގޮތުަގއި ްއިންާސނުންގެ ްއިންސާނުންނަކީ ްމީހުންނަކީ، ްތިއްަބވާ ރޭްބަންދުގައި

ްެއއީް ްއަދި ްކުްށވެރިވުމަކުން ްމީހަކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްފެންނާނެ ްތަން ޢަމަލުކުރެވިގެންދާ

ްއިންސާނުންނަށްް ްވެސް. ްކުށްުކރަނީ ްއިްނސާނުން ްއެއީކީ. ްނޫން ްކަމެއް ްބަރީޢަވެގެންދާ ްމީހާ ްއެ އިންސާނިއްޔަުތކަމުން

ްކުށްވެ ްއެ ްއެހެންަކމަށްވަނީވިްއޔާ ްެވސް. ްހަދައިގެންްކުށްކުރެވޭނީ ްޖަނަވާރަކަށް ްއަކީ ްމީހާ ްއެ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ިރާވ

ްއިންސާނުންް ްއެ ްއުސޫލުން ްގެްނގުޭޅ ްގެރިބަކަރި ްސަވާުރވެތިބެގެން ްބުރަކަށިމައްޗަށް ްމީހެއްެގ ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެ ްމި ްބިލެއް ްމިފަދަ ްނުވާތީވެ ްކަމަކަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމަޖިލީހުންްގެންގުޅުަމކީ ރި

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްއޮތީ.ްއެހެންކަމަށްވާތީ،ްއަުޅގަ ްމި ތައްޔާރުކޮށްަފއި

ްތަޞްދީޤުކުރުމަށްް ްއަނެއްާކވެސް ްބިލު ްމި ްފާސްކޮށް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބިލު ްމި ްދަންނަވަން، އިލްތިމާސްކޮށް

ްްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްފުރުޞަތަށް.ްފޮނުވަމާްހިނގާށޭ.ްޝުކުރި

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްެއންމެްފުރަތަމައިނުންްވެސްްމިއަދުގެްރިޔާސަުތގައިްއިންނެިވް

ްޮބޑަ ްވަރަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްފެނުމަީކްނައިފަރު ނޑިން ްގޮ ްތި ްމަނިކުފާނު ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ށް

އަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްކުީރްއސުރެްދެކެމުންްއައިްހުވަފެނެްއ.ްއެްހުވަފެންްޙަޤީޤަތަކަށްްީވމަްނައިފަރުްދާއިރާގެްލޮބުވެތިް

ްދިވެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުުރއަާދކުރަން. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަްށ ްޖަލުތަކާިއްރައްޔިތުންނަށާއި ހިރާއްޖޭެގ

ޕެރޯލުގެްބިލުްމިްމަޖިލީހުގައިްތިންހަތަރުްފަހަރަށްްތާށިވެއްޖެ.ްމިހާރުްމިްބިލުްމިްއޮތީްސިޒޭރިއަންްހަދާފައިްމަޖިލީހުންް

ްބަެއްއް ްތިއްބެވި ްމިތާ ްފާސްވިޔަކަ ްތެރެއަކުން ްމިތާ ްރަނގަޅަަކށް ްބިލެއް ްމި ްއެއީ ްގޮއްސަ. ްހިސާބަށް ނަގަންޖެހޭ

.ްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލުގެްބިލުގެްމުހިއްމުކަންްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނީްޖަލުތަުކަގއިްއެްލިބޭްއަނިާޔގެްޙަޤީޤީްމެންބަރުންްނުދޭ

ްއެބަްއޮްތްދިވެިހރާއްޖޭގެްޖަލުތަުކގައިްމީހާެގް ނޑުމެްނގެްކޮމިީޓގައި ތަޞައްވުރުްވިސްނާލަންްއެނގޭްމީހުންނަށް.ްއަުޅގަ

ްގައިދީ ްބައެއް ްިތބި ްހޭދަކޮށްފައި ްއޮތުާމްއުމުރުދުވަސް ްއަިއއްސަ ްސަރުކާރެއް ްއާ ްސިޓީބިޓީަތއް. ްއިހުާސސްތަކުގެ ންގެ

ް ްަމޝްރަޙު ްސިޔާސީ ްޖާގަދީ، ްެވސް ްސަރުކާރަށް ްއެ ްއެްގުިޅގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންނުވާތީ ހަލަބޮލިކޮށްލަން

ްއަނިޔާވެރިް ްވަަރށް ްތިބީ. ްމި ްމަޑުަޖއްސާލަިއގެން ްނުގެްނގޮސް ްކުރިއަށް ްކޮމިޓީތަުކަގއި ްއެްއކޮށްްމައްސަލަތައް ކަމާ

ްހުރި.ް ްއެބަ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްުއދާސްތައް ްއަިނޔާތަުކގެ ްހުރި ްކޮށްފައި ްމީހުންނަށް ޖަލުތަކުގަިއ

ް ްއެްނމެ ްއުމުރުން 18ްްގާތްަގނޑަކަށް ްފެށިގެންގޮްސ،ްއުމުރުން ްމ51ްްިއަހަރުން ްމީހުން ްދިޔަ ްމައްޗަށް ްުވރެ އަހަރަށް

ްތިބި ްއެބަ ްޖަލުތަކުަގއި ްބިންދައިލާފައި،ްެއްްރާއްޖޭގެ ްބިންދައިލާފައި،ްޮކނޑުހުޅު ްކަކުލުހުޅު ްމީހުންގެ މިނިވަންނުވެ.ްއެ

މީހެްއެގްމަރުގެްޝަހާދަތްލައިދީފަިއ،ްމިފަދަްވަރަށްްބިރުވެރިްވާހަަކތަކެއްްހިމެނޭްޝަުކވާތަުކެގ3ްްމީހުންްކުރިމަތީގައިް

ްހުރި ްއެބަ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަެއްއްސިޓީތައް ްނަމަ، ްބަލައިފި ްމިހާރު ްމައްސަލަތައް ްމި .

ްކެމްޕޭންކުރަންް ްސިާޔސީ ްދަްއަކއި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަިނޔާެވރިކަން ްސަރުކާރުތަުކގެ ްކުރީގެ ްމިއީ ްބުނާނެ ފަރާތްތަކުން

ްނޫނީ.ްދަންނަވަ ްބޭނުން ްކުރަން ްމިކަން ނޑިަވޅުަގިއްއަޅުަގނޑު ްދަ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްކަމެކޭ. ްކުރާ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ން

ްމިް ްވިޔަސް ްއޮތްކަމުަގއި ްސަރުކާރެްއ ްކޮންމެ ްއިޞްލާުޙުކރަންޖެހޭ. ްނިޒާމު ްޖަލުގެ ްރާއްޭޖެގ ްައކީ ްވާހަކަ އުޅޭ

ްބަެއއްެގް ްއެތަެކއް ްކަމުގައި ްތަނެއް ްހިނގާ ްޢަމަލުތަކެއް ްލައިންސާނީ ްއަނިޔާވެިރ، ްވަަރށް ްޖަލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންްޖަލުްމިްމާނަކުރާްމާނަކުރުމާއިްމަފްހޫމްްއެބަްޖެހޭްވިސްނާލަން.ްދޫތަކުންްމިްދަނީްއިވެމުން.ްދުނިޔޭަގއިްއަ ުޅގަ

ްތަނަކަށްްެވގެންނުވާނެ.ްޖަލަްށްވަންނަްމީހާްނުކުންނައިުރް ޖަލަކީްއެްއވެްސްހާލެްއގައިްީމހާްހަލާކުވެ،ްޚަރާުބކުރަންްލާ

ނޑުނީމަްދެންްކޮބައިތޯްބޭނުމެއް.ްއެތާްއޮވެް މަުރވިޔަސްްމާްަރނގަޅެއްްނޫންތޯްއޭނަްއެާތްއޭނާގެްބޮލުރޮދިްއިތުރަށްްކެ

ްވަރަްށް ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ ްއަކީ ްާރއްޖެ ްއެދޭއެދުމަކީ ނޑު ްގެންނަންޏާ.ްއަޅުގަ ްއަެނއްާކްމުޖުތަމަޢަށް ްހަލާކުކޮށްފައި އެތެރޭ

ރާްތަނަކަްށްމުއްސަނދިްޤައުމެއް.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްވަރަށްްބިންްޮބޑެތިްފަުޅރަށްތައްްެވސްްއެަބްހުރި.ްޖަލަކީްމަސަްއކަތްކު

ހަދަންވީ.ްޖަލަކީްތަމްރީނުހޯދާްތަނަކަށްްހަދަންވީ.ްޖަލަކީްހުަނރުްލިބޭްތަނަކަށްްހަދަންވީ.ްިމހެންްދެންނެވިޔަސްްބޮޑތިް

ްެއީއް ްުނވާނެ. ްގިނައެއް ްެއއަށްުވރެ ްކުށްވެރިން. ްބޮޑެތި ްދިހަވަރަކަްށ ްއުޅޭނެ ްއަަބދުވެސް ްަޤއުމެއްަގއި ކުށްވެރިން،
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ްއެީން ްހުންނާނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމުޖުރިމުން.ްއެއީ ްކުަޑޮގޅި ްމީހުންނަށް ްމީހުން.ްއެފަދަ ްފަދަ ްމަރައިލާނެ ޓައިްމްމީހަކު

ްކުށްަތކަށްް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްއިންސާނުން، ްކުްށެވރިންނަކީ ްއެނޫން ްެއއްގޮތަށް. ްޙައްޤުަތކާ ްއިްނސާނީ ްހަމަ އެއީ

ްއަ ްއަީކ. ްއިންސާނާ ްމަޚްލޫޤެއް ްހެދިފަިއާވ ްގޮތަށް ްޖަލުަގއިްއަރަިއގަނެޭވ ްމީހަކީ، ްކޮންމެ ްވަްނނަ ްޖަލަށް ނޑުމެން ުޅގަ

ްމިް ްމިއަދު ްލަޮގނިޑއެއް. ްމަެއއްެގ ްކޮންމެެވސް ްދަރިއެއް. ްމީހެްއެގ ްކޮންމެވެްސ ްމީހަކީ ްކޮންެމ ްބަންދުކުރާ ތަޙްޤީޤަށް

މީހުންްއެބަްތިބި.ްްރާއްޖޭގެްޖަލުގެްިނޒާމުްއޮންަންގޮތުން،ްތަޙްޤީޤަށްްވެސްްަބންދުކޮށްފައިްއެތަެކއްްުދވަހުްޖަލުތަކުގައިް

ްގިނަް ްވުރެ ްސަިއޒަށް ްޖަލުގެ ްބަލައިލަން.ްއެ ްޖަލަށް ްބައްލަވާ!ްހިންަގާވްމާލޭ ްނިކަން ްބަަލއިލާިއރު ްޖަލުތަކަށް އަނެއްކާ

ްޕެނިޓެންޝަރީަގއިް ްކިާހވަރަކަށްތޯ ްޖައްސަނީ ްއަވީަގއި ްމީހުން ްޖައްސަންޖެހޭ ްއަވީަގއި ްލާފަ. ްޖަލަށް ްއެ ްތިބީ ްއެ މީހުން

ްާކއްޓެްއްއައްަސަވއިލައްް ްހުރި ްއެބަ ްުކށަކުން؛ ްކުަޑ ްކުރާ ްކުށްވެިރއަުކ ްމިހެން ްުނކުރޭ. ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްމިއިްނ ވާ.

ވަގަށްަނގާްމީހާްޖަލަށްްލައިްަހލާކުކޮށްލާފަ.ްއޭނަްގެްނގޮސްްޖަލަށްްލައިގެންްއޭނަްނުބައިްގުރޫޕެއްްތެެރއަށްްލީމަ،ްއޭަން

ްނުކު ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަސްުތވާތަކެިތ ްތެރޭަގއި ްމުޅިްއެތާ ްބިއްޖެހިލަބިއްޖެހިލާ. ްއިުރއިރުޮކޅާ ްއިންނަނީ ްމި ްއޭނަ ެމގެން

ްފާސްކޮށްދޭން.ް ްމިއަދު ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްަރނގަޅުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސިސްޓަމު

ްއިް ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާޙުަތއް ްހުރިއްޔާ ްކަމެއް ްއިްސލާޙުކުރަންޖެހޭ ްމީގައި ޞްލާޙުކުރާނީ.ްފާސްކޮށްފައި

ްމިއީ.ް ްޤައުެމއް ްއޮތް ްހަލާކުކޮށްފައި ްޖީލެއް ްޖެހި ްމަސްުތާވތަކެތީަގއި ްދަރިންނެއް ްއެތަކެއް ްރާއްޖޭގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިތުރަށްް ްމީހުން ްއެ ްޖަލަކީ ްއެހެންވީމާ، ްމަދުވާނެ. ްރާއްޭޖގައި ްމި ްޢާއިލާއެއް ްހުރި ްމީހަކު ްނުގެންދަންޖެހޭ ޖަލަށް

ނުޑްއެދޭއެދުމަކީްިދވެހިރާއްޭޖގެްްޚަރާބުކޮށް،ްހަލާކުކުރާ ތަަނކަށްްވަންޏާްކޮަބއިތޯްޖަލެްއގެްޭބނުމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްފިކުރުހިންގައި ްވިސްނައި ްމިނިސްޓްރީން ްޯހމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުލުހުން، ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްމި ސަރުކާރު،

ްއެ ްރަށްތައް ްބޮޑެތި ްބިން ްޤައުމެޭކ. ްމުއްސަނދި ްއެްގޮތުން ްވަުރގަދަކޮށްފަިއ ްެސިކޔުރިޓީ ްރަށެްއގެ ްޮބޑު ްއޭގެ ްޮއތޭ. ބަ

ނޑުް ްބޯޅަދަ ްކުޅޭނެ ްމީހުން ްއެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ްދޫކޮށްލަންވީނޫންތޯ. ްމަސައްކަތްކުރަން ްމީހުން ްއެ ތަނުގައި

ނުޑވެރިކަްނކުރަންވީ.ްއެްމީހުންްއަމިއްލަްއަށްްފާުޑފާޑުގެ ކްރާފްޓްްމަަސއްކަާތިއްްހަދަންވީ.ްއެްމީހުންްއަމިއްލަްއަށްްދަ

ްޚަރަދުކުރަންވީ.ް ްހިންގުމަށް ްޖަލުގެ ްފައިސާ ްލިބޭ ްިވއްަކއިގެން ްއެއްޗެހި ްއެ ްކުރަންވީ. ްއެްއެޗހި ްމަސަްއކަތާ އާޓިސްޓިކް

ް ްދުވާލަކު ްބޮލަީކ ްގައިީދއެްއގެ ްލިބ12111ްްޭޖަލެއްގެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްައގުބޮުޑ. ްއެހާ ްސިސްޓަމު ރުފިޔާ.

ްމި ްނެތް. ްވަރަްށްރިހިބިލިޓޭޝަނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް އީ

ްގޮަތކުންް ްބައެއްގެ ްހުންނަ ްހިންގަްނ ްއޭރު ްޖަލު ްގޮތަކުން، ްމީހެއްގެ ްޕާޓީގެ ްދާ ްޖަލަށް ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ފުންކޮށް

ްރާއްޖޭ ްމި ްކޮންސެޕްޓް ްޖަލުގެ ްމުޅި ްވިސްނަންޖެހޭނީ. ްދޭތެރޭ ްޖަލާ ްމީހުންްނޫން ްޖަލަކީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުކުރަން ގައި

ްވާންޖެހޭ.ް ްތަަނކަށް ްތަރުބިއްޔަތުކުރާ ްމީހުން ްއެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްއިތުރު ްމީހުންނަށް ްއެ ްހޯދައި ްހުނަރު ތަމްރީނުކޮށް،

ްމީ ްއެ ްހަލާކުކޮށްލައި، ްމީހުން ްއެ ްގޮތަށް ްދާ ްގޭންުގތަކަށް ްމީހުން ްއެ ްއިތުރު ްަޖލަކީ ްޚަރާބުކުރާ، ްޖަލަކީ ހުންެގްމިއަދު

ްނުކުެރވޭނެ.ް ްރަނގަޅެއް ްޖީލު ްވަންޏާ ްމިހެން ްއޮންނަނީ. ްިމ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްމިއަދު ްތަަނކަށް ްގޮްއވައިލާ މައިންޑްސެޓް
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ްެއއްެވްސް ްތިބި. ްއެބަ ްޖަލުގައި ްހުނަރުވެރިންތަެކއް ްއެތަކެއް ްނުހޯދޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްމާދަމާ ްވަންޏާ މިހެން

ްތި ްޖަުލގަިއ ްައޅުަގނޑު ްހަމަްހާލެއްގަިއ ްކުށްކުރެވުނަްސ ްނޫން. ްބުނަނީކީ ްަބއެޭކ ްރަނގަޅު ްކުށްވެރިންނަީކ ްހުރިހާ ބި

ނޑުްޤަބޫލުކުރ11ްްާތިބޭނެްއިޞްލާޙުކުރެވޭނެްމީހުން.ް މީހުންްނޫނިއްޔާްއެހެންްއެންމެންްއިޞްލާޙުކުރެވޭެނ.ްއެއީްއަުޅގަ

ްނުހުންނާނެ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްމީހުންްނޫނިއްޔާްރާއްޖޭަގއިްއިޞްލާޙުނުކުެރވޭނެްއެްއވެސްްމީހަކ11ްުހަމަ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލުގެްބިލަކީްމިްމަޖިލީހަށްްވަރަށްްގިނަްފަހަރުްމަތީންްއަނބުރާް

ް ްމަސައްކަތްތަކެްއ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަުދްފޮނުވާލުމަށްފަހު ްބިލަށް ްމި ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްބިލެއް. ކުަރންޖެހިފައިވާ

ްދެކެން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަކމުގައި ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްފުިރހަމަވާނެ ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި ްއިޞްލާޙުތަަކކީ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ

ް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި ްނަމަ ްހިނަގއްޖެ ްފާސްެވގެން ްއިޞްލާޙުަތއް ނުޑްއެހެންކަމުން،ްމި ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްބޮޑަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރާއިރުަގއި ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލުތައް ްމިފަދަ ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ޤަބޫލުކުރަން.

ްކަމަށްް ްވީހާވެސްްފުޅާްާދއިާރއަކަށްްހިމަނައިގެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީްމިްތަންފީޛުކުރާްފަރާތްތަކުގެްަބސްްޭއެގތެރޭގައި

ްވެސް ްހަަމގައިމު ްމަްއސަލަތަްއްްއަޅުަގނޑު ްަތންފީޛުކުރުމުގެ ްކަންތައްަތކުަގއި، ްކުރެވޭ ްގޮތަްށ ްނޫން ްެއގޮތަށް ދެކެން.

ްފޮނިމީރުކަމެއްް ްފުރިހަމަ ްެއންމެ ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެކިއެކި ްހަދާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްސަބަބުން ްދިމާވުމުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިތާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބެމުންނުދޭ.ްމިއީ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްމިްދިވެހި ނޑުމެން ްކަމެއް.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ މަކުރަންޖެހޭ

ްކުރުމުެގް ްކަންތައް ްވިްސނައިގެން ްއަށް ްމީހާ ްމަަސއްކަތްކުރަުމންދާއިރުގަިއ ްދިރާސާކޮށް، ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލުތައް ފަދަ

އެބަްޖެހޭ.ްއެކަްންްބަދަލުގައިްމުޅިްޤައުމަށް،ްމުިޅްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްވިސްނައިގެންްެއކަންްކުރަންްއަުޅަގނޑުމެން

ްއެކަންކަްން ނޑުމެން ްހޯދައިގެްންއަުޅގަ ްމަްޝވަރާ ްއާއި ްަލފަ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްުގޅުންހުރި ްކަމާ ްއެ ްކުރުމަކީ އެގޮތަށް

ްފިކުުރް ްސިޔާސީ ްބައެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތަކީ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކަންކަން ްބާވަތުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ކުރުން.

ސީދާްމީހާްއަށްްއަމާުޒކޮށްގެްންމިފަދަްކަންކަންްމިްކުެރވެނީ.ްޮކންމެްބިލަކީްީއވާންްނަސީމަށްްްތަފާތުވާްހާލަތްތަކުަގއި

ްއެކަމަުކންް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްއެހެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްބިލަކަްށ ްހެދޭ ބޭސްކޮށްގެން

ްދަންނަވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްނުލިބޭނެ ްމަޖިލީހުންްފޮނިމީރުކަމެއް ްމި ްބިލު ްޕެރޯލުގެ ްޖަލުތަކާއި ނީ

ްބަލަމާ.ްވަރަށްް ްލޮލަކުން ްއިންސާުފގެ ްހިނގާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމައްސަލަ ްޖަލުތަުކގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި

ޖިލީހުގެްރަނގަޅަށްްދުނިޔޭގެްއެހެންްޖަލުތަކަށްްވުރެްމާްރަނގަޅަށް،ްމާްއަރާމުކޮށްްހުރިްޖަލުތައްްވެސްްހުރިކަންްމިްމަ

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްވަގުެތއްަގއި ްދިރާސާކުރަމުންދިޔަ ްބިލު ްބެހޭ ްޖަލުތަކާ ްމިއީ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްފި. މެންބަރުން

ްލިބެްނވާް ްކުށްވެރިންނަށް ްކަންތައްތަްއ؛ ްއެ ްއަރާމުކޮށް ްވަރަްށ ްޖަލުތަކުަގއި ްބަެއއް ްމީހެްއ. ްޒިޔާރަްތކުރި ޖަލުތަކަށް

ްއަރާމު ްވެްސްމާ ްތަންތަނުަގއިްވަރަށްވުރެ ްަބއި ްއަނެއް ްހަމަެއއާެއުކ ްއަދި ްފާހަގަކުރެވޭ. ްހުިރކަން ްކަންަތއްތައް ްއެ ޮކށް
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ހަމަްއިންސާނުންނަށްްއަދަބުދިނުމަށްްވެސްްއެްހާލަތްތައް؛ްމިދެންނެވީްހިއުމަންްރައިޓްްސްޤަބޫލުނުކުރާްމިންވަރަށްްހުރިް

ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުެރވޭ. ްވެސް ްހުރިކަން ްޖަލުތަކަީކްްތަންތަން ްއިޞްލާޙުކުރެވިގެންާދއިރުަގއި ްކަންކަން މި

އަޅުަގނޑުމެންްއިސްލާުޙވާންްލެވޭްތަނަކަށްްވަނީްކަމަށްްާވނަމަ،ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްޖަލުތަކުންްއާމްދަނީްލިބޭނެް

ްނިކުންނައިރުގައިް ްމުޖުތަމަޢަށް ްއަނބުރާ ްައީކ ްމީހާ ްޙުކުމްކުރެވޭ ްޖަލަށް ްހަދަން. ްވެްސ ްފަރާތުންްްގޮތްތަެކއް އޭަނގެ

ްޖަލުންް ްނޫނިއްޔާ ްސްކްރީނުކުރެވިގެން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްކަމަށް ްނުވާނެ ްމުޖުމަޢަށް ްގެއްލުމެއް ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްފެންނަމުންދަނީް ްމިހާރަކަށްއަިއސް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވގެންނުވާނެ.ްއެހެންނަަމވެސް ްތަަނކަށް ްއޮންނަ ްޖާގަ ނިކުމެވޭނެ

ްސި ްވިސްނުމުަގއި، ްވެސްްސިޔާސީ ްިތއްބާ ްޤައުމުތަކުަގއި ްބޭުރ ްކުްށވެރިންތައް ްބޮޑެތި ްަބއެްއ ްޓަަކއި ްފިކުރަށް ާޔސީ

ނޑުމެންްިހމާޔަތްދެމުންދާތަން.ްމިއީްހިތާމަްހުރިްކަމެއް.ްމިގޮތަށްްމިކަްންކުރަންވެއްޖެްކަމަށްްވާނަމަް ގެނެސްގެންްއަުޅގަ

ްއަ ްވޭން ްޖަލުގައި ްއިންނާނީ ްއަބަދުވެސް ްމީހާ ްނިކަމެތި ްވޭންްއެްއކަލަ ްޖަލުގައި ްއިންނާނީ ްީމހާ ްރަނަގޅުވާ ަޅއަޅާ.

ްވެސްް ްކަމަކަށްްމިއަދުގެްސަރުކާރަށް ްފުރަތަމަ ްޫނން.ްއެންމެ ްގޮތެއް ްކުރެވިގެްނވާނެ ްމިކަން އަޅަައޅާ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ

ްލިބޭނެް ްާއމްދަނީ ްޖަލުތަކުގައި ްމީހުންނަށް ްޙުކުމްކުރެވޭ ްޖަލަށް ްޮގވާލަން،ްވީާހވެްސްއަވަހަކަށް މަސައްކަތެއްްްއަޅުަގނޑު

ްކަމެކޭ.ް ްކުރަންެވއްޖެ ްމިއަދު ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްބައްޓަްނވެގެްނދިއުމަކީ ްޖަލުތައް ްގޮަތކަށް ްކުެރވޭނެ ްތަނުަގއި އެ

ްކަމުަގިއް ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްފުިރހަމަ ްވަރަށް ްވެސް ްއިްޞލާޙުތަކަކީ ްހުށަހެޅި ްމި ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު އެހެންކަމުން،

ދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްުނވަތަްގައިދީންނަށްްލިބޭނޭްގޮތަކަށްްމިްބިލުްވީހާވެްސްައވަހަކަްށްްދެކެ،ްމިްބިލުެގްފޮނިމީރުކަން

ްއަިދް ްދަންނަވާލަން. ްާވހަކަ ްއެ ްވާތީ، ްކަމުަގއި ްަކމެއް ްޤަބޫލުކުާރ ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނުޑ ފާސްވެގެންިދއުމަކީ

ްފުރަތަމަ ްހަވާުލެވވަަޑއިެގންނެވި ްރިޔާސަތާ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްދާއިާރގެްްނިންމާލަމުން ްނައިފަރު ްވާތީ ްކަަމށް ދުވަސް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުގެްފަރާތުންްެވސްްމަރުޙަބާދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ނޑުެމންގެްތެރޭަގއިްއޮތުމަކީްވަރަްށްއާދެ!ްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިްޖަލުތަކާިއްޕެރޯލާްބެހޭްބިލެ އްްއަުޅގަ

ްރައްކާތެރިކަްން ްހިމާޔަތާއި ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްަބވާ ްބަލަހައްޓަވަން ްޖަލުތައް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްކަމެއް. މުހިއްމު

ްޖަލުތަ ްވެސް ްރެިގޔުލޭޓުުކރުމުގައި ްކަންތައްތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއަދި ްވެސް ނަޑއެުޅމުގައި ްކަ ްބެހޭްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާ

ްކުްށވެރިންނާް ްުނވަތަ ްަގއިދީންގެ ްމިކަމަީކްހަމައެކަނި ްދެކެން.ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަެމއް ްއޮތުމަީކްމުހިއްމު ބިލެއް

ްކޮންމެް ްއުސޫލަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްހަމަމިއާެއކު ްޤަބޫެލއްނުކުެރވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަްށ ްކަމެއް ްނިމޭ ހަމައިން

ްކުށްކުެރވޭް ްވެސް ްއަްށްއިންސާނަކީ ްއޭނަ ްެއއީ ްކުރެވުން ްކުށް ްއެ ްމީހަކަށް ްއެ ްއެހެންނަމަެވސް ްއިންސާނެއް. ނެ

ްނޫޅެވެންީވް ްއަްށްމުޖުތަމަޢުގައި ްއޭނަ ްއައިސް ްމުޖުތަމަޢަށް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްބަރީޢަވެގެން ްކުށުން ްއެ ްއޭނަ ތަޢުބާވެގެން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަކަށް ްއުފެއްދުންތެިރްސަބަބެއް ްވާްނވާނީ ްޖަލުތައް ްނގެ
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ްޖަލުތައްް ްއެ ްތަނަކަށް. ްތިބޭ ްބޭތިއްބިަފއި ްއަރާމުަގއި ްހަމަެއކަނި ްކުްށވެރިން ްެވގެންނުވާނެ ްޖަލުތައް ްއެ ޖަލުތަކަކަށް.

ްމުޖުތަމަޢަ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްރީހެބިލިޓޭޓުކޮށްދީ، ްދަސްކޮށްދީ، ްމަސައްކަތްަތއް ްހުނަރުވެރި ްމީހުންނަށް ްއެ ށްްވާންވާނީ

ްއެކުް ްހިތާމަޔާ ްެއހެންނަމަވެސް ްޤަބޫކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްތަންތަނަށް ްމަގުފަހިވާ ްނެރުމަށް ްއަނބުރާ އަލުން

ްބަެއްއް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރެިއން ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަުކގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވެސް ްދާދިފަހުން ދަންނަވަންޖެހެނީ

ްެއތަންތަނުން ްޒިޔާރަތްކުރިން. ްމިްްޖަލުތަކަށް ްއެހެން ްމަންޒަރުތަކެއް. ްހިތްދަތި ްވަރަށް ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްވަނަް ްތިން ްޤައުމަކީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެނގޭ ނޑަށް ްައޅުގަ ްނުދަންނަވަން، ްހާލެއްގައި ްެއްއވެްސ ްއަޅުަގނޑު ދެންނެވީ

ް ްވާީނ ްވަސީލަތްތައް ްހުންނަ ްަޤއުމުަގިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤައުެމއްކަން. ްފަގީުރ ްަޤއުމަށްްދުނިޔޭގެ ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްަޤބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްެއްއެޗހިތައް ްކަތާވަުރގެ ްޤައުމަށް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ތަކާވަުރގެ،

ްދީގެންުނވާނޭ.ް ްއަދަބު ްދެ ްކުަށކަށް ްއެއް ްމީ ްމަފްހޫމެއް ްެވސް ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްއަދަބުެދވުމަށްފަހުގައި، އިންސާނަކަށް

ްއެ ްެއކަހެރިްްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތެްއގަިއ ްލާިއންސާނީ ްވަރަށް ްަވގުތުތައް ްއޭނާގެ ްދަތިހާލުަގއި ްއަދި ްލާފައި ްޖަލަށް މީހާ

ްގޮތެއްް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްތިބޭތިބުމަކީ ްމިގޮތަށް ްބަންދުކުރެިވގެން ްއެއްތަނަކަށް ްމީހުން ްހަތަރުފަސް ްނޫނީ ގޮޅިތަެކްއގައި

ްއެ ްހަމަ ްދެން ްޤަބޫލެްއނުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފުލުހުްނެގްކަމަކަށް ްނުކުރިޔަސް ްޤަބޫލުކުރިަޔސް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހެން

ްަބއެްއް ްޓަަކއި، ްސަބަބުތަކަށް ްސީޔާސީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދާން ްަސގާފަތް ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްަސާގފަތް ްއަނިާޔކުރުމުގެ ތެރޭގައި

ްއަޅުގަް ްވެސް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްވީނަަމެވސް ްކަުމގަިއ ްލޯމަރާލެއްވި ްމިކަންތައްތަކަށް ްފުލުހުންގެްބޭފުޅުންނަށް ނޑުމެްނގެ

ްކުރަްއވަމުންް ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްމިނިސްޓަރު ްހެދުމަްށްޓަކަިއ،ްހޯމް ްމުއައްސަާސއަކަށް ްއަީކްޕްރޮފެޝަނަލް މުއައްސަސާ

ްއޮތްް ްމޫލާފައި ްޒަމާނުއްސުރެ ްެއއީ ްހުރި. ްއެބަ ްގޮންޖެުހންތަކެއް ްަބިއވަރު ްވަރަށް ްމަސަްއކަތްޕުުޅަގއި ްގެންަދވާ އެ

ްމިދެންނެވި ްއިްސްްސަގާފަތެއް. ްމުއައްސަސާަތކުެގ ްެއ ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްަވޑަިއެގންނެވި ްތެެރއިން ަސގާފަތުގެ

ްމުއައްަސސާތަުކގެް ްއެ ްފުުރޞަތު ްރޯވުމުގެ ްސަގާފަތް ްމި ްއަލަން ްއަނެްއކާ ްސަބަބުން، ްތިއްެބވުމުގެ މަޤާމުތަކުގައި

ްނުކު ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްހިމެނިފައިވާކަމީ ްކަންތައްތަްއްތެރޭގައި ްމި ްެއހެންވީމާ، ތާއެއް.

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަނގަުޅކުެރވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކަންަތއްތަްއ ްމި ްރަނަގޅުުކރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަެމއްް ްވާހަކަެއއް ްެއއީްކޮން ްބުނީމާ ްބޭފުުޅންނަށްްއަނިޔާކުރުމޭ ްަބއެއް ްވާހަކަަދއްކާ ކޮންސެޕްޓުްއެނގިގެން.ްމިތާނގައި

ނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ.ްބަެއްއްބޭފުޅުންނަށްްޖަލުތަކުގައިްުހންނަންޖެހޭްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްލިބޭނޭްވާހަަކްބުނީމާ،ްެއްއެ

ކަމަކީްކޮަބއިކަމެއްްއެނިގަވޑަެއއްނުގަންނަާވ.ްދަންނަވަންތޯްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްައޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްޖަލަްން

ްކުރީމަ.ްއެހެންވީް ްކުށެއް ްބަރީޢަވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްލެވެނީ ްކަންތައްތަކުން ްކަހަލަ ްބައެއް ްއަށް ްމީހާ ްކުށްކުރެވޭ މާ،ްއެ

ހަމަމިއާއެކުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްޖަލުގައިްތިބޭްމީހުންނަށްްމިއަދުްވަޒީފާްއަދާކުެރވޭނެްފުރުޞަތުތައްްއެބަްހުރިްފަހިވެފަ.ް

ްއާ ްދެވޭ ްފަރާތްތަކަށް ްައދާކުރާ ްަވޒީފާ ްއެ ްީމްއެހެންނަމަވެސް ްައޅާިކޔާއިުރގައި ްމަސައްކަތާ ްކުރާ ްމީހުން ްއެ ްއާއި މްދަނީ

ްެއް ްހުރި. ްއެބަ ްޢާއިލާތަކެއް ްވެސް ްމީހުންގެ ްތިބޭ ްޖަލުގައި ްބަލަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއެޗއްތޯ ބައްދަލު
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ްހަމަޖެހޭނެް ްމަސައްކަތްކޮށްެގން ްމީހުން ްއެ ްތެރެއިން ްޖަލުގެ ްޮގތްތަކެއް ްއަޅައިެލވޭނޭ ގޮތްތަކެއްްްޢާއިލާތަކަށް

ްޚަރަދުތަްއް ްދަރިްނގެ ްތާނގައި ްނުލިބުނު ްލޯބި ްޢާއިލީ ްަވނީ؟ ްކިހިނެއްޯތ ްދެން ްފަހިނުކުރެވިއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުާރް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަގުފަހިވެގެންދަނީ. ްގޯިޅއަޅަްނ ްއަެނއްާކވެސް ްީޖލެއް ްއާ ްސަބަބުން ނުލިބުމުގެ

ނޑުެމންގެްމުޅިްމުޖްތަމަޢުްއިޞްލާޙުވުމަށްްމަގުފަހިވެގެންިދއުންްމަސައްކަުތގެްއާޚިރުްނަތީޖާއަކަް ށްްވެގެންދާންވާނީްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީހަކުްޖަލަށްްލުމުގެްއެންމެްބޮޑުްބޭނުމަކީްވަކިްމުއްދަތެއްގެްފަހުންްއޭނަް ކަމަށްްއަޅުގަ

ުވނުްކުށްްއޭނަްއަށްްއިހުސާްސކުރެވުން.ްކުށެއްްކުރެވުނީާމްއަލުންްއަނބުރާްމުޖުތަމަޢަށްްނުކުންނައިރުްއޭނަްއަށްްކުރެ

ްޤަބޫލުކުެރވޭނެް ްކުެށއްކަން ްެއއީ ްއަށް ްމީހާ ްެއ ްޤަޫބލުކުރެވުން. ްކުެށއްކަން ްެއއީ ްއަށް ްއަމިްއލަ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ އެންމެ

.ްފިލާވަޅުތަކެއްްއުނގެނޭނެ.ްމާޙައުލެއްްޖަލުގެްތެރެއިންްެދއްކުނީމާްއޭނަްއަށްްއެްކުށުްންޢިބުރަތްތަކެއްްހާސިލުކުރެވޭނެް

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްއޭރުން ނޑައެޅޭެނ. ްޢަޒުމްކަ ްއަރައިނުގަތުމަށް ްކުށަކަށް ްއެފަދަ ްދެން ްޭއނާ ްއަީލގައި ްފިލާވަޅުތަުކގެ އެ

ްބޭފުޅުންް ްބަެއއް ްވާހަަކފުޅުދައްަކވާ ްމިތާނަގއި ްއެހެންވީމާ، ްވެގެންދާނެ. ްމުޖުތަމަޢަކަށް ްއިޞްލާޙުވެފަިއާވ މުޖުތަމަޢަކީ

ްަސގާފަތަކަށްްމި ްއަނިޔާވެރި ްބޭރުން ްއިމުގެ ްމަފްހޫމާއި ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއޮތް ްމި ްބަލަިއގެންފައި ްއަޅުަގނޑުމެން އަދު

ބާރުއެޅޭްކަހަލަްގޮތަކަށްްވާހަަކފުޅުދައްަކވާްދެްއކެވުމަީކްއަުޅަގނޑުްތާއީުދކުރާނެްކަމެްއްނޫން.ްއަދިްައޅުަގނުޑގެްޕާޓީްން

ްއަ ްޫނން. ްކަމެއް ްާތއީދުކުރާނެ ްއަިނޔާކުެރވިގެންްވެސް ްހާލެއްގަިއ ްއެްއވެްސ ްޤައުމަކީ ްމި ްޤަބޫލުކުަރނީ ނޑުމެން ުޅގަ

ނޑުމެންގެްަޤއުމަކީްތަހުޒީބުްޤައުމަކަށްްވާންޖެހޭނެ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނގެް އޮންނާނެްޤައުމަކަށްްެވގެންްުނވާނެ.ްއަުޅގަ

ް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޓަކައި، ްބިނާކުރުމަށް ްއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ްޓަކަިއ،ްޤައުމުގެ ްއިތުރުކުރުމަށް ްމޭންޕަަވރ ޤައުުމގެ

ްތެރޭަގިއް ްމުއައްސަސާަތކުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެގެންދަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްއިންެވސްޓްމަންޓުގެ ްމިކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްނެތްް ްމާނައެއް ްވަރަށް ްކުރަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްެއކުލެިވގެންދިއުން ްސަގާފަތެއް އަނިޔާކުރުުމގެ

ްއެބަްކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެތރެއިން ްއިުމގެ ްޤާނޫނުތަކެއް ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނޫންތޯ. ތައްތަެކއް

ްއަނިޔާަތކެއްތޯް ްކޮން ްުކރެވެނީ ްއަށް ްއޭނާ ްބަލައިލެވެން. ްއަޅާލެވެްނ، ްއަށް ްމީހާ ްލެވޭ ްޖަލަްށ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ޖެހެއޭ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްްބަލަން. ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްދެންމެ ްރިޕޯޓުތައް؛ ްހުރި ކޮމިޓީތަުކގަިއ

ްހިމެނިފައިް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުތައް ްދަރަޖައިގެ ްކަންބޮޑުވާ ްފާހަގަކުރެްއވީ ްއެ ްވެސް ްވަޙީދު ްޢަލީ މެންބަރު

ްޙުކު ްޔަޤީން ްހަމަ ްކޯަޓކުން،ްައޅުަގނަޑށް ްއެްއވެސް ްއޮތް.ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޖަލަށްްއެބަ ްމީހަކު ްކޮށްފައެއްްނޯންނާނެ މް

ްލާންް ްޖަލަށް ްއެއްކޮށް ްމަސައްކަތާ ްބުރަ ްއޮވެދާނެ. ްޙުކުމްކޮށްފައި ްލާން ްޖަލަށް ްމަރާކަށް. ްއަނިޔާކޮްށ، ްތަޅަިއ، ލައި،

ްއޭނަެގް ްއަނިޔާދީ، ްޖިސްމަށް ްއޭނަގެ ްއަނިޔާދީ، ްލާއިންސާނީ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްއެެހންނަމަވެސް ްޮއވެދާނެ. ޙުކުމްކޮށްފައި

ފްސަންްއަނިޔާދީ،ްމިްކަންަކންްކުރާކަށްްައޅުަގނޑުމެންގެްއެްއވެސްްޤާނޫނެއްްުހއްދަެއއްްނުކުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަުދްނަ

ްކަމަށްް ްމީހެއް ްލިބެންޖެހޭނެ ްަރއްކާތެރިކަްނ ްޤާނޫނުގެ ްރައްިޔތަކީ ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަކށަވަރުކޮ ްޤާނޫނުތައް ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްގައިީދއަކަށް ްހުންަނ ްޖަލުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާހިނދު، ށްފައި
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ނޑުމެންގެްާރއްޖޭގެްޖަލުތަކަށްްބިދޭސީންް ދެންނެވިްކަންތައްަތއްްައޅުަގނޑުމެންްކަށަވަުރކޮށްދޭންޖެހޭ.ްހަމަްއެހެންްއަުޅގަ

ްއިނާ ްލިބެންޖެހޭ ްމީސްމީހުންނަށް ްއެ ްތިބި. ްއެބަ ްއަދަދަކަްށ ްގިނަ ްވަރަށް ނޑުމެންެގްވެސް ްއަުޅގަ ްޖަލުގައި ޔަތްތަކާއި

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްހިމާޔަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްކަމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ްޢަބުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން ްއަލްފާޟިްލ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި މިއަދުގެ

ްޢަފޫޢާއްމުގެްވަަޑއިގަންް ްއެ ްކަމަށް. ްދެއްވާެނ ްޢަފޫޢާއްމެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްޖަލުތަކުގައި ްވިދާޅުިވ، ވަމުން

ްޖެހޭ.ް ްއެަބ ްދޭން ްއަުޅަގނޑުމެން ްޢަފޫޢާއްމެއް ްމިއަުދ ްިތއްެބވީ. ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްޖަލުތަުކގަިއ ްިމއަދު އިންތިޒާުރގައި

ް ްކޮންމެ ްހަމަ ްފުރުަޞތެއް ްފުރުޞަތުެގްކީްއވެގެންތޯ؟ްެދވަނަ ްލިބުނީމާ،ްއެ ްފުރުޞަތު ްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެ މީހަކަށްްެވސް

ނޑުމެންގެްރާއްޖެްއިްން ބޭނުންްއެްމީހުންނަށްްކުރެވުނީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްަޤއުމުްއިޞްލާޙުެވގެންދާނީ.ްމިއަދުްައޅުގަ

ްޤަ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްކުެރިވގެން ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްޚަރަދު ްކުރާ ްމި ްކުރިއަކަށްނުދާނެ.ްޖަލަށް އުމު

ްރިޔާސަތުް ްމަނިކުފާނުގެ ްޤަބޫލުނުކުރެއްވިަޔސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްނަިއފަރު ްރިޔާސަތު އަޅުަގނުޑގެ

ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން،ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 :ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުންهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްައވަްސވެގަންނާނީ ްވެްސ ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަަކއެއް ްއަރިހުގައި ްޔާމީން ްއަލްފާޟިލް ްއޮނަަރބަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަނިާޔވެ ްވަރަށް ްވެސް ްކުީރއްސުރެ ްއުފަންވުުމގެ ްއެތަްއްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްނެތި ްއިޖުރާއަެތއް ްެއއްެވސް ްގޮެތްއގައި ރި

ްއުފަންިވް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބި. ްއެބަ ްޖަލުތަކުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޙުކުމްކޮށްފައި ްބަޔަކަށް ސަތޭކަ

ްހު ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްފަށައިގަންނާީނ ްމާނައަކީ ްކަންތައްަތއް. ްޤައުމުގެ ްނިއުްޓރަލްވާނޭ ްހިތަށްއެރި ރިްދުވަހުގައި

ޤާނޫނުތަކާްއެްއގޮްތވާްގޮތުގެްމަތިންނޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއަިނޔާވެރިކަަމކީްތާރީޚުަގއިްވަރަްށްގިނަްގޮތްގޮތަށްްިލޔެވިަފއިާވް

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭް ކަންތައްތައް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޖަލުތަކާއިްޕެރޯލްގެްޤާނޫނެއްްއުފަންކޮށްހަދާއިރުަގއިްައޅުގަ

ްހުރި ްއެބަ ްޖެހޭްކަންކަން ްއެބަ ްފަަދއިން ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްނޮިޅވަރަމު ްވެސް ްފުރަތަމައަށް .

ްކުރިކަްން ްމީހަކު ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްއަދި ްނެތްއިރެްއަގއި، ްޤާޫނނެއް ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްގެނެއްަސ،ްރާއްޭޖގެ ޢަފޫޢާއްމެއް

ްކޮމްޕްލީޓުނުކޮށް ްއިޖުރާައތްތައް ްއޮންނަ ްސާބިތުކުރަން ްހެްއކެްއެގް، ްނުވަތަ ްމައްޗަށް ްބަޔާުނެގ ްދޭ ްފުލުހަކު އަނިޔާވެރި

ްޖަލުގައިް ްމީހުން ްބައިވަރު ްުޙކުމްުކރި ްމައްޗަށް ްހެއްކެްއގެ ްޭދ ްމަްއޗަށް، ްބަޔާނެއްގެ ްދޭ ްފުލުހަކު ްއަނިާޔވެރި މައްޗަށް؛

ްއަތުންް ްކަމެއް.ްއަނިޔާކޮށްަފއި،ްެއއް ްލާއިންސާނީ ްތިބި.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީ ްބަލައިގަނެ،ްއެބަ ްހެކިބަސް ްދޭ އޭނާ

ްވެސް.ް ްއަހަރުތަުކގައި ްމިދިޔަ ްވެސް. ްކުރީ ްެވސް، ްއިްއޔެ ްވެްސ، ްމިއަުދ ްކޯޓުތަކުން ްރާއްޖޭެގ ްމި ޙުކުމްކުރަމުންދަނީ

ްޢަބްދު ނުޑްهللا ްއަުޅގަ ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްހަޑި ްއަތްޕުުޅ ްމަނިކުފާނަކީ ްެއ ްބޭފުޅެއް. ްމަޢުޞޫމު ްވަރަށް ޔާމީނަކީ
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އެްަމނިކުފާނުްޢަފޫޢާއްމެއްްނުދީފިްކަމަށްްވަންޏާްއެްމަނިކުފާނުެގްއަތްޕުޅުްހަިޑވެގެންދާދިޔުމަީކްްޤަބޫލެއްނުކުރަންްމިއަދު

ްމިއަުދް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްވާހަކަެއއް ްދައްކަންޖެހިދާނެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތަރުތީބު ްޤާނޫނުތައް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ްއަުތެވއްޖެ.ްޢަފޫޢާއްމެއް ްތަރުތީބުވެގެން ްޤާނޫނުއަސާީސ ްއަތުެވއްޖެ. ވެގެްނ

ްތަރައްީޤް ްރައްޔިތުންތައް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމާނައެއްގައި ްހުރިހާ ްގޮތުންނާއި ްދުނިޔެވީ ްއައީ ްމި ްތަރުތީބުވެގެން ޤާނޫނުތައް

ްޖަލު ްއެކަަމކު ްއަތުެވއްޖެ. ްތަޢާރުފުެވެގން ްސިސްޓަމުތައް ްޕާޓީ ްއަންނާތީެވ. ްއެދެމުން ްނައި.ްއަށް ްތަހްޒީބުކަެމއް ތަކުަގއި

ްޓިނުް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްއެއީ ްޖަލަކީ ްތަނެއް. ްތަހްީޒބުވާންޖެހޭނެ ްވެސް ްޖަލަކީ ްުއޅެންވާނީ. ްމީހުން ްޖަލެއްގައި ތަހުޒީބު

ްގޮޅިެއްއގަިއ؛ްމިއަދުްޖަލުަގއިްއިންނަންޖެހެނީްހަމައެކަނިްމިްރާއްޖޭަގއިްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުގެްދެމަފިރިން

ްއެް ްނުލައި ްޖަލަށް ްމީހުން ްެއ ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއުޅެނީ؟ ްމި ްނުލާން ްމީހުން ްއެ ްކީްއެވގެންތޯ އެކަނި.

މީހުންނަށްްއިނާޔަތާއިްރައްކާެތރިކަމާއިްހިމާޔަތްދޭންްމިްމަޖިލީހަށްްއަތުވެއްޖެްކަމަށްްވަްނޏާްއެދަނީްނުބައިންްނުބަޔަށޭ.ް

ްނޫ ްވާހަަކެއއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެްއެީއކީ ްައނިޔާވެިރވުމާ، ްިދވެހިންނަށް ްއަިނޔާވެިރވުމާއި ްއަްށ ްރާއްޖެ ނޭ.

ކޯޓުަގއި؛ްކްރިމިނަލްްކޯުޓގައިްއެކިްސެްކޝަނުންްހިތުހުރިހާްގޮތަކަށްްޙުކުމްކުރާންްދޫކޮށްާލފައިްތިބެވޭކަެށއްްނެތް.ްއެީއް

ްކުށް ްކަުމގަިއްބެލެޭވކަެށއްްނެތް.ްކުްށވެިރވާންޖެހެނީ ްަގވާއިދަާކ،ްއޮންނަްކުށްވެރިން ްުއސޫލަކާއި ްޤާނޫނަކާއި ވެިރވާންޖެހޭ

ްވިސްނައިް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްގޯހެއް. ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުްށވެރިެވއްޖެ ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްތެރޭގަ. ނޑު މިންގަ

ނޑުމެންްޤައުމުްމިއައިްހިސާބު.ްދުިނޔޭގެްތަަރއްޤީވެްތަހްޒީުބވެފަިއާވްޤައުމުތަ ކާްެއއްްފަންތީަގއި،ްފިކުރުކޮށްބަލަ!ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްސޮިއކޮށްފަިއވާް ނޑުމެންްޤައުމުްއޮޕަރޭުޓވަމުންްމިްަދނީ.ްއިންސާނީްޙައްޤުަތކާއިްައޅުގަ އެއްްގިންީތގައިްއަުޅގަ

ްހެކިަބްސް ްއޭނަގެ ްސުންނާފަތިއަރުވާލީމަ ްތަޅައި ްފުުލސްމީހާ ްއަނިޔާކުރި ްމަތިން. ްގޮުތގެ ްއެއްގޮްތވާ މުޢާހަދާތަކާ

ްޙުކުމްކު ްއަރިުހގަިއްނަގަިއގެން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރާއްޭޖގެ ްއަޅުަގނޑު،ްޔަޢުނީ ްދުވަހަކު. ްކޮންމެ ްދަނީ ްމި ރަމުން

ްއިންް ްއަނިޔާ ްމީހުން ްތިބި ްއަނިޔާލިބިފަިއ ްނަންގަވަިއ، ްޮއޑިޓެްއ ްމިކަމުގެ ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ްއެދެނީ ްމި މިއަދު

ްމަނިކުފާނަ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްސަލާމަތްވުމުެގްސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށޭ. ްރާއްޖެ ްއަނިޔާވެިރކަމުން ްމި ްވޯޓުލީ ށް

ްމަނިކުފާނުގެް ްވާހަކައޭ. ްމި ްދައްކާންީވ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމިހިރީ. ްޤަބޫލުކޮށްގެންނޭ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް މައްޗަށް

ްޖަލަ ްުމއްދަތަކަްށްމީހުން ްއަީއްދިގު ްަދްއކަމުން ްއަބަދުވެސް ްޖަމީލު ްޮޑްކޓަރު ްހުރި ްރައީަސކަށް ްވާހަކައޭ.ްނައިބު ށްލާނެ

ްެވސްް ްޖަލުތަކުގައި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްައކީ. ްވާހަކަ ްދައްކާންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެެއއްނޫނޭ

ްކަްނކަންް ްނޫނޭ ްއެއުސޫަލކަށް ްަމއްޗަށޭ. ްއުސޫލުގެ ްއޮްނނަންޖެހޭ ްއިންތިޒާމުަތއް ްހުންނަންވާނީ ކަންތައްތަްއްހަމަޖެހިފައި

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްހުރީކީ. ްއުމުރުްނ ްައޅުަގނޑަީކ ްހަނީޝަކުލ12ްްްބަާލފައޭ. ްކޯޓުން ްުފލުސް އަހަރުދުވަހުަގއި

ނޑުްއަުރވާލީ.ްއުމުުރންް އަހަރަކީްޢިްއޒަތްތެރ12ްްިޢަބްދުލްރަޝީދުްކިޔާްމީހަކުްޙުކުމްކޮށްފައިްޖަލަށްްލީްމީހެއް.ްއަުޅގަ

ްޖަލަށް ްއަޅުަގނޑު ްފަހަރުތޯ ްކިތައް ްއަޅުަގނޑަކީ. ްުކޑަުކއްޖެއް ްދޭންޖެހޭްރައީސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮަބިއތޯ ލީ؟

ްބޮޑުެވ،ް ްޖަލުގައި ްތިބިތޯ ްއެބަ ްމީހުން ްކިތައް ްތިބި ްލާފައި ްޖަލަށް ްއެގޮތަށް ްމިއަދު ްދިނީ؟ ްކާކުތޯ ކޮމްޕެންސޭޝަން.
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ްމިއަދުް ްހިނގައްޖެތޯ؟ ްމީހުން ްކިތަްއ ްމަރުވެގެން ްނުލިބި ްވެްސ ްޢާއިލާ ްކޮަބއިތޯ؟ ްާޢއިލާ ްމީހުންގެ ްއެ މުސްކުޅިވެފަ.

ްމާްްއެކަމަށް ްމީހުން ްތިބޭ ްޖަލުތަކުގައި ްމިތިބީ ްއިންތިޚާބުވެފައި ްމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަގަން. ްއޮޑިެޓއް ްޖެހޭ އެބަ

ްޙައްޤުަތކާ،ްއިމުންް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްެވްސްނޫން.ްޤާނޫނާއި ްދޫކުރާކަށް ްނޫން.ްކުށްވެރިން ްބައިތިއްާބކަށް އަރާމުކޮށް

ްވަންޏާ ްަކމަށް ްކޮށްފި ްޙުކުެމއް ްތިބޭްްބޭރުގައި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބެލެންޖެހޭނެ. އެކަން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަުދ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން. ްތަމްސީލުކުރާ ްރައްޔިތުން މެންބަރުންނަކީ

ްމަނި ްމުަޙއްމަދުްވަޙީދުްޙަސަން ްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަންްމެންބަރުންނަށްްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަންްނެތްއިރެްއގައި ކަށް

ްނޫްން ްިވއްކާލުން ްދަރައި ްޤައުމު ްކުރީ؟ ްޤައުމަށް ްމި ްއޭާނ ްކޮްނކަމެއްތޯ ްވާހަކަެއއް. ްލަދުހުތުރު ްެއއީ ްވާހަކަ ދޭ

ނޑެއްްހަމަގައިުމް ކޮންކަމެއްތޯްއޭނާްމިްޤައުމަށްްކުރީ؟ްއެހާްހުތުރުކޮށްްރައީސްކަންްފަހަކަށްއައިސްްކުރިްމީހަކުްއަޅުގަ

ްނުދެ ްމިހިނދަށްްވެސް ްމިހިނދުން ްމިއަދު ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ކެން.

ްހޯމްް ްމިހާރުގެ ްެއންގޭޖުކޮށްގެްނ ްވެސް ްކޮމިޓީެއއް ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްަނގާ ްއޮޑިެޓއް ްަޖލުތަކުގެ ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ތިމަންނާްވަކިްޕާީޓއެްއގެްރުހުްންނުލިބުނުްނަމަވެސްްހޮވޭޭންމިނިސްޓަރުްއެބަްަބއްލަވަންެޖހޭްމިްކަންތައްތަްއ.ްމާދަމާް

ްކާސިމެއްތޯ،ް ްމީ ްޢުމަރެއްތޯ، ްއެއީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޭރުްނ ްއިޞްލާޙުކުރަންވީ. ްކަންކަން ްބަދަލުގައި ބުނުމުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމަަސއްކަްތކުަރން ްއެކު ްބަޔަކާ ްމަސައްކަްތކުާރ ްރަނގަޅަށް ްބަލާކަށްނުޖެހޭނެ. ްތިބީ.ްއަލިފުޅެއްތޯ ްމި ން

ްއެަބް ްކޯޓުަތއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަނގަޅުވާން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްފޯސް ްފުލުސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތާމައަކީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢާއިމުވެގެންދާން.ް ްޢަދާލަތު ްކުރުުމގައި ްޙުކުމްތައް ްއަދި ްބެލެން. ްމައްސަލަތައް ްފެންވަރަށް ްޤައުމުތަުކގެ ްދުނިޔޭގެ ޖެހޭ

ްކަމެއް.ްއެކަމަުކްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ްއޮންނަ ްޤައުމެއްަގއިްެވސް ްހުރިހާ .ްކުްށކުާރްމީހުންނަށްްއަދަބުދިނުމަކީްދުނިޔޭގެ

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްމިްބާވަތުގެްކަންތައްަތއްްބަލަން.ްރާއްޖޭގެްވެިރކަންް ކީއްތޯްރާއްޭޖގައިްމިްވަނީ؟ްރާއްޖޭަގއިްއަުޅގަ

ްފަހުގައި ްއަްލއުސްތާުޛްމައުމޫނަށް ްމައުމޫން ްމިހާރުް،ްރައީސް ްފަހުގައި ްފަހުގައި،ްރަީއްސްވަޙީދަށް ަރއީްސްނަޝީދަށް

ްهللا...ހުންނެވީްރައީސްްޢަބްދު

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާ

الم الس  ް.به أجوعيند وعلى آله وصحنا هحو   سيد   الم علىالة والس  الص   .العالوين الحود هلل رب   .حينحون الر  بسن هللا الر  

ނޑުމެްންް.عليكن ޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޖަލުގައިްމިހާރުްމިހިރަްހާލަތުގަިއްތިބެގެންްމީހުންްިއޞްލާޙުވާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްކެަޓގަަރއިޒްކޮްށ،ްއެް ްނަމަ،ްކުްށވެރިން ްބޭނުންވާ ްއިޞްާލޙުކުރަން ްކުށްވެރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަލައިގެންނުވާނެ.ްމިއަދު

ްތި ްއެބަްމީހުންތައް ްރަނގަޅަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްމަސައްކަތް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްމީހުން ްއެ ްބަދަލުކޮށް، ްތަންތަން ބޭނެ

ްނުކުންނަންް ްޖަލުން ްމީހުން ްއެ ްވާހަކަދެްއކީމާ ްބަްއދަލުކޮށް ްމީހުންނާ ްބައެއް ްތިބި ްޖަލުގަިއ ްމިއަދު ހިނގަންޖެހޭ.

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްސަބަަބކީްއެްތަ ނުަގއިްލިބެންްހުންނަްިޚދުމަތްތަކާއިްފަހުންްއެްމީހުންްބޭނުންނުވާކަންްއަުޅގަ
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ްހާލަތުް ްއޮންނަ ްއުޅެންޖެހޭއިރު ްއަށް ްއަމިއްލަ ްދެން ްނެތުމާ، ްބަޔަކު ްބަލައިގަންނާނެ ްމީހުން ްއެ ްއައިއްސަ މުޖުތަމަޢަށް

ްއަބަ ްއެދެނީ ްމީހުން ްއެ ްއަންނާކަށް. ްމުޖުތަމަޢަށް ްއެނބުރި ްބޭނުމެއްނުވޭ ްކުށްވެރިން ްއެ ްމީހުންްދަށްކަމުން ްއެ ދުވެސް

ްހާލަތުް ްޖަލުގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންކަމާއެކީަގއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިމިގެންދާން. ްތިބެގެން ޖަލުގައި

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްބޭތިއްބިގެން. ްސަރަހައްދުގައި ްތަފާތު ްކުށްވެިރން ްތަފާތު ްކުށްވެރިން، ްތިބޭ ްޖަލުގެ ބަދަލުކުރެވޭނީ

ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްމީހުންނަށްްްއެކަީށގެންވާ ްއެ ްމަރުޙަލާގައި ްތަރުބިްއޔަތުގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްތަރުބިއްޔަތުދެިވގެްނ. ތަމްރީނާއި

ްިއޞްލާޙުތަކާް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްކޮންމެއަކަްސ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަްސކޮށްދެިވގެން. ްކަންަތއްތަެކއް ރަނގަޅު

ްރަނގަޅު ްބިލަކީ ްމި ްނަމަ، ްހިނގައްޖެ ްފާސްެވގެން ްމިބިލު ްއޮތްްްއެީކގައި ްބިލު ްއެހެންނަމަވެސް ްެވގެންދާނެ. ބިލަކަށް

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްަނމަ، ްހިނގައްޖެ ްފާސްެވގެން ްބިުލ ްގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްކޮމިީޓން ްފާްސކުރުމަށް ގޮތަށް؛

ްވެސްް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްމިބިލު ްސަބަބަކީ ްކަމެކޭ. ްގާތް ްއައުމަކީ ްމަޖިލީހަށް ްއެނބުރި ްބިލު އަނެއްާކވެސް

ްގެނައުމަށްްރައީސުލްޖު ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްބިލުގައި ްމި ްއޮތީ ްއަނބުާރްފޮނުއްވާލަްއވާފައި މްހޫރިއްޔާ

ކަމަށްްާވއިރުަގއިްއެްއިޞްލާުޙތައްްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންްުނެގނެސްްމިތަނަށްްފޮނުވާލުމުން.ްއޭެގްމާނައަކީްއަނެްއކާެވސްް

ްޖެއްސުުމެގްޢަމަލެކޭ ްއޮތީ ްއެ ްމުހިއްމުްކުރެވިފައި ްބިލަކީ ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް.ްކޮންމެއަކަސް ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްގޮތްތަކެްއް ްފަސޭހަ ްކުށްެވރިންނަށް ްތިބި ްޖަލުތަކުގައި ްމުހިްއމު. ްވަރަށް ްބިލެއް ްޕްރޯލްގެ ްޖަލުތަާކއި ްރާއްޖޭގެ ބިލެއް.

ްބި ްލިބިގެންދާނެ ްޙައްޤުތަކެްއ ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްކުށްވެރިންނަށް ްއެ ްބިލުްހޯދައިދީ، ްމި ްވެގެންދާއިރު، ްބިލު ްމި ލަކަށް

ްހުރިް ްޖަލުތައް ްމިއަދު ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމުހިއްމު.ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހާމެ ްެވްސްހަމަ ްފާސްެވގެންދިޔުން މިއަދު

ްއަށްް ްއަިމއްލަ ްކަމަށް ްބޭނުންުކރި ްމަސްތުާވެއއްޗެހި ްގޮުތަގއި ްކުްށވެރިންގެ ްތިބި ްެއބަ ްޖަލުތަކުަގއި ްއެ ހާލަތުން

ްިމްއި ްވެސް. ްމީހުން ްމަސަްއަކތްކުރި ްިވޔަފާރިކުރަން ްިވއްުކމުގެ ްމަސްތުާވއެްއޗެހި ްއެހެންނަމަެވސް ޢުތިރާފުވެގެްނ،

ްއަކީް ްއޭނަ ްބޮޑުވީމާ ްޙުކުމް ްއަންނަ ްނަމަ، ްެއއްބަސްެވއްޖެ ްއޭނަ ްިވއްކަން ްމަސްުތވާެއއްޗެހި ްއަކީ ްވާހަކަ ދެންނެވި

ްގޮުތގައި ްމީހެއްގެ ްބޭނުންކުާރ ްއަީކްްމަސްތުވާެއއްޗެހި ްއޭނަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްމިހިރީ. ްޙުކުމްކޮށްފައި ޝަީރޢަތުން

ްތެެރއިންް ްފަރުވާގެ ްގޮްސގެން ްއަށް ްއޮތޯރިޓީ ްޑްރަގު ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްއޭނަ ްނުވާތީ ްމީހަކަށް ްބޭނުންކުރާ މަސްތުވާެއއްޗެހި

ްއޭނަ ްޑްަރގެއް ްއެހެން ްބޭހެއް، ްއަށް ްޭއނަ ްދިޔައިމަ ްއަްށ ްއޮތޯރިޓީ ްޑްަރުގ ްސަބަބަކީ ްފަރުާވގެްްއަންނާކަށް. ްދޭ އަށް

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްނަގާކަށް. ްފަރުވާ ްއެ ްބޭނުމެއްނުވޭ ްއޭނަ ްނުވާތީ ްމީހަކަށް ްބޭނުންކުރާ ްޑްރަގު ްައކީ ްއޭނާ ގޮތުގަ.

ްދެެނގަނެް ްދިރާސާކޮށް، ްމިކަންަތްއތައް ްއެހެންވީމާ، ްތިބި. ްއެބަ ްޖަލުތަކުަގއި ްމިއަދު ްވެްސ ްމީހުން ްތިބި ހާލަތުގައި

ްނެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްެވސްްކުށްވެރިން ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހޯދަންޖެހޭކަން ްައޅުަގނޑުެމން ްގޮތްތަކެްއ ރެވޭނެ

ްމަރުޙަލާގެް ްތަމްރީނުގެ ްތަރުބިްއޔަތާއި ްމިދެންނެވިހެން ްއަުޅަގނޑު ްކުެރވޭނީ ްެއކަން ްއެހެންނަަމވެސް ްކަމެއް. ޤަބޫލުކުރާ

ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލީ. ްވާހަކަ ްއެ ްދެކޭތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުށަހެޅިފައިވާްްތެރެއިން ްމިއަދު ްބިލު ްމި އުއްމީދުކުރަނީ
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ްސަބަބުންް ްބިލުގެ ްމި ްފާސްކޮށްެދއްަވއި ްބިލު ްތާއީދުކުރައްަވއި، ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް

ްކުށްވެރިންނަށްްނޫނީްޖަލުތަކުަގއިްތިބިްފަރާތްތަކަށް...

ް

ްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ލްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދު

ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލާއި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަނބުރ4ްްާޝުކުރިއްޔާ ްއަނެއްކާެވސް ްފަހަރަށް ވަނަ

ްއިޞްލާޙުކުެރވި،ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤައުމުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްމި ފޮނުވާލެވިފައި

ވާްއުސޫާލިއްހަމަތައްްހިންގުމަށްްޓަކައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްކުށްވެރިންނަކީްެވސްްވަކިްޙުދޫދެްއގެްތެޭރގައިްޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްފިލަިއގެންނުދާް ްައނިޔާވެރިކަން ްޤައުމުން ްމި ްހިތާމައަކީ ްމިއަުދެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްބަޔެއް ބައިތިއްބަންޖެހޭނެ

ްބުނަން ްއަބަދުވެްސ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހިތާމަ. ްއަނިާޔކުރުމުގެްކަމުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްނޫެނކޭ. ްއަށް ްއަނިާޔ ޖެހެނީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްާސފުވެގެންދޭ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމިކަުމން ްއޮތްކަން ްިދެވހިރާއްޖޭގައި ްއަިދވެސް ފަލްސަފާއެއް

ދަބުލިބެނީްމީހާްއަށް.ްއަދަބުދޭންޖެހެނީްކުރާްކުށަށް.ްމީހާއަކަށްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްހަމަްގިނަްފަހަރަށްްރާއްޖޭގައިްއަ

ްަޙއްޤުަތްއް ްރަްއޔިތުންގެ ްޤައުމުގެ ްވިސްނަންޖެހެނީ ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދަބުދެވެނީކީ. ްނޫން ްކުށަކަށް ކުރާ

ްލިބުނީ.ް ްއެ ްއަދަބު ްޙައްޤުވާ ްއަށް ްއޭނަ ްކުށަށް ްއެ ްއަދަބުިދނީމާ ްެއކުށަށް ްކުރީމާ ްކުެށއް ްޓަކައި. ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ްއެްއވެ ްއިޞްލާޙުވުމަށްފަހުްއޭެގއިތުރަށް ްކުިރްކުށަށް ްއެ ްއަތްެލވިގެންުނވާނެ.ްކުށްވެރިންނަކީ ްަގއިަގއި ްކުްށވެިރއެްއގެ ސް

ް ްރަނގަޅުވަންޏާ ްައޚްލާޤު ްއަދަބު ްއުޅުމާއި ްމީހާގެ ްލިބެންޖެހޭނ2ްްެއެ ްފުރުޞަތު ްއައުމުގެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްފަހަރަށް ވަަނ

ްވެ ްޤައުމުތަކުަގއި ްެއހެން ްދުނިޭޔގެ ްެއގޮތަށް ްބައެއް. ްއަންނަނީ. ްކުރަމުން ްެއކަން ްމަޖިލީހަށ4ްްްސް ްމި ްފަހަރަށް ވަނަ

ްފިިޑކަންް ްހުރި ްސިާޔީސްލީޑަރުންގެ ްޤައުުމގެ ްމި ްހިންގުމުަގއި ްިނޒާމު ްޑިމޮކްރެޓިކް ްމި ްފޮނުވާލުމުން ްބިލު ްމި އަނބުރާ

ްމިއަދު ްއެުކ ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގެ 39ްމި

ްޤަބޫލުކުރަންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްފާްސކުރެްއުވމަށް ްބިލު ްމި ވޯޓުން

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްުކރެވިގެްނވާނެ ްކަމަކީ ްމި ްއަނިޔާކުެރވޭ. ްކުްށވެރިންނަށް ްއަދަބުދެވޭ، ްކުްށވެރިންނަށް ޖަލުތަކުގައި

ްއު ްއޭނަގެ ްޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ.ްޖަލަށްލުމަކީ ްމީހަކު ްެއއްވެްސ ްކަމަށް ްސަބަބެއް ްނިމިދާންވީ ްޮއެވގެން ްޖަލުގައި މުރު

ްކުށްވެރިންނާ،ް ްތިބޭ ްބޭނުމުގަިއްޖަލުގައި ްސިޔާސީ ްއަބަދުވެސް ްބޭނުމަކީ ްފާސްނުކުރުމުގެ ްބިލު ްމި ްފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ތަސްްވެްސްބޭނުންކުރަމުންްެގންދޭ.ްއެްބޭނުމުަގއިްމިްބިުލްކުށްވެރިްނގެްޢާއިލާަތއްްމިްަޤއުމުަގއިްކޮންމެްސަުރކާރެްއްއޮް

ްބޮޑަށްް ްދިާރސާކުރުމަށްފަހު،ްވަރަށް ްވަރަށްގިނަ ްބިލަކީ ްމި ްފެންނަނީ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްމަންޒަރު ފާސްނުވެގެންދާ

ްމި ްބިލަކީ ްމި ްއެހެންކަމުން ްބިލެއް. ްދުވަސްވެފަިއާވ ްގިނަ ްވަރަށް ްއަިދ ްބިލެއް. ްމިހިނދަށްްޚަރަދުކުރެވިފަިއވާ ހިނދުން

ްޖަލުތަުކގަިއް ްކުަޑވެ، ްޚަރަދު ްކުރެޭވ ްޖަލުތަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފާސްކުރުމުން ްބިލު ްމި ްބިލެއް. ފާސްކުރަންޖެހޭނެ

ްގައިދީންނަށްް ްހޭދަކުރަމުންދާ ްވަގުުތ ްޖަލުގައި ްއެކަށައެިޅ، ްނިޒާމުތަކެްއ ްދިނުމުގެ ްއަފޫޢާއްމު ްމާފުދިނުމާއި މީހުންނަށް
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ްކުލަް ްއޮްތއިރުަގއިްއުއްމީދުެގ ްއާާލވެފަިއ ްެވްއޓެއް ްކުްށކުރުމުގެ ްޤައުމުަގއި ްމުިޅ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހިގެންދާނެ. ވަރުތަކެްއ

ްކުށްކުާރް ްބޮޑެތި ްދައްކަނީކީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްެއބަ ްއޮންނަން ްވެސް ްނިޒާމެއް ްބަރީޢަވާނެ ްމީހާ ްެއ ްކުށުން އެ

ހެންނަމަެވސްްކުށުަގއިްޮބޑުުކޑަމިނަށްްބަލައި،ްއުޅުމަށްްބަލާފައިްއަދިްގައިދީންްޖަލުތަކުންްޫދކޮށްލާްވާހަކަެއއްްނޫން.ްއެ

އަހަރުްވަންދެންްދޫކޮށްލުމަށްފަހުްއެއްވެްސްކަހަލަްމައްސަލައެއްްނުޖެހ3ްްޭއަހަރު،2ްްއެްދޫކޮށްލާްމުއްދަތުގެްތެރޭގައިް

ްލިބި ްވެސް ްޢަފޫޢާއްމު ްމީހުންނަށް ްއެ ްދަށުން ްބިލުގެ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްއެހެންވީމާ،ްއުސޫލާިއްނަމަ، ްދަނީ. ްމި ގެން

ްފާސްކުރުމަށްފަހުް ްމިހިނދަށް ްމިހިނދުން ްބިލަކީ ްމި ްބިލަކީ. ްމި ްބިލެއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ހަމަތައް

ްހުުޅވާލަންޖެހޭ.ް ްފުުރޞަތުތަކެއް ްއިޞްލާޙުވުމުގެ ްަގއިީދންނަށް ްހޭދަކުރަމުންދާ ްވަގުތު ްޖަލުގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރަނގަޅަށްްްއަޅުަގނޑު ްތިބި،ްވަރަށް ްިއޞްލާޙުެވފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިހާރުެވސް ްޖަލުތަކުަގއި ްޮގވާލަން ްސަރުކާރަށް މި

ްއެް ްތިބީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިބެން ްޢަފޫޢާއްމެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތިބި. ްއެބަ ްބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ްޖަރީމާ ްޮބޑެތި ްހާެލްއގައި ްެއއްވެސް ްނިކުތުމުގެްއުއްމީދުގަ. ްޖަލުން ްކުްށެވރިންނަށް ްބޮޑެތި ްތިބި ްހިންގާފައި ތަކެއް

ްއިޞްލާޙަްށް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްފުރުޞަތެއް ްލިބޭނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްފުރުޞަތަކީ ްެއ ްދީގެންނުވާނެ. ފުރުޞަތު

ް ްމީހަކަށް ްކޮންެމ ްތަޢުާބވާ ްކުށަށް ްކުެރވުނު ްޤަބޫލުކޮްށ، ްއިޞްލާޙު ްއަްށ ްއަމިއްލަ ްއަލުންްމަސައްކަތްކުާރ، ްމީހާ އެ

ްއުއްމީދުކުރަނީްމިއަދުްމިްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުތަކާް ނޑު އެނބުރިްމުޖުތަމަޢަށްްއައުމުެގްފުރުޞަތުްލިބެންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްވޯޓުްންމިްބިލުްފާސްވެގެންދާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.39ްްއެކުްމިްމަޖިލީހުގެް

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދެކުނުް ްުކޅުދުއްފުށީ ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްެދން ްއެކު ްނެތުމާ ްވަޑަިއގެން ްމެންބަރު ްއެ ްއާދެ! ޤަސަމަށް.

ްޙައްމަދުްނަޝީދަށް.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމު

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްެއްއޗެްއް ްއަޅުަގނޑު ްޮގތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙުތަކާ ްބައެއް ްހުށަހެޅުނު ްމިއަދު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްބިލުގަިއ ްމި ްގޮތެްއަގއި ނޑު ްމައިގަ ްބޭނުންވަނީ. ްއެަކއްަޗކ3ްްީދަންނަވާލަން ްދައްކާ. ްއެބަ ްވާަހކަ ްޖަލުގެ ވައްތަެރްއގެ

ް ްތަފާތު ްޖަލު. ްޢާއްމު ްއަނެކަްއޗަކީ ްޖަލު. ްރިމާންޑު ްއަނެކަްއޗަކީ ްޖަލު. ްޖަލ3ްްުކަސްޓޯިޑއަލް ވައްތަރެްއގެ

ނޑުެމންގެްތެރޭގައިްހުރިއިރުްއަދިްމިްބިލުގައިްއެްވާހަކަްބަޔާންުކރާއިރުަގއިްއެް އްތަުރގެްވ3ްްަގެންގުޭޅއިުރގަިއ،ްއަުޅގަ

ްއެތަފާތުް ްބިލުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަްނ.ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްތަފާުތްއުސޫލުތައް ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ޖަލާ

ްައސާްސް ްތަފާތުގެނައުމުގެ ްމީގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމިކްސްވާ ްއަނެކަްއޗާިއ ްއެކަތި ްކަމަށް. ްޖެހޭނެ ްވެސް ދަމަހައްޓައިދޭން
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ް ްމިސާލަކަށް ްކަމަށްްގެއްިލގެންދާނޭ. ްގޮތަށް ްބުނާ ްޢާއްމުކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްއެ ްބަލާފައި ްކަމަށް ކަސްޓޯިޑއަލް

ްގޮތުގަ.ް ްތަނެއްގެ ްއޮްނނަންޖެހޭ ްދަށުގައި ްޕޮލިހުންގެ ްބަހައްޓާ ްވަގުތަށް ްހުންނަ ްމީހަކު ްކަސްޓަީޑގަިއ ްޕޮލިސް ވާނަމަ،

މިްއޮތީްޖުޑިޝަލްްކަސްޓަީޑގައިްމީހަކުްބަހައްާޓްްއެީއކީްޢާއްމުްޖަލެއްްނޫން.ްދެންްރިމާންޑުްސެންޓަރުްކަމަށްްބުނެފައި

ްތަޙްޤީެޤއްް ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްފެށެންދެން ްޝަރީޢަތް ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްމަރުޙަލާ ްަޝރީޢަތުގެ ްއެއީ ްތެރޭގަ. މުއްދަތުގެ

ްތަންފީޛު ްޙުކުމް ްޖަލަކީ ްޢާއްމު ްދަށުން. ްއަމުރެއްގެ ްކޯޓުގެ ްނޫނީ ްކަމަށް. ްމަރުޙަލާ ްބަހައްޓާ ކުރާްނިންމުމަށްފަހުގައި

ތަނެއްގެްގޮުތގަ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެެކއްގެްބެލުމުގެްދަށުަގއިްމިްކސްނުވާނެްގޮތަކަށްްމިކަންްކުުރމަކީްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްް

ްދަންނަވަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެައށް ްހުރީމަ، ްއިޞްލާޙު ްބައެއް ްބާރުލިބިދޭ ްކަމަށް ްއެ ވާތީ

ޖެހޭނީްފުލުހުންގެްބެލުމުގެްދަށުގައިްކަމަށްްައޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަން.ްފުލުހުންގެްމައްޗަކަށް؛ްކަސްޓޯިޑއޮލްްޖަލުްހުންނަން

24ްމިްދެންނެވިްތަފާތުްގެންގުޅެްނޖެހޭްސަބަބަށްްޓަކައި،ްފުލުހުންްވަގުތީްގޮތުންްމީހަކުްބަންދުގައިްބެހެއްޓުމަްށ،ްެއއީް

ްކަސްޯޓޑިއަލްް ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތުގެ ްއޮންނަ ްއެ ްެއްގަިޑއިރަށް ްުއސޫލު ްޖަލެއްގެ ްޢާއްމު ްއެީއ ްބަހައްޓާބެހެއްޓުުމގައި ަގއި

ްެއް ްއަކީ. ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހިނަގއިގެންުނވާނޭ ްެއއަށް ްޤާނޫނު ްޖަލުތަކުގެ ްއަދި ްހިނގައިގެންުނވާނެ. ތަނަށް

ްކަ ްޖުޑީޝަލް ްގޮތަްށ ްމިދެންނެވި ްރެގިޔުލޭޓްުކރެވިފައޭ. ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްފުލުހުންގެ ްއާިއްއޮންނަންޖެހޭނީ ސްޓަޑީ

ް ްތަފާތު ްމި ްކަންކަމުގައި ްމި ްޑިޓެްނޝަން؛ްސެންޓެންސިންއާ ްާއއި ްކަސްޓަޑީ ްހުރިހ3ްްާޕޮލިސް ްވާތީ ްކަމަށް މަރުޙަލާ

ްމިސާލަކަށްް ްނިކުންނާނެތީއޭ. ްމައްސަލަ ްމި ްވަންޏާ ްަކމަށް ްފަށައިފި ްހަދަން ްހިންގައި، ްއުސޫލުަތކެއް ްއެްއ ތަނަކަށް

ް ްެގންދާނީ ްދަށަށްތޯ ްވާހަަކްކަރެކްޝަންްސގެ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްވެސް. ްކަސްޓޯިޑއަްލ ްއަދި ްޖަލުތައް ްސެންޓަރުތަްއ ރިމާންޑު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްުމއްަދތާ ްަވކިކުެރވިފައޭ. ްަދށުގަިއ ްބެލުމުގެ ްފުލުހުންގެ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްކަސްޓޯިޑއަލް އަކީ

ންފީޛުކުރަމުްނދާްމީހަކުްބަލިވެގެންްބޭހަށްްއެްއޗެއްްދަންަނވަންްބޭނުން.ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލެއްނުކުރަންްަޖލުގައިްުޙކުމްްތަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް. ްކަމެއް ްހުއްޓެންޖެހޭ ްސަސްޕެންޑުވާންޖެހޭ، ްތަންފީޛުކުރުން ްޙުކުމް ްއޭަނގެ ްވަގުތަކީ ނިކުންނަ

ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްެއ ްމަކަރުހެދުން، ްމީހަކު ްފަހަރެއްގައި ްގުނެމުން. ްދާންޖެހޭނީ ްމުއްދަތު ްއެ .ްދެކޭގޮުތގައި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހަދަިއގެންނުވާނެ. ްޤާނޫނުތައް ްައޅުަގނޑުމެން ްބަަލިއގެން ްއެކަނި ްމީހުންނަށް ްަމކަރުހަދާ އެކަމަކު

ްއަޣްލަބިއްޔަތަށްް ްބެލެވޭ ްކަމަށް ްއުޅޭނެ ްއެއްގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްެއ ްގޮތެއްގައި ްޢާއްމު ްމަކަރުނަހަދާ، ްހަދަންވާނީ ޤާނޫނުތައް

ހަރުގެްޙުކުމެއްްމީހެްއގެްމައްޗަށްްކުރީމަ،ްއޭނަްބަިލވެގެންްުނވަތަްއޭނަްމަންމަްއ15ްައަހަރުގެްުނވަަތ4ްްބަލައިގެން.ް

ްވަގުތަީކް ްނެރޭ ްބޭރަށް ްދަްއކަން ްޑޮކްޓަރަށް ްބަލިވެގެން ްައށް ްއަިމއްލަ ްނުވަތަ ްބަލިވެގެން ްއަނބިމީހާ ްނުވަތަ ބަލިވެގެން

ްޤަބޫލެ ނޑު ްައުޅގަ ްކަމަކަށް ްވަގުތެއް ްޕޯސްކުރަންޖެހޭ ްޙުކުމް ްޖަލު ްގޮތަށްްއޭނަގެ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްއެެހނެއްނޫން އްުނކުރަން.

އަހަރުދުވަްސ1ްްމަސްދުވަސް،6ްްއަޣްލަބިއްޔަތުންްބޭރުަގއި،ްތަފާތުްސަބަބުތަކަށްްޓަކައިްބަލިެވގެންނޭްކިޔާފައިްޭގަގއިް

ްއުޅޭކަ ްއެބަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމުއްދަތާ ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުން ްހުންނަ ން.ްވަންދެން

ނޑުމެންްޤާނޫނުްހަނދަންވާނީްހަމައެކަނިްމަކަރުހަދައިފާނެްމީހާްއަށްްބަލައިގެނެއްްނޫނޭ...ް ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ
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ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

3ްއްކަވަމުންްއެްވިދާުޅވިްގޮތަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްދެންމެގައިްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުދަ

ް ްގޮތަށް، ްވިދާުޅވި ްއެ ްއެއީ ްއޮންނާނެ. ްބައްޓަންކޮށްފައި ްބިލުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖަލު ްެއއީ.3ްްވައްތަެރއްގެ ބައި

ްޙުކުމްް ްއަދި ްމީހާއާ ްހިފަހައްޓަްނޖެހޭ ްމަރުޙަލާަގއި ްޝަރީޢަތުގެ ްާއއި ްމީހާ ްބަންދުުކރެވޭ ްތުހުމަތުަގއި ކުށުގެ

ްބޮޑަްށްތަންފީޛުކުރު ްގެންދިޔައިރުަގއި ްބައްޓަންކުަރމުން ްބިލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހާއާ. ްބެހެއްޓޭ ްބަްނދުގައި ްގޮތުން މުގެ

އަޅުަގނޑުމެންްއަމާޒުކޮށްފަިއްއޮތީްޖަލުްކިަޔއިފިްނަމަ،ްއެްހުރިހާްޖަލެއްގެްއިދާރީްބެލެެހއްޓުންތައްްބަލަހައްޓާނީްހަމަް

ނޑުމެންނަށްްވިސްނިފަިއްްޖަލުްބެލެހެއްޓުމަށްްޓަކައިްަކނޑަައޅާފައި ހުންނަްކޮމިޝަނަރްއޮފްްޕްރިޜަންސްްކަމަށްްައޅުގަ

ްދަށުންް ްޤާނޫނުގެ ްފުލުހުންގެ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްއެހެންނޫނީ ްއުސޫލު. ްއެކަްނކުރާ ްވެސް ްތަންތަނުަގއި ްއެހެން ްެއއީ އޮތީ.

މަްފުުލހުންްނަގަންޖެހޭްޒިންމާްއާިއްޙަޤީޤަތުގައިްފުލުހުންްކުރަންެޖހޭްކަންކަމުގެްއިތުރަށްްފުލުހުންނާްޖަލެއްްހަވާލުކުރީ

ްޢަބްދު ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަންތޯ. ްބޮޑު. ްބަދުނާމު ްއަުޅވަްނޖެހޭ ްބޮލުގައި هللاްފުލުހުންގެ

ްެއއީ.ް ްބޭފުޅެކޭ ްނަސީބުގަދަ ްދަންނަވަން.ްވަރަށް ްމިައދު ްއަުޅަގނޑު ްހަވާލުވެަވޑަިއގަތީމަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު 2118ްޔަމީން

ްކަަމކީް ްކުރި ްވަދެ ްމިތަނަށް ްބޭފުޅުން،ްއިދިކޮުޅްޕާީޓން ްފުރަތަަމްއެ ްގެނައިމަ ްސަރުކާރެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަރު ވަނަ

ްމުޅިްން ްއެއްޗެހިތައް ްހަދަންހުރި ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނުތަކެއް ްހުރިހާ ނޑާލީ.ްއެހެންހުރި ްފު ްޤާނޫނު މާލިއްޔަތު

ނުޑކޮށްލީ.ްއެކަމަކުްިމއަދު ނޑުފު ނޑުމެންްއިދިކޮޅުްޕާޓީގެްމީހުންްހޭލާތިބެގެންްމިްތަނުގައިްމިްރޭްވެސްްއަދިްްފު އަުޅގަ

ްޖަލުތަކާއިް ްއޮތީ ްމި ްނިންމީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޕީނަލްކޯޑު ްއިއްެޔަގއި ްނިންމަނީ. ްބިލު ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްވެސް މާދަމާ

ްހިން ްސަރުކާރެއް ްނުވަތަ ްހުރި ްގެްއލުންވެފައި ްބިލު.ްދައުލަތަށް ްހުރިހާްޕެރޯލުގެ ްހުރި ްއެހެން ްއުނަދގޫވާެންއެންމެ ގަން

ްނަސީބުގަަދް ްވަރަށް ްދެންނެވީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކޮށްދެމުން. ްރަނގަޅު ްމިގެްނދަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ކަމެއް

ްސްބޭފުޅެކޭ.ްއެކަންްިވސްނާަވޑަިއގެންްމަސައްކަްތކުރަްއވަްއޗޭ.ްމީގެްއަނެްއކޮޅުްވެސްްއޮންނާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވެ

ްއަީކް ްޕާޓީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުސޫލަކީ ްެއކަމަކު ްކުެރވިދާނެ. ްމަަސއްކަތްަތއް ްމިތަންތަނުގައި ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ހަމަ

ޑިމޮކްރެޓިކުްހަމަތަކަށްްލޯބިކޮްށ،ްމިްރާއްޖެްއަށްްހަމަޖެހުންްގެންނަންްބޭނުންވާްބަެއއް.ްފުރަތަމަްމިްދެންނެވިްގޮތަށްް

ް ްމީހުންގ2118ްްެކަންކަންކުރުމުގެްސަބަބުން ްލީ ްޖަލަށް ްމިއޮްތްހާލާއި ްރާއްޖެ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ނިޑޔާރުންް އަދަދާއިްޖަލުތަކަްށވީްގޮތާ،ްައދިްކަންްހިނަގއިދިޔަްގޮތްްެއނގިގެންދާނެ.ްއޭެގްނަތީޖާއަަކށްްެވގެންދިޔަީއްފަ

ް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާިއ ްބާުރގަދަވުން. ްވަރަށް ްާރއްޖޭަގއިްހައްދުފަހަނައަޅައި ްމި ްގޮސް ްަފހުން ްއެންމެ ބާރުގަަދވުން.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއާދެ، ްކުރަނީ. ްމި ްމިކަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްހިނގައިިދޔައީ. ބަޣާވާތެއް

ްތަނެއްް ްލާނެ ްވެސް ްމީހުން ްޖެހޭ.ްއެ ްއެބަ ްބިދޭސީްންހިފަހައްޓަން ްއުޅޭ ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްރާއްޖޭގައި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ހޯދަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެއީްފުލުހުންގެްބެލުމުގެްދަށުގައިްބައިިތއްބަންޖެހޭްތަނެއް.ްއެހެންވެއްެޖއްޔާްއިިމގްރޭޝަނަށްްޖަލެއްް
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ހުންނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްލޭބަރްމިނިސްޓްރީްއަށްްޖަލެއްްހުންނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓްރީްއަށްްޖަލެއްް

ްހުރިހާ ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބިލުްްހުންނަން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްދޭ. ްއެަބ ްހިނގަމުން ްާރއްޖޭަގއި ކަމެއް

ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްއިދާރީ ްބޭތިއްބުމުގައި ްމީހުން ްމީހުން؛ްހައްޔަރުަގއި ްބަންދުގައި ްޖަލުތަކުެގްކަންތައް ބައްޓަންކުރިއިުރަގއި

ހެންނަމަވެސްްރިމާންޑުްޖަލުގެްގޮތުަގއިްބައިތިްއާބްއެއްްުކޑަެއއްގެްދަށަށްްމިްގެނައީ.ްއެއްްވެރިެއްއގެްދަށަށްްގެނައީ.ްއެ

ްެއް ްފަރާތްތަކަށް ްމުޢާލަމާތްކުރެވޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމީހުންނާ ްއެ ްމީހުންނާ، ްބައިިތއްބާ ްޖަލުގައި ްކަސްޓޯޑިއަލް މީހުންނާއި

ނޑުމެންްއޮްނނާނީްމިްބިލުގައިްދީފަ.ްޭއގެެތރޭގައިްފުލު ނަޑއެުޅމުގެްބާރުްއަުޅގަ ހުންްތަޙްޤީޤަށްްޖަލުގައިްއުސޫލުތައްްކަ

ނަޑއަޅަިއ،ްއެްޖަލުްހިންގައިދޭނީ.ް ހައްޔަރުކުެރވޭްމީހަކުްއެްމީހަކުްތަޙްޤީޤުްމަރުޙަލާގައިްބައިންދަންޖެހޭްއުސޫލުތައްްކަ

ނުވަތަްއެްޖަލުގެްފޯރިްބަލަހައްޓާނީްފުލުހުންްކަމަށްްބުނެފައިްއޮންނާނީ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްފުލުހުންގެްޤާނޫނަށްްއަނެއްކާް

ް ްތަނުން ްފުލުހުންްމި ްބަދުނާމުއަޅަންޖެހޭ. ްއެ ްބޮލުަގއި ްފުލުހުންގެ ްއަދި ްބެލެހެއްޓުމަށް. ްޖަލު ްދޭންޖެހޭ ްއެބަ ބަޖެޓުން

ްމިހާުރް ްވަކާލާުތކުރަން.ްީކއްެވގެންތޯ ްހަމަ ނުޑްެއކަމަށް ްދަންނަވަނީ؛ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ޒިންމާނަގަންޖެހޭ.ްކީްއެވގެންތޯ

ވާލުކޮށްފައިްހުރިްމީހާްއަށްްރިމާންޑުްޖަލުްނުބެލެހެއްޓެންވީ؟ްކީްއވެގެންޯތްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްޖަލުތައްްބަލަހައްޓަންްހަ

ްއޮީތް ްވިސްނިފައި ްބޮޑަށް ްޫނންތޯ.ްއޭގެްންއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއިންސާނުނެއް ްޖަލުްނުބެލެހެއްެޓންވީ؟ްެއއީ ކަސްޓޫިޑއަލް

ްސުންނާފަ ްތަޅައި ްހަްއޔަރުކޮްށގެން ްމީހުން ްޓަކައި ްމަގުސަަދކަށް ްވަކި ްދިނުމަކީްފުލުހުން ްފުލުހުންނަށް ްބާރު ތިކުރުުމގެ

ނޑުމެންްބެލީ.ްއާދެ،ްކުިރއަށްްއޮތްް އެއީްުނވަތަްފުލުހުންްބޭނުންުކރުމަކީްެއއީްކޮްށގެންވާެންކަެމއްްނޫންްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއެހެ ްއެކީގައި ްނިމުމާ ްބިލު ްއެ ްނިމޭނެ. ްބިލު ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްތެރޭަގއި ްުދވަސް ްދިަހވަރަކަށް ންްގާތްަގނޑަކަށް

ްމިް ްތަޙުޤީޤުކުރުމާ، ްހައްޔަރުކުރުމާއި ްމީހުން ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްދީފައި ްާޤނޫނުތަކުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ތަންތަނަށް

ްއަތުލާނަން.ް ްކޮމިޓީން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްާބރުތައް ްހުރި ްގޮތުން ްބެހޭ ކަންކަމާ

ްއި ްޖިނާޢީ ްއަތުލުމަށްފަހުގަިއ ްކަެމއްްއަދި ްއެ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްތެޭރގަިއ ްއިޖުރާއަުތގެ ްަކނަޑއެޅިަފއިާވ ޖުރާއަތުން

ްބަންދުކުރުމުެގް ްމީހުން ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް ްބާރުދީފައި، ްބަންދުކުރުމުގެ ްމީހުން ްފުލުހުންނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ނުކުރެވޭނެ.

ްއަނެއް ްބާރުިދނީމާ ްހައްޔަރުކުރުމުގެ ްމީހުން ްއިިމގްރޭޝަނަށް ްެއްބާރުދީފައި، ްޢާއްމުެވގެންދަނީ. ްއަިނޔާވެިރކަން ާކވެސް

ވިސްނުމުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްމިކަންްކުރީ.ްެއކަމަކުްމިްމަޖިލީހުގައިްތިއްަބވާްަބއެއްްބޭފުުޅންނަށްްހީފުޅުވެފައިްއޮންނަނީް

ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަންނަނީ. ްގޯސްކޮށް ްވަރަށް ްނަތީޖާ ްއޭގެ ްދެނީއޭ. ްބަޔަކަށް ްެއ ްކަމެއް ްކުރަންވީ ްބަޔަކު ގޯސްކޮށްްްއެ

ްމިް ްއިޞްލާޙެއް ްއެ ްދެން ްއޮތިްއޔާ ްލާފައި ްއިޞްލާޙެއް ްތަނަށް ްމި ްއެދޭނަން، ްހަމަ ްއަިދެވސް ްއަޅުަގނޑު އަންނަނީ.

ްކަންކަމުގެް ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްހައްޔަރުޮކށް، ްމީހުން ްއެދޭނަން ްައޅުަގނުޑ ްއަދިވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކުރާނެ. ތަނުން

ްއަ ްޖަލުމީހާ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްޑިމޮކްރެޓިކުްބާރު ްމޮޅަށް ްކިތަންމެ ްމިއަދު ްބިރުގަންނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭށޭ. ށް

ްމިް ްފާުޅަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެީރ ްމިނިސްޓަރުގައި ްހޯމް ްމިރާއްޭޖގަިއ ްމިއަދު ްއޮތަސް ްވެިރކަމެްއ ްރާއްޖޭެގ އުސޫލުން

ްމީހު ްޢާއްުމވެ، ްއަނިޔާވެރިކަން ްނޫން. ްމީހެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަޅޭއްލަަވއި،ްދަންނަވަނީ ްތެރޭަގއި ންގެ
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ްދަށަްށް ްކޮންޓްރޯލްެގ ްމީހެއްގެ ްއެވަުރ ްމީހެއް. ްހުރި ްބިންދާފައި ްަމއިބަދަ ްމީހުންގެ ްދުވަްސވަރު ްއުޅުުނ ސިފައިންޭގގަިއ

ނޑުމެންނަްށް ނޑުމެންްއެްއގޮތަކަށްވެސްްއަުޅގަ ޖަލުތައްްދީފައިްދެންްދާްމީހަކާްދޭތެރޭްއޭނަްކަންްކޮށްފާނެްގޮތަކީްއަުޅގަ

ްނޫން.ްނޭނގޭ ްކަމަކުން ްމޮޅު ްހިތްހެޮޔކަމާއި ްއޮތް ްއެމީހުންގެ ްދޭތެޭރގައި ްވަޒީރުންނާ ްތިބެނީ ްމި ްނުބުނެ ްއިން ްއަނގަ .

ްސަބަބުން.ްهللاްޢަބްދު ްތާއީދެއްގެ ްކުރާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްޕާީޓއެްއގެ ްއިދިކޮޅު ްސަރުކާރަށް ްޢަބްދުޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

މިްތިބެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޖަލުތައްްބޭނުންްގޮތަކަށްްބަދަލުކޮށްފައި،ްފުލުހުންްމަގުމައްޗަށްްނިކުންނަންްނުެކރިގެނެއްްނޫންް

ނޑުމެންނަށްް ބޭނުންވާްތަނަކަށްްމީހުންްލާފައި،ްހޯމްްމިނިސްޓްރީްއަށްްީމހުންްލާކަށް،ްމީހުންނަށްްއަިނޔާކުރާކަށްްއަުޅގަ

ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްފާސްކޮށްިދނުން ްބިލު ްމި ްެއހެންވީމާ، ްނުެދވޭނެ. ްފުރުޞަތެއް ްތަނުގެްއެ ްމި ްފާސްކުރުމުން ްބިުލ ދެން.

ްެވސްް ްސަުރކާރަށް ްއަދި ްެވސް ްަގއިދީންނަށް ްމީގަިއ ްކަްނކަން ްގިަނ ްވަރަށް ްގޮތަށް ްވިާދޅުވާ ްއެ ްބޭފުޅުން އެހެންވެސް

ނޑުމެންްބޭނުންވާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސްް ލުއިެވގެންދާނެ.ްއެްބޭނުމަށްްޓަކައިްމިްޤާނޫނުްއޮންނަންްައޅުގަ

ނާަވޑަިއގަންނަވާތިްފަހުންްޖަލުތައްްއެކިްފަރާތްތަކަށްްބަހާލީމާްއޭގެންްއަންނަްމުސީބާތްްއަންނާނެްބަޖެޓަށްްވެސް.ްވިސް

ްއަދިްއިދާރީްހިންގުމަށްްވެސް.ްއަދިްސަރުކާރުްބޮލުަގއިްެއޅޭްބަދުނާމަށްްވެސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންްޝުކުރިއްާޔ ްހަމަވެފަ. ްވަނީ ްވަގުތު ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްއަށް ްޑީ.ާއރު.ޕީ ހާރު

ް ްއޮތީ ްބާކީ ްއަށް. ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްފުރުޞަތުއަުރވާީނ މިނެުޓ3ްްއަޅުަގނޑު

ްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރި

ްޢިްއޒަތް ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްބިލު ްޕެރޯްލގެ ްޖަލުތަާކއި ްރައީސް. 3ްްެތރި ްފޮނުވާލީ. ްއަނބުރާ ްފަހަރަށް ވަނ4ްްަވަނަ

ްބިލުް ްމި ްބަހުްސކޮށް، ްދޭތެރޭގައި ްބިލާ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެްސ ްިމއަދު ްއަދި ްފޮުނވާލީ. ްއަނބުރާ ްވެސް ފަހަރަށް

ްމިް ްނެތް ްޔަޤީންކަމެއް ްއަދިެވސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފާސްކުރާއިރުަގިއ ްއަނުބރާްްމަޖިލީހުން ްއަނެއްކާވެސް ބިލު

ްއެަބް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮުތަގއި ްބިެލްއގެ ްއޮތް ްރެކޯޑެްއ ްފޮުނވާލުމުގެ ްމިއީ ްބިލަކީ ްިމ ްެއއީ ފޮނުވައިނުލާނެކަމުގެ.

ްގޮތުަގިއް ފާހަގަކުރެވޭ.ްއެންމެްފަހުންްމިްބިލުްއަނބުރާްފޮނުވާލިއިރުަގއި،ްސަރުކާރަށްްޤަބޫލުކުެރވުުންމައްސަލަތަކެްއގެ

ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްްހުރި ްތިމަންނަމެންނަކަށް ްބުނަނީ ްއެ ްކޮމިީޓން ްފޮނުވާލިއިުރަގއި ްފާަހގަކޮްށފައި ނުކުތާތަކެއް

ްފުލުސްޓޮޕެްއް ްކަމެއް، ްެއވެނި ްނުވަތަ ްކުށެއް ްއިމްލާ ްމިސާލަކަށް ްހުންނަންޖެހޭ، ްކޮްނމެހެން ްެއއީކީ ޤަބޫލެއްނުކުރެެވއޭ

ް ްއަނބުރާ ްބިލެއް ްއޮތުމަީކ ްމަދުވެފަިއ ްކޮމިޓީްންއެްއޗެްއ ްއެހެންވީމާ، ްކަަމކަށް. ްކަެމއް ފޮނުވާަލންޖެހޭވަރުގެ

ދިރާސާކޮށްފައިްއަލުންްމިްބިލުްދިރާސާކޮށްފައިްކޮމިޓީންްނިންމާފައިްމިްއޮތީްއަނެއްކާެވްސްމިްބިލުްއޮތްްގޮތަށްްހަމަް
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ްޢިއް ްެއނގޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްފޮނުވާލަން. ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްރަީއސް،ްމި ޒަތްތެރި

ޖަލުތަކުގެްޝަުކވާްައކީ،ްޖަުލތަކުގެްވާހަކަްައކީްޒަމާުނއްުސރެްފެށިގެންްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްހުއްޓުމެއްނެތިްދެެކވެމުންް

ްއިހާނެތިކޮްށް ްދޭތެރޭގައި ްަގއިދީްނނާ ްވާހަަކ، ްވިާޔނުދާކަމުގެ ްގޮތުގެ ްކަންކުެރވޭ ްޖަލުތަުކަގއި ްވާހަަކއެއް. އަންނަ

ްކު ްކުރީގެްކަންތައްތައް ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވާހަކަ. ްޢަމަލުކުރާ ްޯގްސކޮށް ްދޭތެރޭަގއި ްގައިދީންނާ ްވާހަަކ، ރާ

ްކުދިކުދިިވޔަސްް ްނުވަތަ ްއަނިޔާތައް ްބޮޑެތި ްލާއިންސާނީ ްނުަވތަ ްޓޯޗަރްއެކްޓް ްއެންޓި ްވާހަކަަދއްކަމުންިދޔަ ދަންފަޅީގައި

ްޢަމަ ްޚިލާފު ްއިންސާިނއްޔަާތ ްރަހުމުކުޑަ ްގޮތުްނ ްޖަލުތަކުެގްލާއިންސާނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރާއިުރގަިއ ލުތައް

ތެރެއިންްމިްވާަހކަތަްއްޖަލުތަކުގެްތޭރިތަުކގެްތެެރއިންްފުރޭިނގެންްކަންފަތްތަުކގެްހިނދުރިާއްހިސާބަށްްައއިސްފަިއްއެަބް

ްއަދިް ްަގއިދީންނަކީ ްގޮތުަގއި ްތަނެްއގެ ްބޮޑު ްމަްއސަލަ ްޖަލުތަކަކީ ްއަބަދުެވސް ްއެހެންވީމާ، ަގއިދީންނާްްހުރޭ.

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައިްވެސްްގެްނގުޅެނީްމުޅިންްއެހެންްއުސޫލުތަކެއް.ްޖަނަވާރުންނާްމުޢާމަލާތުކުރާްއުސޫލުގައިްަގއިދީންނާް

ނޑުް ްރޭގަ ްމީހުން ްބައިތިއްބާ ްޖަލުތަކުަގއި ްއަދި ްކަންތައްތަކާ ްހުންނަ ްކާންދިނުމުގައި ްވާހަކަތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރެވޭ

ްދަމާބަ ްނެރެ ްޤައުމުގައިްދަންވަރު ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާަހކަތަކަކީ ްއަނިޔާކުރާ ްވައްތަުރގެ ްތަފާތު ްއެކިއެކި ނދެފައި،

ްމިް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަެއއް. ްއޮްތ ްައއިސްފައި ްވެސް ްހިސާބަށް ްމިއަދާ ްނެތި ހުއްޓުމެއް

ްރައްޔި ްދިވެހި ްތިބީ ްވެސް ްތަންތާ ްެއ ްެއއްފަރާތްެވ، ްެއްވާހަކަތަކުން ްިވޔަސް ްކަމަށް ްކުރެވުން ްކުށެއް ްއަދި ތުންކަމާ،

ްެއް ްތެރެއިން ްއުސޫލެއްގެ ްފައިދާކޮށްދޭނެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްއަނބުރާ ްތެރެއިން ްްތޭރިތަކުގެ ްޖަލުގެ ްވެސް ްއަށް ްމީހާ ކުށްކުރި

ނޑުަތކަކާއިްއިންަގނޑުތަެކއްްަކނަޑއެޅިގެްނ،ްެއގޮތަށްްޢަމަލުކުރެޭވނެްދުވަހެ އްްފެންނަންްއެބަްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމިންގަ

ްއަދިްްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްވެސް ްގައިދީންނަށް ްތެރެިއން ްބިލުގެ ްފާސްކޮށް،ްމި ްބިލު ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން އަުޅގަ

ކުށްކުރާްމީހުންނަށްްވެސްްމިްމުޖުތަމަޢަށްްއަލުންްއަނބުރާްނުކުމެްއެްބޭފުޅުންގެްމައިންބަފައިންނާްއެކީަގއިްނުވަތަްމިް

ްފައި ްއަދިްމުޖުތަމަޢަށް ްދަންފަޅީެގްބިލާ ްމިއަުދްކުރީ ްއެދެނީ ނޑު ްގޮުތގަިއްއުޅެން.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ ްބައެއް ދާކޮށްދޭނެ

ްބިލުް ްމި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްމިހާރު ްއަދި ްފާސްކޮށްދެްއަވިއ، ްމިއަދަށް ްމިއަދުްނ ްވެސް ްބިލު މި

ްލި ްސަބަބުން ްބިލުެގ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެިހ ްކަންަތއްތައްްތަންފީޛުކޮށްދެއްަވއި، ްރަނގަޅު ްއެންމެހައި ބެންޖެހޭ

ްލިބިގަތުމަށްްޓަކައިްކުެރވެންްުހރިްހުރިހާްކަމެއްްކޮށްދިނުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްުފރުޞަތުއަރުވަނީ ްމި ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

ްވަޑައިގެްން ްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހެންވޭރު ްދެން ްނެތް. ްވަޑަިއެގން ްރަޝީދަށް. ރިޔާޟު

ްއަިދް ްއެުކަގއި ްނެތުމާ ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްއެިދވަަޑއިގެން ްވާހަކަުފޅުދައްަކވަން ްމިހާރު ްއާދެ، ނެތް.

ނޑާލީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްހުސްވަގުުތކޮޅު  .والحود هللެވސްްމިހާރުްހަމަވާތީްމިްވަގުތުްމަޖިލިސްްމެދުކަ
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ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްއަޅުަގނޑުމެންގެް ްކުިރައށްދާއިރު ްމަސައްކަަތއިގެން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު .`

ްބަހުސްކުރަމުންދިޔަްކުރިމަތީގަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ނޑާލިއިރު ްމެދުކަ ްހުސްވަގުތުޮކޅަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަނީ ްމި އި

ްރިޕޯޓަށްް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްވަިއ ްކޮމިޓީން ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްބިލު ްޕެޯރލްގެ ްޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިހާރު ްޓަަކއި ްބަުހސްކުރުމަށް ްމި ްއާދެ، ްއެްްބަހުސްކުރުން. ްއެހެންކަމުން، ްމިނެޓު. ްެއްއ ްއޮީތ ްާބކީ ްއަށް ެއމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތެއްް މިނެޓުްބޭނުންކުރެއްވުމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފުރުޞަތުްބޭނުންފުޅުްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ްއްްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއް.ްމިްއަރުވަނީްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ްއެ

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވަރަށްްރަނގަުޅްޝުކުރިއްާޔް ްބޭނުންވަނީްމިއީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްތެޭރގައި ްަރީއސް.ްއެްއްމިނެޓުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދުް ްވެްސ ްޕާޓީްނ ްައޅުަގނޑުގެ ްބިލަށް ްމި ްސަބަބުންްބިލެކޭ. ްމީެގ ްާތއީދުކުރަމޭ. ްވެްސ ްއަޅުަގނުޑ ުކރެއޭ.

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްހައްލުަވމުންދާނޭ. ްމައްސަލަތައް ްއިޖްިތމާޢީ ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްލުއި ްއަދަބު ްއުޅުނީމަ ްރަނގަޅަްށ ްޖަލުގައި ްއަދި ްކަމާ، ްތަނެއް ްއަމާން ްޖަލަކީ ްޔަޤީންކަންލިޭބނޭ ވެސްްރައްޔިތުންނަށް

ްކުރާނީް ްކަންކަން ްދޭތެރޭ ްމީހުންނާ ްޖަލުގައި ްކަމަށާއި ްއިންސާނުން ްތިބެނީ ްވެސް ްޖަލުގަިއ ްއަދި ކުރެވޭނެކަމާ،

ްވާީތް ްކަމަށް ްބިެލއް ްރަނގަޅު ްހެޔޮ، ްވަރަށް ްިމއީ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށްކަން. ްކުރާ ްކަންަކން ްދޭތެރޭ އިންސާނުންނާ

ްސަޕޯޓުްމިއަށްްލިބޭނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްއަޅުަގނުޑގެްޕާޓީްއަދިްއަުޅަގނޑުގެްވެސްްފުރިހަމަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ްވާހަކަދައްަކވަން ްރިޕޯޓަށް ްމި ްމިހާހިސާބުން އާދެ،

ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަަޑިއެގންތިއްބެވި ްހޯލްތެޭރގައި ްދިޔަީއ.ްވަގުތު ްެއ ްނިމިގެން ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ންނަށް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަސައްކަްތްނިންމާލުމަށް.ްއަދި ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްެޖހެނީ ނޑަށް ް)ހ(ެގ75ްްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ށ(ްަގއިވާ ްމާއްދާގެ ްދަށުން،ްއެ ްނަންބަރުގެ ްތިންްތިންވަނަ ގެ

ްއަދިް ްބިލާ ްމި ްމަޖިލީހުން ްއޮންނާނީ ްދެން ްއެކު ްއިއްވުމާ ްކިޔުން ްތިންވަނަ ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ، ްއިްއވަން. ްކިޔުން ވަނަ

ްަގއި.1:31ްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުަތއްްބަލައިގަތުމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްެއކަންްކުރިއަށްދާނީްމިއަދުގެް
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ްރިޕޯޓުގެް-11.3 ްމި ްމިހާހިސާބުން ްމިއަދުގެްްއެހެންކަމުން، ްއެނބުރިލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްނިމުމަށްފަހުގައި މައްސަލަ

ް 11.3ްްއަށް.11.3ްްއެޖެންޑާގެ ްވަނީ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވ2113ްްާގަިއްމި ްެނންގެވުމަށް ްދިވެހިްސަރުކާރުން ްއަހަރު ވަނަ

ް ްބޭނުންވާ ްގޮުތގައި ްސަޕޯޓުގެ ްބަޖެޓު ްހިމެނޭ 29ްްލޯނުތަކުގައި ްޑ4ްޮމިލިއަން ްޔޫ.ެއސް ްލޯނު،ްމާލިއްޔަުތްލައްކަ ލަރުގެ

ް ްހުށަހެޅުްއުވމަށް ްއިޞްލާޙު ްިރޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓް. ްގޮުތގެ ްިނންމެވި ްދިރާސާކުރަްއަވއި 2113ްޑިސެމްބަރ14ްްކޮމިޓީން

ްމަޖިލީހަށްް ްރިޕޯްޓ ްމި ްހުށަހެޅިފައެއްުނވޭ. ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއވެްސ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވިފައިވޭ. ްމެންބަރުންނަށް ގަިއ

ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްަޔތު ްނީ ޖާބިރު.ްهللا

ނޑުްމިްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރުްރިޕޯްޓްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްަރއީ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`ް ްހަމަޖެހިފައިވ2113ްްާސް. ްނެގުމަށް ްސަރުކާުރން ްދިވެހި ްއަހަރު ަވނަ

ް ްބޭނުންވާ ްގޮުތަގއި ްސަޕޯޓުގެ ްބަޖެޓު ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީނ29.4ްްްލޯނުތަކުގައި ްމާލިއްޔަތު ްލޯނު ްޑޮލަުރގެ ްޔޫ.ެއސް މިލިއަން

ް ްރިޕޯޓް. ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްް-1ދިރާސާކުރަްއވައި ްރިޕޯޓަކީ 7ްްމި ްދ2113ްުޯއގަސްޓް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވަނަ ވަހު

ް ްމައްސަލަ، ްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ްއެކު ްިސޓީއާ ްފޮނުއްވާފައިާވ ްސަުރކާރުްނ2113ްްމަޖިލީހަށް ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްބޭނުންާވ ްގޮތުަގއި ްސަޕޯޓުގެ ްބަޖެުޓ ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުގައި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްޔޫ.އެސ29.4ްްްނެންގެވުމަށް މިިލއަން

ް ްަދއުރުެގ2113ްއޯގަސްްޓ13ްްޑޮލަރު ްދެވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްމ18ްްަަގއި ްމި އްސަލަްވަަންޖަލްސާގައި

،211ްްމާލިއްަޔތުްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވާފައިްވާތީ،ްއެްމައްސަލަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްދިރާސާކުރުމަށްްޓަކައި

111ްް ް)ހ(ެގ ްމާއްާދގެ ްރިޕޯޓު.8ވަނަ ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްދަށުން ްހިމެނިފައިވާްްގެ ްރިޕޯޓުގައި މި

މިްަމއްސަލަްދިރާސާކުެރްއވިއިރުްް.ކޮމިީޓގައިްހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާްމެންބަރުންް-2.ްޖަދުވަލުތަކަކީްމިްރިޕޯުޓގެްަބެއކެވެ

ްހިމެނި ްމެންބަރުންނަކީ؛ކޮމިޓީގަިއ ްަމޑުްވަަޑއިގަންަނާވ ްމެންބަރު، ްދާއިރާގެ ްވިސާމުްކާށިދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއވަީރ

ްުމޙައްމަދުްޢަލީ؛ްމުޤައްރިރުެގްނައިބު.ްޮނޅިވަރަމު ްމެންބަރު ްމެންބަރުްްދާއިާރގެ ްދާއިާރގެ ނަޝީދު،ްުކޅުދުއްފުީށްއުތުރު

ް ްމޫސާ، ްދާޢަބްދުލްޣަފޫރު ްސަލީމުއޭދަފުށީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއިރާގެ ްދާ، ްނާޒިމުދިްއގަރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ،ްއިާރެގ

ްވި ްޙަމްޒާ، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްރިޔާޟުބިލެތްދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެްލުފުށީ ްފުވައްމުލަކު ކުުންރަޝީދު،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާއިރާެގްްމަސީޙްهللا ްމަރަދޫ ްލަބީބު، ްއިލްާޔސް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ މުޙައްމަދު،

ްޯއގަސްޓ4ްްްް-1ކޮމިޓީންްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްރިޢާޔަތްކުރެްއވިްލިޔުންތައް.ްް-3މެންބަރުްޙަސަންްޢާދިލް.ް

ްރައީުސލްޖުމްހ2113ްޫ ްުދވަހު ްރިއްވަނަ ްސިީޓ. ްފޮނުއްވި ްޓްރެޜަރީްންް-2ޔާ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްދައުލަތ2113ްުރައްޔިތުންގެ ްއަަހރު ްދިރާސާކުރާވަނަ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓް، ކޮމިޓީންްްގެ

ކުެރވިފަވާްގޮުތގެްފާސްއެުކްްލާޙުތަކާްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންެމވިްޮގތުގެްރިޕޯޓު.ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްގެންނެވިްއިޞް
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ްސަފުހާ ްްރިޕޯޓު، 34ްނަންބަރު .ް 3ްޖަދުވަލު ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ 18ްްްޓްރެޜަރީ. 2113ްޯއގަސްޓު

ް ްޖަދުވަލު ްޓްރެޜަރީް-4ސިޓީ. ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްްގެމިނިސްޓްރީ 13ްްނަންބަރު 2113ްްޮނވެމްބަރު ް-4ސިޓީ.

ްގެންދެވިްްކޮމިޓީގައިް ްކުިރައށް ްްމަސަްއކަތް ްޯއަގސ4ްްގޮތް. ްރައީސުލްޖުމްހ2113ްޫޓް ްުދވަހު ްމަޖިލީހަށްްވަނަ ރިއްޔާ

ްްސިީޓއާްފޮނުއްވާފަިއވާ ްަމއްސަލަ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނެންެގވުމަށ2113ްްްއެުކ ްސަރުކާރުން ްިދެވހި ްއަހަރު ވަނަ

2113ްޯއގަސްޓ13ްްުް،ލޯނުްންމިލިއ29.4ްަޓުްގޮތުގައިްބޭނުންވާްބަޖެޓުްސަޕޯވާްލޯނުތަުކގަިއްހިމެނޭްްހުށަހަޅުއްވާފައި

ް ްދައުުރގެ ްވަނަ ްދެ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ 18ްްގަިއްއޮތް ްޖަލްސާަގއި ްޓަަކިއްވަނަ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްމަްއސަލަ މި

ްމަޖިލީ ްވާީތ، ްފޮުނއްވާަފއި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްގަާވއިދުގެ ްމާްއދ128ްާހުގެ ްމިްވަނަ ްމަތީން ްގޮުތގެ ގަިއވާ

ްމަސައްކަ ްސުންގަޑިމައްސަލަިއގެ ްނިންމަވާނެ ްކޮިމޓީން ްްތް ްެއވ2113ްެރްނޮވެމްބ14ްައަކީ ނޑަެއޅުްއވި ްކަ .ްަކމުގައި

ް ްނަމަވެސް، ްތެރޭގައި ްމުއްދަތު ނޑައެޅިަފއިވާ ްނުނިމިކަ ްވަނީ ްމަސަްއކަތް ްމައްސަލައިގެ ްކަމި ްވީނަަމވެސް، ީވްމުގައި

2113ްް،ކުރުންްކުރިއަށްްެގންދެވުނެވެ.ްމިގޮތުންްއެންމެްއަަވސްްމުއްދަތެްއގެްެތރޭގައިްމިްމައްސަލަްނިންމުަމށްްދިރާސާ

ް ްއަހަރު ްވަނަ ްނެންގެވުމަށް ްސަރުކާރަށް ްސަޕޯޓުދިވެހި ްބަޖެޓް ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުަގއި ގޮތުގަިއްްގެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްލޯނުނެންގެވުމަށް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއެްގެްރިއްޔާ ްތިރީގައި ްފެސިލިޓީްވަނީްތަފުސީލުތައް ްޓަރމްްެއވެ.

އަަހުރ1ްްް.އަހަރ6ްުްމުއްދަތު؛ްންްޔޫ.ެއސްްޑޮލަރު.ްލޯނުްއަނބުރާްދަްއކަންްހިމެނޭމިލިއ29.4ްަލޯނު.ްލޯނުގެްއަދަުދ؛ް

3ްްރެސްޓްްރޭޓުއިންޓްްޕަރްޕޭމަންޓް.ޔޫ.އެސްްޑޮލަރ491ްްުސްޓޯލްމެންޓްްުތަގއިްިހމެނިގެން.ްއިންގޮްގްރޭސްްޕީރިައުޑގެ

ްަލއިބ6ްޯ%ްދުވަސްމަސް ްރޭޓްރ ްގަވަރް.އެނަމ8ްްް%ްފްލޯރ ްެގރެންޓީ ްޮސވަރިންގ ްދަްސެކިޔުރިޓީ ްއޮފް މެންޓް

ްް-5ްމޯލްޑިވްސް. ްއަހަރު ްމި ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްކަންތައްތަްއ. ްމަޝްވަރާކުެރވުނު 52ްްކޮމިޓީގައި ވަަނ59ްްއަދި

ްރައީސުލްޖުމް ްހޫބައްދަލުވުމުަގއި ްސިޓީއާރިއްޔާގެ ްފޮނުއްާވފައިވާ ްއޮްއޮފީހުން ްމިނިސްޓްރީ ްއެންޑްްއަދި ްފިނޭންސް ފް

ބަޖެޓުްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީްންް،ަވނަްއަހަރުގެްަދއުލަތުގެްބަޖެޓ2113ްްުޓެރްޜަރީންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިް

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްރިޕޯޓަށް ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްއިޞްލާޙުތަކާދިރާސާކުރަްއވައި ްގެންނެވި ްފާސްކުރަްއވާްޖިލީހުން ްފަިއވާްއެކު

ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްޖަދުވަް-7.2. ްސަުފހ2ްާލު ްރިޕޯޓު ްްއެ ްުނކުތާތަކަށ24ްްްނަންބަރު ްަބޔާންކުރެވިަފއިވާ ަގއި

ްގެންދެިވއެ ްކުރިއަށް ްމަްޝވަރާޮކށް ްޚަރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ްފަިއސާ ްލޯނުގެ ްމި ްެއގޮތުން ްހަމަޖެހިފައިވާްެވ. ރަދުކުރުމަށް

ައށްްދެންނެވުނުްދެންނެވުމުެގްްނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގޮތުެގްތަފުސީލުްފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށްްއެދިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފި

އެވެ.ްްންްވަނީްެއްމަޢުލޫމާތުްފޮނުއްވާފ3ްަސިޓީްޖަދުވަލ2113ްްުޯއގަސްޓ18ްްްް،މަތީންްއެްމިނިސްޓްރީގެްނަްނބަރު

ްވަނީްތިރީަގއިްމިްމުްނުކުތާތައްންތަުކގައިްފާަހގަކުެރވުނުްމުހިއްލިެޔކިޔުްިޅގެންްކޮމިީޓްއަށްްލިބިފަިއވާމިްމައްސަލައާްގު

ބަޖެޓުްދިާރސާކުރާްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓަްށްް،ވަނަްއަހަރުގެްަދއުލަތުގެްބަޖެޓ2113ްުއެވެ.ް

ްމަޖިލީހުން ްފާސްކުްްރައްޔިތުންެގ ްިއޞްލާޙުތަކާިއ ްމަގެންނެވި ްގޮތުެގ ްރިޕޯުޓގަިއވާ ްގޮުތގެ ްތަރައްީޤެގްރައްވާަފއިާވ ތީން

ރެސްްޓްވުރެްމަތީްއިންޓ7ްްއަހަރަކަށްް%ްޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްމަޝްރޫޢުތައްްހިންގުމަށްްމަޝްރޫޢުތަކާއި
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ްަވގު ްމި ްވީނަމަެވސް، ްފާސްކުރަްއވާފައި ްނުނެގުަމށް ްލޯެނއް ްއެްއވެސް ްއިތުރަްށ ްަދއުލަތަށް ްަދއުލަތުެގްރޭޓެއްަގއި ތު

ްމެނޭޖުކުރުމާ ްކޭޝްފްލޯރ ްފައިނޭންސްކުރުމުގައި، ްްބަޖެޓު ްދަތިތަެވސް ްބޭންކުބޮޑެތި ްކުރިމަތިވަމުންދާތީ، އޮްފްްކެއް

ްމުހިއްސިލޯނު ްވަރަށް ްނެގުމަށް ްލޯނު ްމި ްފާހަގަކުރަްއވާފައިްން ްފިނޭންސުން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްކަމަށް ްއެވެ.މު އަދިްްވެ

ް ްވާހަކަދެެކވިގެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްަޓރމްސްތަކަކީ ްލޯނުގެ ްމި ްއިތުރުން ްޓަރމްހުށަހަޅުއްްމީގެ ްކަމަށާވާަފއިވާ ،ްސްަތކެއް

ްކަމަ ްލިބިދާނެ ްފަރާތަކަށް ްެއއްވެްސ ްމުއްދަތެްއަގއި ްކުރު ްޓަރމްްސތަކެއް ްރަނގަޅު ްފެނިވަަޑއިނުގަންނަާވްމިއަށްވުރެ ށް

ެގްޤައުމުތަކުފަންތީގެްްމެދުް،ވަނަްއަހަރުްއެންމެްކުޑަކޮށްްތަަރއްޤީެވފައިވާްަޤއުމުތަކުގެްލިސްޓުނ2111ްްްއަދިްް،ކަމަށާ

ާވތީ،ްކުރިންްލިބެމުންދިޔަްކޮންސެޝަނަލްްރޭޓުތަކުަގއިްލޯނުްހޯދުމަކީްދަތިކަމެއްްކަމުގަިއްބަދަލުވެފައިްލިސްޓަށްްރާއްޖެ

ްފާހަގަކުރަްއވާފައިް ްފިޭނންސުން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއެވެ.ވެސް ްމަޖިލީހުަގއިްްވެ ްވަނީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްެނގުމަށް ްލޯނު މި

ްގެ ްބަޖެޓަށް ްދަުއލަތުގެ ްފާސްކުރެއްވިއިރު ްއިތުރުކުރުމަށްްބަޖެޓު ްއާމްދަނީ ްސަބަބުންނާއި ްބަދަލުތަކުގެ ްބޮޑެތި ންނެވި

ްކަންތަ ްހުށަހަޅައިފައިާވ ްސަބަބުންކަން، ްހަމަނުޖެހުމުގެ ްއްަތްއ ްަވގުތު ްކޭޝްފްމި ްދިމާވެފަިއާވްަދއުލަތުެގ ލޯރ

ތައްްހައްލުކުރުމަށްްކަމަށާ،ްރުމުގައިްދިާމވެފަިއވާްދަތިފައިޭނންސްކުމައްސަލަތަކާ،ްދައުލަުތގެްއޮަޕރޭޝަނަލްްޚަރަދުތަކާއިް

ްލޯނު ްއޮފީހުން ްހެޑް ްސިލޯނު ްއޮފް ްބޭންުކ ްލޯނަކީ ްމި ްފަރާތަްށްއަދި ްއެ ްޕްރޮޕޯސަލެއް ްމަްޝވަރާކޮށް، ްޓަަކއި ނެގުމަށް

ވަަންއަހަރުްދިވެހިްސަރުކާރުނ2113ްްްްެއވެ.ްއޮފްްފިނޭންސުންްފާހަގަކުރަްއވަްލިބިފައިވާްލޯނެއްްކަމުގައިްިމނިސްޓްރީ

ްހު ްސަޕޯނެގުމަށް ްބަޖެޓު ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުގައި ްށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ ްބޭނުންވާ ްގޮތުަގއި ްޑޮލަުރ29.4ްްޓު ްޔޫ.އެސް މިލިއަން

ްކުްލޯނާ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްތެރޭގައި ްމަޝްވަރާތަުކގެ ްމުހިއްރެވުނު ްއެފާހަގަކުެރވުނު ްތިރީގައި ްނުކުތާތައް އެވެ.ްްވަނީްމު

ްދ2113ްި ްބަޖެޓު ްބަޖެޓުެގ ްދައުަލތުގެ ްއަހަުރގެ ްރިޕޯޓަށްްވަނަ ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުަރްއަވއި ްކޮމިޓީން ރާާސކުރާ

ތީންްތަރައްީޤެގްގަިއވާްގޮތުެގްމަގޮުތގެްރިޕޯޓުްްަފއިވާްއެުކްފާސްުކރައްވާްޖިލީހުންްގެންނެވިްއިޞްލާޙުތަކާރައްޔިތުންެގްމަ

ރެސްްޓްވުރެްމަތީްއިންޓ7ްްށްް%އަހަރަކަްޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްމަޝްރޫޢުތައްްހިންގުމަށްްމަޝްރޫޢުތަކާއި

ްއިންސައްތަ ްފާސްކުރަްއވާަފއިވާ ްނުނެންގެވުމަށް ްލޯނެއް ްއެއްެވސް ްއިތުަރށް ްދައުލަތުން ްމަތީްްރޭޓެއްަގއި ްވުރެ އަށް

ްއިންޓް ްލޯނެއްރެސްޓް ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްފާހަގަކުރެްއވިްނެގުމަށް ްެއގޮތުންްކަމަށް ްއިންޓްް،ެއވެ. ްލޯނުގެ ރެސްޓްްމި

ްގޮތު ް%ލޯނުގެ ްވަނީ ްބަޔާންކުެރވިަފއި ްއިންޓ8ްްަގއި ްލޯނުގެ ްމި ްއިންސައްތަެއވެ. ނަޑއަޅުްއަވއި ްކަ ްރޭޓު އަށްްްރެސްޓް

ްދަށް ްވުެރ ްރޭޓަށް ްމި ްވުމުން ްއަދަދަކަށް ްމަތީ ްމުހިއްމުްވުރެ ްހޯދުމުެގ ްލޯނު ްކޮމިީޓގަިއްރޭޓެްއގަިއ ކަން

ްފާހަގަކުރެްއވިް ްމެންބަރުން ްބަެއްއ ްްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްއެވެ. ްއަދާކުރަންޖެހޭްްގުޅިގެންްްލޯނާމި ސަރުކާރުން

ްއިލް ްހިމެނިފައ2114ްިތިޒާމުތައް ްބަޖެޓުގަިއ ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ްމުހިއްވަނަ ްފާހަަގކުރެްއވިްވުމަކީ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމު

މުޙައްމަދުްްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުް،ގުިޅގެންްކޮމިީޓގައިްމަްޝވަރާކުރުމަށްފަހުްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންްއެވެ.ްމިްލޯނާ

ްވި ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްިރާޔޟުނަޝީދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުށަހެޅުއްވުންްްުލފުށީ ްހުށަހެޅުއްިވ ްތާއީދުކުަރްއވަިއ ް،ރަޝީދު

2116ްް ްޤާނޫނުގެ ްމާލިއްޔަުތ ްމާއްދ5ްްާދައުލަުތގެ ްްަގއިވަނަ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއަހަރަށ2113ްްްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ވަނަ
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ްފާސްކު ްމަޖިލީހުން ްތަންފީޛުރަްއވާފަރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްހޯދުމުގެްިއވާ ްފައިސާ ްބޭނުންފުޅުވާ ްޓަކައި ކުރުމަށް

ންްޔޫ.އެސްްޑޮލަރުްމިލިއ29.4ްަނެގުމަށްްހުށަހެޅިފައިވާްްންގެްގޮތުަގއިްބޭންކުްއޮފްްސިލޯނުގޮތުންްބަޖެޓުްސަޕޯޓުްލޯނު

އަދިްމިްަމއްސަލައާްގުޅޭްގޮތުންްމަޖިލީހަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަާވްގޮެތއްްް،ދެއްަވއިމަށްްމާލިއްޔަުތްކޮމިީޓންްހުއްދަނެންގެވު

ްރި ްކޮމިޓީގެ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށްްނިންމުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްްޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްވޯޓަށ59ްްްމާލިއްޔަތު ްބައްދަލުވުމުގައި ަވނަ

ްއެއްެސވު ްެނވެ. ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި ްަވގުތު ްފާސްވިއެ ްހުށަހެޅުން ްއަދިްްމި އެވެ.

ަވަނ59ްްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގެްމިްއަހަރުގެްް.ކޮމިޓީގެްނިންމުންް-6އެވެ.ްްެއއްގޮތަށްްމައްސަލަްނިންމީްހުށަހެޅުއްވިްގޮތާ

ްނިންމެ ްއަޣްލަބިްއޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ްމައްސަލަ ްމި ީވްބައްދަލުވުމުަގއި

ްލޯނު ްސަޕޯޓު ްހުށަހަޅުއްަވއިފައިްގެބަޖެޓު ްނެގުމަށް ްސިލޯނުން ްއޮފް ްބޭންކު ްްގޮުތަގއި ްޔޫ.އެްސްމިިލއ29.4ްަާވ ން

ްނެންގެވުމާ ްސަރުާކރުން ްިދވެހި ްލޯނު ްއުސޫްޑޮލަރުގެ ްކޮމިޓީން ްއެއްަބސްވާމެދު ްގޮތުން ްިމްްކަމަށެވެ.ްލެްއގެ ވީމާ،

.ްކާށިދޫްދާއިރާެގ2113ްޑިސެމްަބރ4ްްުށްްނިންމަވައިދެއްވުމަށްްއެދެމެވެ.ްމައްސަލަްމަޖިލީހަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮަތކަ

ްމެންބަރު،ްމުޤައްރިރު.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއިިވގެންދިޔަޝުކުރިއްޔާ ްދެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއާދެ! ްމިހާރު ްުމޤައްރިރު. ްބަހުސަްށްްިޢއްޒަތްތެރި ރިޕޯޓުގެ

ްބަހުޅުވައި ްރިޕޯޓަްށ ްމި ްލާނަން. ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްއެހެންކަމުން،1ްްހުސްކުރުމަށް ްބަހުސެއް. ަގޑިއިުރެގ

އަރުވަމުންްގެންދާނެްމެންބަރުންްއެދިވަަޑިއގެންނެުވމުންްއަޅުަގނޑުްތަރުތީބުންްުފރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެންނެވިްިޢއްޒަތްތެިރް

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތުްޖާބިރަށްهللاްބަރުްޢަބްދުކާށިދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރުްهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމިއަދުް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްވެސް. ްލިބުނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްދެއްތޯ އަޅުަގނޑަށް

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ ްމެދަންނަވާލަން ްއެންމެހައި ދަރަންޏަްށްސަރުކާރުަގއި،ްްންބަރުންނަށާއިްގެ

ްއަބަުދވެ ްނެގުަމކީ ްއެކަަމކުފައިސާ ްކަމެކޭ. ްކުރެވިދާނެ ްއަުޅގަްްސ ްވަސީލަތްތަްއ ްހުރި ނޑުމެންްައޅުަގނޑުމެންެގ

ްބަލަންްޓެޕްކުރަންްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮަބއިތޯ ްހުރިްވަސީލަތްތަކަކީ ްޤައުުމގައި ްކުރީގައި ްޖެހެއޭ.ްދަރަންޏަށްްނެގުމުގެ

ްސަބަބެއްް ްދާންޖެހޭ ްދަރަނިވަމުން ްދަރަނިވަމުން، ްދަރަނިވަމުން، ްރައްޔިތުން ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްގޮތަކަށް ްކުރު ްޖެހޭ. އެބަ

ް ްޓަކައި ްކުރުަމށް ްސަޕޯޓުގައި ްބަޖެޓު ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްނެތޭ. ްސަރުކާރަްށ29.4ްްވެސް ްޑޮލަރު ްޔޫ.އެސް މިިލއަން

ްހިނގަިއގަ ްސަރުކާރު ްމި ްދެނީ ްމި ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރެވިދާނެ ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްަޓކައި ތުމަށް

ްވަސީލަތްތައްްް ްހުރި ްރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްއެހެންނަމަވެްސ ބަލައިގެންނޭ.
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ދަރަންޏަށްްްފައިސާްަނގަންްްބޭނުންކޮށްފައި،ްވަސީލަތްތަްއްއެްގޒޯސްޓްކޮށްަފއި،ްރެވެިނއުްމެޝަރޒްްއެްގޒޯސްްޓކޮށްފައޭ

ްވަރަށްް ްޓަކައި ްްދެއްިވްފުރުޞަތަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެ އަންނަންވާނީ.

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްއަުޅަގނުޑްކުރުްގޮތަކަށްްމިްވާހަކަްދަްނނަވައިލީ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްބަހުސްް ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްޖެހޭނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެއްކޮށް ްނެުތމާ ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްބޭފުޅަކު ްއިތުރު ްރިޕޯޓަށް ްމި އާދެ!

ވަނަްއަހަރުްދިވެހ2113ްްިގެްދަށުންްހުށަހެޅިފައިާވ11.3ްމިހާހިސާބުންްނިންމާލަން.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާެގް

ްބޭުނންވާްސަރުކާރުންްނެ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުްސަޕޯޓުގެ ްހިމެނޭ ްލޯނުތަުކަގއި ްހުށަހަާޅފައިވާ ްޔޫ.ެއސ29.4ްްްގުމަށް މިލިއަން

ްބަހުްސކޮްށްމިހާހިސާބުންްނިމިގެންްއެް ްރިޕޯޓަށް ްގޮުތގެ ްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންެމވި ްކޮިމޓީން ްމާލިްއޔަތު ްލޯނު ޑޮލަރުގެ

ް.ްވޯޓަށްްެއހުންްއޮންނާނީްމިއަދުގެްވޯޓަްށްއަހާްގަީޑގަ.ްދިޔައީ.ްދެންްއޮންނާނީްމިްރިޕޯޓަށްްވޯޓަށްްއެހުން

ނޑުްމިްޖެހިލަނީްް-11.4 ވަަނ2113ްްގައިްމިްއޮތ11.4ްްީއަށް.11.4ްްްއެޖެންޑާގެމިއަދުގެްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްއަޅުގަ

ލައިްއެންްޑްސަޕްްއަހަރުްދިވެހިްސަރުކާރުންްެނުގމަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްލޯނުތަުކގައިްހިމެނޭްއައުޓަރްއައިލެްނޑްްވޯޓަރ

ް ްެއއީ ްޕްރޮޖެކްޓު. ްފެސިލިޓީޒް ްލޯނ21ްުސުވަރޭޖު ްޑޮލަރުގެ ްޔޫ.އެސް ްލޯުނގެްް؛މިލިއަން ްގޮތަށް ުހށަހެޅިފައިވާ

ްމާލިއް ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްހުއްދަދެއްވާަފއިވަކަންތައްތައް ްކޮމިޓީން ްމަޢުލޫމާތުތައްްޔަތު ްފުރިހަމަ ްލޯުނެގ ނިކޮށް

ްމަޢުލޫް،ފޮނުވާފައިާވއިރު ްނިންމެވިްބަެއއް ްދިރާސާކުރަްއވަިއ ްކޮމިޓީްނ ްމާލިއްޔަތު ްމައްސަލަ ްެއ ްބަދަލުވެފައިވާީތ، މާތު

ްަގއިްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވިފަިއވޭ.ްމިްރިޕޯޓަށ2113ްްޑިެސމްބަރ4ްްުގޮތުެގްރިޕޯޓު.ްމިްރިޕޯޓަށްްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްް

ްލިބިފައެއް ްިއޞްލާޙެއް ްރިޕޯޓުއެްއވެސް ްމި ްހުްުނވޭ. ްމަޖިލީހަށް ްކޮމިޓީެގްވެްސ ްމާލިްއޔަތު ށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ

ްއަރުވަން.ް.ްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުޖާބިރުهللاްމުޤައްރިރު،ްކާށިދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއ2113ްައާދެ! ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާވަނަ ްނެގުމަށް ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްހަރު

ްފެސިލިޓީޒް ްސުވަރޭޖު ްއެންޑް ްވޯޓަރްސަޕްަލއި ްއައުޓަރްައއިލެންޑް ްޕްރޮޖެްކޓުްލޯނުތަކުގައި ްޔޫ.އެްސްމިލިއ21ްަ؛ ން

ްކޮމިޓީންް ްމާލިއްޔަތު ްކުިރއަށްގެންދިުއމަށް ްކަންތައްތައް ްލޯނު ްގޮތަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްލޯނު ޑޮލަރުގެ

ްބަދަލުވެފައިް،ދަދެއްވާަފއިވަނިކޮށްްހުއް ްމަޢުލޫމާތު ްބަެއއް ްފޮނުއްވާަފއިާވއިރު ްމަޢުލޫމާތު ްފުރިހަމަ ްެއްްލޯނުގެ ވާތީ

ކުެރވިފަިއވާތީވެްރިޕޯޓުްިދގުކޮްށްރިހާްމެންބަރުންނަށްްސަރކިއުލޭޓްއަދިްމިްރިޕޯޓުްހުް،މައްސަލަްރިޕޯޓުަގއިްހިމަނުއްަވއި

ްކަމުގައިްދަންނަވަން.ްްޕޯޓުްހުށަހެޅުނީނަމަެވސްްމިްރިްއަޅުަގނޑުްނުދެންނެވި

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޕޯޓަށް ްމި ްބަހުްއާދެ! ްެވސް ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްޢިްއޒަތްތެރ1ްްިސްކުރުމަށް ްއެހެންކަމުން، ްވަގުތު. ަގޑިއިުރގެ

ކަށްފަހު(ްއާދެ!ްން.ް)ވަގުތުޮކޅައަރުވާނެްވާަހކަްދަންނަވަިއގަންނަވާްތަރުތީބުންްފުރުޞަތުމެންބަރުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑަ

ްބަހު ްރިޕޯޓަށް ްއެހެންކަމުން،ްމި ްއެިދވަަޑއިނުގަންނަާވ. ްފުރުޞަތަކަށް ްމެްނބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ސްކުރެއްވުމަްށ

ްބަހުއަ ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްޖެހޭނީ ްމަރުޙަލާޅުަގނޑަށް ްްސްގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހާހިސާބުން ްނިންމާލަން. ްދަށުްނ11.4ްެވސް ގެ

ްނިންމާހެޅިހުށަ ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްރިޕޯޓުގެ ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުންްފައިވާ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއޮންާނނީ ްއެއަށްފަހުގައި ލީ.

ްަގއިްވޯޓުަނގާްަގޑީގަ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(1:31ްނެގުން.ްެއކަންްއޮންާނނީްމިއަދުގެްގަތުމަށްްޓަަކއިްނަގަންެޖހޭްވޯޓުބަލައި

ްމިއަދުް-11.5 ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްއ11.5ްަްއެޖެންޑާގެ ްމ11.5ިްށ. ްދަށުން ްްގެ ްދިވެހ2113ްްިއޮތީ ްއަހަރު ވަނަ

ްފޯތު ްމާލޭ ްހިމެނޭ ްލޯނުތަުކގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްނެގުމަށް ްޕަވަރްޕްރޮޖެކްޓުްސަރުކާރުން ްލޯނު؛ ްސަޕްލިމެންޓްރީ 2.5ްގެ

ްމާލިއްމިލިއަ ްކުރިއަްށގެންދިުއމަށް ްކަންތައްތަްއ ްލޯުނގެ ްގޮތަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްލޯނު ްޔޫރޯެގ ކޮމިޓީްންްޔަތުން

ްބަދަލުވެފައިހުއްދަދެއްވާަފއި ްމަޢުޫލމާތު ްަބއެއް ްފޮނުވާފަިއވާއިރު ްމަޢުލޫމާތުތައް ްފުރިހަމަ ްލޯނުެގ ްެއްްވަނިކޮްށ ވާީތ،

ް ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްިއޞްލާހު ްރިޕޯޓު ްރިޕޯޓު.ްމި ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީްންދިރާސާކުރަްއވައި ްމާލިއްޔަތު 4ްމައްސަލަ

ް ްވ2113ްަޑިސެމްބަރު ްއެއްަގއި ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވިފަ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙެްއްނީ ެވސް

ްރިޕޯޓުްހުށަހެޅިފައެއް ްިމ ްާދއިރާެގްްނުވޭ. ްކާށިދޫ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްމާލިްއޔަތު ްހުށަހަޅަިއދެއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ވެސް

ްއަރުވަން.ްޖާބިރު.ްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުމަށްްމިްފުރުޞަތުްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކާ

ްރަީއސް.ް`.ް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ2113ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްސަރުކާރަްށްނެންގެވުމަށް ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ

ލޯނުްހުށަހެޅިފައިވާްގޮތަްށްްންްޔޫޯރގެމިލިއ2.5ްަ؛ްޕަވަރްޕްރޮޖެކްޓުްސަޕްލިމެންޓްރީްލޯނުްލޯނުތަކުގެްހިމެނޭްމާލޭްފޯތު

ްމާލިއްޔަ ްެގންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްކަންތައް ްހުއްދަދެއްވާފައިްލޯނު ްކޮމިޓީން ްމައުލޫމާތުްތު ްފުރިހަމަ ްލޯނުގެ ވަނިކޮށް

ްނިންމެިވްް،ފޮނުއްވާފަިއވާއިރުް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިީޓން ްމާލިއްޔަތު ްބަދަލުވެފައިވާތީެވްެއްމައްސަލަ ްަމޢުލޫމާތު ަބއެއް

ްސަރކިއުލޭޓްގޮތު ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވަނީ ްރިޕޯޓު ްރިޕޯުޓ.ްމި ްމާލިއްަޔުތްކުރެވިފަގެ .ްއަދި

ްނިންމި ްއެްއކޮށް ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެންނަންޖެހޭ ްއެ ްވެސްްްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓު ްމި ްފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ. ްރިޕޯޓުން ގޮތް

ްނަ ްނުދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްދިގުކޮށް ްހުށަހެޅުނީމަޖިލީހަށް ްބަލަިއގެްނދެއްވުމަށްްމަވެސް ްދަންނަވަން.ްްކަމުގައި އެދި

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމަޖިލީހުއާދެ!ްދެން ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުނު ްބަހުސްގަމެ ނަޑއެޅިަފއިއި ްކަ ްދިނުމަށް.1ްްވަީންްކުރުަމށް ްވަގުެތއް ަގޑިއިުރގެ

ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާް،އެހެންކަމުން ްމެންބަރުން ްފުރުޞަތުްްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކްަތރުތީބުން ްގެންދާނެ އަރުވަމުން

ްވާހަކަެދއްެކވުމަށްްދަ ްެމންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެސް ްރިޕޯޓަްށ ްމި ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ންނަވަން.

ްޖެް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުނވޭ.ްއެހެންކަމުން ްމިހާހިސާބުންްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަެއއް ްވެސް ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްރިޕޯޓުގެ ްމި ހޭނީ

ްކޮމ11.5ިނިންމާލަން.ްއާދެ!ް ްހުށަހެޅުނު ްދަށުން ްމިހާގެ ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްރިޕޯޓުގެ ްއެޓީ ްނިމިގެން ދިޔަީއ.ްްހިސާބުން

ަގއ1:31ްްިދުްނެގުން.ްމިްޯވޓުްނަގާނީްމިއަަކއިްމަޖިލީހުންްނަގަންޖެހޭްވޯޓުޓަްދެންްއޮންނާނީްމިްރިޕޯޓުްބަލައިގަތުމަށް

ްވޯޓު ްަގޑީގަ.ްއެހެންކަުމންއެހެންޏާވެސް ްަހމަޖެހިފައިވާ ްިމވަގުތުްއ1:31ްާ،ްނެގުމަށް ނޑުމެންނަށްްްއިޭދތެރޭގަްޅާކޮއި އަުޅގަ

ް ްނެތުމާކުރިއަށް ްމަސައްަކތެއް ްޖަލްްގެންެދވޭނެ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްކޮށް ްގެންދާނީ ްުކރިއަށް ްދެން ަގިއ1:31ްސާ

ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްކުޑަކުޑަްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުރވަން.ަވުގތުްއަޅުަގނޑުްޢިްކަމުގައިްދަންނަވަމުންްމި

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ްޖަލްސާްމެ) ް(އަށ13:31ްްްއިނ13:21ްްްދުކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާ ްއިށީނދެް`ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ވަޑަިއގަތުމަށްްކުރިއަށް

ނޑުްމި ދުވަުހެގ12.1ްްންކަމަށްްޯވޓަށްްއެހުން.ްވޯަޓށްްއެހުމަށްހުރިްކ12ްަްދަނީްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ

ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުްނ ްތެރެއިން ޓަކައިްްމަސައްކަުތގެ

ްރަނގަބީ ްއަމީންޢާއްޖަހަންޖެހޭ ްޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިލު ްހުރިހާ ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްއެދެން. ްއަރިހުން ްުމގެ

ްއަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްއަނިޔާކޮށްެލއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްޑުކޮޅުތައްްޗެކުމެންބަރުންްވެސްްކާ

ްކޮމިޓީ ްިބލު ްހުއްުޓވުމުގެ ްނިންމެވިމަނާކުރުމާއި ްފާސްކުރެްއވުމާްން ްމެންބަރުންނަްށްްގޮތަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މެދު

ްވުމަށް.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްބ53ޭވޯޓުަގއި ްފާސްވުމަށް .ް ްއަދަދު 27ްނުންވާ ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ53ް. ްއަނިޔާްް،.

ްކޮމިޓީ ްބިލު ްހުއްޓުވުުމގެ ްނިންމެވިމަނާކުރުމާއި ްމަނާކުރުމާިއްްގޮތަށްްން ްއަނިޔާ ްއެކު ްފާްސުވމާ ްމިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.

ްއެްބިލުެގްސުުރޚީްމިހާރުްވަނީ އެންިޓްޓޯޗަރްްހުއްޓުވުމުެގްބިލުްކޮމިޓީންްިނންމެވިްގޮތަށްްމަޖިލީހުންްފާސްވުމާްެއކު

ނޑުްދެންްވޯޓަށްްަދންނަވަންްމިްއޮތީްދިވެހިާރއްޖޭގެްޖަލުތަކާިއްޕެރޯލްގެްބިލު.ް،2113ްބިލުް ިމގޮތަށްްބަދަލުެވފަ.ްއަުޅގަ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަދންނަވާނީ ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅިފަިއާވ83ްްއެންމެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްފުރަ ްއަމީންޢާއްމުްއިޞްލާޙުތަކަށް.ްއެންމެ ްއިއްވަވާލަެދއްވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްހުށަހެޅި،ްތާއީދުލިބިފައި ތަމަ

ްއަރިހުންްއެދެން.ް

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ްދާއިާރެގް ްުކޑަހުވަދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ްޢިއްޒަތް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު 1ްްތެރި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ 1ްވަނަ

ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްަޓކަިއްް-ވަނަ ްބެލެހެއްޓުމަށް ްކަންތަްއތައް ްއެންމެހަިއ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްބޭނުމަށް ްާޤނޫނުގެ މި

ްސަރވިސް" ްކަެރކްޝަނަލް ްެއވެ.ްް"މޯލްޑިވްސް ްއުަފއްދަންވާނެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުމއައްަސސާެއއް ްނަމުގައި މި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނުހިމެނޭ ްސަރިވސްަގއި ްިސވިލް ްިދވެހި ްއަކީ ްސަރވިސް ްކަެރކްޝަނަލް 2118/2ްމޯލްޑިވްސް

ްޤާނޫނުގެް ްބެހޭ ްކަރ4ްެވަޒީާފއާ ްޚިދުމަތެކެވެ.ްމޯލްޑިވްސް ްމަދަނީ ކްޝަނަލްްސަރވިްސްބާބުންްއިސްތިސްނާކުރެވިަފއިވާ

ްއަކީްޔުނިފޯމްއެޅިްއޮފިސަރުންްހިމެނޭްމުއައްސަސާއެެކވެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްްފުވައްމުލަކުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

.ްއެހެންކަމުން،ްފުވައްމުލަކ54ްު.ްޖުމްލ28ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ54ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

އުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއާ ްިއއްަވވާލަދެއ1ްްްމިރު ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްއިޞްާލޙު ްހުށަހެޅުއްވި ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވުްންވަނަ

ްއެދެން.

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ްދާއިާރެގް ްުކޑަހުވަދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ްޢިއްޒަ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު 6ްްތްތެރި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ް)ށ( ްމާއްާދގެ 6ްވަނަ

ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްމަތީންްް-ވަނަ ްގޮތުގެ ނޑައަޅާ ްކަ ްކޮމިޝަނަރ ްޕޮލިސް ްބަލަހައްޓާނީ ްހިންގައި ްޖަލުތައް ކަސްޓޯޑިއަލް

ްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިްސއިންނެވެ.ްް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ ްޭބނ55ުވޯޓުަގއި ް.ްފާްސވުމަށް ްއަދަދު 28ްންވާ ްއެހެންކަމުން،55ް.ްޖުމްލަ ވަނ6ްްަ.

ްހުށަހަޅުއްަވއި،ް ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްުފވައްމުަލކު ްއަށް ް)ށ( މާއްދާގެ

އޮތްްއިޞްލާޙުްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްތާއީދުކުރެްއވިްއިޞްލާޙުްފާްސވެއްޖެ.ްދެން

ްއިްއވަވާލަެދއްވުންްއެދެން.

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ްދާއިާރެގް ްުކޑަހުވަދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްކަސްޓޯިޑއަލްްްވަނ7ްަޢިއްޒަތްތެރި ް)ރ(ަގއިވާ މާއްާދގެ

ް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ްޕްރިޜަންްް-)ރ(7ްޖަލުތަކަށް ްއޮފް ްޑައިރެކްޓަރ ްޖަލުތަކަށް ްރިމާންޑު ްޖަލުތަކާއި ޢާއްމު

ޢައްޔަންކުރާނީްމިނިސްޓަރުގެްލަފަޔާްއެކުްކޮމިޝަންްއޮފްްޕްރިޜަންސްްއެވެ.ްމިްމަޤާމަށްްޢައްޔަންކުެރވޭނީްމޯލްޑިވްްސް

ްސަރިވސްގެްޮކމިޝަންޑްްއޮފިސަރުންގެްތެރެިއންްއޮފިސަރެކެވެ.ްކަރެކްޝަނަލް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤްްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަދަދުް ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި ްއަދަދ55ްުވޯޓުަގއި ްބޭނުންވާ ް.55ް.ްޖުމްލ28ްަ.ްފާސްވުމަށް 7ްއެހެންކަމުން،ްބިލުގެ

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.ފާސްވެއްޖެ.ް(ްއަށްްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުް)ރވަނަްމާއްދާގެް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްްފުވައްމުލަކު ްމެންބަރު ްރަފީޤުްޢިއްޒަތްތެރި ްްމުޙައްމަދު ދާއިރާގެްްފަރެސްމާތޮޑާްހުށަހަޅުއްވަިއ،ޙަސަން

ް ްމެންބަރު ްމުއްޠަލިބުޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްްއިބްރާހީމް ްތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ 11ްްލާޙު. ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ްާމއްދާ 11ްވަނަ

މެްކޮންްއެއިންްއްޔަތުަތއްްއަދާުކރުމުގެްގޮތުންގައިްބަޔާންކޮށްަފއިވާްމަސްއޫލިްއްދާމާވަނ11ްްަމިްޤާނޫނުގެްވަނަްމާއްދާ؛ް

ްގުޅޭ ްްކަމަކާއި ްދަށުން ްާޤނޫނުގެ ްމި ްގޮތުން ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްގަވާއިުދގައި ްމަތިންހަދާ ްއޮފްްކްއިންސްޕެް،ގޮުތގެ ޓަރ

ް ްސަރވިސް ްހުށަހަޅަންވާނޭިމނިކަރެކްޝަނަލް ްރިޕޯޓު ްސްޓަރަށް ްއަދި ްޕްރިޜަްއިންސްޕެކްޓަރ. ްމިްއޮފް ްނަން ންސްގެ

ްކަެރްކޝަނަލްްސަރވިސްްމިގޮތަށްްބަދަލުކުރުމަށް.ްކްޓަރްއޮފްްވެްސްއިންސްޕެތަނެއްގައިްްހާބިލުގެްހުރި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްފެްްރުންނަށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤްްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

11ްބިލުގެްްކަމުން،.ްއެހެނ54ް.ްޖުމްލ28ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ54ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްންްއެދެން.ްއވުދެަވވާލައްއިްދެންްއޮްތްއިޞްލާޙުްއްދާްއަށްްހުށަހެޅުނުްިއޞްލާޙުްފާސްވެއްޖެ.ްވަނަްމާ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢިއްޒަތް ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްވަިއ،ފުވައްމުލަކު ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ދާއިާރެގްްުކޑަހުވަދޫްތެރި

ްޢިއް ްމެންބަރު ްްއާމިރުްއަޙްަމދުޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު. 18ްްތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ްގޮތަްށްްމާއްދާވަނަ ތިރީަގއިާވ

ްިއސްްވެރިާޔގެްގޮތުންްއެންމެހައިްމޯލްޑިވްސްްކަރެކްަޝނަލްްސަރވިސްގެްއެންމެްް؛ވަނަްމާއްދ18ްާއިޞްލާޙުކުރުމަށް.ް

އޮފްްޕްރިޜަންސަކާިއްއަދާކުރުމަށްްޓަކައިްކޮިމޝަނަރްިޒންމާގުމުގެްުދވަހުންްދުވަހަށްްހިންް،އިންތިޒާމުކޮށްކަންތައްތައްް

ްހުންނަންވާނޭ ްޕްރިޜަންސެއް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްޑެޕިއުޓީ ްސަރވިސްގެ ްކަރެކްޝަނަްލ ްމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝަުނގެް.

ް ްތެރެއިން ްޕްރިޜައޮފިސަރުންގެ ްކޮމިޝަނަރްއޮފް ްޑެޕިއުޓީ ްޕްރިޜަންސަކާިއ ްޢައްޔަކޮމިޝަނަރްއޮފް ކުރާީންންްންސެއް

ް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްެއވެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަށްްދަންނަވަން.ްދެއްވުނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްމެންބަރުންނަށްްފެްްޢިއްޒަތްތެރި

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފީޤްްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

18ް.ްއެހެންކަމުން،ްބިލުގ55ްެ.ްޖުމްލ28ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ55ްުިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބއިވެ

ްދެްއވުންްއެދެން.ް.ްދެންްއޮްތްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާލަިއޞްލާޙުްފާސްވެއްޖެވަނަްމާއްދާްއަށްްހުށަހެޅުނުް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމުޙައްފުވައްމުލަކު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވަިއ،ރި ްޙަސަން ްރަފީޤު ްދާއިރާގެްްމަދު ފަރެސްމާތޮޑާ

ނަްމާްއދާގެް)ށ(ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް.ްވ68ްަތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވްއިޞްލާޙު.ްްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްމުއްޠަލިބުްޢިއްޒަތްތެރި

ްރުމުގެްފުރުޞަތުްއިތުރުކުރުން.ްބައްދަލުކުވަނަްމާއްާދގެްދަށުނ86ްްްމާއްދާގެް)ށ(ްމިްާޤނޫނުގެްވަނ68ްްަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްޤުްޙަސަންދުްރަފީފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

68ްބިލުގެްް.ްއެހެންކަމުން،54.ްޖުމްލ28ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ54ްުއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްބަް

ްންްއެދެން.ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާލަެދއްވުއަށްްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްްުކޑަހުވަދޫްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުްއވަިއ،ްޒަތްތެރިމާވަށުްދާއިރާެގްޢިއް

ް ްއާމިރުމެންބަރު ްްއަޙްމަދު ްއިޞްލާޙު. ް)119ްތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ ްމާއްާދގެ ްިއޞްލާޙުކުރުމަށްް(ނވަނަ ވަނ119ްްަ.

ބެލެހެއްޓުމުެގްްސީދާްްއޭނާގެއެުކގަިއްްޖަލުްއޮފިސަރަކާނީްންްނެރެވޭްަވގުތީްގޮތުްއިދީއަކުްގަްްމާއްދާގެް)ނ(.ްޖަެލއްަގއިވާް

ް ްހުރިހާ ްހުދަށުގައި ްވެސް ްގޮތަށެވެަވގުތެްއގަިއ ްންނަ ްވަް. ްމިގޮުތން ްގޮތުން ްހަގުތީ ްއޮފިސަރުްނގެ ްނެރެވޭީނ މިްވާުލަގއި

ް)ހ( ްތިންވަނަމާއްދާގެ 4ްްްރާއިަނންބަްގެ ްބަނަންވަނަ ްހާޔާބަރުަގއި ްގަެއވެލަތްތަކުންކޮށްފަިއވާ ް)ހ(ެގްްމި. މާއްދާގެ

ްނަންބަރާއި ްދެވަނަ ްނަންބަރާިއ ްނަންބަުރގައިްްއެްއވަނަ ްހާފަސްވަނަ ްގޮތުންވާ ްަވގުތީ ްަގއިީދްްލަތްތަުކގަިއ ްނެރެ ޖަލުން

 .ްަވގުތެްއގައިްެވސްްހުންނަްގޮތަށެވެްހުރިހާސީދާްބެލެހެއްޓުމުގެްދަށުގައިްނީްއޭނާގެްބެލެނިެވރިއެްއގެްވާލުކުރެވޭހަ

ް

 ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުމާވަށުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުހުވަދޫްދާކުޑަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 55ްވޯޓުަގއި ްފާސްވުމަށް .ް ްއަދަދު 28ްބޭނުންވާ ްޖުމްަލ ްއެހެންކަމުން،55. ގެްލުްބިް.

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާލަދެްއވުންްއެދެން.ްޞްލާޙުްފާސްވެއްޖެ.ްއަްށްހުށަހެޅުނުްއި)ނ(ްވަނަްމާއްދާގ119ްްެ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްދާރީއި

ްޢިއްް ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްއަބޫބަކުޒަތްތެިރ ްދާއިާރެގްފަރެސްމާްހުށަހަޅުްއވަިއ،ރު ތޮޑާ

ްމުއްޠަލިބުްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމް ްްމެންބަރު ްއިޞްލާޙު. ްމާއްދ111ްާތާއީދުކުރައްާވފައިވާ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް.ްވަަނ

ްތަންފީް-111 ްޙުކުމް ްބޭނުންވާ ްކޮންމެހެން ްމީހަކަށް ްނެތްްޞިއްޛުކުރަމުންދާ ްލިބެން ްއިން ްރާއްޖެ ްފަރުާވެއއް ޙީ

ްކަމާތަލަތްހާ ްްކުގައި ްއެްބެހޭ ްޮޑކްޓަރެއް ްޚާއްޞަ ްގަާވއިދުގަްް،ނަމަްނިންމައިފިގޮތަށް ްމަތިންްއިްމެޑިކަލް ްގޮތުގެ ވާ

ނަޑއަޅާްމިނިސްޓަރުްޢައްޔަންކުރާް އިންްްރާއްޖެއަށްްޞިއްޙީްބޭނުމަށްްޓަކައިްްއޭނާްއގެްމަތިންްގޮތެްމެޑިކަލްްބޯޑުންްކަ

ް.ްވިދާނެްއެވެދެްްއދަްކޮމިޝަނަރަށްކުރުމުގެްހުދޫބޭރަށްްދިއުމަށްް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި ްބ55ޭވޯޓުަގއި ްފާސްވުމަށް .ް ްއަދަދު 28ްނުންވާ ްޖުމްަލ ްބިލުގ55ްެ. ްއެހެންކަމުން، .

ްވަނަްމާއްދާްއަށްްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްވާލަެދްއވުންްއެދެން.111ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

އި،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުއްވަް

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު 118ްްމެންބަރު ްއިޞްލާޙުުކރުމަށް. ްމާއްދާ ްޤާނޫނުގެްް-118ވަނަ މި

ްހޭދަކުރ119ްާ ްބޭރުގައި ްޖަލުން ްަގއިީދން ްދޫކޮށްފަިއވާ ްގޮތުން ްަވުގތީ ްހާލަތްތަުކަގއި ްބަޔާްނކޮށްފައިވާ ްމާއްދާަގއި ްވަނަ

ްމުއްދަތުްއެއީްޙުކުމްްތަންފީުޛަވމުންދާްމުއްދަތުކަމުގައިްބަލަިއގެންނުވާނެްެއވެ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްްމާވަށުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

14ްްވޯޓުްދެްއވީ:

47ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވަނ118ްްަ.ްއެހެންކަމުން،51ް.ްޖުމްލ26ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ51ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްމާއްދާްއަށްްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.ްދެންްއޮތްްިއޞްލާޙުްއިްއވާލަދެްއވުންްއެެދން.

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްދާއިރާގެްްމާވަށު ްފަރެސްމާތޮޑާ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު 122ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނ3ްްަވަަނ

ް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ް)ށ122ްނަންބަރު ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްޤާނޫނީްް-3(ގެ ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްއޮފީހުގައި ްޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ

ްވަކީެލއް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލުްއަބޫބަކުރުްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނ122ްްަ.ްއެހެންކަމުން،53ް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ53ްުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓު

ްއަށްްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްވާލަެދްއވުންްއެދެން.3ްމާއްދާގެް)ށ(ގެް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުްއވަިއ،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްމާވަށުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެ

ް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު 122ްްމެންބަރު ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ްނަންބަރ4ްްުވަނަ ވަނަ

ް 122ްްއިޞްލާޙުކުރުމަށް. ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމަގުސަދުގަްް-4ވަަނ ްޤާނޫނުގެ ްގުޅުންހުިރްމި ްކަްނކަމާ ްބަޔާންޮކށްފައިވާ އި

ނަޑއަޅާްމެންބަރެއް.ް ްދާއިރާގެްތެޭރގައިްހަރަކާތްތެިރވަމުންދާްޖަމުޢިއްޔާ،ްޖަމާޢަތްތަކުންްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެ

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:



81 

 

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 55ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .28ް ްޖުމްަލ ްބިލުގ55ްެ. ްއެހެންކަމުން، .

122ްް ް)ށ(ެގ ްމާއްާދގެ 4ްްވަނަ ްއިޞްލާޙުްްނަންބަރަށްވަނަ ްއޮތް ްދެން ްފާސްވެއްެޖ. ްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނު

ްއިްއވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ްހުށަހަޅުއްަވއި ް ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްް،މާވަށު ްދާއިރާގެ ުކަޑހުވަދޫ

ްއާމި ްއަޙްމަދު ްިއޞްލާްރުމެންބަރު ް)ޅ(ްިއޞްލާޙުކުރުމަށް.156ްްޙު؛ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްމާއްދާގެ )ޅ(.ްް-156ވަނަ

ްއެްޖަލު ްބުނެފައި ްޤާނޫނުގެްްކަމަށް ްމި ްޖަލުތައ4ްްްވަނީ ްޢާއްމު ްޖަލުތަކާއި ްރިމާންޑު ނޑަައޅާ ްދަށުންްކަ ވަނަްމާއްދާގެ

ްގޮތުންނެވެ.ްްހިމެނޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްފެނިވަޑަިއގަން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާއިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވި

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 54ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .28ް ްޖުމްަލ .54ް ބިލުގެްް،އެހެންކަމުން.

)ޅ(ްއަްށްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުްފާސްވެއްޖެ.ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްއިއްވާލަެދއްވުންްއެދެން.ްދެންްވަނަްމާއްދާގ156ްްެ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ 83ްްއޮތީ ްަދށުން ް)ށ(ގެ ްާމއްދާގެ ްއިޞްލާޙެްއ.ވަނަ ްިއއްވާލަެދއްވުމަްށްްއޮތް ްއިޞްލާޙު އެ

ްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއެދެން.ް

ް

ް:ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުންްއިދާރީ

ްރަ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްވައިްފުވައްމުލަކު ްޙަސަން ްދާއިާރެގްުކޑަް،ފީޤު ހުވަދޫ

ްމަށް.ްވަނަްމާއްދާްއުާވލ51ްުޞްލާޙު؛ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިްއާމިރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަށްްވޯޓުެދއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރުދުްއާމިކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

51ްމުން،ްބިލުގެް.ްއެހެންކ53ަ.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްަގވާިއދުގެ ްއޮތީ ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްއުނިކުރުމަށް ްމާއްދާ ްދަށުނ83ްްވަނަ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ދެްްހުށަހެޅިފައިވާްވަނަ

ްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއެދެން.ްއިްއވާލަދެްއވުމަށްްފުރަތަމަްއިޞްާލޙުްް.އިޞްލާޙެއް

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ްދާއި ްއުތުރު ްޢިއްޒަތްފުވައްމުލަކު ްރަފީޤުްރާގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވައިްްތެރި ްދާއިރާގެްް،ޙަސަން ފަރެސްމާތޮޑާ

68ްްމާއްދާްއަށްްއަކުެރއްްއިތުރުކުރުމަށް.ްވަނ68ްަތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިްޞލާޙު؛ްްއްޒަތްތެރިްއިބްރާހީމްްމުއްަޠލިބުޢި

ްމަޖެްއސުން.ވޭނެްގޮތްްހަގައިދީންްކަިއވެނިކުރެްް.ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްޤުްހަސަންފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްގެފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއަދަދުް ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްބޭނުންވ54ާވޯޓުަގއި ވަަނ68ްްއެހެންކަމުން،ް.54ް.ްޖުމްލ28ްައަދަދުްް.ްފާްސވުމަށް

ްމާއްދާްއަށްްއަކުެރއްްއިތުުރކުުރމަށްްހުށަހެޅުނުްހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްދެންްއޮތްްއިޞްލާުޙްއިްއވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ްއަް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްހުށަހަުޅއްަވއިމާވަށު ްދާއިާރގެްް،ބޫބަކުރު ކުޑަުހވަދޫ

ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްބަޔަްޢިއްޒަތްތެރި ްޙުކުްމްަގާވއިދުގެ ްއިތުރުކުރުމަށް. ށް

މީހުންްކުރާްއެެވ.ްޙުކުމްްތަންފީޛުްއެކުލަވައިލަންޖެހޭނެްހޭްގަވާއިެދއްްކޮމިޝަނަރުބެކައިވެނިުކރުމާްްކުރާްމީހުންތަންފީޛު

ް.މިޝަނަރުްއެކުަލވައިަލންޖެހޭނެްއެވެމަލުކުރަންޖެހޭްމެޑިކަލްްގަާވއިދުްކޮޢަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަމާވަށުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްްއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އެހެންކަމުން،ްގަާވއިދުެގް.55ް.ްޖުމްލ28ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ55ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްމިް ްވޯޓަށް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްފާސްވެއްޖެ. ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުނު ްއިތުުރކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްބައެއް ދަންނަވަނީ
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ްގެންނެވިޖަލުތަކާ ްދެންމެ ްމަޖިލީހުން ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮިމޓީން ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްމެދުްްއި ްފާްސކުރުމާ ްއެކު އިޞްލާުޙތަކާ

ްްުޓދެއްވުމަށް.އްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޢި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

56ްް:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 54ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .28ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،54ް. .

ްކޮމި ްބިލު ްޕެޯރލްގެ ްޖަލުތަާކއި ްމެންބަރުންގެްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި ްވޯުޓަގއި ްގޮތަށް ްނިންމެިވ ޓީން

ް ްފާސްކުރެްއވީ ްމި ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްެޕރޯލްގެ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްޖަލުތަކާއި ްފާްސވެއްޖެ. ްފަހަރު.4ްްއިއްތިފާޤުން ވަނަ

ް ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުރުދަންަނަވން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަނީ ްމި ވަނ2113ްްަވޯޓަށް

ް ްބޭނުްނވާ ްގޮުތގައި ްސަޕޯޓުގެ ްބަޖެޓު ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުަގއި ްހަމަޖެހިފައިވާ ްނެގުމަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި 29ްއަހަރު

ލައްކަްޔޫ.އެސްްޮޑލަރުގެްލޯނުްދިވެހިްސަރުކާރުންްނެންގެވުމާްމެދުްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްއުސޫލެއްގެްގޮތުްނ4ްްމިލިއަންް

ވާްކަމަށްްފާްސކުރަްއވައިްނިންމެިވްގޮުތގެްރިޕޯޓް.ްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާްސކުރެްއވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެިރްއެއްބަސްް

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .26ް ްޖުމްލަ .51ް ްއެހެންކަމުން، .2113ް

ްހަމަޖެހިފަ ްނެގުމަށް ްިދވެހިްސަރުކާުރން ްއަހަރު ްވަނަ ްބޭނުންވާ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުްސަޕޯޓުގެ ްލޯނުތަކުގަިއްހިމެނޭ 29ްއިވާ

ް ްއުސޫެލއްެގ4ްްމިލިއަން ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްމެދު ްނެންގެވުމާ ްސަުރކާރުން ްދިވެހި ްލޯނު، ްޑޮލަރުގެ ްޔޫ.އެސް ލައްކަ

ް ްނިންމެިވްޮގތަށް ްކޮމިޓީން ްގޮުތެގްރިޕޯޓް ްފާސްކުރަްއވަިއްނިންމެވި ްކަމަށް ްެއއްބަްސވާ ފާސްވެއްޖެ.ްައޅުަގނުޑްގޮތުން

ވަނަްއަހަރުްދިވެހިްަސރުކާރުންްނެންގުމަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްލޯނުތަކުަގއިްހިމެނ2113ްްޭދެންްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީް

ްޕްރޮޖެކްޓު؛ް ްވޯޓަރްސަޕްލައިްއެންޑްްސުވަރޭޖުްފެސިލިޓީޒް ްލޯނ21ްްުއައުޓަރްައއިލެންޑް ްޑޮލަުރގެ ްޔޫ.އެސް މިލިއަން

ނެންެގވުމާމެދުްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްއުޫސލެއްގެްމަތިންްެއއްބަްސވާްކަަމށްްފާސްކުރަްއވައިްނިންމެިވްްދިވެހިްސަރުކާރުން

ްގޮތަކަްށް ގޮތުގެްރިޕޯްޓްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަްށްފާސްކުރެްއވުމާްމެުދްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޖާ:ވޯޓުގެްނަތީ

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ2113ްްމުންް.ްއެހެންކ53ަ.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްސަޕްލަިއް ްވޯޓަރ ްއައިލެންޑް ްއައުޓަރ ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުގައި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނެންގުމަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި އަހަރު

ް ްޕްރޮޖެކްޓު؛ ްފެސިލިީޓްޒ ްުސވަރޭޖު ްނެންެގވުމާމެދ21ްްުއެންޑް ްސަރުކާރުން ްދިވެިހ ްލޯނު ްޑޮލަުރގެ ްޔޫ.އެްސ މިލިއަން

ްއުސޫލެ ްކޮމިޓީން ްނިންމެވިްމާލިއްޔަތު ްކޮމިޓީން ްގޮތުެގްރިޕޯޓް ްނިންމެވި ްފާސްކުރަްއވައި ްކަމަށް ްއެއްބަސްވާ ްއެގްމަތިން

ްފާސްްގޮތަށް ްމިވެއްޖެ. ްމިހާރު ްވޯޓަށް ްްައޅުަގނުޑ ްނެންގެވުމަށ2113ްްްދަންނަވަނީ ްސަރުކާރުން ްދިެވހި ްއަހަރު ވަނަ

ލަްއކަްްންްފަސްމިލިއަްދެްވާްލޯނުތަުކގަިއްހިމެނޭްމާލޭްފޯތުްޕަވަރްޕްރޮޖެކްޓުގެްސަޕްލިމެންޓްރީްޯލނު؛ހުށަހަޅުއްވާފައިް

ްދިވެހި ްލޯނު ްއެއްބަްސވާްޔޫރޯ ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްމެދު ްނެންގެވުމާ ކަމަްށްްސަރުކާރުން

ްފާސްކުރެްއވުމާްފާސްކުރަްއވައި ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓް ްގޮުތގެ ްމެންބަރުންނަށްްްނިންމެވި ްޢިއްޒަތްތެރި މެދު

ްދެއްވުމަށް.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި 51ްއަދަދު ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .26ް ްޖުމްލަ .51ް ްއެހެންކަމުން، .2113ް

ް ްއަހަރު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވަނަ ްނެންގުވުމަށް ްސަރުކާރުން ްޕަވަރްޕްރޮޖެކްޓުގެްދިވެހި ްފޯތު ްމާލޭ ްހިމެނޭ ްލޯނުތަކުަގއި ވާ

މެދުްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްްދިވެހިްސަރުކާރުންްނެންގެުވމާ،ްންްފަސްްލައްކަްޔޫރޯްލޯނުސަޕްލިމެންޓްރީްލޯނު؛ްދެްމިލިއަ

ްފާސްކުރައްވާފަ ްކަމަށް ްެއއްބަްސާވ ްގޮތުން ްމަޖިލީހުއުސޫލެްއގެ ްފާސްކުރެްއވުން ްއަިއޓަމުްިއވާ ްއެޖެންޑާ ްފާސްވެއްޖެ. ްން

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.12ްް
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ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަސައްކަތްްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްްއިތުރުްއެހެނ13ްްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލް ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްމެންަބރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރިން ްނިންމާލުމުެގ ްއެޖެންާޑކުރާނެްސާ މަޖިލީހުގައި

ަވގުަތކުްއެްއވެސްްކޮމިޓީއަކުންްނިްނމަވާފައެއްްނެތް.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަންްްއިތުރުްމައްސަލަެއއްްމި

ްައވަހަކަށް ްމަސައްކަތްކުރަްއވައިްްވީހާވެސް ްކަމަށް.ްކޮމިޓީތަުކން ްގެނެސްދެއްވާނެ ްހަމައަށް ނޑާ ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުތަކެއް ގެން

ްމިއަ ްދެ ްމުިހއްމު ްވެްސްވަރަށް ްމަޖިދު ްިނންމަވައިދެއްްބިލެއް ްވަނީ ކޮށްދެްއވުމަށްްވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމަސަްއކަތްލީހުން

ްވެސް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުރިހާ ްއެދުމުން،ްް،އަޅުަގނޑު ްއަރިހުން ްމުޤައްިރރުންގެ ކޮމިޓީަތކުގެ

ްނިންމައި ްޖަލްސާ ްމިއަދުެގ ްއޮންނާނީދެް.ލާނީއަޅުަގނުޑ ްޖަލްސާެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްއަންގާރ24ްްަް،ން، ްވާ ިޑސެމްބަރު

ްަގއި.9:11ްްދުވަހުްހެނދުނުް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود
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