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 09:30 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:58: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/24އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މި ޒަމާނުގައި ިދެވހިރާއްޖޭގެ މީޑިާޔގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ފަރާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު  -4.1

ހަރަކާތްތެރިވެަވޑަިއގަންނަވާ ވަރަށް މުރާލި ފަރާތްތަކެއް. މިގޮތުން، ފޯރުކޮށްދެއްވުުމގައި ވަރަށް ުފޅާ ދާއިރާއެްއަގއި 

ނޑަށް އެނގިަފއިވާ ގޮތުަގިއ "މަޖިލިސް" މި ނަމުގައި ވަކި  ޗެނަލެއް މިއަދު މި  މިއަދަކީ ތާރީޚީ ދުވަހެއް. އަުޅގަ

ލިކް ސަރވިސް މީިޑޔާެގ ފަރާތުްނ ވަގުތު އިފްތިތާޙުެވގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ލަިއވްކުރަމުން ެއބަ ދޭ. މި ޗެނަލަކީ ޕަބް
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޚާްއޞަކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދޭ ޗެނަލެއް ކަމަށް ވެްސ މަޢުލޫމާތު  ލިބިފައިވޭ. މި 

ފުރުޞަތުގައި މީޑިާޔގެ ދާއިާރ ހަރުދަނާކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ވިއުގަ ތަަރއްޤީުކރެއްވުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިްސ 

ޑިޔާއިން ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ ައގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ފާހަގަކޮށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާޔގެ ެޗއަރމަނާއި، މީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި، ބޯޑުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެހައި މެންބަރުންނާއި، ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންާނއި، 

ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަިއ  މުވަްއޒަފުންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަޔާއި ައޅުގަ

ޝުކުރު ދަންނަަވއި މަރުޙަާބ ދަންނަވަން. އަިދ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގަިއ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ލަިއވްކުަރއްވަމުން 

ނާއި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ގެންދަވާ އެހެން ޗެނަލްތައް ހުރިކަން ވެސް ފާހަގަކޮށް، އެ ތަންތަނުގެ ޗެއަރމަނުން

ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި، އިްސެވރިންނާއި، މުަވއްޒަފުންނަށް ެވސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އާއްމު ގޮތެްއގައި ޚަބަާރިއ 

ްށ، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާަގއި މީޑިާޔއިން އަދާކުަރއްވަމުްނ ގެންދަވާ ައގުހުރި ދައުރު ިމ ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮ

އެކަމަށް ޓަކައި މީިޑޔާގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ހިންަގވަިއ، އަދި މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވެްސ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ލޮބުެވތި ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަރައްީޤގަިއ މީޑިޔާގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިްއމު. 

ގަިއ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11:15ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ  -4.2

 .1ގައި އާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00. މެންދުރުފަހު 3ކޮޓަރި 

 

 .. މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ލުމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބި ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 2014/9މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ގާޫނނުލްޢުޤޫބާތު 2014/9

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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)މަޢާފް  2010/2މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ިއކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފައި ވަނީ ދިނުމާއި އަދަބު ލު

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  23ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ  2015ަގއި ޭބއްވުުނ،  2015ޮއގަސްޓު  12

މެްނބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

 އަރުވަން. 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދަބު )މަޢާފް ދިނުމާއި އަ 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު  . އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.الس الم عليكم`. 

)މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަުބ  2010/2ންނަނިވި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. ގާނޫނު ނަންބަރު ްށ އައިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަލު

 4ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް.  4އެ ގާނޫނުގެ ންނަނިވި އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ، ްށ އަލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަ

ނޑަައޅާފަުގޅިގެން އޭ މީހަކު ކުރި ކުށަކާ، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ކޮށްދިނުން. ަދބުގެ ބާވަތް ބަދަލުިއވާ އަާނގެ މައްޗަށް ކަ

ދަބު އި އަމި ބިލު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ، މަޢާފް ދިނުމާ ،މި އިޞްލާޙު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން  ،ވެފައި ވަނަ އަހަުރގެ ގާނޫނަަކށް 2010ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަކީ 

ނޑުތަކަށް ބަދަލު އަިއސްފައިވުމާ  ދަބުގެއައް ގާނޫނުތަުކަގއި ހެދިފައިވާ ބައެ ކުރިން މި  ،އެކު ބާވަތްތަާކއި އަިދ މިންގަ

ނޑު އަށް ހާދު އެންމެ ފުރިހަމަ ގާނޫުނގެ މަޤްޞަ، 2010/2ދެންނެވުނު  ހުށަހަޅަން. ސިލުކުރުމަށް މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ

ެގ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާއެްއ (ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު ދަބު)މަޢާފް ދިނުމާއި އަ 2010/2 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނުދެވޭނެ ކުށްަތއް. ވަަނ މާއްދާ. ެއ މާއްާދގައި މި ބުެނވެނީ މާފް 5. އެއީ އެ ގާނޫނުެގ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން

ސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އި -2މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް.  -1 ކަީކ؛ނުދެވޭނެ ކުށްތަކުގެ ތެރޭަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތަމާފް

ނޑަައޅާފަިއވާ ކުްށ.   -5ކުޑަުކއްޖަކަށް ޖިްނސީ ގޯނާކުރުުމގެ ކުށް.  -4ޓެރަރިޒަމުެގ ކުށް.  -3ޙައްދު ކަ

ސުްނ އެއްޖިން -7ގަަދކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުެގ ކުށް.  -6މަސްތުވާތަކެތީެގ ވިޔަފާރިކުުރމުގެ ކުށް. 

ކުށަކީ އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިޔަސް  7މި ދެންނެވުނު  ރި ރައީސް.އިއްޒަތްތެގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށް. ޖިންސީ

އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ފެއް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވެސް ނުދެޭވނެ. ގޮތަށް އޮންނާެނ. އެައކަށް މާ ހަމަ އެ އޮތް

އް ކުެށްއ ކޮށްގެން އެންމެ ކުށަކުްނ އެ  ،ެއކު އަޅުަގނޑު އެދެނީ ޖަލުގެ ތޭރިތަުކަގއި ތިބި ޒުވާނުންއިޞްލާޙާ 

ރިހެބިލިޓޭޓުވެގެން މުޖުތަމަޢަށް އައިސް މި މުޖުތަމަޢުގައި ، ން ރަނގަޅުވެގެންކުދީ ލިބިފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް އެއަދަބު

ތަންމެ ކި ،ކަމުގައި ެވގެންދިއުން. އަުޅަގނޑު އެދެނީ މި ބިލަށް ކުދިންނަކީ ވެސް ބޭނުންތެރި އަދި ޒިންމާދާރު ބައެއް އެ

ކުދިންނަށް  ކުޑަ ބިލެއް ނަމަވެސް މި ބިލަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި މި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް އެ
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ވަރަށް ބޮޑަްށ  ދެްއވުމަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.އަދި މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް .ލިބޭނެ ގޮތަށް ހައްދަވައިދެްއވުމަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނަޑއެޅިަފއި ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ  3ލަ ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

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

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

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 6ނަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ލަން. އަުޅގަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޖަލަށް ދާ ރައްޔިތުންނަށް  ،ޢާކޮށްޖޭގައި ކުެރވޭ ކުށްތަކަށް ދެވޭ އަދަބު މުރާޖަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއް

ނޑު ރައީސް. ވެސް ެވއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި  ލުއި ގޮތްަތކެއް ހޯދުން މާ ަލސް ލަތު ގެ ހާމެްނގެ ާރއްޖޭަގއި ކުށްކުރުމު އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެްއ އެބަހުރި. ރާއްެޖއަކީ ވަރަށް ކުޑަ އާބާދީެއއް އޮތް ތަެނއް.  ،މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބަާލއިރު

ބަލާއިރު  ދަށްކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ރައްިޔތުން ތިބި އަދައާބާީދއެއް އޮތް ތަނެއް. ހިތާމައަ އަދި ޒުވާން

ކަމާއި، ކުށަްށ  ކަމާއި، ޒުވާނުން ކުށްުކރާލެއް ގިނަ އި ހޭދަކުަރންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުގެ ގިނަޖަލުގެ ތޭރިތަކުގަ

އިޞްލާޙު  އަށް މި ގެންނަ 2010/2އަރަިއގަތުމުގެ ބޮުޑކަން. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގަިއ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށް އަޅުަގނޑުމެްނ ަޅކީ އެއަކުރިއަށް އެޅޭ ކޮންމެ ފިޔަވަ، ގެނައުމަކުންނެއް އެައކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ޒުވާނުން ކުށަށް ިމ  ތާއީދުކުރާނެ ފިޔަަވޅެއް ކަމުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ތްކޮށްދޭ ބޭނުންތެރި ޖެހޭ. ޒުވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް އަދި ޤައުމަށް ޚިދުމަ އަރަިއގަންނަނީ ކީްއވެގެންތޯ ބަލަން އެބަ

ކުިދކުދި ކުށްތަުކގައި ޖަލަށް ދާ ީމހުންނަކީ ބޮޑެތި ކުށްވެރިްނގެ  ؛ޖެހޭ. އަދި ޖަލަށް ދާ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދަން އެބަ 

ޖެހޭ. މިއަކީ  ކަމުގައި ުނވާނެ ގޮތަކަްށ ޖަލުގެ ކަންތައްަތއް އިންިތާޒމުކުރަން އެބަ ޖަލުން ނުކުންނަ ީމހުން ،ގޮތުަގއި

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ  ،ައޅުަގނޑުމެންގެ އާަދކާދަތަކާއި  ކަމަކީ ޒަމާުނއްސުރެ ކަެމއް ނޫން. މި މިއަދަކު ވީ ،ކުއިްއޔެއަ 

ވީއިރުަގއި ޚަބަރު  އަޅުަގނޑުމެން ލާމެހިފައި އާމުޅި ދުނިޔެ ،ރައްޔިތުްނގެ ވިްސނުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި ،ނިޒާމާއި

ތެރިކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވީ ބީދައިްނ ލަތްތަކާއި ައދި ރައްޔިތުން ހޭލުންސީފެތުރުމުގެ ވަ

ނޑުމެންނަކީ މިނިވަންމި ކަންކަމާ ނުކުރެވެމުގެ ހިތި ނަތީޖާ.  އަިދ  ،މުސްތަޤިއްލު  ،މެދު ފުންކޮށް ވިސްަނންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަރަިއގަތުމުގެ ނިސްބަްތ ޒުވާނުން ކުަށށް  ،ނަމަ ކަުމގައި ހަދަން ބޭނުން ހަމަޖެހޭ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޭޅ ޤައުމެއް
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ނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ  ޖެހޭ. ހަރުދަނާ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅެން އެބަރުމަށް މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރެވެންމަދުކު ޖެހޭ. އަުޅގަ

ފައިހަމަކުރެވޭ ގޮތަށް ބިނާކުރަނިވި ޒުވާން ޖީލުތަެކްއ  ޖެހޭ. މި ޒަމާނާ ނިޒާމަށް ވެސް ބަދަލުގެންަނން އެބަ

 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ްއ އަޅަންޖެހޭ. އާދެ، މި ގާނޫނު؛ކައި މިހާުރން މިހާރަށް ވެސް ފިަޔވަޅުތަތައްޔާރުކުރުމަށް ޓަ 

ނޑުމެންގެ  އަށް މި ނޑު ދަންަނވާނީ ކުރިއަށް ެއޅުނު ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެކޭ. އަުޅގަ އައި އިޞްލާޙަކީ ެވސް އަުޅގަ

 މުޖުތަމަޢުގައި ެއކަކު މި . ްއސަދަށަށް ގޮތިހާ ދަރަޖައަށް އޮތީ ިއން ރާއްޖޭަގއި މީހުންނަށް އިތުބާރުކުރުމުގެ މައްސަަލ މި

ފަސާަދ ނުކުރޭ. މުޅި ޤައުމުގައި ފިތުނަ ންނަށް ރައްިޔތުންނެއް އިތުބާރެއް. ޤައުމުގެ ވެރީއަނެކަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރޭ

ނެތް.  ރުދަނާކުރެއްވިފަެއއްމިންވަރަށް ހަ ،ކުރަންޖެހޭ ނިސްބަތަށްމު ހަރުދަނާދަނީ. ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާ ފެތުރެމުން މި

ެވސް ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން  އިނޫން. މި މަޖިލީހުގަ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ ހަަމއެކަނި ޝަރީާޢއެއް 

ހިންގާ ތަންފީުޛކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެްސ އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެބަހުރި. ގާނޫނު ްއ އެަބހުރި. ކެއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ 

ކުރުމުގެ ނިޒާމު އެބަހުިރ. ޝަރީޢަތް ވެސް ޖަލުތައް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ތިބި ފަރާތްތަކުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަެކއް

ނޑިޔާރު  ،ހަރުދަނާކޮށް ލަތްތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަކީ ވެސް އަޅަންޖެހިފައި އޮތް ސީތަންތަނުެގ ވަ އެ  ،ގެަތްއ ހަރުދަނާކޮށްފަ

ނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި .ސްފިޔަވަެޅއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީ   ،އިމުކޮށްޤާ  ތުްނގެ މެދުަގއި އަލުން އިތުބާރުަރއްޔި ،އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނކީ ޤައުމުގެ ކުރިަމގަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް ކަުމގައި ައލުން ހަދަން އެބަޖެހޭ. މި 

ނޑުަދނޑިތަެކއް ހާުދލުން ކިޔާ ،ކަންކަމަކީ  ފަސޭހަ ކަންަތއްަތކެއް ނޫން. މި ،ކަންކަމަކީ  ފަސޭހަކޮށް ހާސިލުކުރެވޭނެ ލަ

ނޑުމެން ސްށޭ ހިސާބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފެ ކަން އަޅުގަ

ތައް ތަޙުޤީޤު ފުލުހުން ،ވާނެ. މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެްއގެ މަްއޗަށް ބިާނކޮށްބަދުވެސް ހަނދާނުަގއި ބަހަްއޓަންއަ

ނޑިޔާރު   އި ޖަލު ބެހެއްޓުމުގެ ަގވާއިދުތަކާ  ،ކުރަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުންންކުހު ކުންގެތަކުރަނީ. ފަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަ ން މިޅަމުއުސޫލުތައް ަކނަޑއަ ްއ ކެ ގެންދަނީ. ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ެވސް އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ނިޒާމު އިްއޒަތްތެރި މީހުން ތަރުބިއްޔަތު އިމުޅި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ވެ،ރިހަމަހުރިހާ ކަމެއް ފު  އެބަހުރި. މި

ނޑުމެންނަށް ނޑި  ،ރައީސް، ރަނގަުޅކުރެިވގެްނ އަޅުގަ ނޑުދަ ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މި ބޭނުންވާ ލަ އަުޅގަ

ނޑުެގ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ އެާހ  .ލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދޭމި އިޞް ،ހާސިލުކުރެވޭނީ. އަުޅގަ

ފުރިހަމަ އިޞްލާޙަކަށް ވާތީެއްއ ނޫނޭ. ކުރިއަށް އެޅޭ ފިަޔވަެޅއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުރާތީއޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް 

 ޓަކައި ުޝކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު ފުުރޞަތު މިއަރުވަނީ ވިލިމާލޭޑު މިހާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނ

 ޙުސައިންމަނިކަށް. ނިހާން އަޙްމަދު
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 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެ .އާދެ! ` މު އިޞްލާޙަްށ އްމުހި ވާޅިފައިޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މީހެއްެގ އިސް މީހަކަށް މަސައްކަތްކުރާ  ލީހުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕެްއގެފެށުމުގެ ކުރީަގއި ހަމަ މަޖި ދެްއކަންވާހަކަ

ނޑު ެވސް ވަރަށް އި ސަރވިސް މީޑިޔާއިން ިމއަދު މި ފެއްެޓިވ  ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކގަިއ ޕަބްލިކުހައިސިއްޔަތުްނ އަުޅގަ

ނޑުެމންމަރުޙަމު މަސައްކަތަށް މުހިއް މަސައްކަތްަތއް ވަރަށް ގާތުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް  ގެބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް. ކަން އުފެއްދެވިބެލޭނެ ޚާއްޞަ ޗެނަލެއް ދަުއލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެިވެގން 

ގާނޫނަށް ގެެނވުނު  ގެސަރވިސް މީޑިޔާ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޕަބްލިކު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި ުއޅެވުނު

ކުރި މަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރއްޔިތުްނނަށް ގޭބީސީތަކާ ހަމައަްށ  މެންއިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު

ންބަރުން ބިލުތަކާ މެދު އަިދ މެ އިޮކމިޓީގެ މަސައްކަތްަތކާ .ނޫން ފެނިގެންދާނެކަން ޔަޤީން. ތަޅުމުން އެކަންޏެއް

ކަމެއް.  ނެތް އްދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އޮޅުންފިލަިއގެންދާނެކަން އެއީ ޝަްއކެ

މު އްމުހި ދެްއވީ ވަރަށްއިޠާރިޤް މި ހުށަހަޅުއްވަ  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ދިވެހިންގެ އެންމެ ހިތާ ގާތް  ،މަނިކުފާނަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ނަމުނާ ބޭފުޅެއް ގޮުތގައި  ލާޙެއް. އެއިޞް

މު އުސްމިންތަކަކަށް ދަތުރުކުރައްވާަފއި ައޅުަގނޑުެމންގެ ހަމަ ޤައުމީ ބަތަލުންގެ އްފުޓުބޯޅަިއގެ ވަރަްށ މުހި ،ކުޅިވަރު 

ނޑު އިޞްލާެޙއް މި އަށް ދެ 2010/2، މު މަސައްކަތްއްއް. މި މުހިގަންނަާވ ބޭފުޅެތެރޭގައި ހިމެނިަވޑައި  ވަަނ މައިގަ

ނޑު ހަަމ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ބަެއއް ހަނދާންތައް މި ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ތަނުގައި އާ އަންނަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އޮނަރަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އްޔޫމުެގ ޤަދުލްބަލް ޔާމީން ޢަބްއަުޅގަ

އޭގެތެޭރގައި ވެސް  ެވސް އަދި މަނިކުފާނު ކެމްޕޭނުކުރަްއވަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު އެ ށްސަރުކާރު ވުޖޫދުވުުމގެ މަސަްއކަތަ

މަނިކުފާުނ  ކޮށްދެއްވޭތޯ އެޒުާވނުންނަށް އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް އާދެވޭނެ ަމގު ތަނަވަސް ދިވެހި  ،ވާނެ ވިދާޅުވެަފއި

ތެޭރގަިއ ކުށުެގ ރެކޯާޑ ބެހޭ ގޮުތން ސަރުކާރުން ކޮށްެދްއިވ ވަމުން ެގންދަވާ ވާހަަކ. މީގެއް ކުރަ އްކަތްޕުޅުމަސަ

ކުދިންަނށް  އެ  ،ހާހެއްހާ ގިަނ ޒުވާނުްނގެ ކުުށގެ ެރކޯުޑ ސާފުކުރެވި  މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ގާްތަގނޑަކަށް ދެ

ނޑުމެންގެ ަމހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި . އަުޅގަދެވިފައިވަނީ ހޯދަ  އަލުންބަލުން ަވޒީފާތަކަށް ެދޭވނެ ފުރުޞަތު މި

 މަނިކުފާނަށް ދަންނަވަން އެބަ  ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެންބަރަކަށް ވާތީ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އެ ،މެންބަރު

ނޑުމެންނާ ހަަމއަށް ގެންނައްއަމިއްލަފުޅަށް ފަ  މު މަަސއްކަތްޕުޅުއްމި މުހި . އެއީ،ހޭޖެ ގެ މަޖިލީހު ިއ،ވަަޓވަިއގެން އަުޅގަ

ކުރެވިަފއިާވ މިހާރު ގެޒެޓު  ،ވަނަ އަހަރު 2014ގާނޫނަށް  ގ2010/2ެ ދެންނެވީ  . މިވެތަޅުމާ ހަމައަށް ގެނެސްެދއްވީތީ 

ލާނަން. އެއީ އިަގނޑު ހަމަ ނަޒަރިްއާޔއެއް ހިންގަ ނަުމގައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ެވްސ އަޅު ގެގާނޫނު ގެ 2014/35

ގެންދަވަން ފުރޮޅާލަމުން މި މަސަްއކަތް  ،ޓަވަުމން ވިދާޅުވެެދއްވި އްދެންމެ ފަ ަގއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަސަްއކަތްޕުޅު
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މު އްނަމަވެސް ވަރަށް މުހި ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތް. ކުުރކޮށް ދެންނެވި ނަމަވެސް، ައދި އިޞްލާޙު ކިތަންމެ ކުރުދެން 

ނޑު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ. ގާނޫުނގަިއ ހުންނަ ހާއަޅާ  ތަކުގެ ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނު ،ތަންތަން މައިގަ

އޮންނަނީ  ގެނައުުމގެ އިޚްތިޔާރު މިބަދަލުމިންވަރަށް ައންނަ ގެން ަވުގތުގެ ސަބަބުން ބަދަުލވެ ތާނުވަތަ ހާލަ ،ސަބަބުން

 ،ސް ޔަ. އެއީ ވަިކ މެންބަރަކު ކުރެއްވިމު ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކީ ގާނޫނީ ޒިންމާއެއްއްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އެ މުހިރަ

ސް ޭއގެ ަފއިދާ ލިބިގެންދާނީ ތެްއެގ ސިފަިއގަިއ ކުރެްއިވ ނަމަވެ ްސ އަދި ގުޅިފަިއވާ ޖަމާޢަޔަޕާޓީގެ ތެެރއިން ކުެރއްވި 

ނޑުމެްނ  2014ށް އަ 2010/2 ،ލަ ގޮތެއްަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ބުނެވިދިޔަޖުމު ވަނަ އަހަރު ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެަނއިސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލި ނުޑ ދެ  މެންޓްރީ ގުރޫޕު ިއސްެވތިބެ އަުޅގަ ިއޞްލާޙުގަިއ މަިއގަ

 ންމުދެއްވައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅަެދްއވީ ވިދާޅުވެ ދެންމެ އެކުށް. ހަމަ ނުދެވޭނެ ވޭ. އެއީ މާފު މެއްހޫމަފް

ނޑުމެންނަށް  ވާ ނުކުތާގެ ފުރަތަަމއިނުން މިފުޅުބޭނުން  4މާއްދާގެ )ރ(ައށް ގެންނަވާ އިޞްލާޙެއް.  ވަނަ 4އޮތީ އަުޅގަ

ވަނަ  4ކުީރގައި.  ދިޔުމުގެ ށްލާނަން މިދެންނެވި އިޞްލާޙައިންނަވަ ޮގތް އަޅުަގނޑު ދަ ވަނަ މާއްދާ ކުރިން އޮތް

ދާގެ ާމއް މެ،ކޮށްދިނުމާ އަދަބު ލުއިޮކށްދިނުމުގެ ގިންތިތައް އިނގޭތޯ. މިގޮތަށް އޮވެމާފު ،އޮންނަނީ  މާއްދާގެ ކުީރގައި މި

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(ަގިއ  4ކުރުމަށް ަޓކައި. ހަމަ އޮޅުން ުކޑަކުރިން  ލާނަންއިތް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަގޮ )ރ( އޮތް

ނޑަައޅާފަިއާވ އަދަބަކީ އެ ،އޮންނަނީ މީގެކުރީަގއި މި ކުށާ ގުިޅގެން  މީހަކު ކުރި ކުަށކާ ުގޅިގެން ޭއނާގެ މައްޗަްށ ކަ

ނޑަ  ،ހިނދުލިބިގެްނާވ ކުށެްއ ކަމުަގއި ވާ އެޅުމަށް ވެސް ގާޫނނުގައި ފުރުޞަތު އެއަްށވުރެ ުލއި އަދަބުަތކެްއ ކަ

ތެެރއިން ލުިއ ބާވަެތްއެގ އަދަބަކަށް އޭާނގެ އަދަބުެގ ބާވަތް ބަދަލުކޮށްދިނުން. ިމ އިޞްލާޙު ހުށަހަުޅއްވަމުން އޭގެ

 ގެއަހަރު އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މި ،ފަހަށްގެ ގާނޫނުގެ 2010/2މިދެންނެވި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ފަދައިން

. ވުޖޫދުކުެރވިފަ ވަނީ އެކިއެކި ގާނޫނުތަަކށް އައިސް މިބަދަލުތަކެއް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުަގއި  ތެރޭގައި އަދި މިދިޔަ

ނޑު  2014 އޭގެ އެހެންވީމާ، އެއާ ވިދިގެން މި ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ގެނައި ިއްޞލާޙު ދެންމެ އަޅުގަ

 އަދަދަކަށް  ވުރެ ގިނަ ގްާރމަށް 14ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އަށް އެްއވެސް ގާނޫނެްއގެ 5ދަންނަވާލީ. އޭަގއި 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުުށގެ ލުއި ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެ  ގެލުމު ރަށް ޖަލަށްމަސްތުވާތަކެތި ހުރެގެން އުމު   އަދަބު ކަ

ނޑަށް ހީަވނީ މިލުވެފައޮތީ ބަދަ ދިޔައީ ލިބިގެން. އަދި އިލްތިާމސް ހުށަހެޅޭ މުއްދަތު އެ ނޑުމެން  . އަޅުގަ ވާހަކަ އަޅުގަ

ެދއްިވ ތްތެރި ެމންބަރު ދެންމެ ވިދާޅުވެމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަ .މު މަސައްކަެތއްހެންއްދައްކަންޖެހެނީ މިއީ ވަރަށް ުމހި

ނޑުންކުހުތަކުަގއި އެކި ޮގތްގޮތަށް ޖަލުތަކުގެ ތޭރި އި؛ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެ ބާވަތެއްގެ ކުށް ފިަޔވަ ހަތް  ކުރެވި މަިއގަ

ނުޑވެްސ ރިޕީޓުކޮށްލަން ޭބނުން. އޭގެތެޭރަގއި ފުރަތަމަިއނުން، މީހުން މެރުން. އަދި  މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެެދްއވި. އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށްތަުކގަިއ؛  . 5. ކުަޑކުދީްނނަށް ޖިންސީގޯނާކުރުން، 4. ޓެރަރިޒަްމ؛ 3އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ހައްދު ކަ

. އެްއ ޖިންސުން ގުޅުންހިންގުން. 7. ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުންިހންގުން ނުވަތަ ރޭްޕ؛ 6ތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރި؛ މަސް

ނޑު މިދެންނެވި  ނުކުތާގެ ެއއްެވސް ކަމަކަށް ެއއްވެސް ލުެޔއް އަދި ެއއްެވސް ބާވަތެއް ކަމެއް ދިނުމުެގ  5މައިގަ
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ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަދި ީމެގ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ ރު އެ ހުށަެހޅުއްިވ އިޞްލާަޙކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެނައި ިއޞްލާހަކުން ވެސް އަޅުަގނުޑމެން ނުދެކެން. މިދެންނެވި  ކުރީަގއި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަ

ބައިކުޅަ ެއއް ބަިއ ނުކުތާއަށް އަިލއަުޅވައިލަމުން އިލްތިމާސް ހުށަހެޅޭ އުސޫލު މީގެ ކުީރގައި މި އޮންނަނީ، ތިން 

އޭނަގެ ުހކުމުގެ ުމއްދަތު ަތންފީޛުކުރަން ފެއްޓުމަށްފަހުގަިއ ޭއގެ ފަހަށް ކްލެމެންސީ ުލއި ލިބޭ ގޮތަށް. ނަމަވެްސ 

ނޑުމެން އޭރު މަސައްކަތްކުރީ މި އިލްތިމާސްގެ މުއްދަުތ  އަޅިަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އަޅުގަ

ބަޔަށް ބަދަލުކުރަން. މާނައަކީ، ހަތަރު އަހަރުގެ ޙުކުމެއް ެވއްޖެްއޔާ އެއް އަހަރު އޭނަގެ ހުކުމުެގ  ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް

މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިދިަޔއިމާ އޭނަގެ ޖަލުގެ ހުކުެމގެ މުއްަދތުގައި އެ ދިރިއުޅޭ އުސޫލަާކއި، އެ ތަުނގައި  ބަްސއަހާ 

ނޑުމެން މިންވަރެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް ކްލެމެންސީއަށް އޭ ނައަްށ އެ ފުރުޞަތަށް ހުުޅވައިެލވޭ މުއްދަތު އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެކަމުެގ  ކުރުކޮށްލީ. އުއްމީދަކީ ެއއް އުއްމީދެއް. ުއއްމީދަކީ ދިރުން ހުރެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ނެ ކަމެއް. އަދި އުއްމީދު. އެ ތަނެއް ތަަރްއޤީކުރެވޭނެކަުމގެ ުއއްމީދު. ުކށަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކު ެވސް ކޮށްފާ

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ  ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ޭއގެ ބަދަލުގައި އޭނަ އަލުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނެވޭނެ މަސައްކަތަކީ، އަުޅގަ

ފަރުދެއްގެ ވެސް ވާޖިބެއް. ައދި ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ވެްސ އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްގެ ވެސް ވާޖިެބއް. 

ރަ މަަސއްކަތް ައޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވެްސ ކޮށްފަ. އަދި އަލުންބަލުން އެހެންވީމާ، އެ ބު

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އައީ ެއއަށްވުރެ މުހިއްމު ިއޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި 

ނޑު މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙާ އެކުަގއި. ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި  އަށް މި 2/2010ދެވަނަ އިޞްލާޙު މައިގަ

އަންނަނީ. މިދިޔަ އަހަުރގެ ފަހުކޮޅުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ގެނެސްދިން އިޞްލާޙު ވެްސ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ހިމަނައި ނިންމުމަށްފަހުގައި މިއަދުގެ ގާނޫނުަގއި މިއަދަްށ  އަޅުަގނޑު މި ިހއްސާކޮށްލީ. މި ދެ ނުކުތާ އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިވާ އަދަުބގެ ބާވަތް  -ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި، )ރ( މި މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މަްއޗަށް ކަ

ނޑަްށ ވުރެ ކުީރގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި  ލުއިކޮށްދިނުން. އަުޅގަ

ނޑަށް ގަބޫުލުކރެވޭ. އަދި އެއާ ވިިދގެން އިޞްލާޙާ މެދު ގެންުގޅުްއވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ިޚޔާ ލުފުޅެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަހަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ މެންބަރުންނާއި އަދި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ޙަޤީޤަތަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ  ؛ވަޑަިއެގންއެހެން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުގެ މެންބަރުން ވަރަށް ފުންކޮށް މިކަމާ މެދު ވިސްނާ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލިސް  މީހުންނަށް ނުވަތަ އަދި އެޫނންވެސް ގޮތަކުން ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވަިކ އަުޅގަ

 މެންބަރެއްގެ ދާއިރާައކަށް ހިމެނޭ މީހަކު ނުހުރެ ހިނގައިދާނެ. ނަމަވެސް އެއީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން. އެ 

ލުއިކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތަުކގެ  ،ވާަނމަ ކަމަށް ހުންނަށް ވެސް ދައްޗެްއ، ތުރާލެއް ެވއްޖެމީ

ނަޑކަށް ގެނައުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާޖިބު. އަދި ޭއގެ ފުށުއަރާ  ފަހަށް އުފެދޭ ގާނޫނުތަކާ ތެރެއިން ރަނގަޅު މިންގަ

އެ ކަންތައްތައް  ،އޮްތ އެްއގޮތްކުރުންތަްއ ައވަހަށް ެއއްގޮްތކޮށް އި ގައެްއވެސް ހިސާެބއް ުނވަތަ އެނޫންވެސް ކަމެއް 
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 ފަހަރު އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ކަމަށް އަދިވެސް ެއއް ކަމުގައި ވާތީ މި ނިންމުމަކީ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބެއް

 . هللا وبركاتهوالس الم عليكم ورحمة ދަންވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަިކވެަލން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެތީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އިލްހާމް އަޙްމަދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

ްށ އަދަބު ުލިއކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަ މަޢާފްދިނުމާއި) 2/2010ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

ހުށަހެޅިހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނުޑ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ަމހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް 

 ،ފެނިެގން މި ދިޔައީ. އެހެންކަމުން ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމެއްކަން ަގއިބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ުމހިއްމު މުނާސަބަތެއްގަ

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކު މަހިބަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް އަދި 

ެވސް  އިއީ ކުރީގަ ަދންވަން. މި އަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުޓޮމް، ނަމަ ބަހުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާތް

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. ކުލަޖެހުމުެގ ަގނޑުމެން ދައްކަމުންދިަޔ ވާހަކަެއއް. މިކަމުަގއި ކުލަ އަޅު ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ިވސްނުމަަކށް ވެގެންުނވާނެ ރާއްޭޖގައި ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުން މަންޒަރު ފެނިގެން މި އަިދ ، ދަނީ. އަުޅގަ

ކަމަށް ާވއިރު އަސާސް ގޮތެއްަގއި ުޒވާނުންނަކީ ޤައުުމ ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު  ލަޒުވާނުން ނޫނަސް ޖުމު

 މި ،ވެސް ަނގާތީ ުޒވާނުންގެ ވާހަކަ  ގޮތުަގއި އެންމެން ގެ ދެއްކުން ެއއީ އެންމެ މުހިއްމު ޓޮޕިެކއް ހަކަ ވާ ޒުވާނުްނގެ

ކަމަށް  ވެސް ެއގޮތަށް ވާތީ، އިޞްލާޙު ގެނެވެނީ އިޞްލާޙު ގެނެވޭ ގާނޫނަކީ ވެސް ެއީއ ކަމަށް ިއ، މި ގާނޫނަށްގަީޑގަ

ނޑުމެްނގެ  ތޭރިތަުކގެ  ވިސްނުމަކަށް ެވގެންނުވާނެ ޖަލުގެ ވާތީ ައޅުަގނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ައުޅގަ

ބޮޑެތި ވެސް ދައުލަތުން  ވެސް އަދި އެހެން މީހުން އަދަބު ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާުނން އިޖަލުގަ ،ތެރޭގައި 

ނޑުކޮށްގެން ބޭ ޚަރަދުތައް ަކށް ވެގެންނުވާނެ. މި ގާނޫނުަގއި އެބަ ބުނޭ އިސްތިސްނާާވ މެންގެ ރޫހަތިއްބުމަީކ އެއީ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއިާވ ކުެށއްެގ ާވހަކަ އެބަ ބުނޭ. ޓެރަިރޒަމް އިިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ ،ކުށްތައް. މީހަކު މެރުން  ގެ ަހއްުދ ކަ

ގޯނާކުރުމުގެ ވާހަކަ އެބަ ބުނޭ. މަސްތުވާތަކެީތގެ ވާހަކަ އެބަ ބުނޭ.  . ކުޑަކުއްަޖކަށް ޖިންސީކުށެްއގެ ވާހަކަ އެބަ ބުނޭ

ގެ ވާހަކަ އެބަ ބުނޭ. ހިންގުމު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ވާހަކަ އެބަ ުބނޭ. އެއްޖިންސުން ގުޅުން

ނަޑއެޅިފަިއވާހަ އިދީނުގަ އޮތީ އިސްލާމް ޚާްއސަ ކުށްތަެކްއ މި، އެހެންވީމާ އަދި މުޖްތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރިވާ  .އްދު ކަ

ގޮތަކަށް  ލަބުނެފަ. އެހެންވީމާ، ޖުމު އޮތީމި ދޭނެ ވާހަކަ އެ ކުށްތަކަށް މާފުނު ެވސް ބަޔާންކުެރިވގެން ވަނީ އިކުށްތަކުގަ 

 މުން ގެއްލުމެްއ ނުވާނެކަން ރަްއޔިތުްނނަށް އެ ކަަށވަރުކަްނ އެބަ ލިބޭ މުޖްތަމަޢަށް އޭނަ ދޫކޮށްލުބަލާއިރު ރާއްޭޖގެ 
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. އެހެންނަމަވެސް، ކުިދކުދި ކުށްތަުކގެ ތެޭރގައި ތިބި މީހުން، ުޒވާނުން އަދި އެހެން ފަންތީެގ ވަރު އެބަ ވޭވެސް ކަށަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެަބ ދޭ ދައުލަތުން ތައް މީހުން ވެސް އެަބ ފެނޭ ދަުއލަތުން ބޮޑެތި ޚަރަދު ކޮްށގެން، އަުޅގަ

ތިބޭ ަމންޒަރު. ޭއގެ ސަބަބުން އެތަްއ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން އެބަ  އިަބއިތިއްބާފަ އިދުތައް ކޮށްގެން ަޖލުގަބޮޑެތި ޚަރަ

ޖެހޭ. ޤައުމަށް އޭނަގެ ފަރާުތން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް އުނިވެގެން އެބަ ދޭ. ދައުލަތުން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ޖަލުަގއި 

ބައްޕަ ުނަވތަ އޭނަގެ ދަރިފުުޅ ނުވަތަ އޭނަގެ އަންހެނުންނަށް ނުވަތަ ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ. އޭަނެގ މަންމަ ނުވަތަ 

ގޮތަކަށް  ލަ މުޅި ޖުމު ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިކަން ލިބިގެން އެބަ ދޭ.ހުންނަން އިލާ އަށް އޭނަ ޖަލުގައިއޭނަގެ ޢާ

 ޖެހޭ ކުުށގެ އެބަ، ެއހެންވީމާ ދަންނަވަންވަންޏާ އޭނަ އެާތ ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ދައުަލތަށް އެ ލިބެނީ ެގއްލުން.

ޒުވާން އުމުރުަގއި ކުރެވުުނ  ؛ށް ކުުރވުނު. ވަރަށް ކުދިކުދި ކުށްތައް އޭނައަންމާޙައުލުން މީނަ ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަ

 . ކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީ؟އާދަިއގެ ކަމަކާ ގުިޅގެން ޭއނަ ޖަލުގަ އެބަ ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފުދޭވަރަކަށް ދިގު މުއްދަތެއް

ނޑު ބޭނުމަކަށް މި ވަނީއަޅުަގނޑު ބޭްއވުމުެގ  ކުށެއް ކުރީމާ އިންސާނަކު ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުުމގެ، މެްނގެ މައިގަ

ުނވަތަ އެހެން  ،ިދއުންސަބަބުން ކުށްަތއް ާއއްުމވެގެން ބޭނުމަކީ މުޖްތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރިވުން ނުވަތަ އޭނަ ކުރާ ުކށުގެ

ނޑު ސަބަބުަތކަށް ،ށް ބިރުހީވުންމީހުން ކޮޕީކޮށްގެން އެކަން ޮކށްފާނެ ކަމަ . ޖަލަށް ލެވެނީ ެވސްޓަކައި  މިފަދަ މައިގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި، ވެސް މި ގެންދެެވނީ. އެހެންވީމާ އުލަކަށްއަދި ކުށުން މީހާ އެކަހެރި ާމޙަ  ؛ކަންކަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކަްށ ަކންކަން އިޞްލާޙުކުރަން. އަ  ހުރި މިއި އެބަރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަުކގަ ޅުގަ

ބަލަ ދައުލަތުގެ  ބޭްއވުން. ކޮބައިތޯ މުހުތާދަކީ؟ ވެގެންުނވާނެ ބާރަ، ފަނަރަ އަހަރު، ިވއްަސކަށް އަހަރު ޖަލުގައި

 ދެދޭތެރެއަކުން ޖަލު ދަނީ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކޮށްގެން؛ ޚަރަދުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

 ލާ ކަރުނައަޅައި ޮރއި އިޢާ ވެސް ޖަހާނެ. ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދަނީ. ނުކަމެތި  ކުރާނެ. ސަކަރާތް ކުވެސް ހަލާ

 ސަބަބުން ޖެހުމުގެ ަސބަބުން. އެހެންވުމުގެއި އޮންނަންދަރިން ބޮޑެތިެވެގންދަނީ ދަރިން، އޭނަ ބައްޕަ ޖަލުގަ އި މަގުމަތީގަ

މީހަކަށް. ުކއްޖާ ވެސް ވަނީ އަނިާޔވެރިައކަށް، ުނވަތަ މީހެއްގެ މަރުހިފާ  އެމަކަށް. ނުވަތަ މުޖުރިއެ ކުއްޖާ ވެސް ވަނީ 

 .އޮންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން. އެކަމަކު، ކުޑަުކޑަ ކުށެްއގެ ސަބަބުން އިއިލާ ހަލާކުވެގެންދަނީ އޭަނެގ ބައްޕަ ޖަލުގަޢާ

ައނެއްކާ އޭނަ އެތާ ބެހެއްޓުުމގެ މަޢުން؛ މުޖުތަިއލާ އެ ދަނީ ޢާ މުޅި ، އި. އެހެންވީމާ އޭނަގެ ަބއްޕަ މި އޮންނަނީ ަޖލުގަ

ކުށްތަުކެގ  ދަނީ ބޮޑެތި މިވަދެގެން ސަބަބުން އަނެްއކާ އިތުރު ަބޔަކު މި އަންނަނީ ޖަލުގެ ޭތރިތަކުގެ ތެެރއަށް 

 ؛ވެސް އެބަ ޖެހޭ  އިމިނޫަނސް އިނގޭތޯ ިމއަށްވުރެ ުފޅާ މާނައެއްގަ  ،އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ، ސަބަބުން. އެހެންވީމާ

އް ކުރެވިަފއި ތިބި މީހުން ނޭނގި ނަމަވެސް ުކށެ .ންޓު ރަނގަޅު މީހުންތަކެއް ެއބަ އުޅޭއިނަސެ ، ޖަލުގައި ތިބި މީހުން

ނޑު ދަންނަވާނަން. ފުވައްމުއި މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަންޖެހިފަތިބި ޖަލުގައެބަ ލަކު ބޭފުޅެްއގެ ވާހަަކ . މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށްއަހަރު ކުރިން  އަހަރު، ދިހަ  ހަ ،ކުރިން ން. މީގެ ފަސްައހަރުދަންނަވައިފާނަ އެ ބޭފުޅަކާ ބައްދަލުިވއިރު  އަޅުގަ

މާރާމާރީ ހިންގުމާ ގުޅިގެން  އި ތަޅާފޮަޅއިއޮތީ އެްޑމިޓުކޮށްފަ. ދިމާވި ކަމަކާ ުގިޅގެން އޭނަ ގޭގަ  އިއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގަ 
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ނޑެ  އި ތަޅާތީ އޭނަގަިއގަ  ވެްސ އޭަނގެ ދަރިފުޅު  އޭނަ ލެވުނީ. ވަތަ ލަނުކނޑިަގނެޑއް އެއްަލއިއް ނުަކނދުގަ

އި ގަިއގަ  މީހާ މަރުވީ. އަސްލު ވަރަށް ރަނގަޅު ިއންސާނެއް އޭނަައކީ. އެކަމަުކ، އޭނަގެ ދަރިފުޅު އެހާހިސާބުން އެ

އޭނަ މަރުވީ. އެކަމަުކ، އޭނަ މުިޅ އުމުރު އެ އޮންނަންޖެހުނީ  ޖަހާލެވުނީ އެްއޗަކުން. ޖެހުނީމާ އަށްތަޅާތީ އޭނަ

ެނ ވެސް ނުކުމެވޭއަށް އެބަ ޖެހޭ އޭނަ، ދަނީ. އެހެންވީމާިއލާ އެހާހިސާބުން ނިކަމެތިވެެގންއި. އެކަމުގެ އޭނަގެ ޢާ ޖަލުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަްނ އިންސާނަކު؛ މީހަކު މަުރެވއްޖެއްޔާ ުނވަތަ އަދަބުތަކެއް  މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރަން. އޭަނއަކީ؛ އަުޅގަ

ނޑުެމން ކުށްތަކެއް އޮވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަިއިޑއާައކީ އެ  .ކޮންމެވެސް އުސޫލުތަެކއް ހަމަޖައްސަން ،ަބ ޖެހޭ އަުޅގަ

، އޭނަ ހިފެހެއްޓުމުގެ. އެހެންވީމާ  އޭނައަކީ މުޖްތަމަޢަށް ނުރައްާކތެރިވާ މީހެއް ނޫނިއްާޔ ކޮބަިއތޯ މުހުތާދަކީ ދައުލަތުން

. އެހެްނ އިމީގަ އިއޮތީ ބުނެފަ ގެ ވާހަކަ މިޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުން  މިހެން ތިބި ޒުވާނުން؛، އަޅުަގނުޑގެ ައއިިޑއާައކީ

އި އޭަނ އޭނަ ޭގގަ އި،ވަންޏާ އޭނަ ދޫޮކށްލާފަ އިއަީކ ރަނގަޅު ރިކޯެޑއް އޮތް މީހެއް ކަމުގަ އޭނަ، ވެސް ކުށުން މީހުން

ން ގެރީތިކޮށް ދިރިުއޅެވޭނެ މީަހކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ދައުަލތުން މި ކަންކަން ކޮށް  ،އެްއކޮށް ޝަރަފުވެރި  ޢާއިލާއާ

ބުމާ މި ކަންކަމަކީ އްތިއި މީހުން ބޭޖަލުގަ ން ބޮޑެތި ކަންތައް ކޮށްގެން ދައުލަތު، ދައުލަތުން  ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށް

ނޑު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުފަަލކަށް ެވގެންނުވާނެ ތެރޭަގިއ ޓެރަިރޒަމްގެ ާވހަކަ އެބަ އޮތް ީމގެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ގައެއަށް ނުތަ ކުޑަޮކށް، މަޑުޖެހިފަ. އެހެންވީމާ ބޫލުކުރަްނ ރައީސް ޔާމީން ގޯސްކަމެްއ ވަސްކަން އެބަ އޮވޭ. އަުޅގަ

ވެްސ،  ޢަބްުދއްރަހީމުބެ ކިޔާ މީހަކު އި،ނުކުރައްވާެނކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަންނަ ބޭފުަޅކު ޓެަރރިޒަމޭ ކިޔާފަ 

ޓެރަރިޒަމް ، މީގެތެރެއަށް. އެހެންވީމާޖެހުނީ ފާނެ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ެވސް އަނެްއކާވެސް މި ވެސް ލައި އަޅުަގނޑު

ގަބޫލުކުރަްނ ގޮތަަކށް މާނަކުރެވިއްޖެްއޔާ މި ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްެވގެންދާނެ. އަޅުަގނޑު  ރަނގަޅު މާނަކުރާއިރު

ސުން އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަދި އެއްޖިން އްމު ކަންތަކަށް ވާތީ އެހެންވީމަރި ކަންތައްތަކަކީ މުހިހުގޮތަކަށް މި  ލަޖުމު

ނޑައެޅިަފއި ހުރި ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިގޯނާކުރުން އިސްލާމްދީނުގަ  އެ މީހާގެ ، ޙުކުމެއް ކަ

ނޑުމެން ޚަ ،ވެސް ޖަލުެގއަީކ ހުރަގެައކަށް ވެގެން  އަށް ޖެހޭީނ ރަދުކޮށްގެްނވާ މީހަކަށް ެވގެންނުވާނޭ. އޭނަނުވަތަ އަުޅގަ

 އިމުކުރަން. އެއަްށވުރެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 . މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް 
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ަވނީ މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު  ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި`.  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ

މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުިޅގެްނ  ،ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ަގއި މި ވަނީ 4 މި ގާނޫނުގެ، ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް. ެއގޮތުން

ނޑަެއޅިފަިއވާ އަދަުބގެ ބާވަތް ބަދަލުކޮށް އި ވެސް ވަރަށް ރީތި ދިނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގަިދނުން. އާދެ! މާފުއޭނާގެ މަްއޗަށް ކަ

ނޑުމެން މުސްލިމުން ގައި ސިފައެއް. މާ ފަތަކުގެ ތެރެއިްނ ކޮންމެހެން ހަރުލައްވަންޖެހޭ ސި ގައިފުދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ދަްއާކލަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަ ސިފައެއް. ތުގައި ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ބޫލުކުރާ ގޮތުން މިހާރު ވަީނ ވަރަށް ޮބޑަށް ފެއިްލވެފަ. ހިރާއްޖޭެގ ޖިނާޢީ ޢަދްލު ނިޒާމު ގިަނ ރަްއޔިތުން ގަ ދިވެ

ނޑު ދަންނަާވނީ އެ ނިޒާމުގަ ، ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފަ. އެހެންވީމާ ޝާމިލުވާ  އިއެގޮތުން ޖިނާޢީ ޢަދްލުެގ ނިޒާމަކީ އަުޅގަ

ގަނީ. ޤާޟީންނަށް ރަދުތައް ކޮްށގެން ކޯޓުަތއް ެވސް ހިންއުލަތުން ބޮޑެތި ޚަދަ ، ންޖެހެއޭވެސް ވިސްަނވަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 ގެ ެމންބަރުންނަށް މުސާރަ ވެސް ދެއްވަނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ. އަިދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމުސާރަ ވެސް ދެއް 

ލަކުން ހުކުމްތައް ކުރެވި، ރަްއޔިުތންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫ ،އިން ކުރާއިރުދައުލަތުން ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ

ކަމެއް ވެސް ގެްނދެވެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ހުރިހާ ކަންރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި 

ތަން. ވެދާނެ ޒާތީ ސަބަބުތަކަކަށް ޓަަކއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަާފތުކުރެވެމުންދާ

އަހަރު ވަްނދެން ތިބޭ ޒުވާނުން ވެްސ  4ކުމެއް ަނއިއްަސ އަދަބެއްަގއި ެއއް ބަޔަކަށް ހު، ރެވި ކަމަށް ވެސް. ތަފާތުކު

ިއސް މިއަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ެއބަހުރި ހުކުމެއް ނައިްސ. އަިދ މީގެއިތުރުްނ ހުކުމެއް ނަ އަޅުގަ 

ބޫލުުކރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ޅުަގނޑުމެންނަށް ގަގޮަތކަށްވެްސ އަވަންދެން ވެސް ޖަލުގައި އެަބ ތިބޭ. މިއީ އެއް

ނުޑ ވެްސ މީަގއި ެއކި މީހުންނަށް ތަފާތުކޮށް ގެންދާ  އަނެއްާކ މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާ އޮތް މީހެއް ކަމަށް ބަލާ މިންގަ

ކަމުގައި ވިަޔްސ ތަން މި ފެންނަނީ. އެއްވެްސ ކުށަކަށް މާޒީގައި އަަރއިނުަގނެ، ވަރަށް ސާފު ރެކޯޑެއް އޮތް މީހެއް 

ވަރަށް  ،ދާލަތު ޕާޓީެގ ރައީްސ ެވސް އެ ހުންނަވަނީ ޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލޭ ކިޔާަފއި ހުކުމެްއ ވެްސ ނުކޮށް، އަމު

ނޑުމެންނަށް މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީން އަސާސީ  ދަތިހާލުގައި ޖަލުގައި އެ ުހންނަވަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އަޅުގަ

ށް ގޮތަ ވާސާީސ ޙައްޤުތަުކން ވެސް މަޙުރޫމުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ާވއިރު، އެ އަޙައްޤުތަކެއް އެންމެހައި ރަްއިޔތު

ނީ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކުްނ ންނަަތނުގެ ކަންަތއްތަްއ ވެްސ ހު އެ ؛އެްއޗެހި ެވސް ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވިފަިއ، ޮގޅިތަކާ

ދައްކަނީ ވަކި ބޭފުޅެްއގެ ދިފާޢުގައޭ.  ގޮތަށް. ބައެއް ޭބފުޅުން ހީކުރައްވަފާނެ އަުޅަގނޑު ވާހަކަ މި ވާމަޙްރޫމު

ނޑަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ެވސް ައޑުިއވުނު ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ  ،އެހެންނެއް ނޫން. އަުޅގަ

ަދ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެފަ ކުމެްއ ނެތި ބަންދުގައި ބަހައްޓާފަ.ން ުކއްޖަުކ އެބަހުރި އޭނައަށް ހުއަހަރު ވަންދެ 4

ނޑުމެްނ ތަކަށް ވެސް ލިބިގެންދާ ނިކަމެތިއިލާތަކަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް. އެ ފަދަ އާއިލާޢާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ވެްސ  ދިނުމަކީ ގައިމުއަދަބު، ބަންދުކޮށް ނުލައި ޙުކުމަކާ ސޫލަކުން ކަންކަން ނުކުރެވެންވީ؟ކީްއވެތޯ ހަމަހަމަ އު

ބޫލުފުޅެްއ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް ގަ ން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި އިްއޒަތްތެރިބޫލުކުރާނެ ކަމެްއ ނޫއަޅުަގނޑު ގަ
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ރައްވަްނވީ ނޫންތޯ. ޝަރީޢަތް ރެޔާއި ދުވާލު ހޭލާތިބެގެން ވެސް ކުަރއްވާަފއި ކުނުކުރައްވާނެހެން. ހަމަ ޝަރީޢަތް

ންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެްއ ކުމެއް ނެރުއްވަްނވީ ނޫންތޯ. އެ ހުކުމްކުރައްވާަފއި ނޫނީ އަދަބެއް ދޭހު

 ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑަށް ީހވާ  މުމިއީ ވަރަށް މުހިއް، ުކރުންޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ، ނުކުރަން. އެހެންވީމާ

 ކަެމއް. ޖަލުަގއި ލަތު ރަނަގޅުކުރުން ވެސް ިމއީ ކުރަންެޖހިފައިވާކަމެްއ. އަދި ޖަލުގެ ހާ ގޮތުން ކުރަންޖެހިފައިވާ

ވަންޏާ އަސާސީ ޔާ މި ދިވެހި ޤައުމަށް ނިސްބަތްއަދި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުއްޓަސް ދިވެހި ރަްއޔިތެއް ވެއްެޖއް ،ހުއްޓަސް

ވެސް ެއއީ އެ މީހަކަށް ެދވޭ ވަރަށް  ނޫނީ ެއ މީހަކު ޙަޤީޤަތުަގއިޖެހޭ. އެހެން އެބަ ޙައްޤުތައް އެ މީހަކަށް ލިބިދެވެން

ންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮުތން ވެސް އެ މީހަކަށް ެދޭވ ވަރަށް ބޮޑު އަިނޔާެއއް. ބޮޑު އަނިާޔއެއް. ނަފުސާީނ ގޮތު

ނޑަްށ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ައދަބު ލުއިކޮށްދީ، މާފުކޮށްދީ، މި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ެއގޮުތން ދައްކާއިރު  އަުޅގަ

 .އި އިންސާފުން މި ކަންކަން ގެންދިއުމަށްހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭހެން ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަނުވެ، ހަމަހަމަކަމާ

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ. އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޮކނުޑގައި އެޅިފައި އެަބވޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތަެކއް. މި  ،ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން   އަުޅގަ

ެގ މެންބަރުން ވިޔަސް، ސަރުާކރު ވިޔަސް، އުފުލަންޖެހޭނީ ން ިވޔަސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ޤާޟީ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. އެުކ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މި އަރުވަނީ ރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް މި ބިލާ މެދުގައި ެއއްެޗއް ދެންނެވުމުެގ 

ވެސް ބިލަާކ މެދު  ީތ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު، މީެގ ކުރިން ދުވަހަކުކުރީަގއި ދަނގެ

 ،ުނވާ މިންވަރަށް މި ބިލާ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުްނ އޮެވގެން ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. އޭގެން އެނގޭ އެްއޗަކީ ދައްކާފައި

ލުއިކޮށްދިނުން މި ގާނޫނުަގއި  ،މާފު ހާރު އަދަބުދިނުމާއިންތަެކއް މިއިްއޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންތަކެްއގެ ކަންބޮުޑވު

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތަޢުރީފުއޮތްކަން. އެހެންކަމުން، އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކވި ވާހަކަތަކަށް އަ ކުރަން. އަދި ުޅގަ

ޞަދަކީ ކޮަބއިކަން ކުަރން. އާދެ، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ މަޤް ވެސް އެކަމަށް ތާއީދު

ގޮތް އެބަ އެނގޭ. މިއާ ުގޅިގެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ބިލު ކިޔާލުމުން މީގެން މި ވާ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އައުމަކީ ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން މަގުމަްއޗަށް ނުކުންނަ ތަނުން ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ވާހަކަތައް އަުޅގަ
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ސް، އުޅޭ ބައެކޭ ގޮވުމަކީ ެވސް އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ . ަވކި ބަަޔކު ސަލާމަތްކުރަންއެކަީށގެންވާ ކަމެއް

މިއަދު ޖަލުގައި ތިބި  ،ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން ،ވަނީއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން 

ަވރަށް ޒަމާންތަކަކަށް ފަުހގަިއ  ،މީހުްނނާއި، އަދި ވަރަށް ގިނަ ގިނަ މީހުންނަކީ ވަރަށް ކުދިުކދި ކުށްތަކެްއަގއި ތިބި

ދިރިއުޅުެމއް ފެިށފަހުން ހުކުމްކޮށްފައި ތިބި  އެުކގައި ން އޭެގ އެތައް ުދވަހެްއ ފަހުން ޢާއިާލއާ ކޮށްފައި އޮތް ކުަށކު

. އެހެންވެ، މިއަދު ބަބުންތިބި. ެއީއ ވަރަށް ކުީރއްސުރެ ކުެރވުުނ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ކުށެްއގެ ސަމީހުން ވެސް އެބަ 

ހެން ހުރި މައްސަލަތަކަށް ޖެހޭ މި ެޖހޭ އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ވެސް އެބަ ރިއްޔާ އެބަރައީސުލްޖުމްހޫ

ގެެނވޭނެ ގޮތަށް ގާނޫުނތައް އިޞްލާޙުކުރަން. އެގޮުތން، މިއަދު މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނަށް ގެނެޭވ ޙައްލު

ނޑުމެންނަށް އެނޭގނީ މީގެ ސަބަބުން އަންނަ ަތފާތު ދަނެގެން، އޭެގ ފަހުގަިއ  ރަނގަޅަށް އިޞްލާޙަކަށް ވެާދނެ. އަުޅގަ

މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ރަނަގޅު އިޞްލާޙެއްތޯ ނޫނީ ނޫްނތޯ ދަންނަވަން. އާދެ، މި ިއޞްލާޙު އައުމާ ގުިޅގެން މި 

. އާދެ، ަބއެއް ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުޭވ، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާ ގުިޅެގން ބައެއް ަރއްޔިތުންގެ ަކންބޮޑުވުން އޮތް

ައޅުަގނޑުމެން ، އުޅެީނ ރައީސް ނަޝީދު ސަލާމަތްުކރާށޭ. އާދެ މި، ގެ ފިކުރުގެ މީުހން ވެސް ވިާދޅުވޭ އަޅުަގނޑުމެން 

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ނަޝީދަކީ އަބަދު ޖަލުގައި ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް ނޫން. ނަޝީދު ވެސް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. އެންމެން ވެސް ގަ

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން  ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ ޖެހޭ ިމ ރާއްޖޭަގއި ހުރި ހެދިފައި  ދު ވެސް އެބަނަޝީ

ދެއްުވމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ވެސް. އަދި އެ މަނިކުފާނަށް ލުއިޢަމަލުކުރައްވަން 

ރަން އެްއވެްސ ބޫލެއް ނުކުހުރި ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން ގަ އްކަވާަފއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކި ތަންތަނުގައި ދަ

. އެހެންނަމަވެސް، ށްކަކަން ނިންމުމަށް ފަހުގައި އޭނަ ހުންނަންޖެހޭނީ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލުގައި ކަމަވެރިޔަުކ، އެ ވެރި 

ގެ ގާނޫނުތަާކިއ ރު ދިވެހިރާއްޖޭމުގައި ހުންނައިބޫލުކުަރއްވަްނޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާއެ ބޭފުޅުން ގަ

ގަާވއިދާެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން ޢަމަލުކުރަން. އަދި އެގޮތަްށ ޢަމަލުކުރައްވަން ެއކިެއކި ދިމަދިމާލަށް އިރުޝާދުދެއްވަން 

ކެނީ. ވެސް. ެއކަން ެއގޮތަށް ނުކޮްށފި ނަމަ، މިފަދަ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެގޮތުން ކުރިމަތިވި ކަމެއް ކަމަށް ދެ

ނޑުމެންނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަކުން  އެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީން ނުވަތަ މި ސަރުކާރު، ނުވަަތ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އަޅުގަ

ނުޑމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ރައީ ްސ ރައީސް ނަޝީދަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދިއުމަކީ ައޅުަގނޑުެމން އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ވާން. އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރުވާންޖެހޭނީ އަބަދުވެްސ  ންނަ މީހަކަށްހު އިހެރިކޮށްފަނަޝީދަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އެކަ

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައީ ނަޝީުދ  ސަރުކާރަށް ބިނާކުރެވެނި ފާޑުކިޔާ މީހަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދެެނއް ނުވާނެ.  . އެކަން ކޮށްގެނެއްރު ަވއްޓާލަން މަަސއްކަތްކުެރްއވި ތަންހުރިއިުރަގއި މި ސަރުކާ އިދޫކޮށްލެވިފަ

ފަރާތްތަކުން އިދިޮކޅު  ،މީހުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އެކަން ކުރަން ެއއްެވސް ަބޔަކު ނުކުެމގެންނުވާނެ. އެ

ރަްއޔިތުން  ،ވަނަ މާްއދާގައި ބުނަނީ 107ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. ޤާޫނނުއަސާސީގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ 

ބަދަލުކުރަން ނުކުންނަ  އަހަރުގެ މުއްދަުތގަިއ ހުންނާނޭ. އޭގެ ކުރިން އެ ވެރިަކމެއް 5އިންތިޚާބުކުރާ ވެިރޔަކު އެ 



15 

 

ންނަމަ އެ މީހެްއެގ ނޫ ،ޓަކައި ހަްއޔަރުކުރުމަށް ީމހަކު ހިފައި މީހަކު އެ ކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިާލފު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ

އޮންނަ ސަރުކާރަްށ  ނޫންނަމަ އޭރެްއގައި، ރުކާރަކުންއޮންނަ ސަ މައްޗަށް ދަޢުާވކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެްއގަިއ އޭެރއްަގއި

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުރި  ނިސްބަތްވާ މީހުން މަސައްކަތްކުރާނެ. އެހެންވީމާ، މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރާ ެއއްެވްސ  ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން. ައޅުގަ

ނާޑ  ޖެހިއްޖެ ކަމަށްން އެގޮތަށް ކުރަންނުކުރެވޭ ގޮތަްށ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން. ެއކަމީހަކަށް ދަޢުވާ ވަންޏާ އެކަން އަުޅގަ

ދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އްޔާ ވަްނޏާ އަޅުަގނޑު އެކަން ކޮށްފާނަން. އެހެންވެއްޖެ  ހަވާލުެވއްޖެ ކަމަށް

ރާ ކަމަކާ ހެދިގެން ބޭނުންކު މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މުއްދަތުަގއި  އްެވސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުާރ އެ

ޖޭެގ ިދވެހިރާއްލު ގެންނަންޖެހޭ އެބަ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ުމސަތަޤްބަލުގައި ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަޖަލަށް ދާކަށް

ނޑުަނމަވެސް ދެން، އަވެރިކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އައި  ހުރި ބޭފުޅަކު. ެއއީ، ހުޅުހެްނވޭުރ  މެްނގެ ފިކުުރގައި ންނާނީ އަުޅގަ

ތައްތަެކއް. ެއއީ، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މަނިކު. އެ މަނިކުފާނު ނުކުރަްއވާެނ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންރާގެ މެންބަރު މޫސާދާއި

އްކަތްކުިރކަމުެގ ެރއް ަވްއޓާލަން މަސަހުރި ބޭފުޅަކު. އިެރއްަގއި އޮތް ސަރުކާ އިލިބިފަކަންތައްތަެކއް ކޮްށގެން އަބަދު 

ހުރި މީަހކު ދެވަނަ ފަހަރު ކުެށއް  އިލިބިފަކުެރްއވި. އެހެްނވީމާ، އަދަބުކުރެިވގެން ޖަލުެގ ޮގީޅގައި ހޭދަދަޢުވާ

. އަދި ނަޝީދު ކަމުަގއި ތިމަންނަ ހުންނަންޖެހޭނީ ޖަލުގައޭިތމަންނަ މިކުރާ ކުށުން  ،ކުރާއިުރގައި ވިސްަނވާނެ

ވެރިކަުމގައި  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންަނަވން ބޭނުންވަނީއަިދ މިއަުދގެ ރަ  ،ވީނަމަވެސް 

 ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނޭ  ހުންނަވާއިރުަގއި އެ ކުަރއްާވ ކަމަކުން، އެކުރާ ކަމަކުން އަލުން ފަހުން އެކަންކަމާ އެ

ަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ގާނުނު ކަށަވަރުެވގެންދާ އްޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުވެއްޖެ ަކމަށް އެކަމަކު ޯގސްކޮށް ކޮށްފި

އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވާކަން ގާނޫނުތަުކަގއި ހުރި ަގނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުން ައޅު ،ކަމަކީ

ލީހުން ހަދާފައި އޮތް ގޮތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖި އިއަދަބުތަކުން އަދަބުދޭން. އެހެންނަމަވެސް، އެީއ، މިއަދު ާގނޫނު ހެދިފަ

ޓުތަކުން މީހުންގެ މައްޗަށް ހުކުމް އަންނަނީ. ކުަގއި އެހެން އޮތީމަ މިއަދު ޝަރުޢީ ކޯހުރި ގާނޫނުތައް. އެ ގާނޫނުތަ 

 ލާތަކަށް...ން ބޭނުންވަނީ ޖަލުގައި ިތބި ޢާއިމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލައެހެންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިްއޒަތްތެރި މެއިޝުކުރިއްޔާ  ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މަނިކަށް.މެންބަރު މޫސާ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު
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މި  ނޑު ވެސްއަށް ެއއްެޗއް ބުނެލަން ވެގެން އަުޅގަ 2010/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް ނޫން.  ސަރުކާރަކުން އެކަނި އަދަބު ލުއިކުރުމަކީ އެއީފުދިނުމާއި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ. އާދެ! މާ 

ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގިއ ވެސް މިހާރު އޮތް ކަމެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ތެރޭަގއި  ނުމާއި އަދަބު ލުއިކުރުމަކީ އެއީފުދިމާ

ނޑުމެން ކުަޑއިރުހިނގަމުންދާ ކަމެއް. އަ ނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ އަޅުގަ ޖަލުގައި މީހުންތަކެއް  ވިލިނގިލީ، ޅުގަ

ަގނޑު މާ އުމުރުްނ އަޅު ޮކޅަށް ރައްޔިތުން ުއޅުނު ވާހަަކ.ރު ކިޔާ މީހަކުގެ ވެރިކަމާ ދެމަރައިގެން އިބްރާހީމް ނާޞި

ގެން އަިއ ފުރޮޅި. ެއައށްފަހުގައި ކުން ވެސްތަހުރެދާނެތާ ލިޔާ ވާހަކަދުވަސްީވކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަނދާން

ވެރިކަމާ  ޔައްޤޫމުއަލްއުސްާތޛް މައުމޫނު ޢަބްދުލް ވެރިަކމަށް ބަދަލުވެގެން އަިއއިރުަގިއ ރައީސް ގެ 1978ވެރިކަމުަގއި 

ިތ ބައިާސ ިކޔާ ބޮޑެކުއްިލއަކަްށ ވެލާާނގޭ ަކޅުކުރު ނުުކމެވަޑަިއގެން ދެން ފެނުނީ  ހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވައި 

އޭރުަގއި ވަރަށް ސަރުކާރުން ހިންގަން ތިބި  ތަން ރާ ދިމާލަށް ނުކުމެގެން އައިމް ނާޞިމައްސަލަތަކެއް އިބްރާހީ

ން އަިމއްލަ ތިާމެގ ކަެމއް ނެތް. އެންމެ ކުަޑެވގެ . ހަމައެާއއެީކގަިއ އިބްރާހީމް ނާޞިރު ނުކުރާކަށްމީހުންތަކުގެ ފަރާތުން

ދިަޔއީ. ދެން، ފެނުނީ ދުވަސް މާޒީވެ އެ ؛ގެްނ ޖެހި މީހާށް ލަވަހަދައިއާ ވެސް ެބހުނު ކަމަލާ އަމިއްލަ ޢާއި

. ޖަލުގައި ދުަވސްކޮުޅަގިއ އުޅެލާފަ. ޖަލުޭގގެ ވާހަކަ ތަން އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ދާިއރާއަށް މަސައްކަތަށް ުނކުތް

 ނުގަިއ މި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ ތަ ވެސް ބައެއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިނުދައްކާންެވގެން ހުރީ. ހުއްާޓ އެހެންނަމަ

ނޑު ނުދައްކާ ބައެއް ވާހަކަތައް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުތްވެގެން މި ތެދުވީ. މިހާރު ހުރޭ ހިވާހަކަ ބުނެލާ މި އެ  އަޅުގަ

ކަ ައދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ވާހައަދަބު ދިނުމާއި ިމ ގާނޫނުގެ ޖަުލގެ ވާހަކަ އޮީތމަ. އަދި  ވާހަކަ ދަްއކަން މަޖުބޫރުވީ

ގައި ލިބުނު އަނިާޔގެ ވާހަަކ ޖަލުގޭދިޔައީ،  ދިއުމަށްފަހުގައި ދެްނ ފެނިގެން މިތީ. އާދެ! މިކަން ހިނގައިބަޔަކު ދައްކާ

ކުީރ ވެސް ވަކި މީހެއް ކަމަށް މުކޮށް ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ގޮވާ މީހަކަށް އަޅުަގނޑު ވެއްޖެ. އަދި އެ އަނިޔާ އާއް

ނޑުތުހު . ވެިރކަން އެމް.ޑީ.ީޕއާ ަހވާލުކުރީެވއްޖެ. އެ ވާހަކަ ދެްއކުމަށްފަހުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ  މަތުކުރާ މީހަކަށް އަުޅގަ

 ،އެކީގައި ެއއްބަިއވެ  މީހުންނާ ބުނާ އަނިޔާުކރި ބަޔަކު ވެސް ނުވި. އެ ަގޑިއިރު ނުވޭ އެ 48ހަވާލުކުރިތާ ބަރާބަރު 

ފުދިނުމާއި ގައި އޮންނަ ިރެވތި އުސޫލުން މާދީނު މްހިތްތިރިކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނީ. ދެން، އެކަން ވެސް ިއސްލާ

އަދަބު ލުިއކުރުމުގެ ގާނޫނުެގ ދަށުން އެކަން ދިަޔއީ. އެހެންީވމާ، ރައީސް ަމއުމޫނުގެ ވެރިަކމުގައި ކުށެއް ކުރި މީހަކު، 

ހެޔޮެވގެންދިޔަީއ.  ނުފެނުނު ވަރަށް ރަނގަުޅ ފާލަކަށް މީހަކަށް އަދަބެއް އުޅޭ ކަމަކަްށ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާަރކަށް ެވސް

؛ މަރާ އެ ބަޣާވަތުްނ މީހުންތަކެއް ތަޅައި ހިނގައި ބަޣާާވތެއް، ދުވަސް ކޮެޅއް ނުވޭ  ތާއެކަން ެއގޮތަށް ނިމިދިޔަ

ނޑަށް އެބަ ނު މީހެއް. ތަނަކުން މީހަކު ތަޅައި ލިބުއަޅުަގނަޑކީ ވެސް ޭއގެން ެވސް އަނެްއކާ އަިނޔާ  ަގންނަންޏާ އަޅުގަ

ތަނުގައި  މިމިއަދު މީހެއްެގ ވާހަކަ  ނެްއކާ ލިބިެގން ހިނގައްޖެ. އޭގެން ެވސް. އެކަން އަލިބޭ މީގެ އަނިޔާވެރިކަ

ހާ. މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދަްއކަިއ،  ދެ މްރާނަީކ ބަޣާވާތްކުރުމަށް އެންމެ ިއސްކޮށް ހުރި މީދެކެވިއްޖެ. ަޝއިޚް ޢި

އިހަށްދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން  މާއަށް ބަޣީއަށް ގޮަވއި،މީހުންނާ ދިމި ރާއްޖޭގެ މަގުމަީތގައި މި  އަހަރު ދުވަްސވަންދެން
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ގެން ހުރިހާ ބާޣީންގެ ފޮޓޯ ހިފައި ، ބޭރުން ،ލުިއކޮށްދިނުމުގެ ާގނޫނުގެ ދަށުން ފުދިނުމާއި އަދަބުާކ މި ފެނުނީ މާއަނެއް

ނޭނގޭ.  ބަކުން ކަމެއްނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަންވީ ކޮްނހިސާއެ މީހުންގެ ދިފާޢުގައި ނުކުތް ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ 

ނޑުމެން އޭރުަގއި މި ރާއްޭޖގައި ވެރިަކމަށް ގެނައި ރަީއސް ނަޝީުދ  އަދި އެ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި އުޅެިނކޮށް އަުޅގަ

ތްކުރި މީހުން ެއކީަގއި ކުރިން ބަޣާވާ އަނެްއކާ އެ ބޭފުޅުންނާ ،ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކގެ ތޭރިތަުކެގ ފުރަގަހަށް ދާންޖެހި

 ،ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން. މިހެން އޮްއވާ ފުދިނުމާއި ައދަބުމިކަން ވެސް ިހނގައިދިަޔއީ މާ، ބައިވެިރވެ

ވުރެ ވަކި  ރަށްސާބަށް ނުދިޔައީ. އިްބރާހީމް ނާޞިފަސްވާ ހިދުވަހު އަނެްއކާ ކިރިޔާ ުބއްދި ުދވަހުސް ައއި 50މިނިވަން 

ެއ މަނިކުފާނީ ، ކޮށް ރާހީމް ނާޞިރުގެ ފޮޓޯަތއް ތަންތާަގއި ތަތްމީހަކު ނެތިގެން އިބް ކަމެއް ުކރި ަވކި މޮޅު ،ރަނގަޅު

 ...ން މިހާރަށް ތަނަކަށް ގެންދެވޭ ނަމަ، ގެްނދެވޭ ވަރަށް ެއކަންކަމެއް ނެތް. މިހާރު ޣާޒީ؛ އެހެންޮގސް ނުކުރާކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަ ތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ްއ ށް އިޞްލާޙެ އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމުެގ ގާނޫނު( އަ މަޢާފުދިނުމާއި) 2010/2`. މިއަދު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަޓކައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ިއޞްލާޙަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ގެނައުމަށް

 އެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް ދެންނެވުމާ ،އެ މަނިކުފާނަށް ،ވާތީވެ  އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި

ވެސް ިމ އިޞްލާޙަްށ  ގެންދަވާ ހުރިހާ ބޭފުުޅން ބަހުސްކުަރއްަވމުން ގައި މިއަުދގެ މަޖިލީހުެގ މި ފްލޯ، އެީކގައި 

ނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގެ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށްްއވިތާއީދުކުރެ ތިިބ  އިޓަކައި ޖަލަށް ލެވިފަ  ކަމީ އަުޅގަ

ކަން ގެ ސިޔާސަތެއް އޮތް ްއކާ އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވުމުއެ މީހުން އިޞްލާހުވެގެން އަނެ ،މީހުން

ކުރުން. މީހުން ރުޖޫޢަ އަނުބރާ އެ ތަކީ ވެސް މުޖުތަމަޢަށްއަދި ޭއގެ ޙަޤީޤަ  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަެވގެންދިޔަ ކަމެއް

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިސްާލމީ ޝަރީޢާގައި ވެސް އަދި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނުތަުކަގއި ވެސް ހުންނަ ކުށްތަކުގެ 

ފުނުދެވޭ ކުށްތަުކގެ ުހއްޓޭ. މާ ފުނުދެވޭނެ ކުށްތަެކއް އެބަަގއި ަކނޑައަަޅއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާތެރޭން މި ގާނޫނު

ފުދެވޭނެ ޖާގައެއް މި އެއްވެސް ާބވަތަކަށް އެކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް މާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރޭން

ކަމުަގއި ހުރީ ކިތަންމެ ބޮޑު ކުށެއް ކޮްށގެން  އިލެވިފަ ޖަލަށް އިތުރުން މީހަކުއި ހިމެނިފައެއް ނުވޭ. އަދި މީގެގާނޫނުގަ 

ނޑުމެްނެގ އޭނަ ނޑުމެން  ޤޫބާތުގެ ދަށުންގެ ޖިނާޢީ ހުކުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނުލްޢުވީނަމަވެްސ، އަުޅގަ އަޅުގަ

ޖުޑިޝަީރއާ ނުވަަތ  ޓަކައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް، މެއް ަކނޑަެއޅުމަށްކުއޭނަގެ މަްއޗަށް ހު



18 

 

ނަޑެއޅުމަށް ހަވާލުކުރެވިަފއި މިޢަދުލުގެ ނިޒާމާ  ހުކުމާ ، ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަންއި. ތަންފީޛުޓަކަ ވަނީ އެކަން ކަ

، އޭނަގެ ސުޫލކަށް ،ގެންާދއިރުަގއި އޭަނގެ ުއޅުމަށް، ައޚްލާޤަށްމުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އޭނަ ބަލަހައްޓަހަމައިން ތަންފީޛު

 ކުރަމުން އެބަ މީހުން އެކަން ރެޯކޑު އެ ،ނަމަވާ ުއޅެފަިއވާ ުއޅުްނތަކަށް ބަދަލެއް ައއިްއސަ އޮްތ ކަމަށް ކުރިން އޭނަ

ނޑުމެން އޭަނ ، ނަމަ އޭަނއަކީ ައނބުރާ ރަނގަޅުވުމުގެ ސިފަތަކެއް ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވަނީ ،ގެންދޭ. އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބައެްއ ނުގެންނަންވީ އެްއވެސް ސަބަބެއް އޮ މުޖުތަމަޢަށް  ނޑަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަ ތް ކަމަކަްށ އަޅުގަ

ގާނޫނެްއަގއި ހަމައެކަނި އޮތް އަދަބަކީ  ުތގެ މަްއަޗށް ބަލާއިރުަގއި އެގާނޫނުތައް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިަފއިވާ ގޮ

ލިބިފަެއއް  ،ްއ ިދނުމުގެ ޖާަގއެއް ޔެކްލެމެންސީ ގާނޫުނގަިއ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އެއަްށ ލު، ވާނަމަ ޖަލަށް ލުން ކަމުގައި 

ތިބި އެތައް  އިއަޚްލާުޤ، ސުލޫުކ ރަނގަޅުވެފަ ،އައިސްދަރަޖައަށް ބަދަލު ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަލުތަކުަގއި އިންތިހާ

هللا މި މަސައްކަތަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންެގންދާ  ދިނުމަށްބަ ތިބި. އެމީހުންަނށް ޖާގަ ހޯދައިބަޔަކު އެ

ރު ވެސް މި މީހުންނަށް އިޞްލާޙުވުުމގެ ހެޔޮ ފުުރޞަތެއް ދެްއވާށި! އަޅުަގނުޑމެންގެ މި ސަރުކާ އެ ކާތްލައްަވއިބަރާ

ގޮުތގައި ޖާަގ  ގެހިފޭނެ މީހެއްމީހުންނަކީ ބޭނުންއެ  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ރަނގަޅުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް މީހުން؛

ުރގެ ތެޭރަގއި ުޒވާނުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ވެސް ބޭފުޅުންނަށް ހޯދުމުގެ ނިޔަތް. ައޅުަގނޑުެމންގެ މި ސަރުކާ

ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، ންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ޔަޤީންކަްނ ހޯދައިދީ އެ ބޭފުޅުއިދަނީ އެ ޖާގަ ހޯދަ މި މެންއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ެއއް އި އީ ފުދިނުމަކީ އެރުމާއި މާްނސާނަުކ އަނެއް އިންސާަނކަށް މާފުކުއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކޭތީވެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކިބަިއގައި ހު  މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް  ،ންނަންޖެހޭނެ ސިފައެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޫނުަގއި ަބޔާންކުާރ ެވސް ީމ މި ގާވާހަަކ ދަންނަވަން. ެއއްގޮަތކަށްދުކުާރ ިމއަދު ައޅުަގނުޑ މި ބިލަށް ތާއީ ޓަކައި

 ..ޓަކައި ހުަށހަޅަންޖެހޭ. މެންީސއަށް ޖާގަ ހޯދުމަށްނަ ކްލެގޮތުގެ މަތީން އޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަށްމުޙައްމަދުދީދީ ިއބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫއަރުވަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

الم على أشرف األنبياء الة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب  `. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އޮތް ގާނޫނު ނަންބަރު  މި އިހުށަހެޅިފަްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އި  به أجمعين.اصحأوالمرسلين. وعلى آله و

ނޑު ހިތަށްޙު ގެނައުމާ ބެހޭ މި ބިލަށް އިްޞލާ، 2010/2 ނީ ކީރިތި މި އަންނަ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَنفُِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمن  ؛ޔަަތކީ އި. ފުރަތަމަ އާދޭތެރޭގަ ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި ދެ އާޔަަތކާ 

ْحَمِة اللَّـِه ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَْغِفُر الذُّنُوَب جَ  ِحيمُ رَّ هللا ވަނަ އާޔަތް.  53ސޫރަތުގެ  ޒުމަރުއާދެ! . ِميعًا ۚ إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ
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ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ! އެއުރުްނގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކުގެ މަްއޗަށް ފާފައިން  ،ވަޙީކުަރއްވާަފއިވާ ާއޔަތުގެ ާމނައަކީ

ނގެ ރަޙމަތުން އުއްهللاޔަބައިމީހުން ޅުަތކުންނޭވެ! ތިއިސްރާފުކޮށްފަިއވާ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަ ޑައިނުލާެށވެ! މީދު ކަ

ގިަނގިނައިްނ  ފުއްަސވާ ރަްސކަލާނގެެއވެ. ހަމަކަަށވަރުން، އެކަލާނެގއީ، ފާފަތައް އީ އެންމެހައިهللاހަމަކަށަވަރުން، 

އަނެއް ާއޔަތަީކ؛  ޭއގެ ފަހަތުން ދެން ވަޙީކުަރއްވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މްވަންތަ ަރސްކަލާނެގއެވެ.ފާފަފުއްސަވާ، ރަޙީ

މީހުންގެ ބައި އަދި ތިޔަ ؛މާނައީ  َوأَنِيبُوا إِلَٰى َربِ ُكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمن قَْبِل أَن يَأْتِيَُكُم اْلعَذَاُب ثُمَّ اَل تُنَصُرونَ 

ންެނވެ. ގެ ކުރީއެކަލާނެގއަށް ކިޔަމަންވާެށވެ. އެއީ، ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ޢަޒާބެއް ައއުމު، ބާވެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތަޢު

ކުށަށް  ފުދިނުމާއިނޑުމެްނ މިއަދު މާއަުޅގަ ރެއް ނުބައިމީހުންނަކަށް ނަޞް ދެން، ތިޔަ

އިރު މި ރާްއޖޭގައި މިހާރު ކުށްކުރުމުގެ ިނޒާމުގެ ތެރޭަގއި ދިމާވެފަިއާވ ދައްކާ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ

ހިިކ ސާމާނާއި ދިޔާ ސާމަނު  ؛ބާވަތުގެ މަސްތުވާަތކެތިަރުގގެ ވަބާ. އާދެ! ެއކި ބާވަތް ވަބާއަކީ ޑު އެންމެ ބޮޑު

 ވެްއޓިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތެރެއަށް ވަނީ ފިތުނަފަސާދައިގެ ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުެވގެން މުޅި މުޖުތަމަޢު މި

ފުދިނުމާއި އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމުެގ ުތގައި ޒުވާނުންނަށް މާމުގެ ނިޔަކަމެއް ކޮށްދިނުއަޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުންނަށް ހެޔޮ

ނޑުމެން ނުވިސްނާ މަސްތުވެެގން، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ  ،ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައިވާ ހައްދެއް ައޅުަގނޑުެމންނަ ނޑަެއއްކުށުގެ އަދަބަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދީނުގެ ކަ ނޭޅުނު.  ކަށް ކަ

ނޑުމެން ެއއްެވސް މީހަކަށް ދެބަސްވެވޭނެ ކަމެއް ނޫން  ޙަޤީޤަތުގައި މަސްތުވާ ކޮންެމ އެއްަޗކީ ރަލެއް. ެއއީ، އަުޅގަ

ކުމުގެ ަހއްދު ަކނޑަައޅާކަން އަޅުަގނޑުމެން ވާތަކެތި ބޭނުންކޮްށެގން ރަލުގެ ހުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމަުކ، މަސްތު

 ަވއިަގއި މަސްތުވާތަކެތީެގ އަ  ،. ދެން، ައނެއް ކަމަކީ މަސްުތެވގެންންބަރަކަށް ވަކާާލތުކުރާކަށް ނުކެރޭސް މެއެްއވެ

 މީހުން މުޖުތަމަޢަށް  އެ ،ޓަކައި އް ހޯދުމަށްއެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެ ޖެހިގެން ހަލާކުވަމުންދާ ޒުވާުނންނަށް

ޭއގެ ބަދަލުަގިއ  އްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ިމ ކުރެވެނީ؟ކަިއ ކޮން ަމސައްކަތެ ޓަ ނެރުމަށްބަެއްއގެ ގޮތުގަިއ އަނބުރާ ހެޔޮލަފާ 

އަދަބު ލުއިކޮށްީދ، އަދަބު ، ޓަކައި މިކުރާ ކަަމކީ  ެއހެން ނުބައި ދިމާއަކަށް ގެްނދިއުމަށް މީހުން އަޅުަގނޑުމެން އެ

ނޑުމެންނަށް  ޓަަކއި ެއކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާދިނުމަށް ފުކޮށްދިނުން. އެމާ އެްއެވސް ކަމެއް އަުޅގަ

އީސް. އާދެ! ރާއްޭޖގެ އެކި އިއްޒަތްތެރި ރަ ،އެކަީށގެންވާ ގޮުތަގއި ކުރެވޭ މަންޒަރުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ނުފެނޭ

 މަށްޖެހިފަިއވާ ޒުވާނުންނަށް ފަރުވާދިނު ގައިނުންކޮށްގެން މަސްތުާވތަކެތި އަަވއި އްދުތަކުަގއި މަސްތުވާަތކެތި ބޭސަރަހަ

ނޑުމެންނަށް ނެހެދިގެން މި ތަނުގައި  އުޅެނީ. އެ ޓަކައި ރަނގަޅު ރިހެބިލިޓޭަޝން ސެންޓަރުތަކެއް ކީްއވެގެްނތޯ އަޅުގަ

ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތުތަކެްއ ލިބޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ހެދި، ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެްއ  އި މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނާ

ނޑުެމން ދެތިން ހަތަރު ރިސޯޓު ތަންމެ ބޮޑު ޚަރަދުކޮްށގެން ދަސްކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ެހދި، ކި ނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވިްއކާލަިއގެން ނަމަވެސް ކުަރންވީނޫންތޯ އެކަންތައް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކު، ޭއގެ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން 

ރުން. އާދެ! މި ވާހަަކ ދެއްކީާމ އެކުރާ ކަމަކީ އެ މީހުންނަށް މާފުދީ، އެ މީހުންެގ ބޭުނން ނަހަމަ ގޮތުަގއި ކު

ލިބޭނެތެވެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.
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އަޅުަގނާޑ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް ގިނަ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިުނަގންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ަޙޤީޤަތަށް ވާހަކަދެްއކުން ެއއީ 

ނޑުމެން ހޮވާފައި ތިބީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި، އަދި އަުޅަގނޑުމެން ނިސްބަތްވާ މާތްވި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ކިތަންމެ  ނޑުމެން ކުރަންވާ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތަށް އަުޅގަ އިސްލާމް ދީނަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ިވޔަސް. މި ރާއްޖޭގެ ކަންތަްއތައް އިޞްލާޙުވާނީ ުޒވާނުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް،  ބަޔަކު ރުޅި އަިއކަމުަގއި

ކޮށްދީގެން. މަށް ރަނގަޅު ާމޙައުލެއް ކްރިއޭޓު މީހުން ސަލާމަތްކުރު އެމީހުން ެއުކރާ ކުށްތަކުން  ޒުވާނުންނަށް އެ

ޓަަކިއ  ދެން ލިޔެަފއިވާ ޮބޑު ކުށްތައް ކުރުމަށް އި،ކުރާ ކުށް ފޮރުވާފަމީހުން  މީހުން ލައްވާ އެ އަޅުަގނޑުމެން އެ

މީހުންނަށް  ުހންގެ ޙައްުޤގައި އެމީ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑުމެން އެމަގުފަހިކޮށްދިނުން އެއީ އެްއޮގތަކަށް

ނޑުމެން ބަލަިއގެންގޮުތަގިއ ކުރެވޭ ކަ ގެފުދީ، އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން އެއީ ހެޔޮ ކަމެއް މާ ނުވާނެ. ެމއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގަިއ،މިގޮތަށް އަުޅގަ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ޝުކުިރއްޔާ  ވާހަކަެދްއކީމަ އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ފަރާތްތަކަްށ  ތިބިފައި ަތުކގަިއ، ކުިދކުދި ކުށްަތކުަގއި ަބންދުވެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު އެިކއެިކ ކުށް

ނޑު ވެސް ވަރަށް އަމާޒުކޮްށގެން މާ ފުދިނުމާއި ައދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ެވސް އަުޅގަ

ލާޙެއް ގެންނައިރު ރާއްޖޭެގ މިފަދަ އިޞްއަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑުމެން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަނެްއކާ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ުޒވާނުންނަށް އިުރ ވެްސ އަުޅގަ

ންނަށް ނުވަތަ ޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކީއްވެގެންޯތ، ކޮން ސަބަބުތަކަކާ ހެދިތޯ އެ ކުދީ ލަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި

ަގނޑުމެންގެ މި މައްސަލަތަކަށް މިތިބީ. އަޅު އިވާނުންނަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތްތައް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގަިއ ބަންދުވެފައެ ޒު

ނޑުމެން ަހމަ މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް  ވަންޏާ ކުރިއަށް އޮތް ކަމުަގއި  އްލެއް ުނގެނެސްފިޙަ ތަުނގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ހުރިހާ ރަްއޔިތު ދައްކަންޖެހޭނެ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޫލުކުރަްނ ން އެބަ ގައަުޅގަ

. ކަންކުރުންަކން. އަދި ވިޔަފާރިއޮތް އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަަލއަކީ މަސްުތވާތަކެީތގެ ވަބާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި 

 ދެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެން މިދުރަށް  ނަށް މިއާޒުވާނުން ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރަން. ރާްއޖޭގެ ޖެހޭ މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑުމެން މިފަދަ ލުކަންތައްތައް ހުއްުޓވައި  އިތައް ގެނެސް ޒުވާނުންނަށް އާ މަގުތަްއ ގެން. ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ދެމުންދާއިރު އަޅުަގނުޑމެން ރަނގަޅު އިންތިޒާމުަތކެއް ހަމަޖައްސަން އެބަހޯދައި ޖެހޭ. އަޅުގަ
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ުލއިަތކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން  ަވހު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ުޒާވނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންއިހަށްދު  ފެނިގެންދިޔައީ ދާދި

ނޑުމެްނ މާ ފެންނަނީ  ފުކުރީމު. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިޖޫރިމަނާތަކެއް އަުޅގަ

މަވެްސ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދަކު ނެތް އޮތީ. އެހެންނަ ވެސް ަމގުމަތީަގއި ެއިކ ތަންތަނުގައި ޕާުކކުރުން މިއަނެއްކާ 

ނޑުމެން އަިދ ގާނޫނުތަކެއް ހަދައި އަޅު  ވޭކަށް. ެއއީ، ަތން ނުދައްކައި، ޖާގަ ނުަދއްަކއިކުށްވެރިކުރެ  ގެން ގަ

؛ ފަހުން އެތައް ހާސް ރުފިޔާ އްލެއް ނުލިބޭނެ. އަނެއްާކވެސް އެއް އަހަރުސް އެކަމަކަށް ޙަ ޖޫރިމަނާކުރަން ދިމާކުރިޔަ

ދިހަ ހާހުން، އަށްޑިހާ ހާހުން އަރައިގެންދާތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަތް

ނޑުމެން މި ގެންނަ ބަދަލާ އެްއކޮށް ޒުވާނުންަނށް ފަހު ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދަިއދޭން އެބަ ޖެހޭ. މަސަްއކަްތ  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަސްކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ރާްއޖޭގެ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަުކގައި އެތިބި، ބާީކވެފައި ތިބި ޒުވާުނންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިރިާޔ ވެސް ުލޔެްއ ދެވެން އޮްތ އިން ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން އެަބ ޖެހޭ. ނޑަެއޅެން ެއބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ ތަކެްއ ކަ

ނޑުމެން މު ޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ނެރެވެން އޮތް ކަމަށް ކަމަށް ވަންޏާ، ޒުވާނުްނގެ ެތރޭން އެންމެ މީހަކު ވެްސ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ދަންނަވާީނ އެކަން ކުރަންޖެހޭނޭ. އަުޅަގނޑުމެން ޤައުުމގެ ތަރައްީޤ ބާރަށް އަުޅގަ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނުޑ  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ުޒވާނުްނގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން. ބައިވެިރވުން ލިބިގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޫލުކުރަނީ މިއަުދ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތަީކ ވެްސ، ޒުާވނުންގެ ބަިއވެިރވުން އިތުުރުކރުންކަން. ެއގޮތުން، ކުރިއަްށ ގަ

ނޑުމެން މިއަދު  އިްނ  500އިން  250އޮތްތަނުަގއި ރަނގަުޅ އިންތިާޒމުތަކެއް ހަމަޖެހި، މިދެންނެވި ގޮތަށް އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މާލޭގައި ވެްސ އިން އަެނއްާކވެސް މިކުރާ ޖޫރިމަނާތަ 700 ކަށް ވެސް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ތޮއްޖެހިފައި އޮތްއިރު ނެްތ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޕާުކކުރެވެން ނުވަތަ އެކަންތަްއ ދެއްކިފަެއއް ނެތް. ނެތީސް 

ވެސް ވިސްނާނެ ކަަމްށ އަޅުަގނޑުމެން އަދަބެއް ދޭ ަކމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލަެއއް. މި ކަންތައްަތކަށް 

ނޑު ާވހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.       އުއްމީދުކުރަމުން އަުޅގަ

       

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 މަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެ

)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު  2010/2ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ިމދިޔަ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ވަރަްށ  ލުއިކުރުމުެގ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވީތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް އަުޅގަ

ނޑު ދާިއރާގެ ގެމަނަފުށީަގއި ެވސް،  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝުކރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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ނޑޭަގިއ ވެސް އެބަ ތިބި ވަރަްށގިނަ ޒުވާނުން ޖަލުތަކުަގއި. އަދި  ނޑުހުުޅދޫގައި ވެސް، އަދި ކޮ ދެއްވަޫދގައި ވެސް، ކަ

ނޑު ދާ  ިއރާ ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް މުިޅ މި ރާއްޖޭގެ އެަތއް ދާއިރާަތކެްއގައި ހަމަ މި ހާލަތު ހުރީ އޭެގއިތުރުން، އަުޅގަ

ޒުވާނުން.  ެއއީ 70ތިބި. އޭގެތެރޭން % އެތައް މީހުން އެބަ 1600ަޖލުތަކުގައި މިއަދު ގެ މިގޮތަށް. އަޅުަގނޑުމެން

 މި ސަރުކާރުން ިމއަދާ، ވީހިނދު ކަމަށް މީުހންނަކީ ުޒވާނުން 70މީހުންގެ ތެރޭން % 1600 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަންނަނީ ޒުވާނުންނަށް ފުުރޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. އޭެގ  ހަމައަށް އަިއއިރު ވެސް މި

ުޒވާުނން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ޓަކަިއ ޖަލުތަކުެގ  ،ކަމަކީ ތެރޭން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ގެމަޝްރޫޢު

ކަަމށް ވަންޏާ ޤުރުއާން ކިެޔވުމުގެ  ހިންގޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ރަކާތްތަކެއް އެބައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ހަރޭގަތެ

މުބާރާތްތަކާއި، ޤުރުއާން ިކެޔވުމުގެ ކޯސްަތކާިއ، ޤާރީ ޯކސްތަކާިއ، މާޖެހުމުގެ ކޯސްތަކާއި، ކަރަންޓު ވައިރިން 

އަިދ ، ކަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަާކއިއައި.ީޓ ެއކިއެިކ ލެވެލްތަ ، ޖެހުމާއިކޯސްަތކާިއ، ލިޔެލާދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

އޭެގއިތުރަށް ޒުވާނުން މުޖުަތމަޢަށް ނެރުމަށް ޓަކައި ތަާފތު އެހެން މަޝްރޫޢުތަކުަގިއ ބަިއވެރިކޮްށގެން ެވސް މި 

ނޑުމެންނަށް ކުރެ  ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް އެބަ މާފުށީ ޖަލުގައި ވަށާ  ނިެގންދަނީފެވޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ތަން. އަދި  ުކރަމުން އަންނަން ބޭނުންކުރެވިގެން މަަސއްކަތް މުގެ މަަސއްކަުތގެ ވެސް ހަމަ ޖަލުެގ ުޒވާނުފާރެއް ލު

ތިބި  ދޭ ތިލަފުށީގައި ސާޅީހަކަށް ުޒވާނުން، ޖަލުތަކުަގއި އޭެގއިތުރަށް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ

ދޭ.  އަާޅ ަގއު ެއޅުމުގެ މަޝްރޫޢުތަުކގައި ެވސް ބަިއވެރިވަމުން އެބަ މަގުތަކުަގއި މިުޒވާނުން މާލޭެގ  ސާޅީހަކަށް

ނޑުމެން ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ދަންަނވަން މި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  މުޖުތަމަޢަށް ނެރެގެން ނޫނިއްޔާ ޒުވާނުން އަުޅގަ

 ނުކުެރވޭނެ. އެ ންނަކަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތގައިކެއް އަޅުަގނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން މުޖުތަމަޢު ބޭނުންވާ އެިކއެކި ކަންތައްތަ 

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކިއ މި ޒުވާނުން ިމގޮތަށް ގެްނނައިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ ެއއް ކަަމކީ، 

އްޯތވާނީ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޚަރަދުކުެރވޭ. ކީ 2000ޖަލުތަކުގަިއ ތިބި ކުްށވެރިންެގ ބޮލަކަށް މިއަދު ސަރުކާރުްނ 

ނޑުމެނަށް ފުރުޞަުތ ދެވެންހުރި ުޒވާނުން ދޫކޮށްލާފައި ބޮލަކަށް  ރުިފޔާ  2000ޖަލުން ނެރެންތިބި ޒުވާނުން، އަުޅގަ

ނޑު މި ުޒވާނުން ޤައުމުގެ  ،ދަންނަވަނީ ޒުވާނުން މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރަށް ކުިރއެރުވުމަްށ ޓަކައި ދިނިއްޔާ. އަުޅގަ

ގެަނިއ  ނޫނަށް މިމި ގާ، ދައްކަނީ. ހަމައެާއއެކު  މަސައްަކތްތަކުަގއި ބަިއވެރިކުރުުމގެ ާވހަކަ މި އެިކއެކި އިޤްތިޞާދީ

ނުޑ ހިތްހަމަޖެހޭ އެއް  ގެތެރޭ އެބަހުރި ބޮޑެތި ކުށްތައް؛ މިސާލަކަށް ޓެރަރިޒަމާއި ކަމަކީ، މީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ގޮތަށް.  ތިބި މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ށްތަުކަގިއ ބައިވެިރވެފައިމިފަދަ ކު ސް މަސްުތވާތަކެީތެގ ކުށްތަކާއިދެން އައި

ވެސް އަދި ެއހެނިހެން ކުށްތަކުގައި ވެސް  ށްތަކުަގއިގޮުތގައި ޓެރަިރޒަްމ ކު ބޫލުކުރާައޅުަގނޑު ގަ، އެހެންނަމަވެސް

އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު  ،ޔަސްވި  ގޮެތއް އޮްތތޯ ބެލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ރައީސް ނަޝީދު ކަުމގައި  ފުރުޞަތު ދެވޭނެ

ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ މީހުންނަށް ވެސް  ޒުވާނުންނާއި މި ޤަުއމުގެ ޖަލުގައި ިވޔަސް މި ޤައުުމެގ ހަމަ ކަމުގައި

ނުޑ މި އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުތައް ހޯދަން އެބަ ދަންނަވަނީ ޖަލުތަކުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް  ޖެހޭ. އަޅުގަ
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މާރާމާރީ ގަށް ނަގަިއގެންދާ މީހަކު، ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ަވގަށް ނަގަިއގެންާދ މީހަކަށް ޖަލުގައި ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ވަ 

 މި ނޫން އް ކެ އެްއ ޮގޅިެއއްަގއި ތިބޭ ވާހަކަތަ ހުންނާ ެއއް ހަަމއެްއގަިއ،ޮބޑެތި ކުށްަތކުަގއި ތިބި މީ ހިންގާފައި،

ތަުނގައި ފެން  ނޑުމެންނަށް އެޕާޓްމެންޓުތަްއ ހަދައި، އެއަުޅގަ ދަްއކަނީ  ހަމަެއއާެއކު އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ. އަދި

އެ  ،ކޮީފ ބޮވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްަސިއދީ، އޭ.ސީަތއް ހަރުކޮށް  ،ޓޭންކުތައް ބަހަްއޓަިއ، މަސް ޓޭންކުތައް ބަހަްއޓައި 

ނޑު މި ނޑުމެން ކުށްވެރިން ގެްނގުޅޭ ވާހަކަެއްއ ވެސް ނޫން އަުޅގަ . ކުށްވެިރވެގެްނ ދަންނަވަނީ ފެންވަރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފައިވް ސްޓަރ ރިސޯޓަކުން ނުލިބޭ އިދަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގަ  އަޅުަގނޑުމެން ޖަލަށް މި . ިދޔައިމާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މާވުމުގެ  އެހެންވީމާ، ކުށްވެިރއަކަށް ންހުރީމާ ކޮބައިތޯ އޭގެ ބޭނުމަކީ؟ޚިދުމަތްތައް ޖަލުން ލިބެ ނަ އަުޅގަ

 ...ވާމަސްތު  ،އްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ވަގަށް ަނަގއިގެންދާ މީހަކުނުވާނެ އި އޮޅުވާަލިއގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރު މޫސާއަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ ނުމުގެ ގާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިމަޢާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ރުކާރުން މިހެން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ ފަހަތުގަިއ އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. މީަގއި އަބަދުެވސް ސަ

ކީ މި އިޞްލާޙަ ،ވާނަމަ ވޭ. ެއކަން މިކަމުގައި ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭ އެތައް ކަްނތައްތަކެއް ،ގޮތް ނޭނގޭ  ،ފޮރުވިފައިވާ 

ނޑުމެން ގަ ކަމެތި ބޫުލކުރަންޖެހޭނެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ނިރަނގަޅު އިޞްލާޙަކަށް ެވގެންނުދާނެ. އަޅުގަ

 ވަނީ  މީހާއަށް ވެސް އެ ލުއިކުރުްނ ލިބިގެންދޭތޯ. މި ޤައުމުގަިއ މިއަދު ކުށްކުރުމަކީ ޒުވާނުންނަށް އޮތް ކަމަކަށް މި

. އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަކުން، ގެންދަނީ ގޮތުަގއި ކުްށކުރަމުން މިައދު ޤައުމުގަިއ މި ގެ ވެފަ. ުޒވާނުން ަވޒީފާެއއް

ނުޑމެމާފު ވަނީ  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މުޅި ޤައުމު މި ،ންނަކަށް މިކަންކަން ޙައްލުެވގެނެއް ނުދޭދިނުމަކުންނެއް އަޅުގަ

އޭގެން ސަލާމަްތވެވޭެނ  ،އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުން ތޮއްޖެހިފަ. މުޅި ޤައުމު މިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބއަކަްށވެ

ކަމެްއ ނެތިފަިއ  މަގުމަީތގަިއ ެއތިބީ ކުރާނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތިފަ. ުޒާވނުން މިއަދު ަވޒީފާގެ ފުުރޞަތެއް ނެތި

ނޑުމެން މިއަދު  ކަންތައްތަްއ  ޖެހޭ މި ާލއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަމުޅި ޤައުމަށް ވިސްނައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޚަރަދުކުރެވޭއިުރަގއި  300ފާހަގަކުރަން  50އިޞްލާޙުކުރަން. މިނިވަން  މި ޤައުމުެގ މިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ އެއްވެސް ފަިއސާެއއް ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭ އިްއޒަތްތެިރ  ކުށުގެ ވެށި ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކަމެއްގެ ސަބަބުްނ  ނުވަތަ ސަރުކާުރން ކުރާ ،ކަމެއްގެ ސަބަބުން ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކުރާ
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ކަންކަްނ ނުފެންނާތީ މިއަދު ރައްޔިތުން މާޔޫސްކަންމަތީގައި އެތިބީ  އެކަމަކު އެ ެގންދާނެ.ރައްޔިތުންނަށް ުއއްމީދު އާވެ 

ދަނީ ހަލާކުވަމުން.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުާކރުގެ އިޚްލާޞްތެިރކަން ހުރެްއޖެއްޔާ މި ޤައުުމގައި މުޅި ިމ ޖީލު މި

ންކަން ކުރުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރުެގ ވިސްނުްނ ން އެކަނެރޭނެ އުސޫލީ ހަމަތަކެްއގެ މަތީ މި ހަލާކުގެ ތެރެއިން މި ަޤއުމު 

ލިބެނީ މަސްތުވާތަކެތީަގއި ބޭނުންކުާރ  ޖެހޭ ގެންގުޅެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްުތވާތަކެީތގެ އަދަބު މި މިއަދު އެބަ

ށް ދިއުމުްނ ހިސާބަޓުތަކާ އެ ިވއްކާ މީހުން ކޯ ،އެ މަސްތުވާތަކެތި ޤައުމަށް ެއތެރެކޮށް ،ކުދިންނަށް. އެހެންނަމަވެސް

ކިލޯއިން ރާއްެޖއަށް  25ކިލޯިއން،  20ކިޯލއިން،  10މީހުން ދޫވެގެންދަނީ.  ނުވަތަ އެހެން މަރުޙަލާތަކުަގއި އެ

މާ، ީމގަިއ ދަނީ. އެހެންވީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެ މޭއިރު ކުްށ ސާބިތުނުވެ އެތެރެކުރާ މީހުން އާޚިުރަގިއ ނި

އެތެރެކުރާ މީހުންތޯ ގޯހީ، ނޫނީ މިކަން ހުއްޓުމަށް ޓަކައި  ބި ކުދިންތޯ ގޯހީ، މިެޖހިފައިތި ގައިމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބައި 

ިފކުރުކޮށް އެަކމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަަވޅުތަްއ  ޖެހޭ ވިސްނައި ދައުލަތުން ކުރެވޭނީ ކޮންކަެމއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ 

މާެއއް، ަދއުލަތުގެ ޒިންާމއެއް މި ަޤއުމުެގ އަޅަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެްއ، ަސރުކާރުގެ ޒިން

ން ނެރެ މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު ބިނާކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ން ޖީލު މި ޤައުމުެގ ކުށުގެ ވެށީޒުވާ

ކަންކަަމކީ  ފެންނަނީ މުސްތަޤުބަލު ކަޅު އަނދިރީގެ ތެރޭން ދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އި ލާބައަށް ޓަކަިއ ޔާލަޙަތަށް ޓަކައި، މުޅި ޤައުމުެގ ފައިދާމުޅި ޤައުމުގެ މަޞް، ންކޮށް ވިްސނައިއަޅުަގނޑުމެން ފު

އިދިކޮޅަށް  ޖެހޭ. ސަރުކާރާ ބޫލުކުރަން އެބަ ނޑުމެން ގައަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ އެއް ކަމެްއކަން ައޅުގަ

ށް އެނގޭ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުޒވާްނ ކަމަށް ވިޔަސް މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަ ވާހަކަދެްއކި

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ތިބެނީ ނުނިދާ މިއަދު އިާލގެ ބައްަޕއިްނނާއި މަންމައިން އެއެ ޢާ އިާލއަކުންޢާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ހުރި

ތްތެރި ރައީސް. ކޮްނ ނެތީ އިއްޒަގައި ޖެހިފައި ހުރި ކުއްޖަކު އިލާެއއްތޯ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބައި ރައީސް. ކޮން ޢާ

. މީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުެގ ފުރަގަހުަގއި ހުރި ކުއްަޖކު މިއަދު ެނތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޢާއިލާއެއްތޯ ކުށުެގ ވެީށގަިއ،

ނޑުމެންނަށް  ޫބލުކުރެވޭނެ ކަންކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެނަށް ޖަލު ވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ގަ އެޅިދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލައަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޙައްފު ވެސް ދެވިމާ ެލްއ ނާދޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ބުނަންޖެހޭނީ މި ޤައުމުގެ ކުށުގެ ވެށިްނ މާފުދިނުމުގެ ގާ ނޫނެއް ފާސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ްއ ތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުަގއި ދައުލަތުގެ އެތަސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަން އިްއޒަ

ގޮތް ދެެނަގންނާނެ އެއްެވސް ފަރާތެއް  ވާ ޓަށް މިމުއައްސަސާަތކެއް އުފެދިގެންާދއިރުަގއި ެވސް މި ކުށުގެ ވެއް

ކުްށ  އެ ،ކުރަނީ ކީްއވެގެންތޯ ބަލައި ޯތ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ޤަުއމުގައި ނެތް އިނގޭ

ގޮތަށް  ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމން ނިޒާމު ބައްޓަންކުރަން. ެއ ނިޒާމުގެ ތެރޭން ަރއްޔިތުންަނށް ފާގަތިކަން ލިބޭނެ

ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާގެ ުފރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ  ކަންތައް ކުރަން. އަޅުަގނުޑމެން އެބަ

ވެސް އިވެނީ ދެެކވޭ އަބަދުވެސް ކުިރއެރުން ލިބޭނީ. ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަ ހޯދައިދޭން. އެކަންކަން ކޮްށެގން
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ޖެހޭ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި  ވާހަކަތަެކއް. ޢަމަލެއް ފެންނާކަށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުން އެބަ

 ވަުޅތަކެއް އަަޅިއގެން ނޫނިއްޔާޔަޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެްއ އަޅަން. މިފަދަ ފި

ައހަރު ވާއިރުަގއި ރަްއޔިތުން  17، 16ރި ރައީސް. ދަރިއަކު ބޮޑުވެ ރައްޔިތުންނަކަށް ކުިރއެރުމެއް ނުލިބޭނެ އިއްޒަތްތެ

 ވެސް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުހުންނަނީ. އަނެއްކާ  ހިސާބަށް އައިސް އެ އަތުން ލައްކަ ބޮޑު ޚަރަދުެވެގން އެ ދަރިފުޅު އެ

ކީ ނޫނީ އޭނަެގ މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަ ކުރަންޖެހޭ ހިތާމައަ ،އޭނާ ޖަލަށް ދިަޔއިމަ ދެން ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ހިތާމަ

ތި ވޭންަތކާއި ަތކުލީފުތަްއ ދަނީ ޮބޑެ ސާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެަކމުގައި ަރއްޔިތުން އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އިހު 

ފުކޮށްދިނުމަކުންނެއް މި މައްސަލައަށް އަދި އަދަބު މާ، މިއަދު އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަކުންސާސްކުރަމުން. އެހެންވީމާ، އިހު

 ޙައްލެއް އަންނަތަނެއް އަުޅަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ. ސަރުކާުރެގ އިޚްލާޞްތެރި ކަމެއް ހުެރއްޖެއްާޔ އިންޞާުފވެރިކަމާ

ލިބޭ ލުޔެްއ  އެއްކޮށް އެ ނަކީ ވެސް ހަމަހަމަކަމާއްޔިތުންރަ ޖެހޭ. އެންމެހައި އެްއކޮށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން އެބަ

ނޑުމެން އެބަވެސް، މާފު ޖެހޭ. ނޫނިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުާރ  ދިނުމެއް ވެްސ ިލބޭ ބަޔަކަށް ހަދަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ެގ ޖެހޭ އެންމެން އެަކއްެޗއް ކިަޔއި ަޤއުމު ކަންތައްތަެކއް މި ޤައުމުން ފެނިގެނެއް ނުދާނެ. އަުޅގަ

ނުދޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ަގނޑުމެން ޤައުމުން ފެންނަމަކުންކުރަން. ެއ މަންޒަރު ައޅުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްމު

ކުލަ ތަފާތުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެންނަކީ ވެސް ަހމަ މި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ިއއްޒަތްތެިރ 

 ޞަތަށް. ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ުފރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ްށ ގާނޫނު( އަމަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ) 2010/2ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަ

ނުޑ  ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. އާދެ! މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ފާސްވެގެންާދއިރު އަުޅގަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

ކުމްތައް ނެރުމަކީ ވަރަށް އެުކ ހު ފުވެިރކަމާއިންޞާ ،އެކު ދުލުވެރިކަމާ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ވެސް ޢަ ،ދަންނަވަންޖެހެނީ

އެ ބޭފުޅެއް ޖަުލގައި  ުނވާނެ ވަަޑއިގެންފައިމުހިއްމު ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ބޭފުަޅަކށް އޮޅި 

އަސަރެްއ، ކުރާނެ އިހުސާެސއް. ހަމަ އެ ާޢއިލާއަކަްށ، ެއ ބަޔަކަށް އިހުސާސްކުެރވޭނީ. ޖެހިއްޖެއްޔާ ކުރާނެ އިންނަން

ނޑު ދަންަނވާނީ، މާީޒވެދިޔަ ާތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ެފނިގެންޮގއްސަ އެބަހުރި ހަމަ އެހެންވީ މާ، އަުޅގަ

ރާސްކިޔާފަިއ ސިާޔސީ ބޭުނންތަކަށް ޖަލުގެ ހުރިހާ ުކށްވެރިން ދޫކޮށްެލވިގެންދިަޔ މަންޒަރު. މިއީ ޙަޤީޤަެތއް. 
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ތްކުރުމަްށފަހު، ސަރުކާރުން ވެސް ިމ ބާވަތުގެ ކަންތައްތަުކގަިއ، އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަ

ޚާއްޞަކޮށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފުދެއްވުމުަގއި ވިސްނާަވޑަިއގެން މި ކަންކަން ކުެރްއވުމަކީ ައޅުަގނުޑގެ ވަރަްށ 

ނުޑ ވެ ނޑުގެ ބޮޑު އިލްތިމާސެއް. އާދެ! ާޚްއޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށް ރަނގަުޅ ގޮތްތައް ވުމަކީ އަުޅގަ ސް އެދުން. އަުޅގަ

ވެސް އިހުސާސް. ކޮންމެ ބައްޕަެއއްގެ ުނވަތަ މަންމައެްއެގ ފަހަތުގައި ވަނީ ުޒވާނުން. އެހެންވީމާ، މުޅި ޤައުމުގެ 

އުއްމީދު ގުޅިފައި ވަނީ ޒުވާުނންނާ. ހިތާމައަކީ އެހެން ބޭފުުޅން ވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން މަސްތުވާެއއްޗެީހގެ ވަާބއިން 

އެކު ޔާ ދާކަން ހިތާމަވާނުން އަދިެވސް ހަމަ ފެންނަމުންތްނުވެގެން އުޭޅަކން. މަގުމަތީގަިއ ބިއްޖެހެމުންދާ ޒުޤައުމު ސަލާމަ

 އްަސކީ ޭއގެ ވަބާއިން ލު ކަމުަގއިވާ މަސްތުާވއެްއޗެކަމުގަިއވާ އަސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއް

ެނ ވަރަްށ ބޮޑު ވަބާެއއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ އިޙްލާޞްތެިރ ނުވެވޭއެހެން ކުށްަތކުން ސަލާމަތް، ވިސަލާމަތްނުވެ

 އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި ، ވެސް މިކަމަށް ސަމާލުވެ ރައްޔިތުން  ވެތި އެންމެހައިދިވެހި ލޮބު ،ޮގވާލުމަކީ ،އެދުމަކީ

ވޭެނ ކުރެމި ޤައުމު ސަލާމަތް ރަްއކަލުންެއއްޗެީހގެ ނުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސްތުވާފަރާތްތަކުންނާއި މަޖިލީހުގެ 

ބޮޑަށް  ތަކުަގއި ބަންދުވެފައި ތިބި ބޭފުުޅންނާ ދޭތެރޭ ވަރަށްހުރިހާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްުކރުން. ޚާއްޞަކޮށް ޖަލު

އެކަންކަްނ  ،ނަހަމަ ގޮތުންތޯ ،ލިބިފައި ވަނީ އިންސާފުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯންނަށް އަދަބުބޭފުޅު އެ ،ކުރެވި ރިޢާޔަތް

ފަހު ޢަދުލުވެރި ިއޚްލާޞްތެރި ނިންމުންތަކެއް މި ޤައުމުގަިއ ނިންމަންޖެހިފައިާވކަން އަުޅަގނޑު ވަރަްށ ބެއްލެވުމަށް

ހަމަޖެހުމާއި  ،ތުވަނީ ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަ މީުދ މިއަދު ގުޅިަފއިއުއްބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ 

އި ހިތްހަމަޖެހުން އެހެންނޫނިއްާޔ އެ ޤައުެމއްަގއި ދިރިއުޅުުމގެ އުފަލާ  އެުކވެރިކަމާއި ެއއްބަިއވަންތަަކމުގެ މައްޗަށް.

ނުޑ ދަންނަާވނީ މި ބާވަތުެގ އިޞްލާެޙއް  .ނުދާނެލިބިގެން އިޚްލާޞްތެރި  ހުށަހަޅައި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު އުފާުކރާެއކު މިކަން ކުިރއަށް ނިޔަތަކާ ށާއި ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ސަުރކާރަ ،ކަމެކޭ. ެއގޮތުން ދާކަމީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުގެ ިއކްލާޞްތެރި އެދުމަކީ  .އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެން ޤައުމުަގއި ހަމަޖެހުމާއި

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ މެންބަުރ އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ރު. އަުޅގަ

 ދިރަށް. ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާ 

 

 ދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާ  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

އްޗަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ައޅުަގނުޑމެން ކުރިމަ

ގެަނއި  ށް މިއަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަ ދިނުމާއި)މަޢާފު  2010/2ވާފަިއވާ ގާޫނނު ނަންބަރު ތާރިޤް ހުށަހަޅުއް
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ނޑު ތްތެިރ ކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އާދެ! އިއްޒަވެްސ އެއަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

މީހާގެ  ވެސް ކުެށއް ކުރެވިދާނެ. ނަަމވެސް އެ ކުުށަގއި އެ ދުވަސްވަރެްއަގއި ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮންމެރައީސް، އުމުރުން 

ކަމެއް ނޫން ކަުމގައި ަދންނަވަން. އެހެން ައޅުަގނުޑ  ބޫލުކުރާ ޑު ގަިދއުމަކީ ައޅުަގނވެގެންމުޅި ހަޔާތް ބަރުބާދު

މީހާގެ އުމުރު މުޅި  ނޫނީ ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ ނޭދެވޭ ަކމަކުން އެ ،ކުަށކުން ގައި ކުރެވޭމީހާގެ ޒުވާން އުމުރު ،މިދެންނެވީ

މިއަދު  ނުދެކޭީތވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު  ވާނެން ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމަކީ ެއއީ ވެގެ

ކޮންމެ ދިވެހި  ނެތް. މީގައި ކަމެއް ުމސްކުޅިެއއް ކިޔާނެ ،މެދު އުމުރެއް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ުޒވާނެއް 

ިއ ވެްސ ދިވެހި ަޤުއމުގެ ހިއްސާދާރެްއ ކަުމގައި އަޅުަގނޑު ެދކެން. އެހެްނވީމާ، މިއިން ކޮންމެ ކަމެްއގަ ރައްޔިތަކީ 

ގެ ައސްލު މަޤްޞަދު ކުރަންވީއޭ ކިަޔކަްސ އޭނޫނީ ކުުށން ބަރީޢަ، ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމައެަކނި ކުށްކުރަނީއޭ

ނޑުމެންނަްށ ކުރެވޭނެހާ ނުދާނެކަމާންހާސިލުވެގެ  ވެސް ކަމަކީ މެދު ޝައްެކއް ނުކުރަން. އެހެްނީވމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ބަޔަކަށް ދެވެންހުރި  ކަާކއި ައދި އެށް ލުއިތަަރކައޭ، ރެއްގެ ހާލަތަކަށް ބަލާފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްަނއި، އޭ

ވެސް ބޭނުންތެރި  ވެސް އަދި މެދު އުމުރުގެ މީހުންނަކީ ންނަކީމި ޤައުމަށް ޒުވާނު ،ފުރުޞަތުތައް އޭގެ ފަހިކޮށްދީެގން

 ލާޒިމް  ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަށް

 ،ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް މި ނޫނީ ،ވެސް ގެންނަވާ ގާނޫނުތަކަށް ކަމެއްގެ ކަމުަގއި ދެކެން. އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ކޮންމެހެން  ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނަށް މި ،ގެނެވޭ އިސްލާޙުަތކުަގއި މި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިއިން ކޮންމެ ކަމެްއ ނޫންކަން ދައުލަތަށް ޚަރަދު ކުަޑކުރުމުެގ މަޤްޞަދެއްަގއި ކުރާ  ވެސް އަުޅގަ

ކަމުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން.  އް ބިނާުކރުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި ކުާރ ަކމެއްޢެވުރެ ޮބޑަްށ ރަނގަޅު މުޖުތަމަ ށްޚަރަދަ ،ކަމަކީ

ވެސް ބައެއް ފަހަރަށް މި ިއ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ކަންނޭނގެ އަދި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވެލަްއވާފައި ޮއވެދާނެ

ނޫނީ ކުށް  ،ޓެރަރިޒަމަށްމިއީ ދެެކިވގެންދަނީ ަގއި ވާހަކައެކީ މާިމ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު ،ބިލު ހުށަހެޅުމާ އެކީގައި

ބޭފުޅުންނަށް މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙެކޭ.  ސާބިތުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ޖަލުން ނެރެ އެ

ހުރި ކުދިކުދި  ދެން ކުށެއް ފިަޔވައި 7 މީގައި ،ކުރަންސާފުކޮށް މިއަދު ދަންނަވާލަން ގަސްތު އަޅުަގނޑު ވަރަށް

 ްއގެ ގޮތުަގއި މިއަށް މި ލިބިގެންދާނެ ލުޔެ ކަންތައްތަުކގައި ބޮޑެތި ދިުގެވގެންވާ މުއްދަތަށް ބަންދުވެފަިއވާ މީހުންނަށް

ނުޑ  ގެނެވޭ އިޞްލާޙެޭކ. ޚާއްަޞކޮށް ެއކަންކަމަށް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ފުރުަޞތެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޫނީ ގާޫނނަށް މިގެނެވޭ އިޞްލާެޙއްެގ ސަބަބުން މީހަކު މެރުމުން  ،ގެނެވޭ  ިމ ބިލަށް މިފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! 

ދީނުަގއި ަހއްދު  ޒަތްތެރި ަރއީސް. އިސްލާމްވެގެެނއް ނުދެވޭނެ ިއއްމީހަކަްށ އެކަމަކުްނ ބަރީއަ ކުށްވެިރވެފައި ހުންނަ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ މީހެއް ކުަޑކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުން، ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު،  ،ނޫނީ މަސްތުވާތަކެތި ،ނޫނީ ޓެރަރިޒަމް ،ކަ

ބަބުން ގެ ތެެރިއން އެްއވެސް ކަމަކަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަައއިޓަމު 7ހިްނގުން މި ނޫނީ އެއްޖިްއސުން ގުޅުން

ނޑުމެން އާަދިއގެ ކުދިކުދި ކުށްތަުކގައި ލުޔެއް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. ނަމަވެ ތޭރިތަކުގެ ދުވެފައި ޖަލުގެ ބަން ސް އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިއަދު ކުރަންށް ގޮތެއް ހޯދައިތެރޭގައި ތާިށވެފައި ތިބި ީމހުންނަ ޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނޫނީ ހިންގަންޖެހޭ ، އެީކގައި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ދެން ގުޅުްނހުރި ކަންތައްތައް ގެންދަންޖެހޭއެއާ 

ނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު މަޢަކުދިން މުޖުތަ އެ ތައް ހިންގައިގެންއެެވއަރނެސް ޕްރޮގްރާމު  ށް ނެރުމަކީ މިއަދު އަޅުގަ

 އަުޅަގނޑު ެއކަން ފާހަގަކޮށްލަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ަދންނަވަމުން ވަިކވެލަން.  ،ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތު 30ން މެންބަރު. މިހާހިސާބު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

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

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 .. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 -7ންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު އާދެ! މިއަުދ ދެވަނަ ދަ .الس الم عليكم

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 

ދިވެހި ިސވިްލ ) 2007/5ަވނަ މާއްދާއާއި ގާނޫނު ނަންބަރު  181ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -7.1

ިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ވަަނ މާއްދާގެ )ކ(ގެ ދަށުން ސި 12ގެ (ސަރވިސް ގާނޫނު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ) 2007/5ވަނަ މާއްދާާއއި ގާނޫނު ނަންބަރު  183ގުިޅގެންނާއި، އަދި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ދެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު  1ވަނަ މާއްދާެގ  16ގެ (ގާނޫނު

ވަަނ  2)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަށް  2007/5)ގާނޫނު ނަންބަރު ، 2010/9ސްވާތީ، ގާނޫނު ނަންބަރު ހު

މެންބަރުްނ  3ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން އެ ކޮމިޝަނަށް  13އިސްލާޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނު(ގެ 

ކުރެްއވި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވި ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިްނ  ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުެގ 

ޓު މަޖިލީހަށް ގަިއ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯ 2015ޮއގަސްޓު  16ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތްއތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަ

ާއއި ގާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާ 181ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  .عليكم المس  لا .`

 ގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 12(ގެ ިދވެހި ސިވިލް ަސރވިސް ގާނޫނު 2007/5

 2007/5އާިއ ގާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާ 183ގާނޫުނައސާސީގެ  އަދި ،ގުިޅގެންނާއި ޤާމު ހުސްވުމާމެންބަރެއްގެ މަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނެގ  1ވަނަ މާއްާދގެ  16ގެ (ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސް ާގނޫނު)

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ) 2007/5ންބަރު ގާނޫނު ނަ) 2010/9 ގާނޫނު ނަންބަރު ،މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވާތީ 2

މަތީން ެއ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 13ގެ (ވަނަ އިސްލާުޙ ގެނައުމުގެ ގާނޫނު 2ގެ (ގާނޫނު

ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުެރއްވި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެްއވި  މެންބަރަކު ޢަްއޔަންކުރުމަށް 3ކޮމިޝަނަށް 

އަދި  އިވާ ނަންފުޅުަތއް ދިރާސާކުަރއްަވއި،ބެހޭ ކޮިމޓީން ހުށަހެޅިފަ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މިިނަވން މުއައްސަސާަތކާފަރާ

އެކީ ހުށަހަޅަން.  މިކަމަށް ކޮމިޓީން އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެިވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވި ރިޕޯޓާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ެގ ބެހޭ ކޮމިޓީ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ޝުކުރިއްޔާ 

ދަންނަވަން. މި  އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި

ނޑައެޅިަފއި މިނެޓު. ވަކި  5ސްގެ ަވގުތު. އެއީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މިނެޓުގެ ބަހު 30ވަީނ  ރިޕޯޓަށް ކަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު  5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ާދއިރާގެ ިއއް ވާހަކަފުޅުެދްއކެވުމަށް ވިލުފުށީ އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ފުރުޞަތު މި

 ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަކީ ގާނޫނުަގިއާވ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ 

ަކށް ވީހިނދު، އަުޅަގނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް މަތީން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރަ ގޮތުގެ

ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ  ގެބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރާއިުރގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް އެބަ އޮތް. އެ ދަުއރު

ކާއި ަގވާއިާދ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް އެ ކޮމިޝަްނތައް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަ

މަތީން ޢަދުލުއިންޞާފުން އެކަންކަން ކުުރމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުމަކީ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ
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ނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.  ތަެކއް މިިނވަން މުއައްަސސާތަކާކަންބޮޑުވުން ދޭތެޭރގައި ހުިރކަން ެއއީ މިއަދު އަުޅގަ

ގެ ތެރޭގަިއ ދު ވަކި ސިޔާސީ ވިސްނުންތަކަށް ނިްސބަތްވާ އެކި ބޭބޭފުޅުން ސިވިލް ސަރވިސް އަދި ހަމަ މިއަ

 ދާއިރުަގއި ެއ ތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަމާހަރަކާތްތެރިވަމުން

މިއަދު  ހޭނެ ކަމެއް. އަދި އެ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ެއއީ ެއ ކޮމިޝަނުން ބާރުއަޅުްއވަްނޖެ

ލިްއޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަޅުަގނޑުމެން އަލަށް ޢައްަޔންކުރަމުންދާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫ

މަކީ ެއއީ ތިބެ އެ މަާޤމުތަކުގައި ދެމިތިބުނެ. ސިޔާސީ ފިުކރުން އެއްކިާބވެއަދާކުރެވޭތޯ އެ ބޭފުޅުން ބައްލަވަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށް ލްތިމާސެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަައކީ ފާއިތުވި ަތނުއަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ވަރަށް ބޮޑު އި ގައި އަުޅގަ

ޖެއްސުްނކުާރ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ިސވިލް  ،އިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަްށ އުނދަގޫކޮށް ފެނިގެންދިޔައީ އަބަދުވެސް އެ 

 ގުމަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ދަތިތަކާހިން  ންދަނީ. މީެގ ސަބަބުން ސަރުކާރުނަށް ފެނިގެސަރވިސް ކޮމިޝަން ައޅުަގނޑުމެން

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މިއަދު މި ޢައްޔަންކުާރ، ިމއަދު މަޖިލީހުން މި ރުހުންދޭ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް 

ނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނޫންނަމަ ސަރުކާރުގެ ިނވާ ،ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ގަިއ ތިބެގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަތްގަ

ހުިރ ހެދިފައި  ،އި ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ކުރުމުެގ ބަދަލުގައިކަމަށް ބަލާފަ މާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ލިބޭނެހި

ގެ މަތީން ކަންތައްތައް ކޮށްދޭށޭ. އަޅުަގނޑުމެން އުސޫލުތަާކއި އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެ ގާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާއި

ކަންބޮޑުވުެމއް ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އެބަ އޮތޭ. އާދެ! ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

ކަންބޮޑުވުންަތއް މިދެންނެވި ޮގތަށް އެބަ އޮތް. ެއއީ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ ފަހަކަށްއަިއސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

އެަބ އޮތް. އެއީ ކީްއެވގެންތޯ؟  ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާަތކެއް އަިއއްސަ ބެހޭ ނާވެސް ިސވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަ

ޓަރުގެ ދަށުން ގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިނިްސޓްރީތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރާއިުރގައި މިނިސް ގާނޫނުަގއި ވަކި

ގޮތުން އެުކގަިއ  ޅިގެން ސިޔާސީރަކާތްތެރިވުުމގައި ވެސް ަކނަޑއެމަސައްކަތްކުރާ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ހަ

ނޑައެިޅގެން ގަސްތުަވކި ޕާޓީެއއްެގ ެއކްޓިިވސްޓުްނ ކަ ،މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ފަދަ ަގއި އެ ހަލަ މީހުން ހަމަ ކަ

އެކު ކޮށްފައި ހުރިކަން އެއީ ހިތާމަޔާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަން ގޮތަށް މިނިސްޓްރީތައް ހިންގަން ދަތިވާ

ކުރަން ބޭނުންވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ލްތިމާސްގަކުރާ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު އިޑު ފާހައަޅުަގނ

ގޮތަްށ  ގޮތަށް، ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން ފަސޭހަވާ ލްތިމާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ހިންގަން ފަސޭަހވާ އި

ދުވަހުން  ރުގެ ިސޔާަސތު ރައްޔިތުންނަށްވަންޏާ ސަރުކާ ގޮތައް އެކަން ކޮށްފި ކަމަށް  ކުރާށޭ. އެނޫންމީހުން ސެލެކްޓު

ނޑުމެން މުގައި ދަތި އުނދަގޫތަކެއް އެބަދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު ހުރި. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހިތްހަމައެއް ޮކމިޝަންގައި ތިބި މެންބަރުންނާމިއަދު ސިވިލް ސަރވިސް  ނުޖެހޭ. މިއީ  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޙަޤީޤަތް. އެހެންނަމަވެސް، މި އުސޫލު ބަދަލުކުރެްއވުމަީކ އެ ބޭފުޅުންގެ އަތްމަތީ އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަ

. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ސަރުާކރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްނުދަންނަވަން ވަކި ފިކުރެްއެގ މީހެއްގެ ވާހަކަ 
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ނޑުތައް އިތުރަށް ޓަކައި އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޮކމިޝަންތަކުން ޢައްޔަންކުރާ މީހުންގެ އަޚުލާޤު، ސުލޫުކ، އެ މިންގަ

ހަރުދަނާކުރައްވަން މަސަްއކަްތކޮށްދެއްވާށޭ. އަދި އެ ކޮމިަޝންގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވަކި ޕާީޓއެްއގެ ބޭފުޅުންނަކަށް 

ކަންކުރެވޭ ގޮތަށް ހިނގާ  ލީޑަރަކު ގުަޅއިލާފައި ބުނީމާއި ހުންނަ ިއސް ނޫނޭ ވާންޖެހޭނީ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ޕާޓީއެްއގަ

އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ވާހަކަ  ،ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ. މިއަދު މި ވާހަކަ މިތާ ކޮންމެވެސް މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ. އެގޮތުން

ނުޑގެ   ނީ. މުޅި އެ ކޮމިޝަނާމި ދައްކަ އުމީ ވާަހކަތަެކއްއަިމއްލަ ވާަހކަެއއް ނޫން. މިއީ ޤަމި ދައްކަނީ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އެބަ އޮތް. މިއަދު އެކަން ައޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ، އަުޅގަ

 އްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު ނަމަ، ތި މިތާގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެ

ނޑު ތަކުާރރުކޮށް ދަންނަވަމުން މިބޭފުޅުންނަށް އެ ދަނީ  ނގޭނެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭ ކަންބޮުޑވުްނ އޮތްކަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުން މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން މީގެ ކުީރގަިއ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް ނެތްއިރުގަިއ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ވިސްނުްނ 

ން ޢައްޔަންކުރީ. އެހެންނަމަވެްސ، އެންމެ ފަހު ގަީޑަގއި އެ ނޫން ވިސްނުމުަގއި ތިބި ަބަޔކު ކޮމިޝަންތަކަްށ މީހު

ނޑުމެންނަށް އެނގެން އޮްތ ޙަޤީޤަތެއް ދިޔަމަލުތަކާއި ކަންތައްތައް ެވގެންބޭފުޅުންގެ ޢަ ނޑުމެން ގޮތް ެއއީ ައޅުގަ . އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ ބަލިކަށިވެގެންދިޔަ ުދވަހު، އަޅު އެންމެ ނިކަމެތިވެގެން މަލުތައް ހުރީ ބޭފުޅުންގެ ޢަދިޔަ ދުވަހު ިމ ގަ

ނޑުމެން ނުދަންނަވަން އެއްވެސް އިރެްއގައި ވަ، ދެ ދިމާލަކަށް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ކި ފަރާތަކަށް އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސިވިލް ސަރވިްސ ޖެހިގެން މަސައްކަތްކުރާކަށް

ެއަކންކަން ރަނގަޅު ުއސޫލަކުން  ނަކީ ވަރަށް މުހިްއމު ބައެކޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ީމހުން ހަމަމަގަށް އަޅުވަިއ،މުވަްއޒިފުން

ރިހާ ގާނޫނުގައި ގެންދިއުމަކީ އެއީ ސިވިލް ަސރވިްސގެ ކޮމިޝަނުެގ ޒިންާމއެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ ހެދިފައި ހު

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑައެގޮތަްށ އެކަންކަން ކޮށްދިނު، ހުރީ. އެހެންވީމާ ށް އެދޭ ކަެމއް. އަިދ މަކީ އަުޅގަ

މަތީ ފާސްތައް ހުރި މީހުން ކުާރއިރުަގއި ެވްސ މަތީ މާކްސް ލިބޭ މީހުންނަށާއި އަދި ތަޢުލީމީ ގޮތުން އިންޓަރިވއު

ބޭނުންވާ  ލަންއެހެން ކަހަލަ މީސްމީުހންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެމުންދާކަން ވެްސ ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކޮށް ތިއްބާ

ނުޑ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދެން  ،އަުޅގަ

ނޑު  މިހާރު މި ހޮވޭ މީހުންނަކީ މިދެންނެވި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ިރޢާޔަތްކުރަްއވާނެ ބޭފުޅުން ކަަމށް ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކުރިއްޔާޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. ޝުވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ސްގައި ބައިވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަން ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ޕާޓީތަކަށްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ބަހުއިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔާ

ްސގެ މަރުޙަލާ ގެ ބަހ7.1ުއައިަޓމު  އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ މި ނިމުނީ. ރުަވއިއަދި އަމިއްލަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަ
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ނޑަައޅަން. މި އައިޓަމާކަމު ނިމުނީ ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ  ގެގެ ވޯޓ1:30ުގުިޅގެން ނަަގންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  ގައި ކަ

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

ގޮތުން ފޮނުްއވާފަިއާވ ގުޅޭ ކަތްތަކަށް ބަދަލުގެަނއުމާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައް ،7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -7.2

ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި  ރު ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިސަރުކާުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ ،މައްސަލަ

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ  2015 ގަސްޓުއޮ  13ރިޕޯޓު 

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ ވިލުފުށީ، މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުސަރުކާރުގެ 

 ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ރިޔާޟް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ވަަނ  116ނޫނުއަސާސީގެ ރައީސް ފާހަގަކުެރްއވިހެން ޤާ އާދެ! ިއއްޒަތްެތރިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

މުންދާ ދަށުން ހިނގަގެ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ބަދަލުކުރުމަށް  އޮފް ހެލްތުގެ ދަށަށް ާޚއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު މިނިސްޓްރީކުޑަކުދިްނގެ މަރުކަޒު؛ 

ބޭނުންވެ އެ މަނިކުފާނު؛ ާއދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެގންނަވާފައި އޮްތ ބަދަލު. އެެހންވީމާ، މި ބަދަލު ގެަނއުމާ 

 ތްތެރި އިއްޒައަށް އެ ދުވަހު ވަަޑއިެގންނެވި ހުރިހާ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ސަރުކާރު މެދުގައި

ިމކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަްށ ވަނީ ފާްސވެފަ. އެހެންކަުމން، މި ރިޕޯޓާ މެދުަގއި  ންމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު

ނޑުމެން އެދޭ ގޮތް ންޖިލީހުގައި މިއަދު ގޮތެއް ނިންމެވުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަ  އެހެންކަމުން، މި  .އެއީ އަުޅގަ

 .والّسالم عليكم .ންނަވަންފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލާ ކޮމިޓީގެ  މި ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ނަށް ޝުކުރު އްރިރަށާއި، ިއްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންއިއްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤަ ،އްރިރަށާއިއިްއޒަތްތެރި މުޤަ

ނޑައެޅިަފއިދަ  5ެއއީ ކޮްނމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  .މިނެުޓެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު 30ވަނީ  ންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

ނުޑ ބަހުސަމިނެޓު 5ވަިކ ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް  ،މިނެޓު ށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. . އަުޅގަ

ނުޑ  ގެ؛7.2؛ މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު ،ކު އެދިވަަޑއިގެންފައިުނވާތީވެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެއއްެވސް މެންބަރަ އާދެ! އަުޅގަ

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީދެއްެކވުމަށް ފުޅުމިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ގުރައިޫދަގއި ހިންާގ  ދިަޔ ރިޕޯޓަކީ ކ.ދު ދާދި ދެްނމެއަކު ހުށަހެޅިގެންއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް މިއަ

ަމރުކަުޒގެ މަސައްކަތްަތއް މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށަށް އެ  ؛ތިބި  އިޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަުޒގަ

ދަންނަވަން ބޭނުންާވ  ައޅުަގނޑު !އާދެ .ުހށަހެޅި ރިޕޯޓު ހޭ ގޮތުން ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިދަލުކުރުމާ ބެބަ

ތަފާތު އެކިއެކި އިނާޔަތްތަްއ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވާހަކަައކީ، 

 ކ. .ނޭކުރަމުންރުކާރުން މި އަންނަީނ މަސައްކަތްސަ ޓަކައި މި ތަފާތު އެކިެއކި ގޮްތގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނޑުމެން ވަރަށް ާޚއްޞަ   ގުރައިޫދގައި މި ތިއްެބވި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޭބފުޅުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ަކިއ ޓަ ށް ގެނައުމަށްއެ ބޭފުޅުްނ އަނބުރާ މުުޖތަމަޢަ ގޮތެްއގަިއ ެއ ބޭފުޅުންނާއި އެ ބޭފުޅުންެގ ރަްއކާތެރިކަމާއި 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ ޓަކަިއ ވަރަްށ މުހިއް ބޭނުންވާ ތަފާތުއެިކއެކި ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް މު ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

މި ސަރުކާރުން އެްނސްޕާ  މެދުވެރިކޮްށ ޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަްށ މިއަދު ެވސް މި އަންނަނީ  .ބޭނުންވޭ

 އިންޝުއަރެންސް  ،އިތުރުން ައޅުަގނޑުމެންަނށް ފާހަގަކުރެވެމުން މި ައންނަނީއަދި މީގެ .އިނާޔަތްތައް ދެމުން

 މި ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކުންވެސް ަޓކައި  ކުރުމަށްސްކީމެްއގެ ތެރެއިން ަމސައްކަތް

ނޑުމެންނަމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމުގެ ައޑު ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް އައަދި އޭގެ  .ދަނީ އިވެމުން ށް މި ތައް އަުޅގަ ުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނިބކަނބަލުން  ؛ފާހަގަކުރެވެމުންދަނީ އަދި ސަރުކާރުން ސީދާ

ޓަކައި މިދަީނ  ތްތަކަށްއެކު ތަފާތު މަސަްއކަތްތަްއ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާ މެޑަމް ފާތުންގެ އިސްނެްނގެުވމާ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،ދާއިރު އަމު މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުންދަ މުހިއްމިފަކުރަމުން. 

އް ހަވާުލކުރަްއވާ މި ަމސައްކަތްތަ ކަން އެނިގ، މި މަރުކަޒުަގއި ވެސް މި ިތްއބެވީ ޚާްއޞަ އެީހއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތައް

ނޑުމެންގެކޮްށދެއްަވއްޗޭ. އެުކ މަސަްއކަތް ކަމާފަރާތްތަކުން ވަރަށް އިޚުލާްޞތެރި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ  އަުޅގަ

ކޮންެމވެސް ، ކޮންެމވެްސ ބައްޕައެްއގެ ،ފަރާތްތަކަކީ ވެސް އަުޅަގނުޑމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެެވސް މަންމައެއްގެ

ށް ނބުރާ މުޖުތަމަޢަ އެ ޭބފުޅުން އަ، އިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭުފޅެއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއިޢާ

ނޑުެމން ޓަކައި ގެނައުމަށް އަނބުރާ ، ދާއިރުއްތަކެއް މި ސަރުކާުރން ކުރަމުންހުރި ހުރިހާ ކަންތަ ކުރެވެން ނަށްއަުޅގަ

ޓަކައި  މި ބޭފުޅުންނަށްދެްއވަިއ، އްބާރުލުންކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކީ އެ ޓަކަިއ މި ސަރުކާރުން ށް ގެނައުމަށްމުޖުތަމަޢަ

ގޮތެއް  ން މި ކުަރްއވާ ހޭދަތައް ޭއގެ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮުތގަިއ މި ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެމި ސަރުކާރު

ނުޑ ުއއްމީދުކުަރނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެ، އެހެންވީމާ ހަމަޖައްސައިދެްއވަްއޗޭ.  ލްތުެގ ފަރާތުން މި މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަ

ރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކައިިރ އި އިލާތަކަށް ށް. އަދި މި ޢާަކމަ ގެންދާނެއި ކުަރއްވަމުން ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގަ 

ގެ އެކިއެކި ރާ މުޖުތަމަޢަށް އައިސް މުޖުތަމަޢުބަލެއްގައި މި މަރުކަޒުތަުކގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އަނބުމުސްތަޤު
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އެކު އުޅުމުެގ  ޢާއިލީ މަސައްކަތަށް އަނބުރާ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާ، ީދ މަސައްކަތްތަކުަގއިމަސައްކަތްތަުކގައި އިޤްތިޞާ

 ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާދނެކަމުގެ ުއއްމީދުކުރަން. ގެންފުރުޞަތުތައް ތަނަވަްސވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެިދވަަޑިއގެންނެިވ އިއްޒަތްތެ ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ޝުކުރިއް

ލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ވެސް ގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަ 7.2އެޖެންޑާ ައއިަޓމު ، ކަމުން. ެއހެންނިމުނީ އިފުރުޞަތުއަރުވަ 

ނަޑއަޅަން.   ކަ

ޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލ އަށް އިޞްލާ (ނޫނުގާީޓގެ ސީ ޕާސިޔާ) 2013/4ނޫނު ނަންބަރު ގާ، 7.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -7.3

 12. މި ރިޕޯުޓ ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ކުރަްއވަިއ ނިންމެވިސާން ިދރާބެހޭ ކޮމިޓީ ތަުކގެ ކަންތައްތަކާމުއައްަސސާ މިނިވަން

ނުވޭ.  ގައި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް 2015 އޮގަްސޓު

ބެހޭ ކޮމިީޓގެ  ތައްތަކާމުއައްސަސާަތކުެގ ކަން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ މިނިވަން

އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި. އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހަށް ޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުއަށް ިއޞްލާ (ނޫނުގާީޓގެ ސީ ޕާިސޔާ) 2013/4ނޫނު ނަންބަރު ގާ .`

ުކގެ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މިނިވަން ހުށަހެޅިގެން އެކަން މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަ

ގޮތް މި ރިޕޯޓުގައި  ަގއި ގެެނވިފަިއވާއެކީ  މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިކަން ދިރާސާކޮށް، އެކަްނ އިޞްލާޙުތަކާ

ން ގޮުތގެ މަތީ ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު މި އިއްވާލަނީ މި ރިޕޯޓުގަިއވާ

 ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. .މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން ެއދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ތަކާމިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްމި ފުރުޞަތުގައި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

ދަންނަވަން. މި  އްރިރަށާއި، ިއްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުނައިބު މުޤަ ،އްރިރަށާއިއިްއޒަތްތެރި މުޤަ

ނަޑއެޅިފައި ސިކުންތު.  59މިނެޓު  28ގަިޑއިުރގެ ބަހުސް ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  1ޖުމުލަ  ވަނީ  ރިޕޯޓަށް ކަ

 18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  29މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

މިނެޓު.  3ތެިރ މެންބަރުންނަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތް 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ 
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ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

 ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

 ށް މި ގެނެވުނު )ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ާގނޫނު( އަ 2013/4ންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަ

ކޮމިޓީން މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ޝުކުުރވެިރވަން.  އިޞްލާޙުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްަވއި

ހޭ ގޮތުން ބެ އް ުހށަހެޅި، އެކަމާގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެ. އަުޅަގނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެްނ ވާހަކަދަްއކާއިރު މީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް . މި ގާނޫނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ކުެރވިގެންދާ ވާހަކަ. މީހުން ހަމަވާ ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓްރީ 3000ފެނޭ ށް ބަލައިލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަ 

ނޑުމެންގެ އެިކެއކި އެން.ޖީ.އޯތަުކގައި ެވސް، ހިލޭއިގެ އަޅު ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު ާއދަގަ ހަށް މަސައްކަތްކުރާ ސާބަގަ

ޕާޓީެއްއގެ ގޮުތގަިއ ސިޔާސީ ، ކަށް މީހުން އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާތަުކގައި ވެސް ިމައދު މިފަދަ ވަރައެން.ޖީ.އޯ

ހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެ އަދަދަކީ ތިބެންޖެ އެކަީށގެްނވާ އަދަެދއް  އިރުށް ނިކުމެ ހަރަކާތްތެރިވާމުޖުތަމަޢަ

ނޑު ވީމާ 3000 ނޑު އިްއޒަްތތެރި ދަންނަވާނީ އެއީ ކުޑަ އަދަދެޭކ،  ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަޅުގަ ރައީސް. އަޅުގަ

ލިބޭ ވެސް ހާސް ރުފިޔާ ހަމަވާ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް  10ދޭ ފައިސާ  ބަޖެޓުން، ެއކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭހަމައެއާ

ވެސް  ިމއަދު ،ގޮަތކީ ވާާޕޓީއަކަށް މި ފައިސާ ދިނީމާ  ާހސް ރުފިޔާ ހަމަވާ ކޮންމެ 10އޮންނަނީ.  ގޮތަށް މި

ހުރި ިސޔާސީ ޕާޓީތަްއ އެބަހުރި. ެއ  ކޮށްފައިންނަމުންދާ ކަންތައްތައް ފެނޭ. ރަޖިސްޓްރީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ފެ 

ތަނެއް، އެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރާ ކަމެއް  ޕާީޓގެ އޮފީހެއް ހުރިއެ ިސޔާސީ  ،ތަނެއް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވެިރއެއް ހުރި 

ޖެޓުން ހޭދަތަކެްއ ހާސް ރުފިޔާ ހަމަވާ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ަދއުލަތުގެ ބަ 10އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި  ަތެކއްމާ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެސް މީ ަރއްޔިތުން އަުތން ބޭކާރުެވގެންދާ ފައިސާކުރެިވގެންދިޔައި

ބޮޑެތި އަދަދުތަްއ ަޚރަދުވެގެންދިޔުމަީކ ައޅުަގނޑު  އެކަީށގެންވާ އަދަދެްއގެ މެންަބރުންތަކެއް ނެތް ޕާޓީަތކުަގިއ މިހާ

ެއކު އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެއާ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކުެރިވގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫންގަ

ެގ އަކަފޫޓު  1000ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް  ހާސް މެންބަރުން ހަމަވާ 20އެަބއޮތް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ،މަކީއަނެއް ކަ

އިމާރާތެއް ނޫނީ ޕާޓީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ތަނެއް ހޯދައިދިނުމަށް. މިފަދަ ބޮޑެތި ހޭދަތައް ކުރާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި 

ނޑުމެންނަށް  ހާސް މީހުން އެއީ ކުޑަ އާބާދީއެއް ިއއްޒަތްތެރި 20  ؛ހާސް 35ނޫނިއްޔާ  ،ހާސް 50ރަީއސް. އަުޅގަ

ޓީއެްއގެ ގޮުތަގއި ރަނގަުޅ ަލއްަކއެްއހާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އާާބދީއެްއގެ ތެރެއިން ިސޔާސީ ޕާ 3އަޅުަގނޑުމެން 

ރަީއސް.  ރިއިއްޒަތްތެ ،ދެއްގައި ހަރަކާތްތެިރާވ ބަޔަކަށް މިފަދަ އަދަދުތަކެއް ހަމަނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތްމަޤުޞަ

ަވކި  ،ކުރުމަށް ޓަކައިޕާޓީތައް ހަދައިގެން ވަކި މަޤުޞަދެއްގައި ވަކި މީހަކު ހިމާޔަތް ފެނޭ ކުދިކުދިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ތިމަންނަ ޭބނުންވާ ސިޔާސީ މަޤުޞަެދއް  ހުރި ޢިލްމެއްގެ ޭބނުންކޮށްލައިގެން އެކި ފިކުރުަތކުަގއި ހަމައެކަިނ ލިބިފައި

ޕާޓީތައް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ތައްތައް ުކރަމުންދާ މީހުންނާއިިވޔަފާރި އުސޫލުން ކަން ޓަކައި ކުރުމަށްހާސިލު

، ގޮްސ ރޮއި އާދޭސްކޮށްލައިގެން  ބެއް ކައިިރވީމައް ހުއްުޓވަން އެބަޖެހޭ. އިންތިޚާދޭ. މިކަންތައްތަ ފެންނަމުން އެބަ

މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، މުންދާ ތައް ިކަޔއިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަޤުރުއާނުގެ ޙަދީޘް

ސިޔާސީ  ؛ވަންޏާ މި ސިޔާސީ ފިކުރު އެކު އަުޅަގނޑުމެން މި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގާ ކަމަށްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ 

ރައްިޔތުންނަށް ވިއްކުމަށް ޓަކަިއ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ވަރަށް  ،އެބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮަތކަްށ ފެތުރުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެންގެ މުޖުަތމަޢުން މި ފެންނަނީެއކު ދެެކޭވ ވާހަކަތަެކއްެގ ގޮުތގަިއ. މިއަތެރިކަމާ ލާޞްއިޚު އެފަދަ  ދު އަުޅގަ

ދެކޭ ޑިމޮކްރެސީެގ  ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި މަންޒަރުތަކެއް ނޫން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑުމެން  ބޫލުކުރީ ރަްއޔިުތންނަށް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ޒާމު އަޅުަގނޑުމެން ގަމި ނިރާއްޖެއަށް  މި ގެތެރެއިން އަުޅގަ

ށް ޓަކައި. ރައްޔިތުންނަށް ހަމަނޭވާ ލެވޭނެ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ނޑުމެންނަށް އައީ އް މި ކުރުމަށް ޓަކައި. މިއަދު އަދިކިިރޔާ މި ޤައުމަށް ހަމަޖެހުމެގޮތްތަެކއް ޤާއިމު . އަުޅގަ

ހުރިހާ  ދިޔައީ މީެގ ކުީރގަިއ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ތަންތަން ރޯކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. މިފެނިގެން

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުހަމައަކަށް ެއޅި މިއަުދ އިޤްިތޞާ ަޤއުމު ،ކަންތައްތަެކއް ހުއްޓި  ން ދީ އެިކއެިކ ހަރަކާތްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ކުރަމުންދާ ދުވަސްކޮޅެްއގަިއ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަްށ ޓަކައި ބޭރުގެ އެިކއެކި ފަާރތްތަކުން މިވެިރވެ އިްނވެސްޓުބައި

ޤައުމު ދެމިއޮންނާނެ  އެކު ިމގޮުތގައި މިންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަމާ އަމަ މެން ބަލަންޖެހޭނީ ހަމަޖެހުމާއިއަޅުަގނޑު

ނޑުެމންނަށް މިއިޞްލާޙުތަކާ ބިލު އަ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ މި، . އެހެންވީމާކުެރވޭތޯ  ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް  ެއކު ުޅގަ

 ތް އޮތް ނޑުމެން ވިސްނުމަކީ ވަރަށް ުމހިއްމު ކަމެއް. ކުރިއަދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ ނައިރުަގއި މި ދެންނެވި ޕޮއިންޓުތަކާއަން

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީގެ  ލާގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކުރާއިރު ފުންކޮށް މިކަމާމަރުޙަ ތާގައި ވެސް އަުޅގަ

ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ އަމާންކަން، ހަމަޖެހުން،  މު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިވަރަްށ މުހިއްދޭތެރޭގައި ވިސްނުމަކީ 

 ސަލާމަތްކަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދީދީއަށް.އިބްރާހީމް

  

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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މިގެނެވުނު  ށްނޫނު( އަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ގާ) 2013/4ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު އިޞްލާޙަށް ނޑުމެން ގަކުރާ ވާހައަުޅގަ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަ ދަްނނަވާލަން. އަދި ހަމައެާއއެކު ައޅުގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ތިބުމަކީ.  ،މު ކަެމއް އި ިސޔާސީ ޕާޓީތައް ވަރަށް މުހިއްހަޔާުތގަ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ސިޔާސީ، ޙަޤީޤަތަކީ

ނޑު ވެސް ގަ ،އެހެންނަމަވެސް  ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ަގވާއިދުތަކަްށ އިޞްލާޙުތަްއ ގެންނަން މި އަުޅގަ

ރި ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހު ޖެހެނީ ދިވެހި ކުރަން މިގަވާއިދުަތއް ހަރުދަނާ ، ޖެހެނީ

ާތގަިއ ޕާޓީތަުކގެ  ށް އޮތްވޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން ކުިރއަގެނެ  ން މިމަތީ ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި. އެގޮުތގެކުރިއަ

އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްތަްއ  ،ވުރެ ފުޅާވެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށް

ނޑު ހަމަ  ގެންދާނެކުރުމުގައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ިހންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ކަމަށް އަޅުގަ

އެުކ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާުތަގއި ހަކަ ަދންނަވާލީ. އަދި ހަމައެއާ ވާ ބޫލުކުރާތީ އެގަ

ސިޔާީސ ޖެހޭ  ހިސާބަށް އަިއއިރު ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ިގނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުެރވި މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް

ރެއިްނ  ވުރެ ޮބޑަށް ގާނޫނީ އިމުެގ ތެ ޓަކައި ހެދިފަިއވާ ުމއައްސަާސތަކުން ވެްސ މިހާރަށް ކުުރވުމަށްޕާޓީތައް ޖަވާބުދާރީ

ނޑުމެންނަށް އިތުުރ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އޮޕަރޭޓު ުކރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަން. ޭއގެ ސަބަބުްނ އަުޅގަ

ޖޫދަށް ގެަނއީ ވަަރްށ ނޑުމެން ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ވުފަސޭހަތަކާއި އިތުރު ލުއިަތކެްއ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަ 

އެހެން ޤައުމުތަކުްނ ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް މެދުވެރިވެ ރަނަގޅު ނިޒާމެްއގެ  މާތް މަޤުޞަދެއްގައި. ެއއީ ދުނިޔޭގެ

ގެްނ ގިނަ ފައިދާތައް ކުރަމުންދާތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ،ދަށުން ވެރިކަންކޮށް 

، ވަނީ. އެހެންވީމާ ވަދެފައިއެ ނިޒާމު ބަލައިގަެނ، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަްށ ، ބޫލުކޮށްޅުަގނޑުމެން ވެސް އެ ނިާޒމު ގައަ

ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ފަންކްޝަން ުނކުރާންވީ ސަބަބެއް ނެތް.  ނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭެގ މި ނިޒާމުއަޅުގަ 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތަެކއް ދިމާެވ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ޭވތުވެދިޔަ ާތގަިއ އަުޅގަތާމައަީކ، އެހެންނަމަވެސް ހި

ނުޑމެންގެ މިއަދުގެ އި ނޑުމެންގެ މިއަުދގެ މި ޒަޢާމަތުގައި އަުޅގަ ްއޒަތްތެރި މާޔޫސް ވެގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ތިއްބެވި ވެރިން ވަރަށް ބުަރ  ބާރުަގއި 3ގެ ާރއްޖޭެގ ދައުލަތުގެ ާއއި މިައދުގެ އަުޅގަ

މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ަރއްިޔތުންނަށް އުއްމީދުތަކެއް އާކޮްށދީފި. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގަިއގެން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުްނ 

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ނގަޅު މިސްރާބަކަށް ގެންދެވިދާނެދިވެހި ޤައުމު ރަ ކަމުގެ ުފރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ނިޒާުމ ވުޖޫދަށް ގެނަިއއިރު، . އެހެންވަނީ ލިބިފަ މި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގިނަ ނަމަވެސް އަުޅގަ

 ގެ ތެރެއިން ތިމަންނާމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު. ނިޒާމުތަން  ދިޔަބޮޑަްށ މާޔޫސްެވގެން ރައްޔިތުންތަެކއް ވަރަށް

ކަންަތއްތަްއ ތިމަންނަމެންނަށް ހާސިލުކުރެވިދާނެކަމުގެ ޝަުކވާަތކެއް  އާއި އެހެންބޭނުންވާ ކުރިއެރުމާއި ތަަރްއޤީ

ވާ ދިވެހި ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުރޭ މިައދު މި ޤައުމަށް އަިއއްސަ  ދިޔަ. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދުއުފެދިގެން

ނޑުމެން މި ގެނެ ތައް މި ޤައުމަށް ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ،ލާފައިކަންކަމަށް ބަ އާއި މިސްދޭ ތަރައްޤީހަމަޖެހުމާއި، އަޅުގަ
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 ،ދަނީ ތެރެއިން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެކަން. ޭއގެކުރުުމގެ މަސައްކަތް އަޅުަގނއެްއވަރު

 ވެހިދިޔަ ތަން. ދި ދިމާލަށް ައމާޒުެވގެން ަބެއއް ިދވެހިރައްޔިތުންނާ ވަނަ އަހަުރގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ބޮޑު 2015

ެގ ތަން. ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ގިަނގުަނ އިޞްލާޙުތަކެއް ާރއްޖޭ ރައްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީއަށް ޭހދަކުރެިވގެންދާ

ށް ލިބިގެންދާނެ ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ކުރިއަ، ނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނަާށއި ޤާ

ނޑުމެންނަށް ނީ ފެންނަމުން. މީ ސިޔާސި މަސައްކަތުދަ  ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން މި ެގ ތެރެއިން އަޅުގަ

އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ، ޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާކުރެވުނު ކާމިޔާބު ަކމަށް އަހާސިލު

ނޑުމެން މި ނިޒާމުދަންނަވާލަން ތައް ވުޖޫދަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ ،އްުލކޮށްސަލަތައް ޙަގެ ހުިރ މައް. އަދިވެސް އަުޅގަ

ށް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ކުިރއަهللا ، ނަމަ ުކރުމަށް ޓަކައި ރަނގަޅު މަަސއްކަތްތަެކއް ކޮށްފިގެނައުުމގެ މަޤުޞަދު ހާސިލު

 ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޔޭގެ ކުރިއަރާފަިއވާ ޤައުމުތަކުަގއި މި ނިޒާމުތާގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ދުނި އޮތް

ނޑުމެްނ  އާއި އެ ބޭފުޅުން ހޯދި ތަރައްޤީ ބޭފުޅުން ހޯދި ކުރިއެރުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ުކޑަުކޑަ މުޖުތަމަޢުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެބައޮތް. ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަްނ އަޅު މަ ލިބިގެން ކުރިއަަރިއގެްނދާނެމި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ހަ ގަ

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅު ، އެހެންވީމާ ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްއަުޅގަ ހާ ހުރިޖޭގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން، ގަ

ނޑުމެން ހުރިާހ  ،ކުރި އުއްމީދު ިމއަދު ޙަޤީޤަތަކަށް ެވގެންދާތީވެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން މި ނިޒާުމ ބަލައިގަނެ  ހަމަ އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިން ތްުކރާނީ މި ނިޒާމުސަްއކަރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ މަރުޙަބާކިޔަމުން އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަ

އަުރވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންކޮށްިއ މަންފާ ހޯދައިދޭންރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާ  ދިވެހި

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުގެ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ން މާވަށު ދައިރާގެ އިއްމަތީ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ  އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ )ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( އަ 2013/4ން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އަޒުހާ

 ޔުން ިއްއވަްނ. ވަނަ ކި 3ބިލުގެ 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލާނަން.  6.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  އަށް ައޅުގަ
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 2010/2ރިޤު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާބަދޫ ދާއިރާގެ އިމަހި  -6.1

ގަިއ ްށ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ިއބްދިތާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އައަދަބު ލުއިކޮ  ދިނުމާއި)މަޢާފު

ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،އޮތީ އަރުވަން މިއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 ށް. ޙުސައިނަ

 

 ކަދެއްެކވުން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަ

ފުކުރުމަކީ މާތް ސިފައެއް. ެއއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މާ ޝުކުރިއްޔާ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މީސްމީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ބޭިތްއބުމަކީ އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

މީހާއަށް، އެ ާޢއިލާތަކަށް ެވްސ އޭގެން ނުރަގަނޅު އަސަުރތައް ކުރާނެ ކަމަކަށް ވާތީ  ޤައުމަށް ވެސް އަދި އެ

ނޑު ަކންބޮޑުވަނީ މިގޮތަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޭގެތެެރއަށް ވަދެެގްނ  މާފުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ކުެރވެމުންދާނެތީވެ. މިހެން މި ދެންނެވީ، ނަހަމަ ގޮތުގައި ޭއގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަގުފަހިެވ، އެކަން އަދި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒުވާނުްނގެ ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ޑްަރުގެގ މައްސަލަިއަގއި ހަްއޔަރުވެަފއި އެަބ ތިބި. މީގެތެޭރަގއި 

ބަޔަކު މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މީހުން އެބަ ޖެހޭ މާފުލިބި މިނިވަންވާން. އެހެންނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރި 

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަށް މީގެން އިތުރު ނުރައްކާަތކެްއ އައިސްދާނެތީ އަުޅަގނުޑ  މީގެތެރެއިން މާފުލިބި، އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއް ނޫން. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް، ނޫނީ ޤައުމެްއގެ ވެރިކަުމގައި ތިބޭ 

ބޭނެ މިފަދަ ކުްށެވރިން. މިސާލަކަށް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ެއ ތަމްސީލުކުރާ ާޕޓީގައި ތި

ޢާއިލާއެްއގެ ބޭފުޅެްއގެ ދަރިފުޅަކު ޖަލުގައި ހުރީމާ އޭނާއަށް ރައީސް އަރިހުގައި މާފުދެްއވުމަށް އެދި އާދޭސްކުރުމުެގ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް ވަރަްށ ބޮޑަށް. އެހެންނަމަވެްސ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަަކއި ރަ

ނޑުމެންނަށް  މަޖުބޫރުވެވަަޑއިގަންަނވާ އެ މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް. އެފަދަ ީމސްމީހުން ދޫކޮށްލަން ދިމާވެްއޖެ ނަމަ، އަުޅގަ

މިހާރު މި ފެންނަ މަންޒަރުތައް އިތުރަށް ގޯްސެވގެން ހިނަގއިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް. ެދން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

އި ވެސް، ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ބާރު ލިބިވަަޑއިގެންެނވި ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް، މާފުކުރުމުގެ ބާރު މި ކަމުގަ

ސަރުކާރަށް ލިބުންކަމުގައި ީވނަމަވެސް އުސޫލުތަެކްއގެ ތެރެއިން، ހަމަތަކެްއގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާވެދާނެ 

ފައިދާހުރި މީހުން މިނިވަންވާނެ ގޮތަށް މި ަކން ތަންފީޛުކޮށްދެްއވުމަށް.  މީހަކު މިނިވަންނުވާނެ ގޮތަކަްށ، މުޖުތަމަޢަށް

ނޑު ފާހަަގކުރަން  ކަެމއް އެބަ އޮވޭ ީމގެތެރެއިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  7ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ހާ ވަކި ކަމެއްެގ ތުހުމަތުގައި ތާށިކޮށްލުވައި، ނުލިބޭ. މީގެތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ސީދާ މީ

ސިޔާސީ މީހަކަށް ހަދައި ޓެރެރިސްޓެއްގެ އިލްޒާމު ބޮލުަގއި އެުޅވުމުގެ ޖާގަ މި ަސރުކާރުަގއި، ނޫނީ ޝަރުޢީ 

ނިޒާމުގައި ކަންހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުދެްއަވމުން މި ސަރުކާރުން ގިނަ 
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ންތައްތަެކއް ކޮށްެދއްާވ ކަަމށް ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު، ަވރަށް ގިނަ ޒުވާނުންތަެކއް ިސޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަަކއި ކުެރޭވ ކަ

ކަމަކުން، ސިޔާސީ ަމއްސަަލއަކަށް ހަދާފައި ހައްޔަުރކުރެިވފައި އެބަހުރޭ. އެހެންވީމާ، ިމ ބާވަތުގެ މައްސަލަަތކުަގއި 

ނެ އުސޫލެއް އެބަ ޮއންނަންޖެހޭކަން. ސިޔާސީ ުކށްވެރިެއއްެގ ގޮުތގަިއ ބަލައި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން މާުފކުރެވޭ

ޓެރަރިސްޓަކަށް މި ހަދަނީ، ަޙޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގައި ަކންހިނގާ ގޮތަށް ބަާލއިރު ޙަީޤޤީ ޓެރަރިސްޓުންނެއް ނޫން. 

އެހެންނަމަވެސް، ޓެރަރިސްޓެްއގެ ގޮުތގަިއ  ޙަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލު ހިންގާފައި އެބަހުރި. ޙައްޤު އަަދބު ދޭންޖެހޭނެ.

ބަލަންނުޖެހޭ ކިތަންމެ ބަޔަކު ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަަކއި މި ގޮތަށް ހުކުމް ިއއްިވ، ަޖލުގެ ތޭރިތަުކގައި އެބަ ތިބި 

ނުޑ ތަމްސީލުކުރާ ޕާީޓގެ  މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ ކިތަންމެ ބަޔަކު. ބަެއއް ބޭފުޅުންަނށް ހީފުޅުވެަވޑަިއގެންފާނެ ައުޅގަ

ރައީސް، ކުީރގެ ރައީސް ަނޝީދު ޖަލުގައި އިންނެވީމާ އަޅުަގނޑު ދަްއކާ ވާހަަކއޭ. އެހެންވެގެެނއް ނޫން. ރައީސް 

ނަޝީދަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލުކރާ ގޮތުގައި ަރއީސް ޔާމީން މާފުދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވެަވޑަިއެގންފިއްޔާ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު 

ނޑު ދެކެނީ. ެއީއ އޮތް މައްސަަލއެްއގެ ގޮުތގައި އަ ޅުަގނުޑ ދެކެނީ މިހާރުވެްސ މާފުދެއްވޭނެ ބޭފުެޅއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

އެއް ަލއްކަ ފަސްހާހަށް ވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ާތއީދުކުިރ، މި ރާއްޖޭގެ ކުީރގެ ަރއީސްކަްނކުރި މީހަކަށް ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު 

މީނަށް މިހާރުވެސް މާފުދެއްވޭނެ ކަެމއް. ނޯންނާނެ އެއްވެސް ގޮތެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ރައީސް ޔާ

އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންެނވި ސިާޔސީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ޓެރަރިްސޓުންނަށް ހަދާފައި ތިބި މީސްމީހުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ  މާފުލިބޭނެ ޖާގައެއް އެބަ ހުުޅވެންޖެހޭ. ދޮރެއް އެބަ ހުޅުެވންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް، ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް ކޮމިީޓތަކާއި މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން ިމ ފުރުޞަތު ސީދާ ރައީސަްށ ޕީ.ޕީ.

ލިބިވަޑަިއގަންަނވަން، ނޫނީ ސަރުކާރަށް ލިބެން އެަބ ޖެހެޭއ. ސިޔާީސ ބޭނުމަށް ޓަަކއި ެޓރަރިސްޓުންނަށް ހަދާފައި ތިބި 

ވެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުުކރަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މި މީހުން މިނިވަންކުރުމުގެ ޖާގަ ވެސް އެބަ ހުޅު

ކަމާ އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް، އަދި ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް ކޮމިޓީތަކުގަާޔއި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްވަިއގެްނ 

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން ޒުވާނުްނގެ  އެފަދަ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، މީގެތެރެއިން ފާްސވެގެންިދއުން. އޭރަށް

ގޮތުަގއި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ވެސް މީގެތެޭރަގއި ހިމެނިގެން ސަލާމަތްވެގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބި ުލިއކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަްށ  2010/2ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުއްަވއި، އަޙްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުްއވާފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަށް  މަހިބަދޫ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނަޑއެޅި، ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރޭގަިއ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދަށުން އެކިއެކި  ކުށްތަުކގަިއ އެކިެއކި އަދަބު ކަ

ތާށިވެފައި ތިބި ކުދީންގެ، މީހުންގެ ތެރޭަގއި އެަބ ތިބި ަވރަށް ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކަށް ިނސްބަތްވާ، ވަރަށް އާދަިއެގ 

ނޑުމެން މި ދައްކަީނ މިތާގަިއ ދެންމެވެސް  އަުޅަގނޑަށް މި އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ޢާއިލާތަކުެގ ދިވެހި ަރއްޔިތުން. އަުޅގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިސް ެވރިންގެ ވާހަަކ. އަުޅަގނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު މި ގެންނަނީ ވަކި 

ހަ ބަޔަކަށް ލާބަާޔއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއެއް ނޫން. ާއއްމުކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭ

ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި، ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް އެ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ެއއަްނނަ ލުއި ލިބުމަށް ޓަަކއި. 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގާނޫނުަގއި މިހިރަ އެކިއެކި ކަންަތއްތަކަށް  އެގޮތުން އަުޅގަ

ނަޑއެޅި ،އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާުޙތައް ގެންނައިރު ކުްމ ހު ގެޖަލު ،ގާނޫނީ ގޮތުން ެއކިެއކި އަދަބުތައް ކަ

ލިބިފައި ތިބި މީހުން. އެީއ ދިކުދި ކަންތައްތަުކަގއި އަދަބު ތިބި ވަރަށް ކު  ތަންފީޛުވެގެންދާ މީހުންގެ ެތރޭގައި އެބަ

އެްއގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަނިކޮށް ދިމާވާ މަްއސަލަނގަޅު ދިިރއުޅުމެްއގަިއ އުޅެމުންކުީރަގިއ ރަ މުޖުތަމަޢުގައި މީގެ

ތިބި. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް ެއބަ ލިބިފައި ތިބި މީހުންއި، އޭނައަށް އަދަބު ވެފަ  އޭނާގެ ހަޔާުތަގއި ކުެރވުނު ުކށަކަށް

 ގެ ޯގތިގެދޮރަށް ވަދެ ބިރުަދއްަކއި،މީހުން ،ބޮޑެތި އަނިޔާަތްއ މީހުންނަށް ދީ ގަިއ،ތަކުރާރުކޮށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތަްއ ހިން

ނޫން  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުާރ މީހުންގެ ވާހަކަެއއް ތައް ޭބނުންކޮށްގެން މީހުން މަރައި،އްކާތެރި ހަތިޔާރުނުރަ

ނޑައެޅިަފއި ދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި  ވާ . އަޅުަގނޑު މިދައްކަނީ ެއްއގޮތަކަށްވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު ކަ

ނޑު މި އްކުށްތަކަށް އަރަިއގަންނަ މީހުންގެ ވާހަކައެ  ދައްކަނީ ބޮޑެތި ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލުތައް ކުރާ  ވެސް ނޫން. ައޅުގަ

ފާނެ. އޭނާ ހަރުދުވަހަށް ުކްއޖަކު ޖަލަށް ލައިއަ 10ެވސް ނޫން. މިސާލަކަށް ދޫންޏެއް ނަގައިގެން  މީހުންގެ ވާހަކަެއއް

ންނަމަެވސް، ެއއީ އޭނަ ަވގަށްނެިގ ނެގީ. އެހެ ބުނޭ ތިމަންނަ މި ދޫނި ނެގީ ފާރުމަތީގައި ުހއްޓައޭ ިތމަންނަ އެ އެބަ

ޖެހިއްޖެއްޔާ އޭާނއަށް އަހަރުދުވަހުގެ ހުކުމެއް ތަންފީުޛކުރަން 10ވެގެން އޭނާ ޖަލަށް ލައި،  ދޫންޏަކަށް

ދިނުމުގެ ަކމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބު ލުއިކޮށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބގެންވާ ބާރެްއގެ ދަށުން އަދަ

ަގއި ތާށިވެަފިއ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކުދިުކދި ކަންތައްތަކު ންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ

 އަށްއިލާ ހުންެގ ޢާމީ އެ ،ށް ައއިސްމީހުންނަށް އެނބުރި މުޖުތަމަޢަ އެ ،އިލާތަުކގެ، ާއދައިގެ ކުދިންނަށްތިބި ނިކަމެތި ޢާ

 ދިނުމުގެ ވާހަަކ އަުޅަގނޑު މި ްއކަތްުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިއިތުރަށް ތަނަވަްސކަން ހޯދަިއދިނުމަށް ޓަކައި މަސަ

ނުޑ  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަަމށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނވެސް  ނޑު ދަންނަަވއި ދަންނަވަން. އަުޅގަ މާތައް ހިްނާގ ލާނީ ބޮޑެތި ޖަރީއަުޅގަ
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ނުޑ ށް މީގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްމީހުންނަ ނުދެވޭ ވާހަކަ މީަގިއ އޮތީމާ އެކަމާ އަޅުަގނޑު ަހމަ އުފާކުރާކަން އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް... ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަނީ މީގެ ސަބަބުން ތިޔަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނާޡިމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 2010/2ސް ފާހަގަކޮށްލާނަން ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ` ައޅުަގނުޑ ވެ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ. ެގނެވުނު އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ  ށް މިއި އަދަބު ލުއިުކރުމުގެ ގާނޫނު( އަދިނުމާ)މަޢާފު

ވެްސ ާޚްއޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގައި  ،ދިނުމާ އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ މި ގާނޫނަކީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެމަޢާފު

ނޑުމެން މި ބިލު ގެންގުޅުުނ ސިޔާ ނޑުމެން ނަން ކިޔަމުން އަީއކީ. ސަެތއް. ައޅުގަ މިޮގތަކަށް ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުދިުކދި ކުށްތަކާ .އަޅުަގނޑުމެން ނަން ކިޔަމުްނ އައީ ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ޑްރަުގ  އިމިގޮތުން އަުޅގަ

 ،ޮގތުގައި ފުރުޞަތުތަެކއް ދީ ގެން ުޒވާނުންަނށް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތެއްކަންތަކުަގއި ެވސް ކުށްވެިރވެަފއިވާ ަބއެއް ކުދި

ށް ނެރެވުނު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާކމިޔާބު ޕްރޮގުރާމެއް ކަމަށް އިވަރު ބޮޑު އަދަދެއް މުޖުތަމަޢަވަރަށް ބަ

އަދަުބ  ،ލެވި ގައި ޖަލަށްވެސް ކުދިކުދި ކަންކަމު ކުަރން. ހަމަ އެގޮތަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަ

ރަނަގޅު ދިރިުއޅުމެއް ެއކުދިން ވެްސ އާރާސްުތކުާރ  ،ށް ނިކުމެއެކުދިން މުޖުތަމަޢަ، ލިބިފައިވާ ގިނަ ކުދިންަތކެއް ދޫވެ

ނުޑ ެވސް ވަރަްށ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އުފާވޭ ނުޑ ގޮތެްއގަިއ ޒު ޢުމި މުޖުތަމަ .ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ވާނުްނ ން މައިގަ

ކަންކަުމގަިއ ކަންބޮޑުވުންަތއް ފާހަގަކުރަން.  ުއލުގައި އުޅެމުންދާތީ ައޅުަގނޑު ެވސް މިބޮޑަށް ކުށުެގ މާޙަވަރަށް 

މި މީސްމީހުންނަކީ  ،އަޅުަގނުޑ ވެްސ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ޮބޑެތި ކުށްަތއް ކޮްށ ޖަރީމާތައް ހިންގާ ޑްރަުގ ީޑލަރުން

ނުޑ ގަބޫެލއްއަދަބުތައް ުލއިކުެރވޭނެ ކަްނަކމެއް ކަމަށް އަޅު   ،ަގއި ޖެހި. އެހެންނަމަވެސް، ޑްރަުގގެ ވަަބއިނުކުރަން ގަ

ދިނުމަކީ ހަމަ މި ގާނޫނުގެ ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ހޯަދއިއެކަމަށް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތެްއ ނުވަތަ ރަނގަޅުވުމަށް އެދޭ 

ނޑު ވެސް އެދޭ އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން މިއަށް އިޞްލާެޙއް ގެނެްސގެން ނަމަވެސް ،ދަށުން ވިޔަސް ކަމެއް  ައޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް ާފހަގަކުރިން ގެކަމުގައި ދަންަނވަން. ެއއީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަތެއް  ކުރިން ފާހަަގކުރި  ،ގޮުތގައި އަުޅގަ

އޭެގތެރެއިން ވެސް ޮބޑު އަދަދެްއ  ،ށް ނެރެވިޖުތަމަޢަމުކުިދން ވަނަ ފުރުޞަތުެގ ގޮތުން ވަރަށް ަބއިވަރު ދެ، ފަދައިން

ހަމަ މި ބީދައިން އަޅުަގނުޑ  .ވެްސ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީވެ ަވގުތު ގޮުތަގއި މި ގެށް އިޚްލާޞްތެރި ބަެއއް ޤައުމަ

ނޑު ެވްސ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބައެއް ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކުރަްއވައިފި ސިޔާީސ ލީޑަރުންގެ ވާހަކަ ފާހަގަުކރައްވާީތވެ އަުޅގަ
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ން ާގނޫނުތައް ހެދެންވާނީކީ. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު މި ނޫ ގަބޫލުކުރަން ަވކި ބަަޔކަްށ ނިސްބަތްކޮށެއް

ވަގުތު ޖަލުގެ ކުޑަގޮީޅގައި އެ  މްރާން މި ޝައިޚް ޢިތު ޕާޓީގެ ރައީްސ، ކޮށްލަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަދާލަފާހަގަ

ނޑަށް ކަމެއް ކަމުަގއި ފާހަގަޮކށްލަން. އެއީ އަ ދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮުޑވާ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ  ުޅގަ

ވަގުތު ިސޔާސީ ލީޑަރުން  އުލުަގއި މިޙަމްރާނު ވެސް ދައްކަމުންދިޔަީއީކ ސިޔާސީ މާފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ގޮތުން ޢި

 ރިޕޯޓެއްގެ އިންޓެލިޖެންސް ވާހަަކއެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ހަމަ އެންމެން ދެއްކީ ެއއް .ނުދައްކާ އިތުރު ވާހަަކއެއް ޫނން

ކަެމއް  ކިހިނެއް ،އަދަބު ލިބެމުންދާތީވެ އެއީ ކޮންގޮތަކުންލާދީ ޢިމްރާނަށް ސަބަބުން ނުވަތަ ރިޕޯޓަކާ ހަވާ

ނުވަތަ ކުށްކޮށްފަިއވާ މީހެއްެގ  ،ަވގުތު ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުށުގެ ވެށި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ. ާޚއްޞަކޮށް މި

ގަކޮށްަލން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ފާހަ  އަދަބު ލިބެމުންދާތީވެ އަުޅަގނޑު ވެސް ކަންޮބޑުވާީތވެ ހަމަ އެ

ނުވަތަ   ކޮށްގެން ަހއްޔަރުކުރުން ގޮތުން ަބއެއް ބޭުފޅުން ބާރުގެ ބޭނުން ނޫްނ. ސިޔާސީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަންކަމެއް

ނޑުމެން އެދޭދޫކޮށްލުން  ނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނަކުން ވެްސ އަުޅގަ ެވްސ  ނޫން. އެކަމަކު  ކަންަކމެއް މިއީ އަުޅގަ

ލީޑަރެއް ކަުމގައި ިވޔަްސ  ،ކުަޑޔަސް ،ގޮުތގައި ަބޔަކު ޫދކުރަން ނުވަތަ ބޮޑަސް  ެހޔޮ ،ފާަހގަކުރާނަންއަޅުަގނޑު 

 އެއީ ކުރަން ކޮންމެހެންޖެހޭ  ،ދޫކޮށްލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ުނވަތަ ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ކަމެއް ކަުމގައި ވާނަމަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ސްުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ގޮުތގައި. ގެކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  މަުޑއްވަރީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ދުމަނިކުއަޙްމަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

އި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުުމގެ ކޮށްދިުނމާ)މަޢާފު 2010/2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

މު އަދި އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް ވާ ިއޞްލާޙަކީ ޭއގެޒާުތަގއި މުހިއްށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިގާނޫނު( އަ

ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ،ައޅުަގނުޑމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ަގކޮށްލަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހަކަމުގައި ފާ

ބޮޑު ބަެއއް  ވަނީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި. ޒުވާން އާބާދީގެ ވަރަށް ބޮުޑ ބައެއް މި ޒުވާން އާބާީދގެ ވަރަށް

ނުޑމެންގެ ތަރައްޤީގެ ުދވެިލ  ،ނަމަ ދަކުރަންޖެހިއްޖެތޭރިަތކުގެ ފަހަތުަގއި ދުވަސްަތއް ހޭ ،ޖަލުގައި ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ތަރައްޤީގެ ހަކަަތއިގެ ވަރަށް ދިޔުމެއް. އަދި ޚާއްަޞ ބޭކާުރެވގެންދާ ބޮޑު ބައެއް ލަސްވުން. އެއީ އަުޅގަ

ސްބަތަކީ ޒުވާނުންނަށް ން ޮބޑު ނިިއވާއިުރގަިއ ޭއގެހާހެްއހާ މީހުން ޖަލުގައި ބަންދުުކރެވިފަ ގޮތެްއގަިއ މިއަދު ދެ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނިސްބަތްވާ ބަޔަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެްއ  ކަމެއް. އަދި މިއީ ަދއުލަތުން ވަރަށް ވުން ެއއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކުރަންޖެހޭ  ،އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރިއެރުމެއް އޮތީ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވެވޭނެ ނިޒާމެއް ކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ކުށްކޮްށގެން ހު ޖަލުގައި

ލަތަކީ ގާނޫނުތަކަްށ ވަސީ ލަތްތައް. އެއްމަށް ޓަކައި އެބަހުރި ތަފާތު ވަސީއިމުކުރުޤާއިމުކުރެިވގެންކަން. އެ ނިާޒމު ޤާ

ށް އެނބުރި އައުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މުޖުތަމަޢަ ގެނެސްގެން ުޒވާނުން އަޅުަގނޑުމެން އެެދވޭ ބަދަލު

މީހަކު ކުރި ކުަށކާ ގުިޅގެން އޭނާގެ ަމއްޗަްށ  ،މަގުފަހިކޮށްދިނުން. އާދެ! މި ގާނޫނަށް މިގެނެވޭ އިޞްލާުޙަގއިވާ ގޮތުން

ނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަބުގެ ާބަވތް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަުތ އެބަ ލިބިގެންދޭ. އާދެ ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނުޑ ކަ

ޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ގާނޫނަަކށް އިޞްލާޙުގެަނއި ކަމުަގިއ ޙަޤީޤަުތގައި އަދި އަ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ

ނޑުމެްނ މިއެދޭ މަޤްޞަނަމަވީ ދު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާސިލުވާން ބޭނުންވާ މަންޒިލާ ހަމައަށް ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދަބު ލުއިކޮށްދީގެން ޖަލުން ޒުވާނަކު  ކަންށް ވާސިލުނުެވވޭނެޅުަގނޑުމެންނައަ

ނޑުމެން އެބަ ށް އެނބުރި ހެޔޮމުޖުތަމަޢަ މިނިވަންވުމަށްފަހުގައި އެ ުޒާވނަކު ޖެހޭ  ގޮތުަގއި ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ބޮޑު  ައޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް މިއަދު ުކރިމަތިވެފައިވާ އެންމެރިހެބްލިޓޭޝަން ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގަން. 

ބޮޑު އާބާދީއެއް  ޛުކުރަމުންދާ ޒުވާނުންގެ ތެރޭންުކމް ތަންފީޖަލުގައި ހު މައްސަލައަކީ މަސްތުވާަތކެތީެގ މައްސަލަތައް.

ހަމައެކަނި އަިދ  ،. އެހެންކަމުންނިސްބަތްވަނީ މިފަދަ ތަފާތު މައްސަލަތަކުަގއި ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް

 ގެނެސްގެން ޖަލުން ުޒވާނަކު މިނިވަންކުރުމަށް ޓަަކއި ދޮރެއް ހުުޅވާލި ކަމުަގއި ޅުަގނޑުމެން ގާނޫަނކަށް ިއޞްލާޙުއަ

ނޑުމެްނގެ މަޤުޞަ ކޭިނޒާމެްއ ދެޭވނެ އެކަީށގެންވާ މެޒުވާނުންނަށް ފަރުވާ ދު ހާސިލުވެގެނެއް ުނދާނެވީނަމަވެސް އަުޅގަ

 މިއަދުެގ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުތަުކގެ ތެޭރގައި އެބަ  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްންއިމުނުުކރެވެނީހެނޑުމެންނަށް ޤާއަޅުގަ 

އިމުކުރުން. އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ އި ރިހެބްލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ޤާރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގަ  ،ހިމެނޭ

ެއއަށްފަހުގަިއ  ،އިން ޒުވާނުްނނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދާއިުރގައި ޢާކަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ޛަރީމިފަދަ ގާނޫނަ

ނޑުެމން މިފަދަ ޕްރޮގުރާމުތަކެއްދެން މުޖުތަމަޢަ  ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާަތކެތީެގ  ،ށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މިގޮތަށް ގެނެވޭ  ،ނަމަ ހިންގިއްޖެ ވަބާއިން ުޒވާނުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެކަީށގެންާވ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް 

ނޑު އެެދނީ އަޅުަގނޑުމެން ކަމާ ،އިޞްލާޙުތައް ވެގެންދާނީ ވަަރށް ކާމިޔާބު އިޞްލާޙުތަަކކަށް. އެހެންކަމުން ގުޅޭ  އަުޅގަ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙު އިތުރަށް މި ގާނޫނަށް ، މުއައްސަސާަތކާ މަޝްވަާރކޮްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އިތުރަްށ ބަހުސްކޮށް

ހަމަވެގެންދިޔުން. މި އިްޞލާޙު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަށްފަހުގައި ވީާހވެސް ައަވސް މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ިމ ފުރި

ނޑުމެންެގ ޒުވާން ޖީލަށް ލިބިގެންދިޔުން ،ގާނޫނު ޙަޤީޤަތަކަށްވެ ނޑުމެންނަށް  .މީގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ އަޅުގަ މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ވަރަށްވެގެން ބޮޑު އުފަލަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  ދާނެ. އަދި މިއީ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އަދި  އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ކުެށއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކުރެވޭ މީހުންނަށާ

ތުެވގެން ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ވެސް ކުމެއްގެ ދަށުން ކުށެއް ސާބިކުރާ ހުކޯޓުްނ  ،ކުށެއް ސާބިތުެވގެން

އުއްމީދު އޮންނަންޖެހޭނެ. ކޮންމެވެސް އުއްމީދެްއ އޮންނަންޖެހޭނެ. ކިތަންމެ ދިގު ުމއްދަތަކަށް މީހަކު ޖަލަށް ލެުވުނ 

ކުމަކަށް އެހެން ހު މީހަކު ޖަލަށްލާފައިވާ ހުކުމް ޖެހޭނެ. އަދި އެންކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ސަލާަމތްވުމުގެ ުއއްމީދު އޮންނަ

 މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މި  ،ކުމަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ުއއްމީދު ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުންހުނުވަތަ އެއަްށވުރެ ދަށް 

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިދާ އިޞްލާޙަކީ  އަދި އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ،ވާ އިޞްލާޙަކީ  ވަގުތު  އަުޅގަ

އަދި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގަިއވާ މީހުންނަށް  ،ކުށްކޮށްަފއިާވ މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި އެތަްއ  ،ންތަެކއްއެ އުއްމީދަކީ ިދވެހި އެތައް ދަރީ ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް.

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ޒުވާނުންތަެކއް އެ އުއްމީދަކަްށ އެދިއެދި ތިބި ކަމެއް. އެެހން ކަމުން، މި ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

 ،އުއްމީދުތަކެއް ގެނެސްދީ އެތަކެއް ަބޔަކަށް އަލުން އާ ، އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެިވއްޖެ ނަމަ

އެކަނި ކުރަންޖެހޭ ން ހަމަައއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. މިއި ތެރެއަށް އެތަކެްއ ޒުވާނުންތަެކއްމުޖުތަމަޢުގެ 

ނުވަތަ ޖަލުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަޚުލާޤީ ގޮތުންނާިއ ޔަުކ، ޖަލުގައި ތިބި ބަކަމަކީ، 

ކަީށގެންާވ މީހުން ހަމައެކަނި ގެއަްށ ބަދަލުކުރުމެއް އެހެނިހެން ވެސް ގޮްތގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނެރެުލން އެ

މީހުން އަލުން އަނބުރައި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށް ަޓކައި ކުރަންޖެހޭ  ެއކީަގއި އެ ރުމާ ނޫން. ގެއަށް ބަދަލުކު

ނުޑ އުފާކުރަްނ، އިހަކަށްޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަެކއް ވެސް ކުރަން އެބަ ނޑު ައޑުއެހީމު. އަުޅގަ  ،ުދވަހު އަުޅގަ

އީ މުއްދަތު ތިން އަހަރުގެ ުމްއދަތަށް ކުރުކުރެްއވުމަީކ އެ  އަހަރުގެ  5ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޕޮލިސް ރެކޯޑުަގއި އޮންނަ 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ  އި މީހަކު ޮކށްފައިވާ ކުަށކަށް އަދަބު ލިބުނީމާވެސް އަުޅަގނޑު އުާފކުރާ ަކމެއް. ޙަޤީޤަތުގަ އަޅުގަ

ށް ނެރެވޭނެ މަގުަތކެްއ މީހާ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަ އެ ،މީހަކަށް ީވ އެންމެ ައވަހަކަށް ވަޒީފާެއްއ ދީ ގޮތުަގއި ދެން އެ 

އެީއ  ،ވާނަމަ އަހަރު ވަންދެން ވެްސ ވަޒީާފއެއް ނުލިބި މަުޑކުރަންވެއްޖެ ކަުމގައި 3ޖެހޭ ހޯަދން.  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

މުއްދަތު ކުރުކުރަްއަވިއ  އާދެ، ސަރުކާރުްނ އެ ވެސް އެ މުއްދަތު ކުުރކުރަްއވަިއ؛ދިގު މުއްދަތެއް. އެހެންކަމުން، އަދި

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު  ކަަމށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަދި ރައްވައި އެ މުއްދަުތ ވީހާވެސް ކުުރކުރަްއވާނެޢާކުމުރާޖަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ،ލަމުން ދަންނަވަންޖެހެނީ ނިންމާ އަބަދު ސަރުކާރުން ދައްކާހާ  ހެން މި މަޖިލީހުގައި މި ތިބެނީއަުޅގަ
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ނޑުމެން ޑުކިޔައި ނުވަަތ ދެކޮޅުހަދާކަށް ނޫން.ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާހާ ބިލަކަށް ފާ ބޭނުންވަނީ އަބަދު  އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ރަނގަޅު ކަންތަްއ  ،ވާނަމަ ފޮޅާކަށް ވެސް ނޫން. އެެހންކަމުން، ރަނގަޅު ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި ކަމުގައިތަޅާ

އެކު އަދި އަޅުަގނޑު އުފަލުން ކުރާނެ މާ ޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ އުފާވެރިކައެކަމަށް ތަޢުރީފުކުރުމަކީ އަ ،ވާނަމަ ކުރާކަމުަގއި

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޚާްއޞަކޮށް ދިެވިހ  ،ދިވެހި ުޒވާނުންކުރިން ، ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ން އެ ދޫކުރު ޓެއް ހެދުމަށް ޓަަކއި ދޫކޮށްފަިއވާރާ ރަށެއް ެއއީ ތަނުބރުދޫ. ރިސޯއެޅުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންކުޒުވާނުން ރާޅާ 

ހި ސަރުކާރުން އަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ ރަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ދިވެޅާކޮށް މިއަދު އަލުން ރާއެއްބަްސވުން ބާތިލު

 އެކު ފާހަަގކުރާ ކަެމއް. އެހެންކަމުން، ދަންނަވަން މިވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑު އުަފލާ  ެދްއވުމަކީ ެއއީ ހައްދަވައިެދއްވި

ނޑުމެން ޤުއެކަމަށް ޙައް ،ވާނަމަ ރުކާރުން ކުރައްވާ ކަުމަގއިއުޅެނީ ރަނގަޅު ކަންތައްަތްއ ސަ ަބސް ބުނަން އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ހެޮޔ  ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަމޭ. ހަމަ އެގޮތުން މިއަދު ހުށަހަޅާފަިއ މި ވާ އިޞްލާޙަކީ ވެްސ އަުޅގަ

ރަން. އަދި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ިދވެހި އެތަކެްއ ކަުމގަިއ ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކު ނިޔަތެއްަގއި ހުށަހަޅާފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް

ދަބު އަދި އަ، ކުށުގެ މާަޙުއލުން ނުކުމެ ނުންނަށް އެަބއިމީހުން އަލުންއަދި ޚާއްަޞކޮށް ދިވެހި ުޒވާ ،ރައްޔިތުންނަށް

ިރއުޅުމެއް އަލުން ދި ،މުޖުަތމަޢަށް އަލުން ނުކުމެ ދިރިއުޅުމެއް ،ތަންފީޛުކުރުމުގެ ތެރެއިން ިއތުރު ލުއިތަކެއް ލިބި

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ކަމުަގއި ވާނެ އަިދ ކޮށޭ މަގެއް ،ފެށޭނެ މަގެއް ތަަނވަްސވުމަށް އެޅިފަިއވާ  ކަމަްށ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ  ާއދެ، އެއީ މަހިބަދޫ ؛ގުޅޭގޮތުން ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ބަހު

)މަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު  2010/2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ވޯޓުގެ ވަގުުތގަިއ 1:30ން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ގުޅޭގޮތު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލާ

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި  8 ން. އެޖެންޑާ އައިޓަމުސް ދަންނަވަކަމަށް ވެ އޮންނާނެ

 ަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ 1:30ަގއި. އެހެންކަމުން،  1:30ގެންދާނީ އައިޓަުމގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް

 . والّسالم عليكمވަގުތު ަވކިެވލާނަން.  ލަމުން މިލުކުރާނެކަމުގެ ވާހަކަ ަދންނަވާބައްދަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:43ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8
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    ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ، 8 އެޖެންޑާ އައިޓަމު މަށް. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަ .الم عليكمالس  

 މޭޒުގައި ދަންނަވަން. ނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުކަންކަ

 )ވަގުުތކޮޅަށްފަހު( 

ންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ެތރެއިން ވޯޓުން ނި، 8.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -8.1

ވޯޓަށް އެހުން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަްށ 

( މިއަދުެގ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދިެވސް ކާޑުކޮޅުަތއް ރަނަގޅަށް... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ލް ސަރވިްސ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އާދެ، މި ދަންނަވާލަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ސިވި

ފާސްކުރުމާ  . ޢަލީ ަޝމީމްގެ ނަންފުޅުރމެރިންވިއު / ޑ ކަމަށް ަޢއްޔަންކުެރއްވުމަްށ ޓަަކއި ހ.ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 58. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަ

ލް ސަރިވސް އެހެންކަމުން، ސިވި .58ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އި ގެ ނަންފުޅު، ޯވޓުގަ ޢަލީ ޝަީމމް .ރމެރިންވިއު / ޑ ހ. ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްެޖ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެވަނަ ވޯޓަށް. މި ދަންނަވާަލނީ ދެވަނަ ނަންފުޅަށް. ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް 

ލް އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީގެ ނަންފުޅު، ފާސްކުރުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަްލފާޟި ނިުއޭވވްސް، ޓަކައި ގ.

 ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 39    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



49 

 

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ  .17. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 3. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ގ.  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ56ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު ޙަސަންދީދީގެ ނަންފުޅު ފާހެއްނުވި.  ،ސްނިއުޭވވް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތިންވަނަ ވޯޓަްށ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. ތިންވަނަ ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަނީ. ތިންވަނަ ޯވޓަށް ދަންނަވާލަނީ. ސިވިލް 

ރުގެ ޞީނަهللا / ރަތްދެބައިގޭ ޑރ. ޢަބްދު ސ. ހިތަދޫ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި

 ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން. ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 56        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 19ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 3. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 56ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ރުގެ ނަންފުޅު ފާހެއްނުވި. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(ޞީނަهللا / ރަތްދެބައިގޭ ޑރ. ޢަބްދު ސ. ހިތަދޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށް ޓަަކއި މ. ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ހަތަރުވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަިއލާނަން. ސިވިލް

ޟިލާ މަިރޔަމް އަޒްރާ އަޙްމަދުގެ ަނންފުޅު ފާސްކުރުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަލްފާ ހުކުރެދިގޭ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 15    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 37    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 15ދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އ60ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 7. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މ. . އެހެންކަމުން، 52ލަ؛ . ޖުމު 27ވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 52ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އަލްފާޟިލާ މަރިަޔމް އަޒްރާ އަޙްމަދުގެ ނަންފުުޅ ފަހެއްނުވި.   ހުކުރެދިގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރިވސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ހުޅުމާޭލ  ފަސްވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަަވއިާލނަން. ސިވިލް

އިންެގ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް / އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސަ  G-01-62ފްލެޓު 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމ57ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު 

ރިވސް ންކަމުން، ސިވިލް ސައެހެ .57ލަ؛ . ޖުމ29ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ57ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަލްފާޟިލް ޒަަކރިއްޔާ ޙުަސއިންެގ ނަންފުޅު  01-ޖީ -62ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭ ފްލެްޓ އްޔަންޢަކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު() ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުން އިއްތިފާގުން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެްއޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަކައި ގ. ކުރުމަށްއްޔަންޢަށް ރވިްސ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަާލނަން.  ސިވިލް ސައިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 6

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރެްއވުމާދަމްއާ ޖާދީޚައަލްފާޟިލާ  ،އަލަފަރު

 .ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 16    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓު 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 16. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 4ްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގ.އެހެންކަމުން،  .53ލަ؛ . ޖުމ27ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުަމށް . ފާސ53ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްގެ ނަންފުޅު ފާހެއްނުވި. އާދަމްޖާ ދީޚައަލްފާޟިލާ  ،އަލަފަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަކައި މ. ކުރުމަށްއްޔަންޢަޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ރިވސް ކޮމިސަލާނަން. ސިވިލް އިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 7މިއަދުގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނަންފުޅު ފާސްކުރެއްވުމާ ދާ އިބްރާހީމްގެއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސަޢީ ގޭދުވަރު ކޮކާހަނ

 ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 15    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެނ15ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 7. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން، މ. .52ލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 52ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދާ އިބްރާހީމްގެ  ނަންފުޅު  ފާހެއްނުވި. އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސަޢީ ގޭކޮކާހަނދުވަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅޭގޮތުްނ  ގެ މަސައްކަތްތަަކށް ބަދަލުގެނައުމާނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުމި ލާނަން.އިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 8މިއަދުގެ 

 ކުރަްއވައި ނިންމެވި ސާދިރާ ކޮމިޓީން މިންވަރު ބަލާ ކުރާމަްސއޫލިއްޔަތު އަދާ  ރުގެަސރުކާ ،މައްސަލަ  ފަިއވާފޮނުއްވާ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުެރްއުވމާން އެ ކޮމިޓީ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛  ލަވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 52. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި . ވޯުޓގ6ަނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ކ. ގުަރއިދޫަގއި ހިންާގ  .52ލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ52ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ  ދަށުން ހިނގަމުންދާގެ ލްތުނިސްޓްރީ އޮފް ހެމިރުކަޒު އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަ ޚާއްޞަ

 ގެންެނވި ބަދަލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މަސައްކަތްަތކަށް މިނިސްޓްރީގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށު ،ލާނަން. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއިވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަވަ 9މިއަދުގެ 

ޙު ގެނައުުމެގ އިޞްލާ ށް( އަނޫނުގާީޓގެ ޕާސީ ިސޔާ) 2013/4ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުްއވާފައިާވ،  ފަހުމީ އަޒްހާން

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ ނިންމެވި އިން ދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީބިލު 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒުހާން ފަހުމީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 5. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 5މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ހެންކަމުން، އެ .54؛ ލަ. ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ައޒުހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު މާވަުށ ދާއިރާެގ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ނިންމެވި  އިގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރައްވަ ށް އިްސލާޙުގެނައުމު( އަ)ސިޔާީސ ޕާޓީގެ ގާނޫނު 2013/4ނަންބަރު 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު() ގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ ވޯޓު ައދި އެންމެ ފަހު ވޯޓު. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވަ 10މިއަދުގެ 

ށް އިސްލާޙުގެނައުުމގެ ( އައަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުނުމާއި )މަޢާފްދި 2010/2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

  އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ ލީހުގެ ޖުމުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓ51ު. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 8. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ނެތް

މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އެހެންކަމުން،  .51ލަ؛ . ޖުމ26ު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދ51ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަދަބު )މަޢާފްދިނުމާއި  2010/2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންނެިވ ްށ އިސްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެ( އަލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު

 އުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވިްއޖެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. ޤަމި ބިލު ންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މެ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. މިއަދު ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދިޔަ ަވގުތެްއަގއި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ނޑު  ގެްނގޮސްެދއްވުމަށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް  ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ަޓކަިއ ކުރެްއވި ައުގހުރި މަސައްކަތް އަުޅގަ

އަްނގާރަ ދުވަުހެގ  ވާ 2015 ގަސްޓުއޮ  18ލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން. ދެން މަޖި

 ގައި. 9:00ހެނދުނު 
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