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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/3/11ރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ަގިއ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  0331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ަގިއ  11311. 2އި ސަުރކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގަ 0331. 3ކޮޓަރި 

ގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އެކުަލވައިެލއްވުމަށް ހޮްއވެވި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  12311. 1ބަޖެޓު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  12311. މެންދުރުފަހު 2ޓަރި ގަިއ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮ  12311. މެންދުރުފަހު 3

 . 1ކޮޓަރި 

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުޭވ  121ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  -2.2

ނޑަްށ އަންަގވާފަ ިއވާ ކޮމިޓީ ާއއި މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ަކނޑަައޅުްއވައި އަުޅގަ

ކޮމިޔުނިކޭޝަން  -1ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުން.  121ސުންގަޑިަތއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 -2ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި.  31ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުން ފެށިގެން  2112އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބިލު؛ 

 މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި. 2ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރ ފެށިގެން ވަ 2112އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު؛ 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސް. އިބްތިާދޢީ، 2ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ނަންބަރު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު -2.1

ބިރުެދއްކުމާިއ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާާރއި ތޫނު އެްއޗެހި ގެްނގުޅުން މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  2111/11

ވަނަ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112ަގއި ބޭއްވުުނ،  2112ނޮވެްނބަރު  2ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ، 

. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ ޖަލްސާގައި 0ދައުރުގެ 

އިބްރާހީމްދީދީ. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޭފދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ބިލު 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

`. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލު. ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު؛ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ 

ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެްނގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ، ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރަކަށްއައިްސ  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު.

ތޫނު އެްއޗެްއސާއި ނުަރއްާކތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެްނ ހިންގާ މާރާމާރީގެ ކުށްތަްއ އިތުުރވަމުންދާތީ، އެފަަދ 

ރިކަމާއި ހާސްކަން ފިލުވުަމށް ޓަކައި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ކުށްކުރުން ހުއްޓުިވ، ޢާއްމުންގެ މެދުގައި އުފެދިފަިއވާ ބިރުވެ

އަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެިރކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުަތކެއް އަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، 

ނޑަށް ެގއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ނުވަަތ ެގއްލުމެއް ިލބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަ ށް ތޫނު މީސްމީހުންގެ ފުރާނަ އާިއ ހަށިގަ
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ނަޑއެޅުމަށާިއ، އެ ކުށްކުާށ  އެްއޗެއްާސއި ނުރަްއކާތެރި ަހތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށް ކަުމގައި ކަ

ނޑަެއުޅމަށާ، އެފަދަ ކުށްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ  އެކަީށގެންވާ އަދަބު ކަ

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން  11އް ުމޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ ބައެއް އަސާީސ ޙައްޤުތަ 

 ހަނިކުރުމަށެވެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ވަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު ަކނަޑެއޅިފައި 3ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ޖުމްލަ 

 32މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  1ިމނެޓު  21ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  21ަގޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  2ސިކުްނތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަްށ 

މިނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު އިްބތިދާޢީ ބަހުސަށް ފުރުޞަތު  2މެންބަރަށް  ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި

ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ބިރުދެްއކުމާއި ނުރަްއކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއއްޗެިހ ، 2111/11ކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝު

ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ ވަރަށް މުހިއްމު 

އްޖޭަގއި ތޫނު އެއްެޗއްސާއި ނުރަްއކާެތރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މަޤްޞަދެއްގަިއ. އެއީ މިހާރަކަށްއަިއސް ދިވެހިރާ

މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ކަންަތއްތައް އިތުުރވެފަިއވާތީެވ، މި ކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުުމގެ ގޮތުން. މިީއ 

ނޫނިއްޔާ އަނިޔާކުރުމުގެ މަޤްޞަދެްއގަިއ އެްއގޮތަކަްށވެސް މީހުންނަށް، ނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު، 

ކޮށްގެންުއޅޭ ކަމެއް ނޫން. މީގެ ބޭނުމަކީ އަނިޔާެވރިކަން ހުއްޓުަވއި، މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި އަމާންކަމާއި 

ނުޑމެންނަށް ބައެއް ފަހަރު އެަބ  ސުލްޙަވެރިކަމަށް ލޯބިޖެއްސުަމށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުތަްއ ވުޫޖދަށް މި ގެނެވެނީ. އަުޅގަ

ބައެއް ކަހަލަ ކުށްަތއް ކޮށްގެން ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ މީހާ، އެ މީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ، ފެނޭ

އަހަރު ވާއިުރ، ެއއްކަހަލަ  1އަހަުރެވ، އަދި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާަގއި  3ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ޕީ.ޖީ އަށް ޮފނުވަިއ، އެތާނގައި 

އެހެންނަމަވެސް އެ ކުށް ކުރުމުގެ ަފހުން އޭނާ މީހަކާ އިނދެގެން  ކުށް އެ މީހާ ކުރިއިރު، އެ މީހާ އަކީ ޒުވާނެްއ.

ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށި، އޭނާ އަށް ދެތިންހަތަރު ކުދިން ލިބި، އެހައި ހިސާބަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ މައްަސަލ 

ބެފައި، އަނތްބަކު ހުރެފަިއ ފެންމަތިވެ ޙުކުމަކާ ހަމައަްށ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ުޙކުމްކުރާިއރު އޭނަެގ ހަތަރުފަސް ކުދިން ތި

އަހަަރށް ޖަލަށް ދިޔައިމަ އެ ކުދިންެގ ޙައްޤުތައް މަޙްރޫމުވެގެންދަނީ. އެ ކުދިންނަށް ބައްޕައެްއ  22އަހަރަށް،  21އޭނާ 
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ގެއްލުނީ. އަންހެނުންނަށް ފިރިއަކު ގެއްލުނީ. އެހެންވީމާ، ިމކަހަލަ ބައިވަރު ަމއްސަލަތަްއ މީގެ ސަބަބުން އުފެދޭތީެވ 

ކުރާ މީހުންނަށް އެ ކުށްކުރާތާ މި ބާވަތުގެ؛ ޚާއްޞަކޮްށ މި ބާވަތުގެ ކުށްކުރާތާ މަދު ދުވަސްކޮެޅއްގެ ތެރޭަގއި ެއ ކުށް

ކުށުގެ އަދަބު ލިބުމަކީ ެއއީ އޭެގ ސަބަބުން މި ބުނި ކަހަލަ، މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވާ މަްއސަލަތައް ަޙއްލުެވގެންދާނެ 

ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން ީމގަިއ  01ކަމަކީ، މިހާރު ިމ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ކަމަކަށް ވާީތ، މިީއ ެއއްކަން. ދެ ވަނަ 

ދިމާވާ އަދި އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް އެބަ ހުރި. ފުލުހުންނަށް މި ބާވަތުގެ ނުރައްކާތެިރ ކުށްތައް ކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ 

ޙައްޤު ވަަރށް ބޮޑަށް ލިބިގެން އެބަ ވޭ. މައްސަލަތަކުަގއި ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ހަނުހުރުމުގެ 

އޭނަ އަށް މީހަކު މަރާފައި ެވސް، ނޫނީ މީހަކަށް ވަރަށް ޮބޑު އަނިޔާަތއް ދީފައި ވެސް ައއިސް ތިމަންނަ މިހިރީ ހަނޭ 

 ބުނެގެން ހަމަޖެހެން އެބަ އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ެތރޭގައި އެގޮތަށް ހަނުހުރުމުގެ 

ޙައްޤު އޭނަ އަށް ހަނިކުެރވިެގންވާނެ. އޭަނއަކަށް ހަނޭ، ތިަމންނަ މިހިރީ ހަނޭ ކިޔާފައި ޖަވާބުދާރީނުެވއެއް ނުހުެރވޭނެ. 

އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީެލއްެގ ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ެވސް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ހަނިކުރެިވގެން އެބަ ވޭ. 

ަގޑިއިރު ތެޭރގައި ޤާޫނނީ ވަކީލެއް ހޯަދއި އޭަނގެ  1ާލޙުގެ ތެރެއިން އޭނަ އެބަ ެޖހޭ މިހާރު މިއަށް ގެނެވޭ އިޞް

މައްސަލަިއގެ ތެރެއަށް ަވއްދަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އޭނައާ ސުވާލު ކުެރވޭނެ ޤާނޫނީ ަވީކލެއް ނެތި. މިކަހަލަ މައްސަލަ. 

ޢަތަށް؛ މިހާރު މި ބާވަތުގެ ކުެށއް ކޮްށގެން ދެން މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ިއސްލާމީ ޝަރީ

ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ެހއްެކއް ކަމަްށ ބެލެވޭ ކޮންމެ ހެއްެކއް އޭަނގެ މަްއޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ. 

ރޭަގއި ހިމެނޭ އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް މިހާރު ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި އިންެވސްޓިގޭޝަނަށް މި ބޭނުންކުރެވޭ ހެކިތަުކގެ ތެ

އިނގިީލގެ ނިޝާނާއި ޑީ.އެން.އޭ ޓެސްޓާ އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް ފޮޓޯ އާއި ނެގެިޓވް، ޮބޑީ ސާމްޕަލް، އެހެނިހެން 

އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލްތައް ހެީކގެ ގޮުތަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ. ބަލައިގަެނވޭނެ. އަދި ހަމަެއާއއެްއކޮށް މަރުވެފަިއވާ މީހާެގ 

ނޑު ހަދާ އޮޓޮޕް ީސ؛ މި ވެސް ހެީކގެ ގޮުތގައި ޤަބޫުލކުރެވޭނެ. މީގެ ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްޗެިހ، ހަށިގަ

މި ހެކިތައް ހުއްޓަސް ހަމަ ކުށްވެރިވާ މީހާ ބައެއް ކަހަލަ ކުށްތަކުން ހަމަ ނަފީވެގެން ެއބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް މިއަށް ައއިްސފައި މި އޮތީ. އަދި ހަމަ އަ ޅުގަ

ނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަތީގަިއ ވެސް ހަމަ މި ބާވަތުގެ  މަރުޙަލާ، ފުރަތަމަ ކިޔުމުެގ ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ކޯޓެއްެގ ފަ

ތޫނު އެްއޗަކުްނ ކުށްކޮށްފައި ާދ މީހާ، ތިމަންނަ މިވެނި ކަެމއް ކުރީމޭ، ތިމަްނނަ މިހެން މިވެނި މީހަކަށް ައނިޔާކުރީމޭ، 

ހަމަލާދިނީމޭ ބުނެފައި ގޮސް ދެ ވަނަ އަށް އޭނާ ޝަރުޢީ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި އެ ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ބުނަނީ 

ކޯޓު ދެ ވަނަ މަރުޙަލާގައި އޭނަ. އެ ހިސާބުން އޭނަ ބޭނުން އެއްެޗއް ބުނެފައި އަެނއްކާ ރެިކގަންނަނީ. ތިމަންނަ 

ެއއްަޗކަށް ބުނީއޭ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެޭރަގއި އޭަނ  އަނެއްކާ ފުލުހުން ބުނި

ކޯޓެްއގަިއ، ޝަރުޢީ ކޯޓެއްަގއި އެގޮތަށް އިޢުތިރާފުެވއްޖެ ނަމަ، ދެ ވަނަ މަރުޙަލާގައި ބެލެވޭނެ އެއީ ހަމަ އޭނަގެ 

އަކަށް ފެތިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކުދިކުދި މައްޗަށް ހެއްެކއްގެ ގޮުތަގއި. އެހެންވީމާ، ެއއީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ
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އިޞްލާޙުތަކެއް ިމއަށް ގެެނިވފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޕީ.ޖީ އަްށ ފޮނުވޭ މައްސަލަ ވެސް 

 ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ނިންމާފައި ޖެހޭނެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަްށ ފޮނުވަން. ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  12ގާތްަގނޑަކަްށ 

މައްސަލަތައް އެްއ މަސްދުަވސް ތެރޭަގއި ޖެހޭނެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ުޙކުމެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެްއކަލަ ކުްށވެިރާވ 

މީހާ އަށް އޭނަ އަށް ހުރި ހެކިތައް ނަފީކުރުމުަގއި ކަްނތައް ޙައްުލވެގެންދާނެ. އޭނަެގ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ބޮޑެިތ 

ހަތަރު އަހަރުގެ ެތރޭގައި އޭނަ އަށް އެ ހެކިަތްއ އޮއްބާލުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަ ހެކިތައް، މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ތިން

އޮވޭ. އެހެންވީާމ، މިީއ މި ާޤނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަަކކީ. މީގެ ސަބަބުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ މުޖުތަމަޢަށް އަމާންކަމާއި 

ތަކަށް އެ ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ، ފަހުން އެ ސުލްޙަވެރިކަމާއި ަރއްކާތެރިަކން އައިސް، އަދި ކުްށކުރާ މީހުންގެ ޢާއިލާ

ދިމާވާ މައްސަލަތައް ަޙއްުލވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުްއމީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑ 

 އުއްމީދު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިރުދެއްކުމާއި ނުަރއްާކތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއެޗހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ 

ލާޙު ހުށަހެޅީތީވެ؛ ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ ޤާނޫނަށް އިޞް

ނޑުމެންނަށް ާޤނޫނުއަސާސީން ދީފައި ހުިރ  ޤާނޫނުހެދުމާއި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމާ އަދި މިނޫންެވސް އަުޅގަ

ކޮށް ސަރުކާރުން އެބަ ުހރި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަތަކެްއ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުން. ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބުގައި ވަރަށް ރީތި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު ފަހަރެއްަގއި ވެްސ ކުށްތައް ނުުހއްޓިގެން ިމ  ދައްކާފަ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ފަހަރެއްަގއި  އުޅެނީ، ކަންތައްަތއް ނުހުއްިޓގެން މި އުޅެީނ، މި ޤައުުމަގއި ހިންގާ މާރާމާރީ ނުހުއްިޓެގން މި އުޅެނީ

ވެސް ޤާނޫނުތަކެއް ނެތިގެނެްއ ނޫން. ޤާނޫނު އިޞްލާޙުނުކޮށްގެނެއް ނޫން. މިއަދު އޮތް، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި 

ވެސް މި ވަނީ ބޮޑަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ދިނުން. ކޮބައިތޯ މިހާރު މިހާހިސާބަށް ހުރި ޤާނޫނުތަކުގަިއ، މި ޤާނޫނުގައި 

އް ދީގެްނ އެބަ ހުރި ކަންތައްތައް ހުއްޓުވެން. އެހެންނަމަވެސް ކޮން ބަޔަކަށްތޯ މިފަދަ އަބަދުތަކެއް ވެސް ކުޑަ އަދަބުތަކެ 

ދީފައި ހުރީ؟ ކޮން ކަމެއްތޯ ކުރީ މިއަުދގެ ސަރުކާރުން؟ އެބަ ކަެމއް ވޭތޯ؟ ައޅުަގނުޑމެންގެ މިފަދަ ކަންތައްަތއް 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ތި ބި ފަރާތްތަކުން އެބަ ފުރިހަމަ އަްށ މި ޤާނޫނުތައް ބަލާތޯ؟ އެަބ ހުއްޓުވަން، އަުޅގަ

ބޯލަނބާތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެބަ ހުރި ގިނަ ޤާޫނނުތަކެއް އެކުަލވައިެލވިފަ. ޤާޫނނުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ާޢއްމު 
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ނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެބަ ހުރި ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް  ލިބެން. އެހެންނަމަވެސް މި މުޖުތަމަޢުގެ މިންގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުން ބާރުދީފައިވާ ފަރާތްތައް މި ކަންތައްތަކަށް  ކަންތައްތަކަށް އަދަބުތައް ދިނުމަށް އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރޭތޯ؟ ހިންގަވާބަަލމާ! މިސާލަކަށް ހަމަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަކޮށް ބަލައިލާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ 

މީހުންނާ ފޮށޭ މީހުން، މަގުމަތިންދާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ފޮށޭ މީހުން، އުނދަގޫކުރާ މީހުން، މަގުމައްޗަްށ މަގުމަތީގައި 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް.  ކުނިއަޅަމުންގެންދާ މީހުން، މިފަދަ ފަރާތްތައް އެބަ ފެނޭ އަޅުގަ

ނޫނުން ބޭރުން ކަންތައްތަެކއް ކުެރވޭތޯ ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން އެަބ އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ނޫެޅ، ޤާ

ނޑުމެން ހިނގާބަލައިލަމާ! މިާސލަކަށް ފެންފޯއްރުކުެގ މައްސަަލއިަގއި ސަުރކާރުން ވެްސ،  ފެނޭ ފުލުހުން ވެސް. އަުޅގަ

ހެންނަމަވެސް ފަހުން ފުލުސް އޮފީހުން ވެސް ިވދާޅުވަމުންދަނީ ތިމަންނަމެން ކުރި ކަމެއް ނޫނޭ ކަަމކީ. އެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ާސފުކޮށް އެނިގގެންހިނަގއްޖެ ފުލުހުން މި ކަމުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް އިްނވޯލްވެަފއި އޮްތކަން. 

މި ކަންތައްތައް ކުރަން ުއޅުންކަން. އެއީ ފަހުން ސިޓީ ކަުއންސިލުން މާލޭގެ މަގުތަކުަގިއ ފެންފޯއްރުއްތައް އިންދަްނ 

ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދުވާލު ނުކުމެގެން، ދުވާލު އަޅުަގނޑުމެން މި އަލީގަިއ ފެށުމުން އެ 

ނުކުމެގެން ހުއްޓުވަން މަސަްއކަތްކުރި ތަން ފެނުނު. މިއީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން. މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން 

ބިރުވެރި މުޖުތަމަޢުގައި މި ޮއތް ނުރައްކާތެރި ކަންތައްަތއް މަސައްކަތްކުރަނީ އަޅުަގނޑުެމންގެ މި މުޖުތަމަޢު، މި 

هللا ހުއްޓުވާކަށް މަަސއްކަެތއް ނުުކރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް، ކުރީގެ ަރއީސް ޢަބްދު

ނޑު އަުޑއެހިން، މިއަުދެގ ސަރު ކާރަކީ މުޖުރިމުންނަށް ޝާހިދު އިހަކަށްދުވަހަކު މި މަޖިލީހުގައި ވިދާުޅވި އަޑު ައޅުގަ

ހިތްވަރުދޭ، މުޖުރިމުންގެ އަްތދަށުވެފައިާވ މުޖުރިމުންގެ ަސރުކާރެކޭ. އެހެން ވިދާުޅވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއް ނޫން، 

ދުވަްސ ވެގެންދިަޔއިުރގައި އެންެމ  312ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުރި. މިއަުދގެ މި އޮތް ސަރުކާރަށް 

ރީތައް ހިނގާފައި އޮތީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. އެންމެ ގިނަ ވަޅި ހަރާފައި ވަނީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. ގިނަ މާރާމާ

އެންމެ ގިނަ މީހުން ގަތުލުކޮށްފައި ވަނީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. އެކަމަކު ސަރުާކރުން ކުރިހާ ވެސް ކަމަކީ 

ތްެތރި ރައީސްގެ ޕާޓީގެ، މި މަޖިލީހުގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން، ހަވާއެުރވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަރުވަްނވީ. ޢިއްޒަ

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް އެ މީހަކަށް އެރުވުނު އެއްެޗއް އަރުވަްނވީ. ހަވާތޯ އަޅުަގނޑުމެން އަުރވަންވީ؟ 

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މި މުޖުތަމަޢު ތަންކޮ ޅެއް އަޅުަގނޑުމެން އަރުވަްނވީ ަހވަެއއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދީފައި، ބާރުދީފަިއވާ ފަރާތްތައް  އަމާންކޮށް، އޮމާންކޮށް އޮންާނނެ ގޮތެއް. މި ޤާނޫނުތައް ތަްނފީޛުކުރަން އަުޅގަ

މި ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ކަންތައްތައް ތަންފީުޛކުރޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އަުޅަގނޑުމެން ދޭންވީކީ ބޮޑެތި 

ނޑު މެންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުތައް ޤާނޫނުތަކުގައި ލިޔެވިދާނެ. މިހާރުވެސް ޤާނޫނުތަކުގަިއ އަދަބުތަކެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވިެހން ހަމަ ގޭންގު ކުށްތައް ަމނާކުރާ ޤާނޫނެއް އެބަ ޮއވޭ  ލިޔެފައި އެބަ ހުއްެޓއް ނޫްނތޯ. އަުޅގަ

ނޑުަތކާ ޚިލާފުާވ އެކުަލވައިެލވިފަ. ތޫނު ހަތިޔާރު މި އޮތީ ޤާނޫނެއް އެކުލަވައިެލވިފަ. ޢާއް މު މުޖުތަމަޢުގެ މިންގަ
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ނޑުމެންނަށް ހެދިފަ.  ފަރާތްތަކަށް އަދަބުދިނުމުގެ ާޤނޫނު އެބަ އޮތް. މިހެންޮގސް ބައިވަރު ޤާނޫނުތަެކއް އެބަ ޮއތް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުލުހުން އެ ފަރާތްތަަކށް، އެ ފަރާތްތައް ހޯަދއި 

ހިފައިހައްޔަރުކޮށް ިމ މަސަްއކަތްކުރާ ތަނެްއ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ އަބަދުވެސް 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ދިވެހި ފުލުހުން ކޮންމެ ކަމެއް ވިޔަްސ  ދިވެހި ފުލުހުން ސިޔާސީވެފަިއވާ ތަން. އަުޅގަ

ިއގަެނވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ ތަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިވެހި ސިޔާސީ ގޮތަކުން އެކަމަށް އަވަހަށް އަރަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން  ފުލުހުންނާއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކުން ނުކޮށް ައޅުގަ

ހި، ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢަކަށް ވެދާނެ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުށްތައް ުހއްޓި، ައޅުަގނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢު ތަންކޮޅެއް ފަ

 ކަމަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ނޑުމެން  `. ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމައދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލަީކ އަުޅގަ

. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަުރ ވަރަށް ސީރިއަްސކޮށް ެއކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވަން

ބިރުދެއްކުާމއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ޫތނު އެއްޗެހި ގެްނގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެޭވ  2111/11

ނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢަށް މިއަދު ވަރަށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙުތަކެއް. ެއްއވެސް އިންސާީނ  އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަ

ީޒބުވެގެންނުދާނެ އަދި އެ ތަުނގައި ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިތުންނަްށ ލިބެންވާ އުފާާފގަތިކަމެްއ ނުޖުތަމަޢެއް ތަރައްޤީވެ ތަހު

ހާސިލުވެގެެނއް ނުދާނެ އެ މުޖުތަމަޢަކީ އެއީ ބިރުވެރިކަމާިއ ނާމާންކަމުގެ ތެރޭގައި ގެނިބފައިވާ ތަނަކަށް ެވއްޖެ ކަމަށް 

ންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާޔަތާިއ އަމާއްކާތެރިކަމާއި ހިއްޔިތުންަނށް ރަރަވަންޏާ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވެސް އަންނަނީ 

ނޑުމެންގެރުމަތްތެރިވެގެޓަކައި. އިންސާާނގެ ނަފްސަީކ ޙު  މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުަގއި ންވާ ެއއްެޗްއ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރުން ރައްކާތެރި ނަފްސު ެވސް މު ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައިވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ. ދީނުގެ މައިަގނޑު ފަސް މުހިއް

އެންމެ ބާުރއަޅުްއވާފަިއާވ  ކަމުަގއިކަމެްއގެ ަމއްޗަށް އައި ކަންތައްަތއް ެއ  ހިމެނޭ. އާދެ! އެހެންވީމާ، ދީން އެ

ަނގެ ނަފްސު ހިމާޔަތްކޮށް، އޭނަ އަށް ލިބިދޭ މުދާ، އޭނަގެ އޭ ރޭގައި ވެްސ އިންސާނާގެ ފުރާނަޔާއިކަންތައްތަުކގެ ތެ

ނޑަައޅުްއވާފަ. އަބުރު ރައްކާތެިރކުރު ައޅުަގނޑުމެން މުސްލިމުންގެ ހަިއސިއްޔަތުން ވެސް މިކަްނ ން މި ވަނީ ކަ

ނޑުެމންގެޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  ވަނީ  ކަންތައް މިއަދު މި ާލއިރުަގއި މި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ަނޒަރު ހިންގައި އަޅުގަ
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 . މިވާ ކަން އިހުސާސްކުރަންޖެހިފަމި ނަ އަންނަ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްއަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ޮލލުން ކަރު

ނޑުމެން އެބަ ހުރަސްތަކެއް ހުިރ ޖެހޭ ވިސްނަން. މި ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން  ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެ ކަމުގައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިުރ ން ޤާނޫނަށް ބަދަލު އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ވަންޏާ އަުޅގަ

މު ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މުހިއްމުސްތަޤުބަލްަގއި އަުޅގަ  ،ގޮުތަގއި ޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ކޮށްފަިއ ނިވަންކަުމގެ ވާހަކަަތއް ބަޔާންައސާސީ މި ވަނަ މާްއދާގައި 11ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކަންތައްތަެކއް ކުެރވޭނެ.

އަދި މި ކަންކަމަށް  ،ވަރަކަށް ހަނިކޮށްންކަން ކޮންމެވެސް ބައެއް މިނިވަ ވީނަމަވެސް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަދަ

 ،ބޭފުޅާ ވެސް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ގެނެވިަފއިވާީތވެ މިޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ލުއިކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ،ރައްކާތެރިކަން 

ނޑު  ކުރެވޭ މީހާ ބަންދު ގޮތުން ުކށެއްަގއިދަްނނަވަން. އާދެ! އެ ވަރަށް ޝުކުރުއަދި ސަރުކާރަށް ވެސް ައޅުގަ

ފަދަ ކުށެްއ  ކުިރން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެޭވ ކަމެއް. ކޮންމެނޑުމެންނަށް މީގެ އަޅުގަ  ހަނުހުރުމުގެ މައްސަލަ އަކީ

އަށް  އޭނާ ވެއްޖެއްޔާގޮތުން  އްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އޮތްޤީ މަރުޙަލާ އަށް މީހާ ގެންގޮއްސި ޤީކޮށްގެން ވެސް ތަޙް

ނުޑމެން ގޮތުން އެެގ ުކ އުސޫެލއްކަމަ ހުރެވިދާނެ. އެހަނު ިއ މިއަދު ެއ ރާއްޖޭގަަފދަ މިންވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ަގނޑުމެން މިއަދު އުފައްދަން ެއބަ އެ ސުވާލު ައޅުފުރުޞަތުދޭންވީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ،  ޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަ

ނުޑމެން އެއްބަެއއްގެ ގޮުތގައި ެއއްދީނަކަށް ނިސްބަތްވާ ޤަބޫލު ތްވާ، ެއއް ަނސްލަކަށް ނިސްބަެއއް، ކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ންޖެހޭ ފަދަ ރަނގަޅު ވެސް އަްޚވަންތަަކން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން ފެންނަ ހުރިހާ މާނައެއްަގއި ،ދައްކާ ބަހަކުން ވާހަކަ

ނޑުމެން އެއްއިސްލާމީ މުޖުތަ ،އްގައިމުޖުތަމަޢެ ބަަޔކު ބަެއްއގެ ފުރާނަ ދުއްވާލައި، ެއއް ބަަޔކު އަނެއްމަޢެއްގައި އަުޅގަ

ނެތި  ސާެސއްކަހަލަ އިްނސާނިްއޔަތުކަމުގެ އިހުއެްއވެްސ  ،ދެމުންގެއްލުން، ށް ައނިޔާކުރުމުންގެ ނަފްސައަނެއް ަބއެއް 

ނޑުމެން ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ  ކަމުަގއި އެއީ ބަަލއިގަެނވޭނެ ަކމެއް ނޫން. މި ެއއްގޮަތކަްށވެސް ގެންދިޔުމަކީގެންދާ ައުޅގަ

ނޑު  އެބަ ތައްވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙު ހުރި ޤާނޫނުގައި އާދެ! މި ،ބަދަލުތަކުގެ އިތުރަށް ބޮޑެތި ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ނ އެ  ފާހަގަކުރަން. ނޑުެގ ސުވާަލކީ ހަމައެކަނި ިމގޮތަށް މިުޑ ތާއީުދކުރަން. އެހެންަނމަވެސް، ކަމަށް އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޙައްލުކުރެވޭނެތޯ؟ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުން އަުޅގަ ގޮތުަގއި ހަމައެކަިނ  އަުޅގަ

ކަމަށް  އްލެްއ ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މިކަމެއް ޙަ މިނެސްގެންނެއް ގެ ޤާނޫނަށް މި ބަދަލު 

ނޑުމެން އެންމެން ވަރަށް ފުންކޮށް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ.  މެދުވެރިވާން ހުރި ސަބަބުތަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ިއ ހަމަ ގޮތެއްގަރައްޔިތުްނނަށް ހަމަ ، އްޤުތަކަށްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އަސާސީ ޙަރައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުެމން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޢާމަލާތުކުރެވޭތޯ،  ޖެހޭ. ރާްއޖޭގެ ވަރަށް ޮބޑު އާބާދީއެްއ އެބަ ިވސްނަންނޫންތޯ އަުޅގަ

 ،ހާުލގައި ތަނަށް އައިސް ބިކަ ޓަކައި މިއެ މީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތަްއ ފުއްދުމަށް  ،އަށް ތޮއްޖެހި މާލެ

ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ެއްއ  ތިމާޢީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުމިއީ އިޖް، ޖެހުންނިކަމެތިކަމުގައި އުޅެންޖެހޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ށް ުޑމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ އަޚްލާޤަށް، ސްލޫކަގޮތުގައި އަޅުަގނ ގޮންޖެހުން. އަދި އަޅުގަ
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ކުރުމަށް ޓަަކއި ބޮޑު ސިއްެރްއ. އާދެ! އެހެްނވީމާ، މި ކަްނކަން ޙައްލުވަރަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުައއުމުަގިއ ވެސް 

ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް  ޤައުމަށް  މިމި އުއްމަތަށް، ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެން ކޮންމެ  ނޑު ނިސްބަތްވާ ބައެއް. އަުޅގަ  މެންމީހެއްގެ ވެސް ޙައްޤުތަކެއް ހުންނާނެ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަތކެއް އަޅުްއވަންޖެހޭ. ގޮތުަގއި މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ސަރުާކރުން އެކަށީގެްނވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ުއއްމީދުކުަރން މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ނޑުއެ ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ޮގވާލަން  . އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުދީންެގ، އަުޅގަ ވެސް އެ ކަންކަމަށް ވިސްަނއިކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ތަރުބިއްޔަތުކުރުުމގައި އިސް ޒިންމާއަދާ

ީކގަިއ އެކު އެ  ޤާނޫނާޕްރޮގްރާމުަތއް ެވސް މި ފަދަ އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ީދގެްނ، އެ އަޚްލާާޤއި ސްލޫަކށް ޒުވާނުްނގެ 

 ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދްއވި ފުރުޞަތަށް.ވުމަށް. ހަރުދަނާކޮށްދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޠާރިޤަށް.  އަޙްމަދު

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނޑުމެން ކުރިމަްއަޗށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބެހޭ ގޮތުން ކުޑަކޮށް  ާވ ބިލާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު މި ހަލަބޮލިވެގެން އަންނަނީ ކިހާހިސާބަކުންތޯ  .ކޮށްިލންއެއް އަޅުަގނޑު ދިރާސާ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ގަސްުތގަިއ  2111ވަރަކަށް ައހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު،  12ޖެ މީގެ ބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ދިެވހިރާއްވެސް އެ

ވަަނ  2113ެއކެްއ، ވަނަ އަހަރު  2112ހިސާބުތައް ބަލައިާލއިރު ފަހުން ތަފާސް ލާފައިވަނީ އެންމެ މީހެއް. ެއގޭމަރައި

ދޭއް.  ،ވަނަ  1ެއކެއް.  ،ވަނަ އަަހރު 2111ނެތް.  ،ވަނަ ައހަރު 2112ނެތް.  ،ވަނަ އަހަރު 2112އަހަރު ހަތަރެއް. 

 2112ޭދއް.  ،ވަނަ އަހަރު 2111ހަތަރެއް.  ،ވަނަ އަހަރު  11ތިެނއް.  ،ވަނަ އަހަރު 0ހަތަރެއް.  ،ވަނަ އަހަރު  1

ޤައުމު ދިން އަހަރު. ރިކަމުން ިއސްތިޢުފާވަނަ އަހަރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެ 2112 ސް.ޢިއްޒަތްެތރި ރައީ. 11އަހަރު، ވަނަ 

ހަތަރެއް. އަޅުަގނޑުމެން ތިނެއް. އަދި މި އަހަރު މިހާތަނަށް  ،ވަނަ އަހަރު 2113ހަލަބޮލިވެގެންދިޔަ އަހަރު. 

ނޑުމެްނ ޤައުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން  ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި މި ހިސާބުތަކަށް ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އީ މި ،ޭއގެ އަސަރު މި ހަރަކާތްތަކަށް ކުރޭތޯދިޔައިމަ ގެންހަލަބޮލިވެ

އި މީގަިއ ދަބުތައް ޙަޤީޤަތުގައަށް ދޭނެ އަކޮށްފައި އޭނަ ެށއް ކޮށްގެން އެ ުކއްޖާ ބަންދުހައްޔަރަކަށް ނުވަތަ ކު

ނަޑއެިޅގެން މި ދަނީ.  ނުޑ ވެސް މިކަ ނޑު ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މި  ބިުލގައި ިމހިރަ މާއްދާތަކަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ކިތަްނމެ ބާރަކަށް ައޑުލާފައި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ  .އޮތީ  ޤައުމު ހަލާކުެވގެންދާ އެްއ ސަބަބު މި
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ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން މިއީ މި ،ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އޮތޭ ދެްނނެވިޔަސް   ،ޤަުއމަށް ހެޔޮވަރަށް ފައްާކކޮށް އަުޅގަ

ޤައުމުގައި ނެތް މި ހިފައިގެން ތެދުވާހާ  މި .ބޮޑު އެއްެޗއް އެއްޗެއް ކަމަށް. މިއީ މި ޤައުމަށް ވުރެއޮތް  ފަހާފައި

ވަނަ  11ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ހިތްވަރެއް. ޤާނޫނުައސާސީެގ ދެވަނަ ބާބުގެ ގޮުތގައި އަާސސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަްނކަން

އޮތީ ކުށްވެރިންނާ ނުވަތަ ކުށްުކރާ މީހުންނަށް ޙައްޤު ލިބޭ  މި ހިސާބަށް މާއްދާއާ ަވނަ 10އިން ފެށިގެން  މާއްދާ

ވޭނެ. މިހާރު ޤައުމު ކުިރއަކަށް ުނގެންދެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިްޞލާޙުނުކޮށް މި . ޙަޤީޤަތުަގިއ މިގޮތަށް ހަދާފަ

ވަނަ  23 އިން ދާވަނަ މާއް 21ޤާނޫނުައސާީސގެ  ،ަގއި ފާަހގަޮކށްލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރުހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު

އްޤުތައް ހިފެހެއްޓުން އެބަ އޮތް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ިމީއ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ހުރި ަބއެއް ޙަމާއްދާއާ ދޭތެރޭ 

ފޮނުވުމާ، އަދި ކުރަން ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ުދވަހުގެ ތެޭރަގިއ އެ މައްސަަލއާ 12އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ މީގެ

ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮތް.  ިއްއވަން ެވސް މިޭރގައި އެ މަްއސަލަ އަށް ޙުކުމްދުވަހުގެ ތެ 31ދޭތާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެއް

ކުށްަތއް ކުރާ އިން ފެިށގެން މި ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާ  2 ،ޤާނޫނުަގއި މި ބަޔާްނކުރާ ކުށްަތއް އެާއއެުކ މިއަދި ހަމަ

ދުވަުހގެ މުއްދަުތ،  01ިރން ުދވަހަށް. މީގެކު 31ފައި ޮކށްރުއޮތީ އިތު މީހުންނަށް އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭ މުއްދަތު މި

މީހުންނަށް  އެ ،ކުރަން އޮންނަ މުއްދަުތ ކުރުކޮށްހައިކޯޓަށް ވެސް އަދި ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ެވސް ިއސްތިޢުނާފު

ެވސް  އި. ިމއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ އޮތް ފާހަަގކޮށްފަ ަގއި އެބަ ބިލު މި ،ޤާނޫނުގައި ލިބޭނެ ގޮތަށް ަކނަޑއަަޅން މިއަދަބު

ނޑަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭ ެއއް ތަންކޮެޅއް އިތުރުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ީމގެކު މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގައި އުމުރަށް ޖަލަށްއެބަ އޮތް.  ޮއވޭ.  އަހަރު ކަމަށް އެބަ 22ލުމަކީ  އަުޅގަ

ދުވަހު ނަށް މި ވިްސނެނީ އެ މީހާ އުމުރުޢާއްމު މީހުންވަތަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް، ެއއް ބޭފުުޅން ނުބަ ،އުމުރަށޭ ބުނީމަ

ހޭ. ދުވައަހަރު 22މުރަކީ އޮވޭ އު ޤޫބާތުގައި އެބައޮންނަނީ. ޤާނޫނުލްޢު ނޫން މިއޮންނާނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި އެެއއް  ޖަލުގައޭ

ނުވަތަ  ،ަގއި ސިފަިއން ސަލާމަތްވުމަށް 1011ބަރު ނޮވެން 3 ޔައީދި ދުަވހު ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަކަށް

ނޑުމެން ދު ޙުސައިން ެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސްލެއް ކަމަށް ޝަހީވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްވުމުދި އާދަމް. އަޅުގަ

ބައްޕަ އާިއ  ުމސްކުޅި މަންމަ އާދަމްގެސައިން ެވއްޖެ. ޙުމިނިވަންތިލުން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ޙުސައިން އާދަމްގެ ގާ

. ދޭ ހިނަގއްޖެ. ނޫްސތަކަށް އިންަޓވިުއ އެބަލުން މިނިވަންެވގެން ނިކުމެގެން ތިއެ ުޒވާާނގެ ގާ، ދުނިޔޭގަިއ ހުއްޓާ

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ޭއގެ ޮބޑު ގާތިުލ ވަނީ ލަންާކ އަްށ ފުރުވައިލާފަ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަކީ 

ލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ީމގަިއ ަގސްތުގަިއ މީހަކު މަރާ މީހާ ެވސް މި އޮންނަނީ އުމުރަށް. އަހަރަށް އޮތްއޮތުން ބަދަ  22

ނޑުމެން  އެއީ ިއސްލާމްދީނުގައި އެ ީމހާ އަށް އެ ޢާއިލާ އިން މާފިނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި. އެހެްނވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ވަގުުތ ނިމެން ކައިިރވުމާ ެއކު ދަންނަވާލަން، ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ މި ބިުލ  ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. ައޅުގަ

ކޮމިޓީގަިއ ރަނގަޅަށް ދިރާާސޮކށްފައި ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލު ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރަްށ 

 ޝުކުރުއަދާކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ން ބޭނުން، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ސާފުކޮށްލަ

ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ދެއްވި ޤާނޫީނ ލަފަޔަ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ ަކުއންސެލް ޖެނެރަލް މިއަދު މި 

 ތަނުން ފެންނަންނެތީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާފުޅު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޤަބޫލުނުކުރެްއވީތޯ؟ މި ހުށަހެޅުމަކީ

ސީދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް. މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކު ސޮސައިޓީެއްއގައި ޤާނޫނީ 

ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަމާ އަދި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ހަނިކުރެވޭ ޙައްެޤއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުން  ހާސިލުކުރަން 

ސަރުކާރުން މީގެ ކުރީ ަޒމާންތަކުގައި ެވސް މި އޮތް ވިސްނުން އަލުން އަނބުރާ މި  މި އުޅޭ މަޤްޞަދަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ޤައުމަށް މި ގެންނަނީ. މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ސީދާ މި ޤާޫނނުއަސާސީން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާ ހަނިނުކުރެވޭނެ އަސާީސ 

ނޑު ސާފުކުރަްނ ޙައްޤުތަކެއް ިނގުޅަިއގަުތގެ ބޭނުން. އެހެންވީމާ، ކައުންސެްލ ޖެނެރަލް މި އަށް ދެއްވި ލަފާ އަޅުގަ

ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ މި ާރއްޖެ އިން ގޭްނގު ކުށްތަކާ ައދި މާރާމާރީ، މީހުން މެރުން، 

ނޑުމެން ދެން މި މަޖިލީހުގައި ކީއްޯތއޭ ކުަރން އޮތީ؟ ތި ބޭފުޅުން  މި މައްސަލަތަކާ މެދު އަޅުގަ

ގަންނަވާ ޕީ.ީޕ.އެމް، މި ސަރުކާރު ނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕީ.ޕީ.އެމް، މެޖޯރިޓީ ބޮޑު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ނިސްބަތްވެަވޑައި 

ނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް  ނުޑގެ އަޚް ނިހާން އިހަކަށްދުވަހު ނޫންތޯ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ލީޑަރު އަުޅގަ

އިލި ކަުމގައި ވިަޔސް އެ އޮތީ ފެންނަން. މި ރާއްޖޭގައި ެއއްވެްސ ފެންނާނެ ގޮތަށް މިހާރުގެ ހަީވރުގެ ހެޑްލައިން ބަލަ 

ގޭންެގއް ނެތް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފަ. ެއްއވެސް ގޭްނގެއް ެނތް ކަމަށް. ދެން ކީއްކުރަންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް 

ވެސް ކަމެއް. ެއކަމަކު ެއ މެދުވެރިެވގެން އިތުރު ކަމެްއ ކުރަންވީ؟ ނެތެއް ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ެއއް

ވިދާޅުީވ، މި ރާއްޖޭގައި އެްއވެސް ގޭްނގެއް ނެތް ކަމަށް. އަނެއްކާ މިކަން ތަޢާރުޟުާވ ކަމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ 

 13ގޭންގު، އޭގެތެެރއިން  31ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އެބަ ވިދާޅުޭވ، މި ރާއްޖޭަގއި ހަމައެކަނި މާލޭގައި ެއކަނިވެސް 

ރަްއކާތެރި ގޭްނުގތައް ކަމަށް. ދާޚިލީ ވަޒީރު އެ ވިދާުޅވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ތަޢާރުޟު، މި އަރަތްތަްއ ގޭންަގކީ ނު

އަޅުަގނޑުމެން ޙައްލުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޖެހެނީ. ކިހިނެއްތޯ މި ވަނީ؟ މިއީ އަރަތެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވެން ވެސް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އަރަތް ޙައްލުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަ  ުޅގަ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް. މެޖޯރިޓީ އޮތީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކަަމށް ވާތީވެ އިނގޭތޯ އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، މި ދެންނެވިހެން އަސާސީ ޙައްޤުތައް. ކުަޑކުަޑ މިސާލެއް ދަންނަވައިލާނަން. 

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރީމާ މީހަކު، އެއީ އެ މީހާގެ ދިފާޢަށް ވާހަކަނުދެއްކީމާ ދައުލަތުން ދަޢުވާ އުފުލި ގޮތަށް 

ގޮއްަސ ސާބިުތވަނީ. ތިމާެގ ދިފާޢުގައި ތިމާ ބަހެްއ ނުބުނީމާ، ނޫނިއްާޔ އަދި ޤާނޫނީ ަވކީލެްއގެ އެހީތެިރކަން ެވސް 

އުލަތުން ދަޢުވާކުރި ޮގތަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ޮގްއސަ މައްސަލަ ސާބިތުވަނީ. ބޭނުންކޮށްގެން ބަހެއް ނުބުނީމާ ދަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ. އަނެއްކާ އަލުން  އެހެންވީމާ، ހަނުހުރުމުގެ ޙަްއޤު ނިގުޅަިއގަތުން މި އުޅެީނ ކީއްކުަރއްވަންތޯ އަުޅގަ

ގަދަބާރުން ހެކިބަސްނަގަިއގެްނ އަހަރު.  31ރުޖޫޢަވަނީއޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއއްކަލަ ޒަމާންވީ ައނިޔާވެރި 

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ  އެއްބަްސކުރުވާ ޒަމާނަށް އަެނއްކާ މި ޤައުމު ގެންދަނީ. ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ައޅުގަ

ނުޑ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. މިކަން  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ާދއިރާަގއި މަަސއްކަތްކުިރ މީހެއްެގ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ަތއް، ދުނިޔޭަގއި މި އުސޫލާިއ ހަމަތައް ަކނަޑއެޅިފަިއ އޮތް ގޮތް، ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ މިކަން އޮްތ އޮންނަ ގޮތް

ނޑުމެން ދިރާސާކޮށް، ބަލައި މި ކަމުގައި ފަންނީ، ޢިލްމީ، އެ ކަންތައްތަްއ ދެނެގެން އަޅުަގނޑުމެްނ  ގޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމާ މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑު ވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ މަޤްޞަދަށް ޓަކަިއ ތިބޭއިރުަގއި އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުަރްއވަން ހެޔޮާވވަރުގެ ކަމެއް ނޫން، އަާސސީ ޙައްޤުތައް އަދި ހަނިނުކުރެވޭނެ ޙައްޤުތަކާ ކުޅުމެއް. 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ދުވަހަކީ، ކޮންމެ ދުވަ ހަކީ މި ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަްޚ ނިހާން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ސިއްުސވާލާ ުދވަހެއް.  އެްއ ކަމަކީ އިހަށްދުވަހު ައުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ  އެ ވިދާުޅވި ބަސްފުޅު. އެްއެވސް ގޭންެގއް ނެތް ކަމަށް. ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް މި ވިދާޅުވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މާލޭ ސިޓީގެ ރަްއޔިތުން މި ތިބެނީ ކަންބޮޑުވެފަ. މި  މާޭލ ކަންބޮޑުވޭ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް . އަުޅގަ

ސިޓީަގއި މި ދިރިއުޅުއްވާ ުހރިހާ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުގެ މީހުން، ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަްނ؛ އިންސާނުންެގ 

މެ އެްއޗެއް ެވސް. ރުްއގަސް ވެސް. ހަމަ ހަށިފުރާނަ. އަދި ހަށީފުރާނަ އެކަންޏެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ިދރުންހުރި ކޮން

ކޮށައި އަޅާލަނީ އެންމެން ކުރިމަތީގައި މާސްކުައޅަިއގެން. އެއްވެސް ކަެމއް ކުރެވެީނކީ ނޫން. އެއްވެސް ކަމެްއ 

ނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރަން ތިބޭ މީހުންނާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަެއާއއެުކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކީްއވެތޯ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުކުރެވެންީވ، ޙަޤީޤީ ކަްނތައްތަުކގައި އަތްނުލެިވގެން މި މެދުގަ އި؛ އަުޅގަ

އުޅެނީ؟ ޤާނޫނެްއ ނެތިގެނެްއ ނޫނޭ. އެބަ ހުއްެޓއް ނޫންތޯ ޭގންގު ކުށްަތއް މަނާކުރާ ޤާނޫުނ. އެބަ އޮތެްއ ނޫންތޯ ތޫނު 

ނު. އެބަ އޮތެއް ނޫންތޯ މި ނޫން ހުރިހާ މި ބާވަތުގެ ޤާނޫނުތައް. އެހެންނަމަވެސް، ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކުރާ ޤާނޫ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ، ބަެއއް ޤާނޫނުތައް ނެތް. ެއއީ މިސާލަކަށް، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަުތެގ ޤާނޫނު، ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

ކަމެްއަގއި ައތްނުލެވިގެން މި އުޅޭ؛ ދެ އެކަީށގެންވާ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވަނީ، އެ 

ނުޑމެން އޭގެ ވަށަިއގެން މި އުޅެނީ އޭަގއި އަތްނުލާން.  ކަމެއްަގއި.  އެއީ ނާގާބިލުަކމާއި ކޮރަޕްޝަން. އަޅުގަ

ނާޤާބިލުކަމަކީ މި ދެންނެވިހެން ކުޅަދާނަެވގެންނުވަނީ މި ކަްނކަން ކުރުމުގެ ހުނަރު ނެތީ. މި ޒަމާނަށް ފިޓުވާ ހުނަރު، 
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ނޑިޔާރުންތަެކއް ނެތީ. ައނެއް ކަމަކީ ސީދާ ފެންނަން ހުރި އެްއވެސް ހުރަހެްއ؛ ޢި ލްމު ލިބިގެން ތިބި ގިނަ ފަ

ނޑިޔާރެްއ،  މިދެންނެވީ ޢިއްޒަތްތެރިން ރައީސް، ެއްއވެސް ޒާެތއްގެ ހުރަހެއް ނެތީ. ސީދާ ފެންނަން ހުންނަ ފަ

ނޑިޔާރެ ނޑިޔާެރއްގެ ގޮތުަގއި މި އިންނަނީ. އެންމެންނަށް ފެންނަން، ހާމަކޮށް ފެންނަ އިންނަ ފަ އް، އެންމެ ބޮޑު ފަ

ނޑުމެން  މިކަމަށް އެުޅއްިވ ފިޔަަވޅެްއ ނެތޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮރަްޕޝަނާއި ނަޤާބިލުކަން. މިކަުމެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

އްކާތެިރކަން މި ރާއްޖެ އަށް މި އުޅެނީ އަމާންކަމެއް ނުގެނެސްދެވިގެން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ަހށިފުރާނައިގެ ރަ

ނުގެނެިވގެން. ބައްަލވާ! މި ރާއްޖެ އަށް ހުށަހެޅުނު، މިާހރު ކުރިމަތިވެފައި މިހިރަ ބޮެޑތި މައްސަލަތައް. ރިްޟވާްނ 

ގެއްުލވާލި މައްސަލަ. ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ. ހޯމް މިނިސްޓަރު އެބަ ވިދާުޅވޭ. ެއއް ފަހަރު ވިދާޅުިވ، ސީދާ ގޭްނގުެގ 

މަވެސް ފަހުން ވިދާޅުވަނީ ރިްޟވާން ފެނުނީމާ ރިޟްވާން ގާުތގައި އަހާފަޔޯ އެނގޭނީ އޭަނ އަތް އެބަ އޮތޭ. އެހެންނަ

ވަގަށް ނެިގކަން. ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ މިއީ، ކޮންކަހަލަ ަބސްފުޅެއްތޯ. މި ބާވަތްބާވަުތެގ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެަފއި 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ވަޒީުރކަމުަގއި އިނދެވޭތޯ ދުިނޔޭގެ ތަހުޒީެބއްަގއި. ނުއިެދވޭ ޢިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާ

ނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެްނ މި ދާ  ބިރުދެްއކުމާިއ ، 2111/11އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫުނ އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާުކރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ުޝކުރުދަންނަވަން. ދެންމެ ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް އަޑުިއވިަވޑަިއގަީތ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ރާއްޖޭގައި ގޭްނެގއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، 

ނުޑ ސާފުކޮށް ދަންަނވަން  ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް، ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ކަންމަތީތަކުަގިއ އެ ގޭންުގގެ މެންބަރެއް. އަުޅގަ

ނޑު ދެްނނެވީ، އެްއވެްސ ހާލެްއގައި.  ތިބޭ ކޮންމެ ުޒވާނަކީ ގޭްނގަްށ ނިސްބަތްވާ ަބއެްއ ނޫނޭ، ޭގންގެއް ނޫނޭ އަުޅގަ

ރަނގަޅުވެފަިއ،  އެ ވާހަކަ އޮުޅވާލަިއގެން ޭއގެ ބަދަލުން އެހެން އެއްޗެްއ ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް

ދެންމެ މިާތ އިންނެވި. ެއއީ މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އެ އިުޢތިރާފުވެވަަޑިއގަތީ އޭނަ އަށް  އަޅުަގނުޑގެ އަޚް

މައްސަލަެއއް ނެތޭ ތޫނު ހަިތޔާރުން މި ޤައުމުެގ މަގުަތކުަގއި ުޒވާނުން ކޮށާަފއި ލެާޔ ެއއްކޮށް ތަތްތަުޅވާފަިއ މާލޭގަިއ 

އަމިއްލަ އަށް ެއ ވިދާުޅވީ. އެްއކަލަ މާތްެވގެްނވާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮބިނޯެވގެން ެއއުޭޅ ޑިމޮކްރަީސަގއި ބޭއްިވޔަސް. 

މީގައި ހުރި އަސާސީ ޙައްޤުަތކާ ހުރެ. މިތާނގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޠާރިޤް އެ ހާމަކޮށްދެއްވީ ޙަޤީޤަތް. 
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ކުރާ ޓީމުގެ ގެ މަގުތަުކގަިއ ދައްމަން ސަޕޯޓުޭލެގ ކޯރުތައް މާލޭ ކަތިލައި ދިވެހި ޒުވާނުންމިކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، 

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަމާ އެއް މެންބަ ތަނުގައި  މި ،މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ،އެކުގައި ދަންނަވަންރެއް. އަުޅގަ

ފާރުން އެތެރޭގައި  ންގެ މަޖިލީހުގައި ހަތަރުރައްޔިތު . މިވީތިރާފް އަށް އިޢު އަކީ. އަމިއްލަ ފަހުމީ މިއިންނެވި އިމްތިޔާޒު

ހެިކ  މި ހެކީގެ ާބވަތްތަކާއި، ބުނާ ޤާނޫނުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ަޙއްޤެްއގެ ވާހަކަ މި ެވވަަޑިއގަތީ. މިއިޢުތިރާފުވެ

 ހުށަހެޅީ  އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން މި މި  ،ހެކި އިތުރަށް ބަލައިގަންނަ ޮގތް ފަރުމާކޮށް މި ދެވެންޖެހޭ މިންވަރާއި

ިއވާތީވެ. އަދި އިާލތަކެއް ޮރްއވާފަވާނުންެގ އެތައް ަބޔަުކ، އެތައް ޢާ ދިވެިހ ޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަގުތަްއ އަާމންކޮށް

ހުށަހެޅުއްވި ތަރުތީބުން  ތަނުގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ދެންމެ މި  އަޅުަގނުޑގެ އަޚް،

ހުރި މިފަދަ  ހަމައަށް މަގުަތުކގައި ހިްނގިފައި އްިޓގެން ިމދިޔަ އަހަރާއަހަރުން ފެވަނަ  2112 ،ވާނަމަ ބަލާ ކަމުގައި

ބެހޭ  ވިދާުޅވާ ކަހަލަ ގޭންގު ކުށާ ވިދާޅުވެެދްއވީ. ައޅުަގނޑުމެން އެ ވަނީ ކޮންކޮން އަދަދުތަކެއްތޯ އެ ގަތުލުތަުކގައި

 މި، ނިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ ކަންތައް ފެ  އެތަނުން ފާސްުކރީމޭ. ޖެހިގެން އަިއ އަހަރު އެ އަދަދަށް  ޤާނޫނެއް މި

ނކުޑިތައް ހަލާކުކުރަން ބައެއް ޒުވާނުްނެގ ސި ،ސިޔާސީ ފިކުރަްށ ތަބާވެ ކަންތައްތަާކއި ސިޔާސީ ިވސްނުމާއި

ކުރަްނވީ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖެ އަމާން އިންދާ ފަރާތްތައް ފުރުތަމަ ހިފައިހައްޔަރުނުބައި އޮށް މިނިވަންކަމުގެ 

ބަލެްއގަިއ ކާ މީހުން ވަރަްށ އަަވސް މުސްތަޤްދައް ޒާތުގެ ާވހަކަ ޖެހޭހެން މި ނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ެއބަތަ

 ،ކުރަން. ޙައްޤުގެ ވާހަކަ ކަަށވަުރވީރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ެއކަހެރިުކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުދިވެހި

 ްއޒަތްތެރި ަރއީސް ހުރިހާ ހިސާބެއްގަިއ ހުރިހާ ަޤއުމުތަކެްއގަިއ ޮއވޭ. އަދި އެއަނެއް މީާހގެ ޙައްުޤ ފެށޭ ިހސާބެއް ޢި

ނޑުމެްނގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުަށހެޅިފައިގޮތްތަެކއް ެވސް ޮއވޭ.  ކަންތައްތައް ނިސްބަތް ކުރެވޭ  ވާ އިޞްލާޙުަގިއ  މި އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ  ލާނަން. މިަވއިންނަމު ބައިތަކެއް އަޅުަގނޑު ދަވާ ސައްބީހަކަށް މާއްާދގެ ތެރެއިން މުހިއް މި

އަދި ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ ، ތޫނު ހަތިޔާރުން މީހުން މެރުމާ ިދޔަތުރާކަމަކަށް ވެގެން، ުއނދަގޫލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަތި

ކުރެވޭ  މަށް މިރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ އަމާންކުރު މަލުތަކުން ދިވެހިނުބައި ނުލަފާ މިފަދަ ޢަ، އަނިޔާދޭ

ހެދުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން އިދިޮކޅުމަޖިލީހުގައި ހި އިިދކޮޅަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތާ

، ެލވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީތަންމެ އޮޅުވާލިޔަްސ އޭތި އޮުޅވައިއަޅުަގނޑު ދެންނެވި އެްއޗެްއެގ މާނަ ކި

ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. ނަމަވެސް  ކަންމަތިތަކުަގއި ތިބީކީ ގޭންގުން އަދި ރާްއޖޭގެ ތަކާމާލޭގެ ކަންމަތި

ދޭތެރޭ އެއްކުެރއްވީަމ، މިހާރު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ީމގެ މާނަ.  ތޫނު ހަތިޔާރުން މީހުން މެރުމާއެާއއި 

ބެހޭ ޤާނޫނު ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހެއްކާ ތަކަކީ މިހާރުމިހިރަ ހެކި  ގައިވަނަ މާއްދާ  11ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި ނަމުަގއި 

ކަންަތްއ  އުެޅނީ. ނަމަވެސް މި ތުެގ މަސައްކަތް ނުނިމިގެން މިއަޖިނާޢީ އިޖުރާ .އުޅެނީ ނިންމާނުލެވިގެން މި

 ،މަޖިލީހަށް ގެންގޮސް ައވަސް ގޮަތކަށް މި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ދޭ ފަރާތްތައް ޝަރީަޢތުގެ  ،އިޞްލާޙުކޮށް

ނޑުމެން  ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮތެްއގެ މަތިން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އެ  މީހުންގެ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ
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 މި  .އަހަރު ދެކޮޅަށޭ. ތެދެއްމެ 31ވިދާުޅވަނީ މިދިޔަ އެ ގޮތްތަެކއް އުެފއްދީމަ  ައޅުަގނުޑމެން ލުއި ،ގޮތްތަކެއް  ފަސޭހަ

މީހަކު  ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހަލާކުވި އަސްލަކީ ގ. ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނަގެ ޓީމު. މިޤައުމުގެ 

. އަސާސީ ޙައްޤުތަާކިއ މީހުން އުފުލަންޖެހޭ ބަޔަކީ މިމަރުވެފައި ފަހުގެ ތާރީޚުަގިއ އޮެވއްޖެްއޔާ އެކަުމގެ ޒިްނމާ

 އަސްލުަތކާއި އުސޫލުތަްއ ޮއޅުވާަލއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ޖާގަީދގެން ހަމަ ހިތުހުރިހާ އެއްެޗއް ޮގވަން ،ކަމޭ ބުނެމިނިވަން

މީހުން.  ކުރީ މިއަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް އަނެއް ދިވެހިާރއްޖެ ،މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން ބަދަލުކޮށް

ށް. ސިޔާީސ އަމާންކަން އޮންނާކަ ަޤއުމު މީހުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މި ވެސް މިއެްއގޮތަކަށް 

 އެ  ،ހަލަބޮލިކަން އުފައްދަިއގެން ޙައްޤުތަކެއް ދޭނަމޭ، ަޙއްޤުތަކެއް ިވއްކާނަމޭ، ައސާސީ ޙައްޤޭ ވިދާުޅވެ

ގޮސް އަެނއް މީހާ މަރާލަން ޔޮވަރު ކަިތވަިޅއެއް ހިފަިއގެން އަީކ ޒުވާން ުކއްޖާ އޭނާ އަތަށް ހެ ނުކުތުމުގެ ނަތީޖާނުކުންނަ

ނޑުމެން ދިގު މުއްދަތަކަށް  އެ ،ތައް އުފައްަދއިގެންހިތްވަރުދެނީ. މިކަހަލަ ޤާނޫނު  ، ޤާނޫނުގެ އަލީަގއި ގެްނގޮސް ައުޅގަ

 ބުރި ނާދެވޭ ވަރަށްނވެސް އެ އަހަރު އެަކންޏަކު ނޫން. ދުވަހަކު 22އަކީ  ދުވަހު ޖަލު ގޮޅީަގއި. މާނައުމުރު

ނޑުމެން އެއިهللا ކުރަންވީ. މި ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަްއ ާތށި  ރާަދކުެރއްިވއްާޔ އަުޅގަ

ދުިނޭޔގެ ހުރިހާ ބާރަކުން ގެނެސް  ،ކިތަްނމެ ޑިމޮކްރެސީއޭ ބުނެ ކިތަންމެ ބާރަށް ހަޅޭއްލަވާފައި  މަސައްކަތް ކުރާނަން.

ދެއްކިޔަސް އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުތަކަކީ އަމާން މަގުތަކަކަށް ހަދާނަން. ދިވެހި ކޮންމެ ޒުވާނަކީ 

ަގއި އުޭޅ މީހެއް ވެްސ ނޫން. ކޮންމެ ކަންމައްޗަީކ ގޭްނެގއް ެވސް މެ ޒުވާނަީކ ގޭްނގުޓެރަރިސްޓެއް ވެސް ނޫން. ޮކން

ނުވާނެ. ުޒވާނުން  އިރާަދކުރެްއވިްއޔާهللا އުޅުނަސް ެއގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން  ން އެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީނޫން

ކަމުގަިއ ެވސް . މިއަާދއި މާދަމާެގ މުސްތަޤްބަލުވެްސ ކުރާނަން ރިހެބިލިޓޭޓު ވެސް ަގންނާނަން. ަލއިއަޅުަގނޑުން ބަ

 އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ރީފައިބްރާހީމް ޝަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑަށް ނިޒާީމ ނުކުތާއެއް ނުދެްއވިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ކަދެއްކުމުގެ ަގާވއިދުަގއި ެއބަ އޮވޭ މެންބަރުން އެކަކު ދަންނަވަން. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގީ މި މަޖިލީހުގައި ާވހަ

އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކޮްށގެން ވާހަކަދެްއކުމަށް. ެއޔާ ޚިލާފަްށ ބައެްއ ބޭފުޅުން ވާަހކަދައްަކވާތީ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑު އުފާކުރަން. އެފަދަ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމގުތަަކކީ އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީތީ އަ  ޅުގަ
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ނޑު ޝުުކރުއަދާކުރަން. މި ރާއްޖޭަގއި  ގޮތަކަށް ެއކަން އޮތް ކަމަްށ މި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރެްއވީތީ ވެސް އަުޅގަ

އެބަ  2111/11މިހާރުވެސް ބިރުދެއްކުާމއި ުނރައްކާތެރި ހަތިޔާުރ ގެްނގުޅުާމއި ތޫނު ހަތިޔާރު ގެްނގުޅުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު، 

ނޫނު ނެތިގެެނއް ނޫން މި ހިސާބަށް މި މައްަސލަ އަީއކީ. ޙަޤީޤަތަީކ އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި ޤާނޫނުަތއް އޮތް. އެ ޤާ

ތަންފީޛުނުވުން. ސަރުކާެރްއެގ އެންމެ ިއސް އެްއ މަސްޫއލިއްޔަތަީކ ރަްއޔިތުންނަށް ުސލްޙަވެރިކަމާ އެކު، އަމާންކަމާ 

ަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓުން، ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާ އިން ގިަނ އަދަދެްއެގ އެކު ދިިރއުެޅވޭނެ ެވއްެޓއް ޤާއިމުކުރުން. ައޅު

ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް  ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އުަފއްދާފައި މި ތިބެނީ ވެސް މި ދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި. 

ވުރެ ގިނަގުނަ  ަވނަ އަހަރަށް 2112އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައާ ެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، ރާއްޖޭގެ ާތރީޚުގައި މި ހިނގާ 

މާރާމާރީ ހިންގައި، ވަޅިހަރާފަިއ އޮތް އަހަެރއް ރާއްޭޖގެ ދިގު ތާރީޚުން ފެންނާކަށް ނެތޭ. މީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީ 

ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ އެއްެޗއް ކިޔަސް ވެްސ، އޭރު ޮއންނަ ސަރުކާރަކުން ރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާންކަމާއި މަގުމަތީގެ 

ެހއްޓުމުަގިއ އިހުމާލުވެފަިއ ވާީތ ނުވަަތ ނުބެލެހެއްޓޭތީ ދިމާވާ ކަެމއް. ސަރުކާރަށް ތާއީުދކުރާ ބަެއއް ރައްކާތެރިކަން ބެލެ

ބޭފުޅުން ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަތީމާ، ޝަރީޢަުތގެ ކުރިމަްއޗަށް ނުގެނެވޭތީ ވާ މައްސަލަެއއް. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ެވްސ 

ކު ވެިރކަމަުކ ނެތް. އެހެންވީމާ، ކެނެރީޭގ ނަޝީދެއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ކެނެރީގޭ ަނޝީދު މި ވަގުތަ

ވަނަ އަހަރު މަުރވިާހ  2112ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި  މަުގމަތީގެ އަމާންކަން ބެލުމުގެ ޒިންމާ މިއަދު އޮތީީކ. މި 

ހެނީ މިއަދުގެ މީހުންނާއި ހެރިހާ ވަޅިއަަކށް ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޒިންމާވާކަށްނުޖެހޭ. ޒިންމާވާންޖެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ރާއްޖޭަގއި ހުރި ޤާނޫނުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮުތަގއި ތަންފީޛެއް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނުވޭ. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙާ ެއކުަގއި ވެްސ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ކަމަށް. 

ރުޢީ ނިޒާމު ވެސް މި އޮތީ ޮބއްސުންލަިއގެން ޮގއްސަ. ކޯުޓތަކުން އެކަީށގެންާވ ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ޝަ 

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުދާކަމީ މުޅި ދުނިޔެ ހެކިވާ ކަމެއް. މީ ޙަޤީޤަތް. ޤާނޫނެއް ނެތޭ 

އިން، ގްރާމުން، ރެޑްޭހންޑުކޮށް ޑްަރގު ހިފީމާ، ހެކި ކިޔާފައި ަވގުޑޮލަރު ޖެހި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި. ޓަނުން، ޓަނުްނ ކިލޯ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމުގެ  ހޯދީ ވޮރަންޓު ނުލައި ގޮހޭ ކިޔާފައި ޝަރީޢަތުން އެބަ ބޭރުކޮށްލާ. އަުޅގަ

ގުތަކު މި ބޭނުމަކީ، ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުމަކީ ކުށް ހުއްުޓުވން ކަމަކަށެއް ޤަބޫލުކުރާ ަޝރުޢިއްޔާެއއް މި ވަ 

ނޑިޔާރުެގެއއް ނެތް. ފުރަތަމަ މި ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ުކރާ ކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނަށް  ޤައުމަކު ނެތް. އެފަދަ ފަ

ނޑުޔާުރގޭަގއި ތިއްަބާވ  ނިޑޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުރަން މި ޖެހެނީ. ފަ ނޑުމެްނގެ ފަ އިޞްލާޙުގެަނއުމާ އެުކ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ ޙުކުމްކުރުްނ ބޭފުޅުންނަކީ ޢަދުލުއިންޞާފަށް ލޯބިކުރާ  ބައެއް ކަމުގައި ވާން އެބަ ޖެހޭ. ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނިޑޔާރުގެ އިްނ  މުޅިން ޤާނޫނީ ތަރަހައިން ބޭރަށް ދާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ މި މަޖިލީހުން އެފަދަ ފަނޑިޔާރުން ފަ

ނޑިޔާުރގެ ނޑުމެން ފަ ނިޑޔާރުލަިއގެން،  ބޭރުކުރަްއވަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު ސިޔާސީ މަޤްޞަދަށް ޓަކައި އަުޅގަ އަށް ފަ

ނޑިޔާރުޭގަގިއ  އެ ވަގުަތކު ވެރިކަުމގައި ޮއންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޙުކުމްނެރޭ ބަޔަކު ފަ
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ނޑުމެްނގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅެްއ ނުވާނެ.  ބައިތިއްބަން ައޅުަގނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރާހާ ހިނދަކު، އަުޅގަ

ނުޑ  އިޞްލާޙެއް ުނވާނެ. ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ކަންަތއްތައް މިގޮތަށް ހުރީ. އަުޅގަ ކުްށކުުރން ނުހުއްޓޭނެ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ  11ޖެހިލުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ބައެއް ޙައްޤުތަކަށް؛ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނުޑ ތާ އީދުކުރާ ކަމެްއ، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިކަން ކޮްށގެން އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން އެބަ ުކަޑކުރޭ. ހަނިކުރޭ. މީ އަުޅގަ

ނޑު މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ވެސް ކުްށކުރުން ހުއްޓުވަންެޖހޭ. މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްގެން ކުށްކުރުން، އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ވެ ނޑު ޯވޓުލާނަން. އަޅުގަ ްސ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިވެނި މާއްާދއަާކއި އެވެނި މާއްާދއާ ޚިލާފޭ ކިޔާފައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެއއްފަރާތްނުކުރުން. ސުޕްރީމް 

ކޯޓުން ހަމަ ސީދާ ދުނިޭޔެގ ޝަރުޢީ ޑިމޮކްރެިޓކު ނިާޒމުތަކުގަިއ ހުންނަ ނޯމްތަކާ ޚިލާފަށް ސީދާ މި މަޖިލީހުން 

ނޑުގެ ބިރަީކ މިހާރު މި ގެނެވޭ ބައެއް ިއޞްލާޙުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ފާސްކުރާ ޤާނޫނު އެކަހެރި އެބަ ކުރޭ. އަޅުގަ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ މި މަޖިލީހަށް އެގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ޢަމަލުކުރެއްވި ވާހަަކއެްއ؛  ބާތިލުކުރައްވަފާނެ. އަުޅގަ

ރަން. ސުޕްރީމް ކޯޓު އެ ބޭފުޅުްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާުޙގެންނަަވއިގެން ނަމަެވސް އެަބ ޖެހޭ މި ކަންކަން ކު

ޤާނޫނީ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން، އެ ބޭފުޅުންގެ ޖުޑިޝްޓިކްޝަނުން ބޭރަށް ގޮސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމަށް 

އުޅޭ ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާަކމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދިމާވެގެން 

 އާދެ، ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްވި...ގިނަގުނަ މައްސަލަަތކުގެ އަްސލަކީ މި ދެންނެވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުުރދަންނަވަން. އާދެ، މިއަދުެގ 

މި ބިލު މި  ސަރުކާރުން ރާއްޖޭަގއި މި ާވ ކުށުގެ ވެށި؛ ކުުށގެ ވެށިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަްތކުރުމަށް ޓަކައި

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވ ކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު މަޖިލީހަށް 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި މެންބަރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ގޮުތން މި ބިލުން ވަރަށް މުހިްއމު އަސާސްތަެކއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ަޓކަިއ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ 

ނޑުެމންނަށް ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަަތކުން އެނގޭ ގޮތުްނ؛ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހަނުހުރުމުގެ  އެބަ ގެނެސްދޭ. އަުޅގަ

ވެށިން ވަރަށް ގިނަ ަފހަރަށް ކުށްވެރިން ސަލާމަތްާވ ޙައްޤު ޖާއިޒު ނޫން ގޮްތގޮތަށް ބޭނުންކުރުންމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ 
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ތަން އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެނިެގން އެބަ ދޭ. މި ބިލުން ެއކަން ހަނިކޮށްފައިވާ ހަނިކުުރމަކީ، ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑުމެން ހާސިލު ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް އަުޅގަ ކުރަންޖެހޭ ސިފައެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ިމ  ނިޑއެްއ، ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަށް ވެސް ވެއްދުމަށް ޓަކައި. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ ނޑުދަ ލަ

ބިލު ކިޔައިލިއިުރގައި ބިުލގަިއ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކެއް، އިމްލާގެ ކުށްތަެކއް އެބަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރަން. އަދި 

ވަނަ  1ަވނަ މާއްދާއާ އަދި  1ބަ ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން، މި ބިލުގެ ތަޢާރުޟުވުންތަކެއް ވެސް އެ 

މާއްދާގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ޮއތް އަދަބާ ދޭތެރޭގައި އަދަބު ތަޢާރުޟުވާ ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، 

ނޑައެޅިަފއި އޮތްކަން ައޅުަގނަޑށް ފާހަގަ 2އެއް ކުަށކަށް  ވަަނ  2ވަނަ މާއްދާ.  2ކުރެވޭތީ؛ މި ދެންނެވީ އަދަެބއް ކަ

ނޑަެއޅިފައި އޮްތކަން ފާހަގަކުެރވޭތީ، އެ ނުކުތާ ވެސް  2ވަނަ މާއްދާަގއި އެއް ކުށަކަށް  1މާއްދާ އާއި  އަދަެބްއ ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވުމަކީ ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮ ތުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ައދި މި ބިލުގައި މަރުގެ އަަދބު ކަ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި، އިސްލާމްދީނަށް އަދި މި ސަރުކާރުން ދޭ އިސްކަްނ 

ވަަނ  32ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އަލްމާއއިދާ ސޫރަތުގެ هللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ ކަމެއް. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި 

نَّ َوَكتَْبنَا عَ އާޔަުތގައި ވަީޙކުރައވަނީ؛  ن ِ لَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَْيِن َواْْلَنَف بِاْْلَنِف َواْْلُذَُن بِاْْلُذُِن َوالس ِ  بِالس ِ

ނޑުމެންނަށް މި އާޔަތުގެ މާނަ އަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ފުން ވާހަކަތަކެއް ބުނާ ތަން  މިފަދައިން. އަޅުގަ

ން މި ދަނީ. އެ ތައުރާތުގައި ެއ އެއުރެްނގެ މައްޗަށް ތިމަްނ ރަސްކަލާނގެ ޤިޞާޞްގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެ

ނޑަެއޅުްއވީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ނަފުސަކަށް ނަފުސެކެވެ. ލޮލަކަށް ލޮލެެކވެ. ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެކެެވ.  އުސޫލު ކަ

. އެހެންވީާމ، މީހަކު މަރައިފި މީހަކު، އެ ވަީޙކުރަްއވާފައި އެ ވަނީهللا ކަންފަތަކަށް ކަންފަތެކެވެ. މިަފދައިން ކީރިތި 

ނޑުމެން  މީހަކަށް ޙައްޤުެވގެންވާ އަދަބު އޭނާގެ ވާރިސުން މާފުނުކުރާހާ ހިނދަކު އެބަ ލިބެންޖެހޭކަން އަޅުގަ

ހުރި ކަށަވަރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެާއއެުކގައި ާރއްޖޭގެ ކުުށގެ ެވށީގައި މި އޮތް މައްސަލތަކަީކ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި 

އެހެން ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަުބން އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ކަމަށް ވެސް އެޑްެރސްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ކަމެއް. ެއއީ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ެއ މައްސަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ަޓކައި ވެސް މަސަްއކަތްކުރުމަީކ 

ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. މި ސަުރާކރުގެ ސިާޔސަތުތަކަށް އަުޅަގނޑު ބަލާއިުރަގއި، ހަމަ މި ވަރަށް މުހިއްކު ކަމެއް ކަމަ

ސަރުކާރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަްށ ައޅުަގނޑު މަރުޙަބާަދންނަވަން. ުޒވާނުންނަކީ މަަސއްކަތްތެރި ަބޔަކަށް ހެދުމަށް 

ށް ގެންދިއުމަށް ަޓކައި އެ މަނިކުފާނު ކުރަްއވާ ޓަކައި، އަދި ުޒވާނުން ތަފާތު ރޮނގުރޮނގުން، ތަޢުލީމީ ޮގތުން ކުރިއަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ކުުށގެ ެވށިން ޒުވާނުން އެްއކިބާކުރުމަްށ ޓަކަިއ އަުޅގަ މަސައްކަތްޕުޅަީކ އަުޅގަ

ދިރާސާަތކަްށ  ލިބިގެންދާ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ރާއްޭޖގައި ހެދިފަިއ ހުރި އެކިއެކި

ބަލައިލާއިުރގައި މާލެ އަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތް ތޮއްޖެހުން، ައދި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން މިއީ ެވސް ކުށުގެ ެވއްޓަށް ވަރަްށ 

ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަރައިގަްނނަން ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް 
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ރާއްޭޖގަިއ ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ފިލައިގެްނދިއުމަށް މި ކުރެވޭ މަސައްަކތުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުުށެގ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވިގެންދާނެ ކަމަށް  ވެށިން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ަވނަ މާއްދާގައި އަެނއްާކވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ސިފަތަކެއް  11 ޤަބޫލުކުރެވޭ. ހަމައެާއއެކު ައުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ ގޮތުން، މީގެ ކުރިން ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ހެކިތަެކްއ  11އެބަ ގެންނަކަން. މި ބިުލގެ 

ލޫމާތާއި ފޮޓޯ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެބަ ވޭ. އިނގިީލގެ ނިޝާނާއި ޑީ.އެން.ޭއގެ މަޢު

އާއި އެތެރެހަީށގެ ފޮޓޯ އާިއ ބޮޑީ ސާމްޕަލާއި އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޒަމާނުގެ ސައިންާސއި 

ޓެކްނޮލޮޖީން ސާބިތުވާ ވަރަްށ ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ މި ބިލުގެ ޛަރީޢާ އިން އެބަ ފޯުރކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމުަލ 

މި ބިލުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއް ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހަށް ގެންދިއުމަށް  ގޮތެްއގައި ދަންަނވާ ކަމަށް ާވނަމަ،

ޓަކައި ވެސް އެބަ އަޅުަގނޑުެމންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން، ޝަރީޢަތުަގއި ހުރި 

ަގއި ޖުޑިޝަީރ އަށް އިމާރާތްކުރެިވގެންދާ ކުރަކިކަން ެވސް، އުނަދގޫތަްއ ވެސް ފިލައިގެންދާނެ އަންަނ އަހަރުގެ ތެރޭ

 އިމާރާތުގެ ސަބަބުން ވެްސ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވެސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރު މޫސާ އަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިރުދެއްކުމާއި ނުަރއްާކތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއެޗހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާހަކީ ސަރުކާރުން ހެޔޮ ނި ޔަތުގައި ހުށަހަޅާފަިއވާ ިއޞްލާޙަކަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

ވެސް އެކަމަށް ތާއީުދކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ަޤއުމުަގިއ ކުށުގެ ވެށި ނުހުއްުޓިވގެން 

އެަކން  އުޅެނީ ޤާނޫނު ނެތިގެނެްއ ނޫން. މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުަގއި އެކަުމގެ އިޚްާލޞްތެރިކަން ނެތިގެން

ނޑުމެން ސިޔާސީ ލީޑަރުްނ  ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުްނގެ މައިބަދަ ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ނުވެގެްނއުޅެނީ. އަުޅގަ

މި ކަމަށް ޓަކައި މަޝްވަރާުކރެވެން އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންކަން ހުއްޓުވެން އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާުރ 

ސް، ގޭންގު ކުށްތައް މަދުކުެރވިއްޖެތޯ، މި ސަރުކާރު އަިއ ފަހުން ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް އުޭޅ އައިފަހުން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ކުށްވެރިން މި ޤައުމުން މަދުވެއްޖެތޯ، މަސްތުވާަތކެތި މަދުވެއްޖެތޯ، މިއީ ރަްއޔިުތން ސުވާލުކުރާނެ ކަންތައް 

މަޖިލީހުން ދޫކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ކަްނކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މި

ކަންކަން މަދުނުވާކަން އެީއ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަީކ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ޤާނޫނުައާސސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ 
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މަށް ވަީނ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަަމކީ ހިމާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން. އެކަްނ މި ޤައުމުގަިއ ެއއްެވސް ަސރުކާރަކަށް ކޮށްދިނު

ނުކުޅެދިފައި، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ހަމަ އެކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. މި ސަރުކާރު ވެސް ެއކަން ކުރުމަށް ވަީނ 

ނުކުޅެދިފަ. ޤައުމެްއގަިއ ހިނގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކަންަތއްތައް ހުްއޓުވުމަށް ސަުރކާުރ ނުކުޅެދެނީ، ސަރުކާރުަތކުން 

ބޭިނފައި އޮންނާތީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ވަރަށް އެކަންކަުމގެ ތެރެއަށް އަތް

ސާފު ކަންތައްތައް. ސަުރކާރުެގ އަތް އޭަގއި ނޯންނަ ނަމަ، އެ ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީ އާއި މަސްތުވާތަެކްއާޗ 

އަަހރު ތެރޭގަިއ ެވސް މިކަންކަްނ  12މަވެސް މި ވޭތުވެިދޔަ މި ކަންކަން ެއ ޤައުމުތަކުން މަދުކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަްއޔިުތންގެ ފައިސާ ަހވާލުކޮށްފަިއ  މަދުވެގެންދާ މަންޒަރެއް އަުޅގަ

ތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ވެރިކަންކޮށްދޭށޭ ރަްއޔިތުން ބުނަނީ ރައްޔިތުން އަމާންކަމާ އެކު ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާތީ. ރައްޔި

ލިބެން ބޭނުންވާތީ. އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާީތ. އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަމަށް 

އައުމަށްފަހު އެ އަެޑއް މި ަޤުއމުގެ ސަރުކާރުަތކަށް ިއވިފަެއްއ ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތް. ެއއް 

ނޑުމެންނަށް މި ކަމެއް ނުފުދޭ. މި ޤައުމުގެ ސަރު ކާރުން އަނެއް ސަރުކާުރގެ ބޮލުގައި އިްލޒާމުއެުޅވުމަުކން އަޅުގަ

ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ަމއިބަދަ ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމުގައި ސިާޔސީ ލީޑަރުން މި ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

ކޮށެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަންމަތީގައި ކަންތައްތައް ކުެރވެން އެބަ ެޖހޭ. އެކަންކަން ނު

ނުޑ މި ސަރުކާރަށް  ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދިރިއެއް ނުތިެބވޭނެ. ެއއީ ައޅުގަ

ވެއްެޓއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  ވެސް ޮގވާލަން، އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެއްކޮށް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން

މަސައްކަތްކުރާށޭ. ވެރިކަމަށް އައުމަށް ޓަަކއި ުނވަތަ ވެިރަކމުގައި ދެމިހުރުމަށް ޓަކައި ާޤނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫނާ 

ކަން ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުރާ ބަެއއްގެ ފަހަތުަގއި ޮއވެގެެނއް ނަތީޖާއެއް ރަނގަެޅއް ނުވާނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ 

މި ޤައުމު މި ދަނީ، މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުތަކުން މި ދަނީ އެކަމުގެ ހިތިތަޖުރިބާ ކުރަމުން. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ަސބަބުން ވެސް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމެއް، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ވެސް މިހިރީ ހަމަ މި ޤާނޫނަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަަކށް ތާއީދުކުރަން ިޢއްޒަތްތެިރ  ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޏާ އަުޅަގނޑު

ރައީސް. މި ޤައުމު އަާމންވާންޖެހޭ. މި ޤައުމުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަްނ ލިބެންޖެހޭ. 

ނޑާ ކައިރި އަދަަދކަށް ވެްސ މި ޤައުުމގައި ެއކަން ވަމަކުން ިޢއްޒަތްތެިރ  އެހެންނަމަވެސް، އެ ލިބެންޖެހޭ މިންގަ

ރައީސް، ނުދޭ. ރައްޔިތުްނެގ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ ހާސިލުވާންޖެހޭނެ. އެކަން 

ނޑުމެން، މި ަޤުއމުގައި ިސޔާސީ ލީޑަރުްނ،  ނޑުެމން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ ނުވާކަން ެއއީ އަުޅގަ

މެނޭ ގޮތަށް ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެއއީ. އެހެންވީާމ، ެއއް ޕާޓީން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހި

ނޑުެމންނަށް ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވެގެންނުދޭ. މި މަޖިލީހުން  އަނެއް ޕާޓީގެ ބޮލުަގއި އިލްާޒމުއެޅުވުމަކުންެނއް އަުޅގަ

މާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ެނތިގެން މި އުޅެނީ. މަޖިލީހުން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ނުހެދިގެނެއް ނޫން މި ޤައުމުގައި އަ 
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ބަދަލުކޮށްދޭންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ބަދަލުކޮށްނުދެވިގެނެްއ ވެްސ ނޫން އެކަން ނުެވގެން މި އުޅެނީކީ. އަޅުަގނޑުމެްނ 

ދާ ޒަމާނުެގ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޒަމާން ވެސް ބަދަލުވާނެ. މީހުން ވެސް ބަދަލުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބަދަލުވަމުން

ނޑުމެްނގެ ޤައުމިއްޔަާތިއ  ތެރޭގައި ނުވަތަ ބަދަލުވަމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ރިވެތި އަޚްލާޤާއި މާތް ސުލޫކާއި އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމް ވަްނތަކަމާ، މި ކަންކަމަކީ ބަދަލުވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ޖެހޭނީ 

ައޚްލާޤާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކުރަން. ޤައުމުަގއި މި ަވގުތު އެ  މާތް އުސޫލާއި ިރވެތި

ނޑުމެންނަށް އެކަްނކަން  އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތިގެން ރައްޔިތުން މި ޤައުމުގައި ދަތިހާލުގައި އުޅެންޖެހެނީ. އަުޅގަ

ޯގސްކަންތަުކގެ ޒިންމާ މި ޤައުމުގެ ިސޔާީސ ކޮށްނުދެވޭތީ ެއކަން ނުވެ އޮީތ. މި ޤައުމުަގއި ހިނގަމުންދާ އެންމެހައި 

ލީޑަރުން، އަދި މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އުފުލަން އެބަ ޖެހޭ. އެކަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުން ވަނީ 

ށް ދީފަ. މި ޤައުމުގެ ިސޔާސީ ލީޑަރުްނނަށާއި މި ޤައުމުަގއި ޤާނޫނީ ގޮތުން އިންތިޚާުބވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަ

ނޑުމެން މިައދު ނުޖެހޭ މި ސަރުކާރުގެ  އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަރާތްަތއް ވަނީ ެއކަން ކުރުމަށް ެފއިލްވެފަ. އަުޅގަ

ބޮލުގައި މިހުރިހާ ޒިންމާެއްއ އަުޅވާކަށް. މި ޤައުުމގަިއ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ 

ކަުމގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުގެ ިނޔަްތ އުފުލަންޖެހޭނެ. އަދި މި ސަރުކާރު ވެސް މި

ނުޑ ޮގވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ  ރަނގަޅުކޮށް، އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު މަަސއްކަތްކުރުމަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ މަުޑއްވަީރ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދުމެންބަރު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ރުދެއްކުާމއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ބި، 2111/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  އެްއޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އާދެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބައެއް މެންބަުރން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަގއި

ފާހަގަކުރަްއވައިިފ، މައްސަލަަތއް ޙައްލުނުެވގެން މި އުޅެނީ ޤާނޫނެއް ނެތިގެންތޯ. ދަންނަަވންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުަގނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުނުެވގެންދިޔުމުގެ އެްއ 

ވަނަ އަހަރު  2111ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމަވެަފިއނެތުން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤިޤަތަކީ ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ވަރަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަތް ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ
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ކު ވެސް ާފހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ، ެއ ފުރިހަމަ އަށް ލިއްބައިދީފަ. އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަ

ނޑުމެންނަށް އެާއއެީކގަިއ ކުިރއަށް ދިޔުމަްށ ވުރެ ތަންކޮެޅއް ބުރަހެލި  މިނިވަންކަމާއި އެ ައސާސީ ަޙއްޤުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެހެްނ  އަސާސީ ޙައްޤުަތކެއް. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަާސސީގައި ފާަހގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާ ނޫނުތަކުން، އަދި ހަމަެއާއެއކީަގއި މިނިވަްނ ޑިމޮކްރަސީަތކުަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަުކެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ވަަރށް ހައިރާންވޭ. އަުޅގަ އެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން، ުނވަތަ އެ ޙައްޤުަތއް ހިފެހެއްިޓދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަެއއް މެންބަރުން، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ހިތާމަކުރަން މި 

ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުރުން؛ މުޖުތަމަޢުގައި ތެރޭގައި ުއޭޅ 

ވާތީ. ައޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ސަުރކާރުން މި ކުށްކުރާ މީހުން ކުރާ ކުށްތަަކށް ހިތްވަރުލިތްބައިދޭ ގޮތަށް ާވހަކަދައްކަ 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅުއްވީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މި ހިނގާ ބޮޑެތި ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި. އަދި 

ޙުޤީޤުގެ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މުޖުރިމުން އަޅުަގނޑުމެން ހިފައިަހއްޔަުރކުރަންޖެހޭކަން. ތަ

ނޑުމެން ާހޒިރުކުރަންޖެހޭކަން. އިންޞާުފ ޤާއިމުކުެރވެންޖެހޭކަން. އާެދ، މި ޤާނޫނަށް ބަލާއިުރގައި  ކުރިމައްޗަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި  ނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިމ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ބޮެޑތި ޤާއިމުކޮށްގެްނ، އިސްލާމީ ޝަ ރީޢަތް ތަންފީޛުކޮށްގެން މެނުވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ  ކުށްތައް ވެސް އަދި ކުދި ުކށްތައް ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުހުއްޓުވޭނެކަން ިމއީ އަުޅގަ

ގައި ިމ ގެނެޭވ އިޞްލާުޙގަިއ ވަަރށް ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އާދެ، މީހަކު މެރުމުގެ ކުށަީކ މެރުންކަން މި ޤާނޫނު

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް. ހަމައެާއއެީކގައި ވާރިުސން އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެެރއިްނ މާފުދީފި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ 

ކޮށްލަން، މީހެއްގެ ޙުކުްމ، އުމުރުުދވަހުެގ ޖަލުގެ ޙުކުމަކަްށ ބަދަލުެވެގން އެބަ ދޭ. އާދެ، ހަމަެއާއެއކީ ައޅުަގނޑު ފާަހގަ

ނޑުމެން  މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ިހމެނޭ ވަރަށް މުހިއްމު އެއް އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ މީހަުކ މެރުމަށްފަހުގައި އެ މީހަކު، އެ މީެހއްގެ ަމއްޗަްށ ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރެގެްނ 

ނުހުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެކަން ެއގޮަތށް ހިނގައިގެންދާނެ ކަމަށް ހައްޔަރުކުެރވުނީމާ ވެސް ެދން އެ މީހަކަށް ހަ

ނޑުމެންނަށް އެ ހިތްވަރުދެވެނީ ޢިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ކަަމށް ވާނަމަ، މިފަދަ ބޮޑެތި ކުްށތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މި ދެންނެވި ބާވަުތެގ ބައެ އް ޙައްޤުަތއް އަދި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ދެެކފީމު އަޅުގަ

ހަމައެއާެއކީަގއި ދީނީ މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި ވެސް ޙަްއޤުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ނިކުތް. 

ނޑުމެންގެ މާޒީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުން އެކަްނކަން ޤަބޫލުނުކުރާކަން އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަހަރުދުވަހު ވެރިކަންކުރި ބަަޔކު ވެރިކަމަށް އަރަިއ، މިފަދަ ޙައްޤުތައް ހައްދެއް ނެތް  3. ޤައުމުގެ ސާބިތުކޮށްދީފި

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކޮށް، އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރި އިސްާލމީ އުސޫލުތައް މުގުރާލަިއ  މިންވަރަށް އަުޅގަ

ފަތް މުގުރާލުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒަމާނުއްުސރެ ބަލައިގެންފައި އޮތް ސަގާ
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ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހިއްޖެ. މި  އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުން ނިކުމެ އެއަށް ނޫނެކޭ ބުނެފިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި  ނުޑމެން މިފަދަ ބައެއް ޙައްޤުތަްއ ހިފަހައްޓައިގެން އަުޅގަ މި ކުރެޭވ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ކުށްތައް ހުއްޓުމަށް ޓަަކއި މިކުރާ މަސައްކަތަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅުހަދާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަިދވެސް ރައްޔިތުްނ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަުކެގ  އެކަންކަމަށް ނޫނެޭކ ބުނާނެަކން އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ފާ ހަގަކޮށްލާހިތްވޭ، ައޅުަގނޑުެމންގެ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ެވސް ބައެއް ދަތިތައް ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއ  އިނގޭތޯ. މިއީ ޝަރީޢަތްކުުރމުގައި އަދި އިސްތިޢުނާފުކުުރމުގައި އަދި ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ކަ

ނޑުމެްނ ހުންނަ މުއްދަތު ދިގުވެގެންިދޔުމުގެ ސަބަބުން މި ތަޙުޤީޤުތަކުަގއި ވެ ސް ަބއެއް ދަތިަތއް ހުންނަކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. މިއީ އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަެއއް ިއޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ މިފަދަ ބައެއް ހުރަސްތައް 

 ދުވަހުގެ  12ނައްތައިލާފައި އެބަ ވޭ. މީެގތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލަށް މައްސަލަ ހުށެހެޅޭތާ 

ތެރޭގައި ސާފު ހެކި ހުރި ަކމަށް ވާނަމަ، ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި ޝަރީޢަތަށް 

ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެ މައްސަަލ ނިންމުން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ އަށް ެއބަ  12މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހުގަިއ 

ޑު ފާަހަގކޮށްލަން، ިއސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ޓަކަިއ ލިބިފައި އޮންނަ ލާޒިމުކުރެިވގެންދޭ. އަދި ހަމައެާއއެީކގަިއ ައޅުަގނ

ދުވަހަށް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެބަ ކުޑަކުރެިވގެންދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި ކަންކަމަކީ  31ދުވަހުން،  01މުއްދަތު 

ނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް އަވަްސ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ަޝރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ނިމި، އަ

އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ގެންނަންެޖހޭ އިޞްލާޙުތަކެްއކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ، 

ހަމައެއާެއކީަގއި މި ޤާނޫނަށް މިގެނެވޭ ބައެއް ިއޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރުގައި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ 

އިުތރަށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހިދާނެ ބައެއް ކަންކަން ވެސް ެއބަ ހުރި. މިސާލަކަށް ޤާނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި 

ަގޑިއިުރގެ މުއްދަތު، މިއީ އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ. މިފަދަ ބައެްއ  1ވަކީލަކު ަޢއްޔަންކުރުމަށް ަޓަކއި މި ދެވޭ 

ނުޑމެންނަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާުކރެވިދާނެ . އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ވީާހވެސް އަަވސް މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ އަށް ެގންގޮސްގެްނ، އަުޅގަ

 ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގިއ މަޝްވަރާކޮށްގެން މި އިްޞލާޙު ވީހާވެސް ައވަސް މުއްަދތެއްގެ ތެޭރގައި މަޖިލީހުން

ފާސްކޮށްދިނުން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި، ަރއްކާތެރިކަމަށް ަޓކައި ސަރުކާރުން ކުަރްއވާ 

ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެްއ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަމުން، ަސރުކާރަށް މި އިޞްލާޙު ހުށެހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަްށ 

 ނަވަމުން، ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝުކުުރދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް. 

 

 ރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއި

ބިރުދެއްކުާމއި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއއްޗެިހ ، 2111/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤަބޫލުކުރާ ގެންގުޅުްނ މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ިމ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙތަކަކީ އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ސިޔާސީވުމަށް ވުރެ، ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ެއކުލެިވގެްނވާ އިޞްލާޙުތަކެްއ. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ބަަލިއލާއިރު، މި ަޤއުމުަގއި ތޫނު  ސަރުކާރުން މި ިއޞްލާޙުތަްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުރި މަްޤޞަދުތަކަށް އަުޅގަ

ތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ އެކިއެކި މާރާމާރީތައް ހުއްުޓވުމާ އަދި މި ކަންކަމާ ގުޅިގެްނ އެްއޗެއްާސއި ނުރައްކާތެރި ހަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައި ހުރި ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިުރވެރިކަން ފިލުވުމާ، އަދި މިފަދަ 

ށް މަގުފަހިކުރުން ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އޭގެ ަޙއްޤު އަދަބު ދިނުމަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް ިމއަދު ހުށަހެޅި، ބަހުސްކުެރވެުމން މި ދާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ަޙޤީޤީ ފައިދާ އަުޅގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރަންީވ ޤައުމޭ. ޤައުމަށް ކުރާނީ ައޅުަގނުޑމެން އަބަދުވެސް ކިޔަމު، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކު

ނޑުގެ ކުރިްނ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކުރަްނވީ ޤައުމޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން އަުޅގަ ވާހަކަދެްއކި ބައެއް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އިޝާރާތްކުރައްވާަފއިވާ ފަދައިން، ައުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޤައުމުަގއި މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ފަ ރާތްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު އިސްކުރަްނވީ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު  ނަފްސާ ސުވާލުކުރަންީވ، ޤަުއމު ތިމަންނާ އަށް ކޮށްދޭންވީ ކޮން ކަމެއްތޯއެއް ނޫން. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނަފްސުން އަމިއްލަ އަށް ވިސްާނފައި މި ޤައުމު ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި މި ޤައުމުަގއި މި އޮތް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް  އިޖްތިމާޢީ އެންމެހައި ނުރަްއާކތެރި ކަންތައްތަާކއި ވަބާތަކުްނ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ައުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ މިފަދަ ގޮތަކަްށ އަުޅގަ ގެ ވެސް މި ަޤއުމަށް ކޮށްެދޭވނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަަލއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ަޤއުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ  ދިރިއުޅުމުގެ އެްއވެސް ކަމެއް ބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ މީހަކު ާވނަމަ، އަުޅގަ

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ދުރުެވގަންނަންވީ. މި ނޫން ފަސޭހަ ޙައްލެއް މި ކަމަށް އޮތް ކަމަކަށް 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބައެްއ ޤާނޫނުތައް ކުރިން ބައެއް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ . އާދެ، މިއަދު ެވސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިާޝރާތްކުރެްއވި ފަދައިން، މި ކަްނކަމާ ގުިޅގެން ހެދިފައި އެބަ ހުރި. އަދި ބަެއއް ޤާނޫނުތަްއ 

ށް ނުލިބި، ޖާގައިގެ ދަިތކަމާ އަދި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން އެކަށޭނަ ގޮުތގައި ތަންފީޛުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ތަންފީޛީ އިދާރާތަކަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި  ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް އިވެމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ވަަނ  2112ހުންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަތންފީޛީ އިދާރާތަކަށް މިގޮތަށް ހުރި ދަތިތަ އް، އެ ބޭފުޅުްނ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައިުވމާ އެކު، އަުޅގަ
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ނޑު  ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރި ކަންަތއްތައް ައޅުަގނޑުމެން ފިލުަވިއދިނުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިްއމު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި، މިހާުރ ޒުވާނުްނގެ ތެރޭަގއި އުފެދިފައިވާ މިފަދަ ކަންަތއްތަކެްއ  ޤަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މިހިރަ ރެކޯޑުތަކުން ހުރި ކަމަކީ  ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެްއ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ހިނގާފައި ހުރި އެކިއެކި މާރާމާރީއާ އަދި ޖަރީމާތައް މިހިރީ ފެންނަން. އަޅުގަ

ނޑުން އުފަންެވގެްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ކުއްޖަ ކީ ވެްސ ެއ ުކއްޖާގެ ަމންމަގެ ބަ

އަންނައިރު، ވަރަށް މަޢުޞޫމް ގޮތުަގއި އުފަންެވގެން އަްނނަ ކުއްޖެއް. ޭއގެ ފަހުަގއި އެ ކުއްޖާ މި މުޖުތަމަޢުގެ 

ލާއިުރ، ތެރޭގައި ތަރުިބއްޔަުތވެގެްނ، ބޮޑުެވގެން އަންަނއިރު، ެއ ކުއްޖާ ހުންނަންޖެހެނީ ކޮން ބައްޓަމަކަށްތޯ ބަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މައިންބަފަޔަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ އެ ކުއްޖާ އަކީ ވީާހވެސް ހެޔޮލަފާ ޚުލްޤެއްގެ ވެރި، 

ނޑުެމންގެ ޤައުުމގަިއ މިފަދަ ތަރުބިއްޔަތުތަްއ ދެވެމުންދާއިުރ،  މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި މީހަކަށް ވާން. އަުޅގަ

ރިކުރުވުމާ އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް މިހާރަށް ވުރެ އަޅުަގނޑުމެން މައިންބަފައިން ހޭލުންތެ

ނޑު ޤަޫބލުކުރަން. އަދި ައޅުަގނޑުެމންގެ ުޒވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ  ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ހިންގަްނޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ރަމުން މި ދާ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދީ، ައދި ޒުވާނުން ބޭކާރު ވަގުތުތަުކގައި ހޭދަކު

ވީހާވެސް ހަނިކުރުމަކީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ގެނައުމާ ެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު ކުުށގެ ވެށިން ސަލާމަތްކުރުމަްށ 

ނުޑމެންގެ ފުރަމާލޭގައި މި އޮ ނޑު ވެސް ެއއްބަސް، އަުޅގަ ތް ޓަކައި ކުރަންޖެހިފަިއވާ މުހިއްމު ކަންކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ގެދޮރުގެ ދަތިކަމާ އަދި މުިޅ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ދިމާވެފައި މި އޮތް ވަޒީާފގެ ދަތިކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ،  މިފަދަ ޒުވާނުން މަގުޮއޅިގެްނދިއުމަށް ދިމާވެފައިާވ ބަެއްއ ކަންކަން. ހަމަމިއާެއކު އަުޅގަ

ބައެއް ވަބާތަކަކީ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުންގެ، ނޫނީ ބައެއް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުަގއި ކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހުރި

ވިޔަފާރިކަުމގަިއ؛ ކުރާ ވިަޔފާރިކަމުގައި ވެގެންިދއުމަީކ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމު ހަލާކުގެ ތެރެައށް 

ްއޓިގެންިދއުމަށް ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުަތއް. ވެއްިޓގެންދިއުުމގެ މަޤްޞަދުތައް. މާފްކުރަްއވާތި! ހަލާކުެގ ތެރެއަށް ވެ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަންއޮތީ އަޅުަގނޑު ކުރިން އިޝާރާތްކުެރއްވި ފަދައިން ައޅުގަ

ވެސް ފުރަތަމަ ޤައުމު އިްސކުރުން، މި ދަްއކާ ވާހަކަ އޭގެ ޙަޤީީޤ މާނައިަގއި ފުަރތަމަ ޤައުމު އިްސކުރަން 

ނޑުމެްނގެ ނަފްސު އިސްކުރުުމގެ ބަދަލުގައި. ދެްއވި ފުރުޞަަތށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ދައް ކަންީވއޭ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް.މެންބަ
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 :ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން ރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު މި ބިލާ މެދުގަިއ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް އެދުނީ ައޅުގަ

ހެޅިގެންދިޔަ ނޫންތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަޭކ އޮތް ކަންބޮުޑވުމުގެ ޮބޑުކަމުްނ. މި މަޖިލީހަށް ހުށަ

ވިދާޅުެވ، ވަރަށް ގިނަ ވާހަަކތަކެއް. އޭތި މީތި ކިޔާފައި ގޮސްފައި ފުޓްނޯޓެްއގެ ސިފައިަގއި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ައިއ 

ޚެއް، ވަކި މުއްދަެތއް މާއްދާއެްއގެ ސަބަބުން އައްޭދ! އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެއްިލްއޖެ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި ތާރީ

ނަޑއަޅާފަިއ ޤާނޫނުއަސާީސން ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި އިންަނވާ މިނިވަން މުައއްސަާސއެްއގެ ިއސް ވެިރޔަުކ، ޮއޑިޓަރ  ކަ

ޖެނެރަލް މި ބޭރުވެގެންދިަޔީއ ފުޓްނޯޓެއް ފަދައިން އަިއ އިޞްލާޙެްއގެ ސަބަބުން. މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް ހަމަ 

ނޑުމެން ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ތަންތަން. މާއްދާތަްއ އޭތިމީތި؛ މީަގއި އެބަހު ރި މިހެން ދެންނެވި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އެކަމަކު، އެއީ އެެހން ޤާނޫނުތަކުން ވެސް ހާސިލުވާން ހުރި ކަންތައްތައް. މިއަްށ އޭތިމީތިކިޔާފައި އައިސްަފއި 

ބުނާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ހަމަ އެއްކޮށް ނިގުަޅއިގަެނވޭެނ  ފުޓްނޯޓެއްގެ ސިފަިއގައި މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ގޮތްތަެކއް. މިއީ ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކު ސޮަސއިޓީެއްއގައި މި ައސާސީ ޙައްޤުަތއް 

ނުޑ ފާޅުކުރަ ނީ. ުކޑަުކޑަ ހަނިނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަނިކޮްށފައި އޮތް ބިލެކޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވލަމުން ދަންނަވައިލާނަން، ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން. މީހަކު ހަނުހުރެއްޖެ ކަމަށް  މިސާލެއް އަުޅގަ

ވަނީ ނަމަ، ހަނުހުރީމާ އެ ސަބަބާ ހުރެގެން އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެްއ، ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެންދޭތޯ؟ ައޅުަގނުޑ 

ކާ. އަޅުަގނުޑގެ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކޮށްގެން ހަނުހުރެފިއޭ ބުނެ، އިމްތިާޔޒު ފަހުމީެގ ހަނުހުރީ މިސާލަކަށް ކަމަ

މައްޗަށް ކުްށ ސާބިތުެވގެންޭދތޯ؟ ނޫން. ހެކިތައް ހުށަހެީޅމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެސް 

ށަހެޅީމައޭ ކުށް ސާބިތުވަނީ. އެހެންވީމާ، ހަނުހުރުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއްގައި ވެސް ބުނާ ގޮތުން، ެހކި ހު

ހަނިކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ކުދިކުދި ލޮޖިކު ބޭނުންކޮށްލީމަ ވެސް ހަނުހުރުމުގެ 

ޢިްއޒަތްތެރި  އަސާސީ ޙައްުޤގެ ކަންތައް މި އޮތީ ރަނގަޅަށް އެނގެްނ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް. ނިކަންބައްލަވާ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައީސް، ހެކި ނެތިގެންތޯ ައލްހާން ފަހުމީ، އަޅުގަ

މެންބަރެއް އޭރުގަިއ. މެންބަރުކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ާޢއްމު ގިނަ ބަޔަކާ އެުކަގިއ އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގެން 

ކަތިވަޅިޖަހައި އެ މަނިކުފާުނ އެ އޮތީ ުނކުޅެދޭ ހާލަތަށް އަިއއްސަ. އެ މަނިކުފާނުެގ  އިންނަވަނިކޮށް ަބޔަކު ގޮއްސަ 

މައްޗަށް ައވަހާރަކޮށްލުމަށް ިދން ހަމަލާގައި މިހާރު ބަންދެއްގައި ވެސް ހުރި މީހަކު ނެތް. ދަޢުވާއުފުލިފަިއވާ މީހެއް 

އި ހިނގާ ކަންތައްަތއް އެންމެންގެ ކުރިމަީތގައި. ވެސް ނެތް. އެ މަނިކުފާނު ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި. މިއީ ޮސސައިީޓގަ

ކޮބައިތޯ ފުލުހުންގެ ދައުރު؟ ޮކބައިތޯ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު؟ ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުގެ ދަުއރު؟ ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުްނގެ 

އެއާެއކުަގއި މަޖިލީހުގެ ދައުރު؟ އެ މަނިކުފާނު ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި. ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ މީހަކު ނެތް. އަދި ހަމަ
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ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ނެތް މި މައްސަލައިަގއި. މިއީތޯ މިކަން ހިންގަންޖެހޭނެ؛ ކޮން ބައެްއގެ ނާޤާބިލުކަމުންތޯ؟ 

ހަމައެއާެއކުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޖަލްސާ އައްޑޫ ސިީޓގައި ޮއތް. މާސްކުއަަޅއި ލަޓިބުރި ހިފައިގެން ގޮސް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ގަިއގައި ވެސް އަދި ފުލުހުންނަށް ވެސް ހަމަލާދިން ކަމަށް ފުލުހުން އިޢުތިރާފުވެވަަޑއިގެން  ޖަލްސާގައި ތިބި މީހުންގެ

ގަިޑއިރު  22އެބަ ވިދާުޅވޭ. ވިދާުޅވި، ވަރަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެްއވަިއގެން މި މައްސަލަ ތަޙުޤީުޤކުރަްއވާނަމޭ. 

ޑުކޮށް ހިފި މީހުންތައް ދޫކޮށްީލ. ދެން ެއ ކުދިން ދޫކޮށްލުމާ ގަިޑއިރު ުނަވނީސް ކުށުެގ ވެށިން ރެޑްހޭން  22ނުވަނީސް، 

އެުކގައި އިނގިީލގެ ނިޝާނުން ދެއްކީ. ނިޝާންތަކުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ މި ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮްތ 

ރާނައިގެ ރަްއކާތެރިކަން. ގޮތް. މުޅިން ފެއިްލވެފައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ޤައުުމގައި ޢަދްލުއިންޞާފާ އަދި ހަށިފު

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. ހޯމް މިނިސްޓަރު  މުޅިން ފެއިލްވެފައި އިނގޭތޯ. ޖެއްސުމުގެ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާ ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެްސ އަދި ނޫްސވެރިންަނށް ވެްސ އެނޫން މީހުންނަށް  ވެސް އަުޅގަ

ޒާރުދީ، ެމސެޖުތައް ފޮނުވީމަ ވެސް އެ ވިދާޅުވަީނ މަޖާކަމަކަށް ހައްަދވާފަ. މަޖާ. ނޫސްކޮންފަރެންސް ވެސް މަުރގެ އިން 

ދެއްވާފަިއ މަޖާ، ހެްއވާ ކަމަަކށް ހަދާފައި ވިދާުޅވާއިުރ، ެއ މަނިކުފާނު ވަށަިއގެން ދައުަލތުގެ ޚަރަދުަގއި ެސކިއުިރީޓ 

ށް ހަށިފުރާނަ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކަިއ ފިސްތޯލަ ދެއްވުމަށް ވެސް ބޮޑީގާޑުން ލަްއވަިއގެން މި ތިއްބަވަނީ. ނުވިތާކަ

އެދިަވޑަިއގެން. އެ މަނިކުފާނުެގ ހަށިފުރާނަ އަށް ގެއްލުން ޮއތް ކަމަށް ެއ މަނިކުފާނު އެަބ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވ. ފިސްތޯލަ 

އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުަރްއވާ. މަޖާ  ހޯއްދަވަން. އެހެން ެއއްެވސް ރައްޔިތެްއެގ ފުރާނަ އަށް ެގްއލުމެއް ނުރައްކަެލއް

ކަމަކަށް ހެއްދެވީ. ޤައުމުގެ ާހލަތު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ތިބި 

ޤާނޫނީ  މެންބަރުން ޒިންމާ ނަންގަވަްނޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރު ޒިންމާ ނަންގަވަންެޖހޭނެ. ހަނު ހުރުން،

ވަކީލަކު ބޭނުންކުރުން، މި ޙައްޤުތައް ހަނިކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ މި ޙައްޤުތައް ފޭރިގަނެގެން އަނެއްކާ އަނބުރާ މި 

އަހަުރގައި ވެިރކަން ހިންގި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުާރކަެށއް ނޫން މި ޤާނޫނުއަސާސީ  31ޤާނޫނުއަސާސީ މީގެ ކުރީަގއި 

ނޑުެމން މިކަން މި ފާހަގަކުރަނީ. އަދި ހަމައެާއއެުކގަިއ ރާއްޖެ ތަންދެނީކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެ ންވީމާ، އަުޅގަ

ޓީވީ އަށް އެ އޮތީ ރޯކޮށް، ރާއްޖެޓީވީގެ ައސްާވޑް ެއ އޮތީ ކިރިޔާ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ފުރާނަ 

އިތޯ އިންސާފު؟ ނާޤާބިލުކަން ސަލާމަތްވީ. އަދި އަދަށްދާނދެން މި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުނީކީ ނޫނޭ. ކޮބަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނާޤާބިުލކަމާއި ކޮރަޕްޝަން. ައޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިން ަފދައިން ޤާނޫނެއް ނެތިގެނެއް 

ނޑުމެްނގެ ިސާޔސީ މީހުންގެ މަްއޗަށް މަްއސަލަތައް ބަލަެއއް ނޫންތޯ.  ނޫން މި މައްސަލަތައް ނުަބލެނީ. އަުޅގަ

ކުތީމަ އަޅުަގނޑުމެން ގެންގޮސް ޖަލުަގިއ ބާއްވަެއއް ނޫންތޯ އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން މުއްދަތު މުޒާހަރާތަކަށް ނު

ޖަހައިގެން. ނުކުރަްއވާތޯ މި ކަންތައް؟ އެޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ފާޅުގައި ރޯމާދުވާލު ޢާއްމު ރައްޔިތުން 

ދެްއކީމާ ނޫނިއްާޔ ބިިޑއެޅުޭވ ެއކަުކ ވެްސ ނެތް.  ކަތިލަމުންދާއިރު، ކިަތއް މަުރތޯ؟ ހަމަ މިހެން ހަދާފައި އަތް

ތަޙްޤީޤެއްގެ މޮޅުކަމުން، ފޮެރންސިކުގެ މޮޅުކަމުން، ޤާބިލުަކމަކުން ހައްޔަރުކުރެވޭނެ އެްއެވސް މީހެއް ނެތް. ޝަރީޢަތެއް 
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ނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްެބވި. އެކަމަކު ބޮ ނިޑާޔރުގެ ކޮރަޕްުޓވެފަ. ރަނގަޅު ފަ ނޑިޔާރުން ހިންގޭ ގޮތެއް ނެތީ. ފަ ޑެތި ފަ

ނޑުމެްނނަށް ފެންނަން. ކުރިންވެސް ދެންނެވިން، އެްއވެސް ހުރަހެއް ނެތި އެ އިންނަވަނީނޫންތޯ  ހަމަ ކޮރަޕްޓު. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު. ޝުކުިރއްޔާ.  ހާމަ އަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ެއންމެ ބޮޑު ފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާ ރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ނޑު ހިތަށްއަާރ ހަނުހުންނަން މި އުޅެނީ ކީއްވެާބއޭ. ރޭަގނޑު ދަންވަރު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފަޅުރަށްރަށަށް އަރަިއ، އަޅުަގނޑުމެން ދިޔާތަކެިތ ބޮއި، ބިމުގެ ެވއްާޔ ައޅުަގނޑުމެްނ މޮޑެިވ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަހަރަށް ވެ، މޫސަ ކިޔާ މީހަކު އަޙްމަދަށް ެވ،  12ކިޔާނުކިާޔެއއްެޗއް ނޭނގި، ާސޅީސް އަހަރު މީހާ އުމުރު އަހާލީމާ 

ނޑުމެން އަދިވެްސ މިހެން ވެގެންދާއިރު މި ރާއްޖޭ ގެ ރައްޔިތުން މި ތިބީ ބަލަން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭން އެބަ ޖެހޭ  ބޭނުންވަނީ ހަމަހިމޭނުން އެ މީހުން ބައިތިއްބަންތޯ؟ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޙައްޤު އަދަބު ައޅުގަ

މި ވަނީ ނުފެނިފަ. ޤައުމުން ބޭރުވެފަ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަިދެވސް މި މީސްމީހުން ހޯދައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން ބޭނުންާވ ގޮތަްށ  ނޑުމެން ހަނުހުރުން އަޅުގަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހުއްޓިފައި މި ތިބީ. މިއީ ައޅުގަ

ނުގެންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ. ހަމައެާއއެކު ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަީކ 

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެއްަގއި ވެސް މި އޮތީ، ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ދުނިޔެ އަށް މި އަންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެން

ފިތުރަތުގެ ސާފުތާހިރު ގޮތުަގޭއ. އޭނާ ޔަހޫދީައކަށް ވެްސ، މަޖޫސީއަކަށް ވެސް އަދި ަނޞާރާއަކަށް ވެސް މި ހަދަނީ 

ފުރުޞަތުތައް ހަނިކޮށްލައި، ައޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުްނ ހަމަ އޭނާ މައިންބަފައިންނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުންނަށް ހުރި 

ނޑުމެން ކުށްަތކަށް  ނޑުެމން ޒުވާނުން ކަންަތއްތަުކެގ ތެރެއަށް ބަިއވެރިކޮްށގެްނ އަުޅގަ މަގުފުރައްދާލައި، އަުޅގަ

ގެ ބޭނުމަކީ އަރަިއގަންނަން މި މައްސަކަތްކުރަނީ ކީއްެވގެންބާއޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ، މި ޤާނޫނު

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ތިބި ނޭދެވޭ ެއކި ކަންތައްަތކުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ޒުވާނުން ހަަމއަކަށް އަުޅވަިއ، ުޒވާނުން ައޅުގަ

ނޑުމެން މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސް، އަނބުރާގެނެސް އަޅުަގނޑުމެން މުޖުތަމަޢަކީ  އަރަިއގެންފައި ތިބި ޒުވާނުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްަޗީކ މި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި އަމާން، ޞުލްޙަވެރި މުޖުތަމަ  1ޢަކަށް ހެދުން. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މިއަދު ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ، ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާނގައި  21ލައްކަ   1ހާސް މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  21ލައްކަ  ފެޭނ މާރާމާރީ ހިންގާ މީހުން. ހާސް ބިދޭސީްނގެ ތެޭރގައި އެބަ އުޅޭ ައޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ޖަލުތަކުަގއި ވެސް އެބަ ތިބި މީގެ  އަޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުން މަުގއޮޅުވާލަން މަަސއްކަތްކުރާ ީމހުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުދަންނަވަން ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި މި ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަކީ މިީއ  ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ މީހުން. އަޅުގަ

ކަންތައްަތކުަގއި ކުްށތަކަށް އަރަިއގަނެފައި ތިބި މީހުންނެކޭ. ތޫނު އެއްޗެހިތައް، ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރައްވާނެ  އެިކއެކި

ނޑުމެންގެ މި ުޒވާނުން އާބާދީެގ ތެރެއިން % އަކީ ިމއީ ުޒވާނުން.  31.0ޒުވާނުންނޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ައކީ ުޒވާނުން. ުޒވާުނންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް  31.0%އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ާރއްޖޭގެ އާބާީދގެ ތެރޭން 

ނޑުމެން  ތަނަވަސްކޮށްދީގެން ނޫނިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު ސަލާމަތެއް ނުކުރެޭވނެ. މިއަދު އަޅުގަ

ކުރެވޭނެ. ޅަދަރީންނަށް ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުގެ މަންޒަރުތަކެއް ަދއްަކއިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤައުމު ސަލާމަތްނު

ޤައުމުަގއި ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިބި މީހުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް އަރައި، އިންޓަރޭނޝަނަލް މީޑިއާތައް ގެނެްސ 

ނޑުމެން ހަމައެކަނި މި  ޑްރާމާތައް ކުޅުނީމާ ބިރުވެިރކަމެއްގެ ތެެރއަށް މި ދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ޓޯެއއް ނަގަން ކުިރ ކަމެކޭ، އެއީ ީވޑިޯއެއއް ނަގަން ކުރި ކަމަކޭ، މިހެން މަންޒަރުތައް ނިންމައިލާފައި އެއީ ފޮ

ދެންނެވީމާ އެތައް ކުދީންނަށް ނަފުސާނީ ގޮތުން ގެއްލުްނވެެގން އެ ދަނީ. މި ބިރުވެރިކަމުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން 

ނޑުމެން މި ކަންތައް މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ ންބަރުން ކަމުގައި ިވޔަސް، ރާއްޭޖގަިއ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިބި ރައީސުން ކަމުގައި ވިޔަްސ، އަދި މޫސަބޭ ދަރި މާރިޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ 

ނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ޖެހޭ މި ކަންތައް ހުއްޓުވަން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ނޑުމެން އަމަންއަ ނޑުމެން ިމއަދު ހަމައެކަިނ ޤާނޫނަކުން އަުޅގަ މާންކަމާއި ޞުލްަޙވެިރކަން ގެަނއުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ގެންނަ ބަދަލުތަކެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ވެސް އަުޅގަ

ޑު ެއބަ ޖެހޭ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭން. ޒުވާނުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަަޔކަށް ގެންނަން. ައޅުަގނ

މިލިއަން ރުފިޔާ ުޒވާނުންނަށް  311އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ އެްއެވސް ހާލެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ މި ސަރުކާރުން 

ނަޑއެޅީމާ، މިކަން ހުއްޓުުވމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ކީއްެވގެން ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި  މިލިއަން  311ކަ

ނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ިމ ބަޓަނަކުން ވޯޓެއް ނުދޭނަން. އެއީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ  ރުފިޔާ ހުއްޓުަވއިލާކަށެއް އަުޅގަ

ނޑު މި ތަނަށް މި އައީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ބަޖެޓަކުން ވޯޓެއް  311ވާުނންނަށް ހުރި ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެން ޒު  މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހުއްޓުވައިާލކަށެއް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ުކޑަކުިދންނަށް ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު  ނުދޭނަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަ 2ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި  ކައި މި ކުރާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ނައްތާލަިއ  ނުޑމެން އެއްެވސް ހާލެްއގައި އަުޅގަ ނާކާމިޔާބުކުރާނަން. އަުޅގަ

ަތއެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުކޑަކުދިންަނށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ަތނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ުހރި ފުރުޞަތުތައް ނައް

ނޑުމެްނގެ މި ރާއްޭޖަގއި އެންމެފަހު ނިމިގެންދިޔަ ެވރިކަމަށް ފަހުގައި މި ީވ   2ނުލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ
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ނޑުމެން ްސކޫލް ނިންމާފައި އެބަ ނިކުމޭ. މި  11އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ކޮްނމެ އަހަރަކު  ހާްސ ކުިދން އަުޅގަ

ވިފައި އޮތީކީ ނޫން. މި ުކދިންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންއެއް ެދވިފައި އޮތީކީ ނޫން. ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީާފއެްއ ދެ

ސްކޮލަރޝިޕެއް ެދވިފައި އޮީތކީ ނޫން. އެިކއެކި ތަމްރީން ދެވިފައި އޮތީކީ ނޫން. މި ުކދިން މި ތިބީ މަގުމަތީގައި 

ނުޑމެން ޓެރަރި ސްޓަކަށް ހަދައި، އެ ކުދިންނަކީ ެއއީ ޤައުމަްށ މަގުމަތިވެފަ. ދެން މިހެން ފެންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކަށް ހަދައި، އެ ކުދިންނަށް އަޅުގަ ނުރައްކާތެރި ބަޔަކަށް ހަދައި، އަޅުގަ

ނުޑމެން މި ސަރުކާރު  އަމާޒު މި ތޫނު އެއްޗެިހ، ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހަދައި، އެެހން ހެދޭކަށް ނެތޭ. އަޅުގަ

މިިލއަން ުރފިޔާގެ ތެރެއިން އެ ކުދިްނނަށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް  311ކުރަނީ މިހެން ތިބި ކުދީންނަށް މި 

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. އޯލެވެލް ހަދާފައި ތިބި ކުދިންނަށް، ޖީ.ސީ.އީ އޭެލވެލް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް. 

ށް ޑިގްރީ ފެންވަުރގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް. ޑިގްރީ ހަދައިފައި ިތިބ އޭލެވެލް ހަދައިފައި ތިބި ކުދިންނަ

ކުދިންނަށް މާސްޓަރސް ފެންވަރުން، ޕީ.ެއޗް.ޑީ ފެންވަރުްނ، އަދި އެއަްށވުރެ މަތިން ތަޢުލީމް ދެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް 

ނޑުމެން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަުމން ގެންދަނީ. އަޅު ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ގަ

ސަރުކާރަށް މަސަްއކަތްކުރަީނ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު. ުކށްވެރިންނަށް ވެްސ ކުްށވެރިްނގެ ަޙއްޤުތައް ާޤއިމުކުރުމަށް 

ނޑު މަސަްއކަްތ މި ކުރަނީ. މިއަދު ޖަލުތަުކގައި ވެްސ މިއަދު އެކިެއކި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރު ކޯސްަތކާ  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ބޭރުަގއި ތިބި ުކށްވެރިން ެވސް މި ރާއްެޖ އެްއޗެ ހި ޤާއިމުކުެރިވގެންދަނީ. ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ގެނެސް، މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ ކުށްވެރިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަްތ ވެސް މި ސަރުކާރުން މި 

ނޑު ނިންމާލަމުން ދަނީ ކުރަމުން. އެކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް މި އަން ނަނީ ހެދެމުން، މި އަންނަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ވެސް ދަންނަވަްނ ބޭނުންަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއީ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ސަރުކާރުން ކުާރ 

ނޑުމެން މަސައްކަތެކޭ. ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަނުހުރުން މިއީ ނުބައި ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެ ވި، އަުޅގަ

ބިންމައްޗަށް މީހުން ެވއްޓި، ެވއްޔާ ޮމޑެިވގެން ކިޔޭނުިކޔޭ ެއއްެޗއް ނޭނގޭ ހިސާަބށް ގޮްސ، ޤައުުމގެ ވެރިްނ 

އަޅުަގނޑުމެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް އަރައި އެ ރަށް ރަށުގައި ޑްރާމާތައް ކުޅެ، ފޮޯޓނަގަިއ، މި ވީޑިއޯ ަނގަިއ، 

މަޤްޞަދުގައި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރާށޭ. މި ވީޑިއޯަތއް ނެގުުމގެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުކޑަކުދިން ަނފުސާނީ ބަލިމަޑުކަމެއްެގ ތެރެައށް ހިނގައިދާނޭ. މުޅި ަޤއުމު ހަލާކުވެގެްނ ހިނގައިދާނޭ. 

ތްކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާށޭ. އަޅުަގނޑު މި ކުރާ މަސަްއކަތުަގއި ބައިވެިރެވގެން މި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން މިއަދު މި ތިބީ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ަތއްޔާރަށޭ. 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ތިބި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ. މިއީއޭ

ނުޑ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސަބަބަކީ. އެހެންީވމާ، ގެމަނަފުށީ ރަްއޔިތުންެގ  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ރައްޔިުތން އަުޅގަ

ނުޑހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގިއ ވެސް އަދި ދެއްވަދޫ ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުަގއި ވެސް،  ޙައްޤުަގއި ވެސް އަދި ކަ
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ނޭޑގެ ރަްއޔިތުންގެ ރަްއޔިުތންގެ ޙައްޤުގަ  އި ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ މި އަޑު އިއްވަން. އަދި މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޮ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ މި އަޑުތައް އިްއވަން. މިއީ މުޅި ޤައުމަށް ހެވާއި  ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ެވސް އަުޅގަ

 ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބިރުދެއްުކމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު،  2111/11ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު 

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ތޫނު އެއްޗެހި ގެންުގޅުން މަނާކުރާ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އި. ބަލިޖެހުމަށް ވުރެ ކުރިން ބަލިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުހެދުމަށް ވުރެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން މުހިއްމު ކަމުގަ

ރައްކާތެިރވުން މުހިއްމު ކަމުަގއި. ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ާމތް، ވަރަށް މަތިވެިރ މަޤްޞަދެއްަގއި ހަދަމުން މި ދާ 

ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮނުމީރުކަން މުސްތަޤްބަލުގައި ފެންނާނެކަމުެގ ފުރިހަމަ އުއްމީދު އަޅުަގނޑުގެ އެބަ އޮތް. ހުރިހާ 

ނޑުމެންެގ ނުރައް ކާތެރި ވަާބެއއްގެ މަްނމަ ކަމުގައި ޙަދީްޘގަިއ ޮއންނަނީ މަސްތުވާއެްއޗެހި. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުޖްތަމަޢު ސަލާމަތްކުރެވޭނީ މަސްތަވުާވެއއްޗެީހގެ ނުރަްއކަުލން ޤައުމު ސަލާމަތްކުެރވިގެން. އިސްލާމީ އުސޫލުެގ ިރވެތި 

ނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ކިބަިއަގއި އަ ަށގެންނެިވގެްނ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އެކަީށގެންވާ މިންވަެރްއގަިއ، ޭއގެ އާދަ އަުޅގަ

އެންމެ މަތީ މިންވަރެްއގަިއ ހިންގި، ިއސްލާމީ ޙުކުމް ަތންފީޛުކުރެިވގެން. މިީއ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ، 

ނ ޑުމެްނނަށް އަންަގވާފަިއވާ ގޮތް. ިމ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި މާްތވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެިއން ނެތިގެންގޮސް އަިމއްލަ ޮގތްތައް މުޅި ދުނިޔެ އާއި ަޤުއމުތަކަށް ޢާއްމުވެގެންދިަޔއިަމ  ގޮތް އަުޅގަ

ންމެ ވާނެ ގޮތް މިހިރަދަނީ ވަމުން. ވީވަަރކުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ ކުރިމަތީގައި ސަލާމަތުން ތިބެގެން، ވީ އެ

ނުޑމެން އިސްލާމީ ޙުކުމްތަކުގަިއ ހިފަންޖެހޭ. ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ޤައުމުގެ  މަތީ މިންވަރަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އަނިބދަރިން ގޮވަިއގެން ނޫޅެވޭ ިހސާބަށް ޤައުމުގެ ހާލަތު މިއަދު  ހާލަތު ގޮސް، އަުޅގަ

ކޭޓުތަކުން ތަރުކާރީ ގަްނނަ ފަދައިން، މަސްތުވާއެްއެޗހި ޤައުމުން ލިބޭކަން މިއީ މި އޮތީ ގޮއްސަ. ތަރުކާރީ މާރު

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރު. މިއާ ދެޮކޅުވާނެ ެއއްެވސް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިަތކު މި ޤައުމަކު 

ނޑު ދަންަނވާނީ މި އިްޞލާޙަކީ މި ކަމަށް، އަ ނުޑމެން ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ސަާލމަތްކުރުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ބާރުއަަޅިއގެން ކުިރއަްށ 
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ނޑު އުްއމީދުކުރަމޭ. އާދެ! އިސްލާމީ  ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ. އަުޅގަ ހިންގޭނެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ކުމް ތަންފީޛުކޮށްގެން އަިދ ކުރަންނުކެރޭ ކަމަށް ވަންޏާ؛ މަރުގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުުކރަން ނުކުރޭ ކަމަށް ވަންާޏ ޙު

އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ބިރުދެްއކުމަކުން ނުވަތަ ފިއްތުެމއްެގ ސަބަބުން އެބައިމީހުން ޖަލުގައި ާޢއްމުންގެ ތެރެައްށ 

ނޑު ނުނިކުމެވޭނެ ގޮތަކަށް ބޭިތއްުބމަކީ ކޮންމެހެ ނޑު ދަންނަވަން. ހަމަ މި ނޭވާގައި އަުޅގަ ން ލާޒިމު ކަމެްއގައި އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ސަލާމަތް ބުއްދީަގއި ދިވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަުކ ތިބެން އެބަ ޖެހެއޭ. މިހެން މި 

ނޑު އެތަްނމިތަނަށް ބިއްޖެހި ފައި ތިބޭ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ދެންނެވީ މަގުމައްޗަށް ނިކުންަނއިރު ުޒވާންނުންގަ

ވެސް ފެނޭ. މީގެ ކުރިންެވސް ދަނީ ފެންނަމުން. މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަިތެވރި ނިޔަތުަގއި ސަރުކާރުްނ 

ކުރަމުންގެންދާ ބުރަ މަސައްަކތަށް އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ުޝކުރު ވެސް ަދންނަވަން. އެކަމަުކ، މިކަން 

ންނަށް ފެނިގެންާދނީ މި ސަރުކާރުން ވެސް ވަގުތުަތކެްއ ލިބި، މި ސަުރކާރުން ވެްސ ކުރަމުންގެންާދ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރަކުން. އުއްމީދަީކ ހާސިލުނުވާ ކަެމއްގެ ަމއްޗަްށ ކުެރޭވ  މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ އަުޅގަ

ހާ އިދާރާތަކަކަްށ، މުަވއްޒަުފންނަށް އިނާޔަތްތައް ލިިބ، އެްއޗެއް. އެހެންކަމުން، ކުިރއަށް އޮތް ތާނގަިއ ހުރި

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން މި ފާސްވާ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން، މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޙައްލު 

ނޑުމެން އެންމެ ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ައޅުަގނުޑގެ އިޚްލާޞްތެިރ ދުޢާ އަީކ އަުޅގަ ން، ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ބޮުލގައި އެޅިަފއި މި ާވ ބޮޑު ޒިްނމާ، ޤައުމުެގ ުޒވާނުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޒިންމާ، ޤައުުމގެ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ޒިންމާ، ަޤއުމުގެ މުސްކުޅިންގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއާކތެރިކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ، މި 

ނުޑމެން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި އުފުއްލައި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ހުރިހާ ވެސް ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަޅު ގަ

ދެްއވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް هللا ލާބަޔަކާއި މަންފާ ެއއް ހުިރ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކޮށްދިނުމުގެ ަތއުފީޤު 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮަމންޑޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގެންގުޅުމަށް މަނާކުރުމުެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިރުދެއްކުމާއި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރު، ތޫނު އެއްޗެހި 

ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ އުސޫެލްއގެ ގޮތުން ަވރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކްއ ކަމުަގއި ބަަލއިގަންނަންޖެހޭ. 

އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގިއ މާރާމާރީ އާއި ވަްއކަންކުުރމާ، އަދިވެސް މަސްތުވާަތކެްއޗާއި މި ބާވަުތގެ ބޮޑެތި 
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ބޮޑު ާހއްޔަކަށް މިހާރު މި ރާއްޖެ މި ވަނީ ވެފަ. އަޅުަގނޑުމެން އިެރއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް  ކުށްކުރުމުގެ

އެކަުކ އަނެަކކަށް އަޅާލަިއ، ަވއްކަންކުރުމާިއ މި ބާވަުތގެ ަކންތައްތަކުން ދުރުހެލިެވގެންވާ މާޙައުލެއްަގއި ވަރަށް އަމާން 

ިވޔަސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބޮޑެތި ޮއގަނައިްޒޑް ކޮރައިމްތަްއ  ވެއްެޓްއގަިއ އުޅެމުންދިަޔ ބަެއއް ކަުމގައި 

މި ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންގެންާދ ތަން. މި ކަންކަން ހުއްޓުުވމަށް ޓަކައި ޤާނޫނަކަށް އިްޞލާހުގެނެސްގެން ވެސް އަިދ 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ ނޑު ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްާލޙު ގެނެސްގެން ވެސް މިީއ އަޅުގަ އް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގަިއ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރެވިަފިއވާ މީހުންތައް މަގުމަތީަގއި  ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ބޮޑެތި ީވޑިއޯތަކުންާނއި މިވެނި ކަންތަްއތަކުން ވަކި ކޮންބަެއއްކަްނ  އުޅެމުންދާ ތަން. ރޯމާދުވާލާ އަދި ކަ

ްއ ކުރީ ފެންނަްނ ހުއްޓާ ވެސް، އެފަދަ ފަރާްތތަކުން ވެްސ ެއއްެވސް ކަހަަލ ދަޢުވާެއއް ނުކުެރވި، އެ ބޮޑެތި ކުށްތަ

މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި އަމާންަކމާއި އޮމާންކަމާ ެއއްކޮށް އެްއވެސް ބިރުވެިރކަމެއް ނެތި ުއޅެމުންދާ ތަން. މި ޤާނޫނަށް 

ސާީސެގ އަސާސީ ޙައްޤުތަކު ތެރޭަގއި ހުރި ބައެއް ޙައްޤުތައް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކެގ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަ

ހަނިކުރަން ހުށަހަޅާފައި އެބަ ވޭ. އަދި ބަެއއް ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ އެފަދަ ަޙއްޤުތަެކްއ 

ނޑުމެ ން ހޯދަންވީ އެންމެ މީރު ހަނިކުރެވިގެންާދއިރުަގއި ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި މި ޮއތް ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެފަދަ  ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ، މި ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ލިބޭތޯ. އަދި އަޅުގަ ރަހަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެތެރޭަގއި މިހާރު ފެންނަމުން މި ދާ ކަންތަްއތަކަކީ އެކަުމގެ ސަބަބުންާވ  މިނިވަންކަމެއް ދިނީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު އަލުން ދިރާސާކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ފެހި ކަމެއްތޯ. މިއީ އަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުުނ މިނިވަންކަން ެއއް ބަަޔުކ އޭެގ އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުަގއި  ޤާނޫނުއަސާސީ ައއި ފަހުން އަުޅގަ

އި އޮންނަ މިނިވަންކަމަކީ އެ މީހަކު ހިތުހުރި ކަމެއް ބޭނުންނުހިފާ ތަން. އަދި އެީއ މިނިވަންކަން؛ އެ މީހަކަށް ލިބިފަ

ކޮށް، އެ މީހަކު ބޭނުން ަކމެއް ކޮށް، އެ މީހަކު ބޭނުން އެއްެޗއް ިކޔުމަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮްތ 

ގެ ގޮުތގަިއ މިނިވަންކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑެއް ނުދެކެން. މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞަލާޙުތަުކެގ ތެރޭގައި ހެކިން

ވަނަ މާއްދާ އަށް ހެކިންގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކަކީ އެއީ ިމއަދުގެ މިނިވަން ތަހުޒީީބ  11

މުޖުތަމަޢެއްގައި މިއަުދގެ ޓެްކނޮލޮޖީއާ އެްއކޮށް ބޭނުންކުރަްނޖެހޭ ހެކިތަކެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެފަދަ ހެކިތަްއ 

ނޑުމެންނަށް ުކށްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އޭގެ އަސްލު އަދަާބ ބޭނުންކުރެވިގެން އޭގެ ކުށް  ެވރިން، އަުޅގަ

އެްއކޮށް އެ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުން ފަރުމާވެގެންދިއުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ުދވަހާ އަދި ޙުކުަމކާ  12ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާަގިއ  ވަނަ މާއްދާ އަށް 11އަޅުަގނޑު ެދކެން. ހަމަ އެގޮުތން އަދި ޤަނޫނުގެ 

ނޑައެޅިަފއި އޮތުމަކީ ވެްސ މިފަދަ ކުށްވެރިންނަށް މިފަދަ މައްސަލަތަުކގަިއ ކުިރއަްށ  31ހަމައަށް އަންނަ  ދުވަހަކަްށ ކަ

ނޑު ދެކެ ން. ދެން ދިއުމުގައި ހަމަަގއިމު ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ބާރުއެޅިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކަމަކު ަބއެްއ ފަހަރުގަިއ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަުކގައި ަބއެްއ ކުްށވެރިން، އ 
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މީހުން ވަރަށް ފްރީ؛ ވަކި ަކހަލަ ބަޔަކު އެބަ އިނގިލިދިްއކުރެވޭ ިސޔާސީ ގޮތުން ވަކި ބަޔެކޭ ހައްޔަުރކުރެވެނީ. ަވިކ 

އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ެވްސ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަނެކްޝަންަތކެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސިޔާސީ ގޮަތކުން ނޫން. އަދި 

އެިކއެކި ދާއިރާތަާކއި ޝަރުީޢ ދާއިރާތަކާ ވެސް ކުްށކުރާ މީހުންނާ ގުޅިފައި ހުންނަކަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. އަޅުަގނުޑ 

ާނ ފައިސާ ހިފައިގެން، މީނަގެ ރައްޓެއްަސކު އަދި ސިާޔީސ ކަމެއް ނޫނަސް ބޮޑު ފަިއސާގެ މައްސަަލއެްއގައި މީ

އޮފީހުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފައިގެން މީނަ ޖަމާކުރަންގޮއްސަ ޖަމާނުކޮށް ފިލީ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ހަމައަށް ދިޔައިމާ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި ބުނަނީ އޭނަ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުަގއި އޮވޭ ހެްއޔޭ އޭނަ ފައިސާ ހިފައިގެންދިއުމުގެ ކަންަތއް. 

އްލަވާ! ކޮން ަވޒީފާގެ ަބާޔނެއްތޯ؟ މީހެއްގެ ަފއިސާ ިހފައިގެން ފިލީމާ އޭނަ އަށް ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި އޭނަ އަށް ބަ

އަދަބުދޭންވީ ނޫންތޯ. ޭއގެ ބަދަލުގައި އޭނަގެ ަވޒީފާގެ ބަޔާނުގަިއ ނެތް ކަމެްއ، ަފއިސާ ޖަމާކުރަން ދިއުމަކީ. 

ނޑުމެްނެގ އެހެންވީމާ، ެއއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވީ. އެ ހެްނވީމާ، މި ޒާތުގެ ކަންތައްތައް މިހެން ހުންނާތީވެ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ  ތެރޭގައި ކުށްކުރުމަކީ އެްއެވސް ކަމަކަށް ނުވޭ. މިއަދު ކަންތައްތައް މި ފެންނަމުންދަނީ. އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުެރިވގެން ެވްސ  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިެގން ވެސް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ 

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް މިއަށް ވުެރ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާ ެއކުަގއި ދިރިއުޅުުމގެ ެވއްެޓއް 

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ެވސް އަދި ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ވެސް ޒިންމާއެއް ކަމުަގިއ 

 ވާހަކަ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑު ދެކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޙިލްމީ އަށް.هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ކަދެްއކެވުން:ޙިލްމީ ވާހަهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 2111/11ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި  `. ޝުކުރިްއޔާ

ބިރުދެއްކުމާއި ނުަރއްކާތެރި ަހތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗެހި ގެްނގުޅުން މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅީތީވެ، 

ގެ މެންބަރަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހަނުހުރުމުގެ އިބްރާހީމްދީދީ، ފޭދޫ ދާއިރާ

ޙައްޤަކީ ަވކި ހާލަތެއްަގއި އުިނކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއްކަން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ޤަޫބލުކުރޭ. މީހުން މަރައި އަދި 

ތިމަންނަ މިހިރީ ހަނޭ ބުނީމާ، ދެން އެ އޮތީ ހަނުވެފަ.  އެއަށް ވުރެ ޮބޑެތި ޖަރީމާތަްއ ހިންގާފައި ވެސް ތަޙްޤީުޤގައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން ތަޙްޤީޤުގައި އެ ބުނާ ހަނެއްގައި ހުރެވޭނެ ަކމަކަށް. ހަނުހުރެވިގެންނުވާނެ.  އާދެ، އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކު ރެވެނީ. ޤާނޫނުއަާސސީ ހަނުހުރުމަކީ އެއީ ޢަދުލުއިްނޞާފަށް ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު ހީަނރުކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ
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ހެއްދެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން މިތާނގައި ވެސް އެބަ ތިއްެބވި. އަޅުަގނޑަށް ނޭނގޭ ކީްއެވގެން ކަމެއް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 

އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ެދއްވާަފއި އެ އޮތީ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި ެވއްޖެއްާޔ އޭުރ ެވރިކަމުގަިއ ހުންނެވި ފަރާތަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ުކރި ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ކަަމށްވާ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ކުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

ޤުގައި އަދި ޝަރީޢަތުަގއި ެވސް އެއްަބސްވި އޭނަ މަރާލި އަވަހާރަކޮށްލުުމގެ ބޮޑު ޖަރީާމގައި ަބިއވެރިވި ޙުމާމް، ތަޙްޤީ 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ކިހިެނއްތޯ ވީ؟ ވަިކ ހިސާބަކުން އޭނަ އަށް ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްވާ ވަކީލަކު ަހވާލުިވ 

ރައްޔިތުންގެ  ހިސާބުން އޭނަގެ ރާާގއި އޭަނގެ ބަހުރުވަ ވެސް ބަދަލުެވެގންދިޔައީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ދިވެހި

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުުކރޭ ބޮޑެތި ޖޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ނޫނީ އެ ތުހުމަތުގަިއ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންެގ 

ވަކީލުންނަށް މި ވަނީ ކޮން ބައެއްކަމާ މެދު. އާެދ، ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްާވ، ަވކި ފިކުރަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ 

އުޅޭކަން، ެއއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ނުހަނު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަކީލުންތަެކއް މި ކަމުަގއި 

ނޑު ދިގު މުއްދަތަކަށް އިންެވސްޓުކޮށްފަިއ  އަޅުަގނަޑކީ ވެސް މިފަދަ ހިތާމަވެރިކަމެއް ދިމާވެފައި ހުިރ މީހެއް. އަޅުގަ

ނޑު އަ ނޑަށް ބިރުަދއްަކއިގެން އަުޅގަ ތުން އަތުލާފަިއާވަކން އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓެއް އަުޅގަ

އަހަރަށޭ  22އަޅުަގނޑާ ދިމާލަށް އެ އަުޅަގނޑަށް ބިރުދެއްކި މީހާ ބުނަނީ ތިމަންނަ ކިތަންމެ ވަރެއް ުކރިޔަސް ދާނީ 

ނިޔެއަުކ ޖަލަށް. އޭގެތެރޭަގއި ނުަވވަަރކަށް، ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސް ތެރޭަގއި ތިމަންނަ ސަލާމަތްވާނޭ. ކަލޭ ދު

ނުހުންނާނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި ކަންކަން އޮތް ގޮތް. ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޔަޤީންކޮށްދޭ އެ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ރަޙްމަތެއްގައި ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެކަން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމަށްފަހުގައި ފަސޭހައިން މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެވޭނެ  ރައީސް. މީހުން މަރާފައި، މީހުންނަށް

ގޮތެްއ، ނޫނީ ޖަލުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތަކަށް މި ކަންތަްއ އޮެވގެންނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެއީ އެ ކުށަްށ 

ްނ ެއގޮތަްށ ވީމާ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަރަިއގަންނަން ކުްށވެރިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު ހިތްވަަރަކށް ެވގެންދާނީ އެކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިތައް މީހުން މަރާލެވިއްޖެތޯ؟ މަރައިލާފައި ެވސް ަވކި ހިސާަބކުން ބުނާ ކަމަށް ވޭ. އަހާނ! 

މި މަރާލެވުނީ އަދި ރަނަގުޅ މީހާއެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހިސާބަށް ވެސް ކަންަތއް ޮގއްސަ އެބަ ހުރި. މިހާ 

އިކޮށް، މިހާ ފަސޭހައިން އިންސާނެްއގެ ފުރާނަ ދުއްަވިއލާފައި ތިމަންނަ އަށް އޮޅިެގންނޭ މިކަން ކުރެވުނީ ބުނާ ލު

ހިސާބަށް ދިއުމަކީ އަޅުަގނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢު ހިތާމަކުރާނެ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން 

ކުށް ސާބިނުވެެގން ޝަރީޢަތުން ދޫކޮށްލެވިފައި އެބަ ހުރިތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި  މަރުވެދިޔަ ކިތައް މީހުންގެ މަރާލިކަމުގެ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ ކަންަތއްތައް ެވސް ހުންނަ ގޮތުން  ރައީސް. މިއީ އަުޅގަ

ންވެްސ ސަބަބަކާ ހުރެ ދޫކުެރިވގެްނ ބައެއް ފަހަރަށް ކޯޓަށް ހާޒިުރކުރަންޖެހޭ ގަޑި އަށް ާހޒިރުނުކުރެިވގެން، އަދި އެނޫ

އެބަ ދޭ. މީކީ މިކަން ވެގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ދިވެހި ސަރުކާރުން، އަދުގެ ސަރުކާރުން މި 
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ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ދިވެހިންނަށް ޓަކައި ދިވެހި  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ައޅުގަ

ރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ހުށަހެޅުމެކޭ. އިޞްލާޙެކޭ މި އިޞްލާޙަކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަކީ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެންނަން ނުހަނު މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑުމެން  ގެ މިއަދު ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރަކީ ވެސް ވަރަށް ފާޅުަގއި އެކަާމ ބޭފުޅެއް. ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ބާރުއަޅަމުންގެންދަވާ ބޭފުެޅއް. އާދެ، ޢުމަރަކީ، ޢުމަރު ވިދާުޅވާ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ަޙއްލަކީ މަރު. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްާޔ 

ން ނޫނިއްޔާ އެކަން ހަމަޖެހޭކަށް ނެތް. މަރަށް މަރުހިފާ މީހުން؛ މަރާ މީހުން އެބަ މަރަން ވެސް ޖެހޭ. މަރައިގެ

ނޑުމެންނަށް އަންަގވާފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ސަލާމަތެއް ވާކަށް ނެތް. އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަކުން ނޫނިްއޔާ އަުޅަގނުޑމެންގެ ޤާނޫނަކުން މަރުނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް، މަރަންނުޖެހޭ 

ނޑުމެންގެ ގިނަ ކަ ހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން އޮތުަމކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ީދނާ ވެސް ފުށުއަރާ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން  ދަންނަބޭކަލުން ވިދާޅުވޭ. ެއހެންކަމުން، މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތައް ވީހާ އަވަަހކަްށ އަުޅގަ

ދިއުމަކީ މިއަދު ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ނުހަނު ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް.  ފާސްވެގެން އެ ޤާނޫނެއް ތަްނފީޛުކުރެވޭ ހިސާބަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނު

ނުޑ  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަުދ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް  ފާހަގަކުރަން. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް

އަހަރޭ ނުވަަތ  3ޝުކުރުއަދާކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ މެދު ވާހަކަދައްާކއިރު ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި 

އަހަރޭ ކިޔުުމގެ ެއއްެވްސ ބޭނުމެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ޒުާވނުން ޖީލު ނޭދެވޭ މަގުތައް  31

ނޑުމެން ބުނާނެ ކަމެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި  އިޚްތިޔާރުކޮށްަފއި މި ވަނީ ަވކި ސަރުކާރެްއގެ ސަބަބަކުންޭނ ވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް ވެސް ެއބަ ވޭ ޒިންމާތަެކއް އެޅިފަ. އެ ޢާއިލާތައް ހަރުދަނާ ގޮުތަގއި ބައްޓަންނުކުެރވޭތީ ދަރިން 

ނޑު މިކަން ރަނގަޅު ގޮުތގައި ތަރުިބއްޔަުތނުކުރެވޭތީ އަުޅަގނޑުމެންނަ ށް ދިމާވެގެންުއޅޭ ކަންތައްތަެކްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ނުޑ އެދެން މި އަހަރު ުޒވާނުންނަށް ޓަކަިއ މި ބަޖެުޓގަިއ ކަ  311ފާހަގަކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަެއިޅފައިވާ ނަމަ، އެ އަދަދު ވިަޔސް، އެ އަދަދުން ުޒވާނުން  މިލިއަން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ެވސް ބޮޑު އަދަދެއް ކަ
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން، މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުްނ  

ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމާިއ ޤައުމީ ރޫޙު އެ ކުދިންގެ ހިްތތަކުަގއި އާލާކުރުމާއި ީލޑަރިޝޕް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިްނގުން 

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ްސކޫލްތަްއ މިއީ 

ނިންމާފައި ނުކުންނަ ޒުވާނުންގެ ކިބައިން ގިަނއިން ފެންނަމުން މި ދަނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަމާއި އަމިއްލަ 

ދިޔަސް އެ ވަޒީާފއެްއަގއި އުޅެންނުެކރުމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާނުކުުރމާއި ވަޒީާފއަކަށް 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކުަޑއިރުއްސުރެ ކުދިން ރަނގަުޅ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގވަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކުަގިއ ގޮތުަގއި ތަރުބިއްޔަުތކޮށް، މި ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި އަދި މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދިގެން، އި

ނޑުމެްނގެ ދަރިން މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް ުއޅެން  މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް. އެއީ ހަމަ އަޅުގަ

އޮތް ޤައުމަކީ މީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ނޭދޭނެ ދެއްތޯ، އެްއވެސް މީހަކު ނޭދޭނެ މި ޤައުމުގެ ހާލަތު ސޯމާލިއާ، 

ނޑު ދަންނަވާނީ ނުވަތަ އި ނޑުމެން މިއަދު މީ އަޅުގަ ތިއޯިޕޔާ ނުވަތަ ސޫާދންގެ ހާލަތަށް ވެއްޓޭކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަިއގެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ތެދުވަންވީ ަވގުތޭ. ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މި ޤައުމު 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިވޭ މި ޤައުުމގެ މީގެ ދުވަްސކޮޅެއް ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ވުރެ މިހާރު މި ބިނާކުރަންވީ ަވގުތޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިވޭ. އެހެންނަމަވެްސ  ޤައުމުަގއި އަމާންކަން އޮތް ާހލަތު ބޮޑުވަމުން އެބަ ދެއޭ. ެއ އަުޑ ވެްސ އަުޅގަ

މަލުތައް ކުރާ ބައެއް. ެއގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސް އުޅޭނޭ ޭނދެވޭ ބަޔަކާ އަދި އެދެވޭ ޢަ

ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅުަގނޑުެމން މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުން، މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް 

ނޑުމެން ުހރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ވަރަްށ ބޮޑު ޒިންމާެއއް މި ކަމުަގއި  ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. އަދި އަުޅގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ދައުެރްއ އެޅި ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ކޮންމެ ޤަުއމެއްަގއި ެވސް އަުޅގަ ފަިއވާކަން އަުޅގަ

އަދާކުރެވިދާނެ. ާޚއްޞަކޮްށ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިިސއްޔަތުން ވަރަށް ޮބޑު ދައުެރއް އަދާކުެރވިދާނެ، 

މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކޮށް، ޒިންމާދާރު ބަޔަަކށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު  ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ުޒވާނުން

ޕްރޮގްރާމުތަކުަގއި ކުދިން މަސްޢޫލުކުރުވުން ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއއީ ެއ ކުދިން ނުަބއި މަގުްނ ނުދިޔުމަށް ޓަކަިއ ކުެރވިދާނެ 

ނުޑ އަިދވެސް ަދންނަވާނީ އަޅު  ނޑުމެންނަށް މިހާރު ބައެއް ފަހަރަށް އެަބ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގަ

ފެނެއޭ މަގުތަކުން އަދި މީގެ ކުރިްނވެސް ފެނިފަިއވެޭއ ތޫނު ހަތިޔާރު ހިފައިގެްނ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވެއޭ. 

އެހެންނަމަވެސް އެްއވެސް މީހަކު އެކަމަކާ އަަޅއެއް ނުލައޭ. އެްއވެސް ެއއްެޗއް ވެސް ނުބުނެއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ނޑުމެްނ ކުަޑއިރު ފެނިފައި ވަނީ މިގޮތެއް ނޫން. ކުަޑއިުރ  ދިވެހިރާއްޖޭހެ މުޖުތަމަޢުން މީގެ ކުރިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގެ ުކއްޖަކު ޯގސް ކަެމއް ކުރިޔަސް އެންމެން ގޮްސ އެ ކުއްޖަކު ހުއްުޓވާނެ. 

އެ މީހަކާއި އެ މީހެއް ދިިރއުެޅމުންދާ ތަން. އެއްެވސް މީހަކު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކުާރއިރު، ައނެކާ އެކަން ުހއްޓުވުުމގެ ގޮތުން އެްއޗެއް ބުނަން ވެސް ޭބނުންނުވާ ތަން މި ފެންނަނީ. 
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ދީ ޒިންމާނަގާ ބަޔަކަށް އެބަ އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއަށްވުރެ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ފަރު 

ވާންޖެހޭ. އަދި ދަރިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ތަރުބިްއޔަތުކުރާ ބަޔަކަްށ ޢާއިލާތައް ވެސް ވާންޖެހޭ އެބަ. އަދި ސަރުކާރުން ވެްސ 

. ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށް ޓަަކިއ ކުދިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި އެބަ ހިންގަންޖެހޭ

އަޅުަގނުޑ ނިންމާލަމުން ެވސް ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުެމން އެންމެން ވެްސ އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެުކ މި މަސަްއކަތް 

ކޮށްފިއްޔާ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތައް މިހާަރށް ވުރެ ރަނގަުޅވެގެންދާނޭ. އަދި އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެްއ 

 ތަށް. ލިބިގެންދާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި ފަށާނެ ވާހަަކ  11311މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  31ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

 ދަންނަވަން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:31: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ)ރި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީަތކުން  ،1އައިޓަމު އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިައށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންާޑ 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 

 2112ނޮވެންބަުރގެ  22މިަޝނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ދެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުެގ މުއްަދތު އިލެކްޝަންސް ކޮ -1.1

އިެލކްޝަންްސ  2111/11ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ ދެ މަޤާމަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްިވ ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮުތެގ މަތީން  2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން 

ނޮވެންބަުރ  10މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ  2112
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ނޑު މިހާރު  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ސަލީމް. އަުޅގަ

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާ

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިްނ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ދެ މަޤާމެއްގެ ުމއްދަތު ހަމަވަމުންދާތީ، ރާއްޖޭެގ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

ޔާމީން، އެ މަނިކުފާނު ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަަބލް ޢަބްދު

އް އިޢުލާންކުެރވި، ރިޔާސަތުން ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ނަންފުޅުތަކެއް ފޮނުްއވެވީމަ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެއ ނަންފުޅުތަ

ކޮމިޓީ އަްށ؛ އާެދ، މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިީޓ އަށް ެއ ނަންފުޅުތައް ފޮުންއވެވިފަ. ެއ ނަންފުޅުތައް މި 

ނޑުމެންގެ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްެވވީ، ދެންމެ ޢިއްޒަތް ތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ރައީސް ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން، އެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ކޮމިޓީން ރިޕޯޓެއް އެކުަލވައިަލއްވާަފއި މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންކަމުން، މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓަގއި މި ނަންފުޅުތަކާ މެދުގައި 

ސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިންމުމަށްފަހުގައި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ އެ ރިޕޯޓް. އާދެ، ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދިރާ

ނޑު ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަްއ  މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ޮކމިޓީގަިއ؛ ދިުގކުރާކަށް އަުޅގަ

ންބަރުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އަދި މި ޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވާކަށްނެތީމު. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެ

މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް މި ކޮމޓީތަުކގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ރަނަގޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. 

ޓެްއގެ މަްއަޗށް އަޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެްސ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ނޫީނ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތާ ުގޅޭގޮތުން ރިޕޯ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަްއ  ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަ

ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސްއކަތުަގއި ކޮމިީޓގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު 

. މިކަމަށް ޓަކައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިވޭ ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް

ނުޑ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް  ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުެގ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

މަ މި މަސައްކަތުަގއި ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުން. އަދި ހަ

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން ެވސް، މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ވެްސ ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަްތ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަްނ  އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށް، އެ މަސައްކަތަށް ވެސް ތަޢުރީފް ޙައްޤު ކަމުަގއި އަުޅގަ

ަޑިއގަންނަވާނެ، މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މިހާ އޮމާންކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް ގެންދިއުމުަގއި މި ބޭނުން. ހަމަ އެނގިވަ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ިރާޔސަތުން ރައީސް ވެްސ ކޮމިީޓގެ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދެއްވި އިރުޝާދާިއ 

ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުުމގައި މަނިކުފާނު  ލަފަޔާ އަދި މި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުުމގައި އިދާރީ ގޮތުން
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ނޑު މިއަުދ ނުހަނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެދެްއވި ެއހީތެރިކަމަށް ވެސް، އަިދ ވެެދއްވަމުންދާ އެހީތެރިކަން ވެްސ އަުޅގަ

ޖިލީހުެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ފާހަަގކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޮމިޓީ އަްށ މި ނަންފުޅުތަްއ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ

ނޑުމެން ހަމަ މަޖިލީހުގެ އެހެން މަސައްކަތްތަްއ، އެހެން ކަންކަމާ ުގޅިގެން އަންަނ  ތަޅުމުން ފޮނުވީމަ، އަުޅގަ

ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގަިއ ވެސް ެއވޭލާ ޒަމާނުއްސުެރ ވެސް އެ އޮންނަ ުއސޫލުތަކުގެ ތެރެއިްނ، ހެދިފައި އޮްތ 

މި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުަގއި ދެތިން މަސައްކަތެއް ކުރިން. އެއް ކަަމީކ ގަާވއިދުތަުކގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެން 

ފޮނުއްވާފަިއ ހުރި ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުއްވާަފއި ހުރި ނަންފުޅުަތއް، މި ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފޮނުއްވާަފއި ހުރި 

ނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ފުރަތަަމ ނަންފުޅުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ ވަނަވަރު، މަ ޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ

ނޑު  ކަމަކަށް ދިރާސާކުރީ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ިދރާސާކުރެްއވިކަން އަުޅގަ

ކޮމިޓީ އަށް  ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. އަދި ިއތުރަށް އެ މަސަްއކަތުެގ ތެރޭގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހޯަދންޖެހޭ ކަމަށް

ފެނުނު ބައެއް، ކަމާ ގުޭޅ ިއދާރާތަކުން ވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަަވއި ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ެވސް ދިރާސާކުރަްއވާފަިއވާކަްނ 

މި ރިޕޯޓް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައްލަވައިލެްއވީމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަިދ 

އް ނޫން. ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަދި ސީދާ ހުށަހެޅިފައވާ ނަންފުޅުތަކުަގއި ހިމެނޭ އެވަރުން ދޫކޮށްީލއެ

ބޭބޭފުޅުން ކޮމިޓީ އަށް ގެންަނވަިއގެން، އެ ބޭފުޅުންނާ ުސވާލުކުަރއްަވއިގެްނ ބޭނުންފުޅުާވ މަޢުލޫމާތު ވެސް ކޮމިީޓގެ 

ރާތަކުގެ ތެޭރގަިއ، މަސަްއަކތާ ގުޅިފަިއ، އެ ބޭފުަޅކު މެންބަރުން ހޯއްދަވާފައިވޭ. އެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވި ދާއި 

ކުރަްއވާފައި ހުރި މަސަްއކަތުެގ ތަޖުރިބާ އާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާ އަދި އެ ބޭފުޅެްއގެ ނަާޒޙާތްތެރިކަމާ، މި ކަންކަމުެގ 

ސީލު ހުށަހެޅިފައި، ކޮމިޓީން މައްޗަށް ވެސް ކޮމިޓީެގ ބޭފުުޅން ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަިއވޭ. އެެހންވީމާ، މި ކަންކަމާ ބެހޭ ތަފް 

ހުށަހަޅާފައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުގައި އޮތް ރިޕޯޓުގައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް 

ނޑު އެ ހުރިހާ ތަފްސީލުތަކަކަށް ނުދާނަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް ރިޕޯޓް ލިބިވަޑަިއގެން، ރިޕޯްޓ  ދިގުކުރާކަށް އަުޅގަ

ްއވާފައި ތި ބޭފުުޅން ވެސް އޮންނާނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް ގެންދެވުނު ގޮތުގެ އަދި މި ދިރާސާކުރަ

ނޑު މި ހުށަހެޅީ. މިގޮތަށް މި ނަންފުޅުތައް  މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުވި ގޮތުގެ ކުޑަ ޚުލާާސއެއް އަުޅގަ

ދިރާސާކުރުމުގައި ލިިބވަަޑިއެގން ނަތީޖާ ވެސް ހަމަ މި ދިރާސާކުރެވުމަށްފަހުގަިއ ކޮިމޓީ އަށް މި ނަންފުޅުތައް 

ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންާނނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި މަސައްކަތް 

މަޢުލޫމާތު ހިނގައިދިޔަ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުްނ މި ރިޕޯޓުގެ މުހިއްމު މާއްދާތައް، ބައިތަކާ ގުޭޅގޮތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް 

އެރުިވއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މި ރިޕޯޓް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގަިއ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަ

މުޤައްރިރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ައދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން ވަރަްށ ހަލުވި ސްޕީޑެްއގައި ަމސައްކަތް ނިންމަަވއިދެްއވައި 

މިނެުޓ  31ޭވ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮށްދެްއވާތީ. މި މައްަސލަ އަށް ޖުމްލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާވަުލކުރެ

ނަޑއެޅިފަިއ މި ވަނީ. އެޮގތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  މިނެޓު.  2މިނެޓު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  2މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2ކަ

ޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މިނެޓު. ވަކި ޕާ 2މިނެޓު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  2އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  2މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ. އަުޅގަ

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުމަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ިއލެކްޝަންސް އަށް ބަަޔކު ހޮުވމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށްނުޖެހޭ، 

ތައް ހޮވުމަީކ ވަރަށް އިންސާފުވެރިކަާމ ެއކީ، ޢަުދލުވެރިކަމާ އެީކގަިއ ރާއްޭޖަގއި އިލެކްޝަންސް ާބްއވާނެ ފަރާތް

ނޑު ިމހެން މި ދެންނެވީ މީގެ ކުރީަގއި ހުރި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންތަކުން ވަރަށް ނުބައިކޮްށ  މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ކުަރއްވާަފއި ެއބަ ވޭ. އަޅުަގނޑު ދެ ފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަްއޑު އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުން 

އަޅުަގނުޑގެ މާކްސް އޮޅުަވއިލާފައި، ވޯޓު އޮޅުަވއިލާފައި އެހެން މީހަކު އެ މަޤާމަށް ހޮވާފައި ހުރިކަމީ އިންތިޚާބުކުރީމާ 

ނޑުލުމުގެ ަސގާފަތަކީ ވެްސ  މިއީ ތާރީޚު ހެކިދޭ ކަެމްއ. އަތްައޅަިއ ބަހައްޓާފަިއ ކަތީބު ވޯޓުފޮށީަގއި ބަ

މެ ފަހުން އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ވެސް ބޮޑެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ަކމެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެން

މައްސަލަތައް ދިމާެވ، ސުޕްީރމް ކޯޓުން އިލެކްޝަންްސގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފަތުރަިއ އެްނމެ ފަހުން އައިސް އިންތިޚާުބ 

ުދ މުޅިން ތަޣައްޔަރުކޮށްފަިއ މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގައި މި އޮތް ރިާޔސީ ިއންތިޚާބުގެ ޞައްަޙކަމާ މެ

ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި މިއަުދ ބޮޑެތި ޝަކުވާތައް އުފެދިަފއި ވަނީ. މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމުގައި 

އަޅުަގނޑުމެން އިސްކަންދޭންޖެހޭ. ސިޔާސީ ިވސްނުމަކުން ވިސްނައި މީހުން ހޮވާ ކަމީކ މިއީ ވަރަށް ދެރަކަެމއް. 

ގެ ހަމަހަމަކަމާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ވާހަކަދަްއކަވާ. އެންމެ އަންހެން ބޭފުޅަކު މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖެގ އަންހެނުން

ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލައްވާފަިއ އޮތްއިރު، އެކަމަނާ އަށް ޮއތީ އެންމެ ދަށުން ވޯޓުދެއްވާަފ. މިއީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ 

ޭޔގެ އެހެން ތަންަތނުގައި ވެސް އޮންނަ ކަމެްއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް، މިއީ ދުނި

އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދިނުން ވެސް އެއީ. އެހެންވީމާ، ވާ ގޮތަކީ ހަމަ ސިޔާސީ ބޭނުމާއި މަޤްޞަދަށް ޓަކައި 

އީ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދޭ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ރާއްޭޖގައި އަންހެނަކަށް ވެްސ މަޤާމެއް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، މި 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮަޑށް މި ބޭފުޅުން މީހުން ހޮވުމުގައި ފާހަަގކުރާ ކަެމއް. ޮކންމެއަކަސް ައޅުަގނޑު ވެްސ 
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ޤަބޫލުކުރަން ކުރިމަތިލާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މީހުން ހޮވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް އެބަ ޖެހޭ އިލެކްޝަންސް 

ކުރަން. ާރއްޖޭަގއި މިހާހިސާބަށް ބޭއްވުނު ވަރަްށ ގިނަ އިންތިޚާބުތަކަީކ ހަމަ ކޮމިޝަނުގެ މުސްތަިޤއްލުކަްނ ކަށަވަރު 

އެްއގޮތަކަްށވެސް އެ އިންތިޚާުބގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ސުވާލުނުއުފެދޭ ގޮތަކަށް ބޭއްވިަފއި އޮްތ އިންތިޚާބެއް ނޫން. ވަރަށް 

ނޑައެޅިގެްނ ހޮވިފައި އޮްއވާ، އެ މީހާ ގިނަ މީހުން، އެއިރަކު އޮްނނަ ސަރުކާރަކުން ބޭނުންނުވާ މީހުން ހަމަ ކަ

ނޑު، އެންމެ ފަހުން އޮތް އިލެކްޝަންްސ  ބޭރުކޮށްލާފައި އެބަ ހުރި މަޤާމު ނުދީ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން އަޅުގަ

ނުޑ  ކޮމިޝަނުގައި ފުއާދު ތައުފީުޤގެ ރައީސްކަުމގައި ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެކު އިންތިޚާބުަތއް ބޭއްވުުނކަން އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަ ކުރަން. ެއގޮތަށް އިތުާބރު ރައްޔިތުން އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ އިލެކްޝަންތަުކގެ މައްޗަްށ 

އޮތީ ތަޣައްޔަރުޮކށްލާފަ. އެނޫން ގޮތަކަށް ވާނެ ގޮތަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި  އަތްބާނައި މުޅިން އިލެކްޝަްނ ޕްރޮސެސް

މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ ައށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކަމަްށ ވިޔަްސ، ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ވިޔަްސ، މި 

މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި.  ރާއްޖޭަގއި އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގެ ޞައްަޙކަން ކަށަވަރުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ޤައުމުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި. މި ޤައުމުގެ އިސްތިްޤލާލާއި މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. ރައްޔިތުންެގ 

ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުމާ އެއްޗެިހ މިގޮތަށް އިންތިޚާބުތައް ބޭްއވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ބޮުޑެވގެންދާނީ. އަދި މުޅި ޤައުމުަގިއ 

ނުޑ އަމަންއަމާ ންކަމާއި ސުލްޙަަމސަލަސް ގެއްިލގެންހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާުބތައް ބޭްއވޭއިރު އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ކަމަށް ވިޔަސް ަޤއުމު ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިދެންނެވި ގޮތަށް އިންޞާފުވެރި، 

ރުމަށް އިސްކަމެއް ދެްއަވންވާނޭ. އަދި ކުރިމަތިލައްވާަފިއ ޢަދުލުވެރި މީހުންނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކު

 2ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ތިބިްއޔާ އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނުމަށް ވެސް އިސްކަމެއް ދޭްނވާެނ. އެއީ ކޮމިޝަނެްއގައި 

ޅޭކަމީ ހިތާމަހުރި މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު އަްނހެން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ އޭނަ ބޭރުކޮށްލުމުގެ ވިްސނުން ގެންގު

ނުޑ ުއއްމީދުުކރަން، ޢިއްޒަތްތެިރ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެްސ މިކަމަށް ވޯޓުަލއްާވއިރު މި ކަމަްށ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ެދއްަވިއގެން، ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި ޮކމިޓީން ބުރަވެފައި އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް އިންޞާފުވެިރކަމާ 

މާ ެއކީ ހެޔޮ ވިސްނުމަކުން ވިސްނަިއގެން ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށް ޓަކަިއ އެޅޭ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮުތަގއި އެކީ، ޢަދުލުވެރިކަ

މިކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް. ައދި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން، އިްނޞާފުވެރި އިންތިޚާބު ބާއްވާ 

. ސިޔާސީ ފިކުރުދޫކޮށްލާފަ. އެއީ ތި ބޭފުޅުން މިއަދު ތަނަކަށް ހެއްދެވޭނެ ގޮަތކަްށ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން

ވެރިކަމުަގއި ތިއްެބވީ. އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާ ވެރިކަމުަގއި ތިބޭއިރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ މި ކަންކަން މިގޮތަށް 

 . ދިޔައިމަ ހިތާމަކުރައްވާެނކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ެދްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުިރއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން 

 ށް. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށިވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ންޢުޘްމާ ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ  2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ނިޑޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތުތަްއ  3މުއްދަތު ހަމަވާތީ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިމަތިލީ ެކނޑިޑޭޓުްނގެ ތެެރއިން އެ  ކެ

ނިވަން މުައއްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވަިއ ދިރާސާކުަރއްަވއި، ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ބަހުސްކުރަްއަވއި އަދި އެކަމާ ބެހޭ އެކިއެިކ ލިޔުންތައް މުޠާލިޔާތައް ކުރައްަވއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި 

އިްނ ލިބިފައި ހުރި ތަޖުރިބާައށާއި ހާސިލުކޮށްފައި ހުރި  މަސައްކަުތގެ ތަމްރީނަށާއި ހިންގެވުމުެގ ދާއިރާ

ނޑަށް  ނޑިަތކަށާއި ީލޑަރިޝޕަށާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަަކށް ބެލުމަށްފަހުގައި މި ފޮނުާވފައިވާ ރިޕޯޓު އަުޅގަ ނޑުދަ ލަ

ބްރާހީމް ޝަރީފް ެއ ފާހަގަކުރެވެނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެްއގެ ގޮުތަގއި. މަރަޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ ކަްނތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި  ވިދާޅުވިހެން، އަުޅގަ

ޖިންސަށް ބަލައިގެންނެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށެއް ިމއަދު މިނިަވން މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް ައދި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކަށް 

ނޑިޑޭޓުންނަކީ އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމުގައި  3ލެވޭކަށެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމަށް ކުރިމަތިލީ  ވެސް މީހުން ކެ

ނޑުމެން މަޤާމެއް ހަވާލުކުރާއިުރަގއި  ވީނަމަވެސް އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވީނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން؛ އަުޅގަ

ންހެނަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭނީ އެކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު މީހުންނަށް. އަ

ނަޑއެިޅފައި އޮތުމަކީ އަންހެނުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެްއ  ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި ވަކި އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޝަނުގަިއ ހުސް އަންހެނުން ބައިތިއްބަން ޖެހުނު ކަމުގައި  ވިަޔސް، ހަނިކުރެވިގެންދާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ހުސް ފިރިހެނުން ބައިތިއްބަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަްސ އެކަމަށް އެންމެ އެކަީށގެްނވާ އެންމެ ޤާބިލު މީހުން 

އަޅުަގނޑުމެން ލާންޖެހޭނީ. އެްއވެސް ހާެލއްަގއި އަންހެނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކުރެިވގެންނުވާނެ. 

ފަދައިން، އަުޅަގނޑުމެންގެ ކަންތައްތަެކއް ެއބަހުރި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. ޝަރީފުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ފާަހގަކުެރއްިވ 

އެހެންކަމުން، މި އަހަރުގެ ެތރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް 

ތަާފތު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އަދި ގޮތުަގއި މަހާސިންތާއެއް، ަޤއުމީ މަހާސިންތާގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްަވއި، 

އިލެކްޝަުނގެ އެކި ކަންތަުކަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަފާތު ބޭފުޅުން ހިމެނިގެން މަހާސިންތާއެއް ބާއްަވއި، މިހާރު ވަނީ 

އެކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްަތއް ނިމި، ރިޕޯޓު އެކުަލވާަލއި އަދި މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ އަދި 

ނަށް އިލެކްޝަްނސްގެ ތެރެއިން ދިމާވެފައި ުހރި މައްސަލަތަކާ މި ކަންތައް ޙައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް އޮްތ  މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް މިއަދު އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ޅު އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ އިންތިޚާބުތަކެއްގެ ގޮތުަގއި އިންތިޚާބުތަކުަގއި މިއީ ވަރަްށ އެކަށީގެްނވާ ރަނގަ

ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓން ފާހަގަކުރެިވގެންދާ ގޮތުްނ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއަދު އަުޅގަ ވެގެންދާނެ. އަދި އަުޅގަ

ެލވިގެްނވާ ކޮމިޓީގެ ތެޭރަގއި ވެސް ވަރަށް މަތީ މާކްްސ ހޯއްދަވަިއ އަދި ާޚއްަޞކޮށް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކު

އެމް.ޑީ.ޕީއާ އަދި އެހެނިހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިގެން ދިރާސާކުރެވިފައި އޮތް ރިޕޯޓުގަިއ، ދެއްވާަފއި 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ އޮތް ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު ރިޕޯޓެއް ަކމަށް އަޅުގަ

ޑުމެން ވޯޓު މަރުަޙލާގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮުޑ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތަްއ އަޅުަގނ

 ފާސްކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލައިލާނަން އިތުރު ޕާޓީއަކު ްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ އޮތްޯތ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، އިތުރު ޕާޓީައކުން އެިދވަަޑއިގެންފައިނެތުމާ އެްއކޮށް ިމ 

މެންބަރެއްގެ މަޤާމުެގ  2އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން ، 1.1ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަުމ 

ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، ިމކަމާ ގުިޅގެން އެޖެންޑާކުެރވިަފއިވާ މަްއސަލަ؛ މިހާރު މި 2112ނޮވެމްބަރ  22މުއްދަތު، 

ނޑަައޅަން. މިކަމާ ުގޅޭގޮތުން ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު، މިއަދު  ަގިއ 1331މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ނިމުމަަކށް އަީއ ކަުމގަިއ ކަ

 ވޯޓުގެ ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

ލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކަިއ ޕޮ، 1.2އަިއޓަމު  އެޖެންޑާ -1.2

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން،  22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ އެކަމަށް އިޖާބަދެއްިވ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިްނ ރަ

 0މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަްނ ގައި ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީ 2112ނޮވެމްބަރ 

މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ، ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ތިދެންމެ ޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ކޮމިޝަނުްނ  ގްރިޓީރިއްޔާ ޕޮިލސް އިންޓެ ާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫ، ވަަނ މާއްދާެގ ބާރު ލިބިވަަޑިއގެން 22ގެ 2111/2

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެިވ މަށް ބޭފުޅަކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ޢައްަޔންކުރުމަށް ޓަކައި ހުސްވެފައި އޮތް މަޤާ



45 

 

ބެހޭ  ފުޅުތަްއ ހުށަހަޅުއްަވއި، ކަމާހިނދު، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ިޢއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް އެ ނަން

 މަށް ެބހޭ ކޮމިޓީ އަށް މި ނަންފުޅުތައް ެވސް ދިރާސާކުެރއްވު ުރގަިއ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާއިށް ފޮނުްއެވވިކޮމިޓީ އަ

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންެގ  އައީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނަޑށް މި ފަހަރު ވެސް . އެހެންނަމަވެސްނަންފުޅުތައް ދަންނަވާކަށް ނެތިން ދާދި ދެންމެއަކު ވެސް ދެންނެވުނު.  ،އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ދަންނަވާނީ ތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މިހާރު މި ޢިއްޒަތް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އެުކގައޭ. އެހެން މި  ްޞތެރިކަމާކޮމިޓީގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ ވަރަށް އިޚްލާ މިހާރު ހިނގާ

ވެދިޔަ މަޖިލީހުގައި ބަެއްއ ަގއި ވޭތު ްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީދަންނަވަންޖެހެނީ އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ މިނިވަން މުއަ

ވުމުަގއި. ބަެއްއ ހުރި ދިރާސާކުރެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ެވސް ހިނގާފައި އެބަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭ ހާޖާނުތައް ވެސް ހިނގާފަ. އެހެންނަމަވެސް ްނ ނުން ވަނީ މާޒީގައި މި ކޮމިޓީއަުޅގަ

ޒަތްތެރި ލިބޭ ގޮަތށޭ މަޖިލީހަށް ޝަރަފާއި ޢިއް ،ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްަގއި ޤައުމަށް މަސައްކަތްކުެރއްވި 

ވަރަށް ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަެކކޭ ކުަރްއވާފަިއ  ،އެުކގައި  ަރއްވާަފއި ވަނީ. ވަރަށް އަމާންކަާމއި އޮމާންކަމާ ކުމަސައްކަތް

ނޑު ޤަ ނޑުމެންނަށް ވަނީ އެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ައޅުގަ ބޫލުކުރަނީ މިހެން ކުރަން އަޅުގަ

ޖެހިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ކުރެްއވުމުަގއި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ހަމަ މި މަގުން ދަތުރުކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ެއކަމަށް 

ްސ ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ެވސް ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަ

މި ަމސައްކަުތގައި ވެސް ހަމަ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ،ދަންނަވަން ބޭނުން. ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ރީ ޕާޓީ ކަމަށް ިވޔަސް ވެސް، މިނިވަން ބޭފުޅުން ކަމަްށ ޖުމްހޫ، ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީ ަކމަށް ވިޔަސް ؛އެކި ޕާޓީަތކުގެ 

ނޑު ހަމަ މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެ ،ވިޔަސް ވެސް  ިރވަަޑިއގެން މި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިަފއިާވކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާކުރެްއވުމުގައި ވެސް މަސަްއކަތްނަންފުޅުތައް ދިރާސާ  ހަަގުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކުަރއްާވފައިވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޮކމިޓީ އަށް މި ނަންފުޅުތަކާ ގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސަްއކަތުަގއި ެވސް ހަމަ ޢާއްމު އުސޫލުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ،ހުރި ލިޔެކިޔުންަތއް މުޠާލިޢާކޮށް، ިދރާސާކޮށް އެުކގައި ައއިއްސަ  އަދި  ނަްށ މުރާޖަޢާކޮށްހެދުނު.އަުޅގަ

ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރައްަވއި ެއ  ންނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެިވ، ކަމާހަމައެއާެއކުަގއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

ނޑު ފާހަގަކުރަްނ ބޭނުން ހަމަ ންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ިދރާސާކޮށް ވެސް ހެދުނުބޭފުޅު . ައދި ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ،ވަިކވަކިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައި ހުރި ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

 ތްެތރި މެންބަރުން އެ ބޭފުޅަކާ ވަކިން ކޮމިޓީ އަށް ގެންނަަވއި، ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަ ނަންފުޅުތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ްސ ހަމަ ެއ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ަމއްޗަށް ވެ ،ސުވާލުކުަރއްަވިއގެން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯއްަދވައި 

އެކު ކުރަްއވާފަިއވާަކްނ  ތެރިކަމާމަސައްކަތް ވަރަށް އިޚްލާޞް ދެްއވާފައި ވަނީ. އެހެްނވީމާ،ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި މާކްސް

ނުޑ ދަންނަވަްނ ބޭނުން އެ ނަތީޖާ ިތޔަ ބޭފުޅުންނަށް ރިޕޯޓެއްެގ  ،ވަނީއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރުމާ އެކު އަުޅގަ



46 

 

. ތި ބޭފުޅުން ވާނީ މިހާރު މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރައްަވިއ މޭޒުކޮުޅގެ މަތީގައި މިހާރު ާވނޭސިފައިަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅެްއގެ 

ނޑު މި ރިޕޯޓު ހު މުޠާ  ،ހެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންށަހަޅަމުން ހަމަ ކުރީ ރިޕޯޓުގައިލިޢާ ވެސް ކުރަްއވާފައޭ. ހަމަ އަޅުގަ

އިދާރީ ބޭފުޅުންނާއި މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެދެްއވަިއ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް 

ނޑު މި ޢިްއޒަތްތެރި މަިޖލީހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ހުަށހަޅައިފަިއވާ ރިޕޯޓަށް މިއަދު  ވެސް ުޝކުރުދަންނަވަމުން، ައޅުގަ

 الم عليكموالس   އިދެްއވުން އެިދ ދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑު ިއށީނދެލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ވަ ގޮތެއް ނިންމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީޓެގ ބެހޭ ކޮމި މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ވަންޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނި

ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުަޤއްރިރަށާއި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި  މުޤައްރިރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާެދ! އެ

ލާަގއި ވެސް ޖުމްލަ ރުޙަެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ބަހުސްގެ މަންބަރުންނަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެހެން ހުރިހާ މެ

. އަދި ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިނުގަންަނވާ ިމނެޓު 2މިނެޓު. ެއގޮތުން ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  31

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮަތކީ.މިނެޓު 2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް   . މިއީ މިއަދުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ހަމަޖެހިފައި ައދި ކަ

ެގ ހެންވޭރު ދާއިރާފުޅުދެްއކެުވމަށް މެދުއަރުވަީނ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފަރާތުން ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް 

ންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕޮލިސް އިންޓެޢިއްޝުކުރިއްާޔ، 

 ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއިވާ 22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަްއ  ؛ން މިްއ ދިރާާސކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއެކަމަށް އިޖާބަެދއްވި ފަާރތްތަކުގެ ނަންތަ

ނޑު ވެސް ހަމަ މިކަމާ  މިޓީން ފްލޯކޮދިރާސާކުރުމަށްފަހު  މެދު އޮތް ބައެއް ކަންބޮުޑވުންތަްއ  އަށް ފޮނުވުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިޑމޮކްރަސީއެްއަގއި ޑިމޮކްރަސީ އިދަންނަވަ ލާނަމޭ ހިތަށްއަރާ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ އަޅުގަ

ކަންމަތީ މިނިވަން ،ވަން މުސްތަޤިއްލު މުައއްަސސާތަކެއް ވޭ މިނި ކައި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަ

އަހަރަކުން ވޯޓުލާީތ  2ންމެ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީއޭ މި ކިޔެނީ ކޮއޮންނަން. އެހެންނޫންކަމަށް ވާ

ނޑުމެން ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޑިމޮކްރަސީއޭ ިކޔައި ށް ކަމަ ެލވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަ

ނުޑމެން އެބަ ،ބޭނުންވަނީ ނަމަ ޖެހޭ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަްއ މިނިވަންކަންމަތީ ބާއްވަން.  އަުޅގަ

ދިޔައީ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ ދެ މެންބަރަކު އް ކުރިން މި ބަހުސްކުރަމުންއަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މީގެ އިރުކޮޅެ 

އެކަމާ ގުޅިގެން އަެނއްާކވެސް ދެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވާަހކަ.  ޢުފާދެއްވި ުނވަތަ މުްއދަތު ހަމަވުމާއިސްތި
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ނޑުމެްނގެ ވަކި ފަރާތަކުްނ މި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ވެސް އަޅުގަ ދޭތެރޭ ނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ޖެހެނީ އަޅުގަ

ްށ ބަލަމާހިނގާ! އިލެކްޝަްނ މުޢައްސަސާތައް މިނިވަްނކަންމަތީ އޮތަނުދިނުމަށް އެބަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރޭ. މިސާލަކަ

ނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނުައސާސީ ާއއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ކޮމިޝަނަށް. ބަލައިލިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ސުޕްރީމް ޯކޓުން ހަމަ ކަ

ނުޑމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް  ނޑައެިޅގެން އަުޅގަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ދެ މެންބަރަކު ވަކިކޮށްފަިއވޭ. ހަމަ ކަ

ސުޕްރީމް ޯކޓަކަށް، ކިތަންމެ މަތީ ކޯޓެްއ ވިަޔސް ހެޔޮ. ޤާނޫނުައާސސީގަިއ އެބަ ބުނޭ އެންމެ  އެނގޭނެ މިކަމާ

ފަހުބަސް ބުނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. އެއީކީ ކޮންމެ ކަމަަކށް ނޫން. ވަކި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިންމ އެ ޙުދޫދުެގ 

ނޑުމެން އެބަ ޭވ އަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީ ތެރެއިން ނޫނިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ވެސް އެްއޗެއް ނުބުެނވޭނެ.  އަުޅގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެންނަްނ ބޭނުން ނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނަން. ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުކުރަން 

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ  ވެސް އެޅުަގނޑުމެން އެަބ ވިސްނަންޖެހޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުނުކޮށެއް އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީެއއް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަށަގެންެނވޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަޅު

ނޑު މިއަދު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޤަބޫލުނުކުރާ  ރައްޔިތުންނަކަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީެއއް ދެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ މި ދަންނަވައިލީ އޭގެ އެއް ސަބަބު. އިލެކްޝަްނ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަ ުހރި ޢިއްޒަ

ނޑަެއޅިގެން ސާފުކޮށް ލިެޔވިފައި އެބަ ޮއވޭ، މި ރައްޔިތުްނގެ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ވަިކކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަަމވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަޖިލީހުންނޭ އިލެކްޝަންގެ މެންބަރުން ވަކިކުރާނީ ެވސް، ަޢއްޔަންކުރާނީ ވެސް. އެހެން

އަހަރަކުން ާލ ވޯުޓ ެއ  2ދޭތެރެއަށް އަަރއިގަެނގެން ަބޔަކު ވަިކކޮށްފި. ޭއގެ ބޭނުަމކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮންމެ 

ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވެރިޔަކު ެގނައުމަށް ޓަކައި ބަދަލުކޮށްލަިއގެން މަސައްކަތްކުރުން. ހަމަ 

ނަޑއެ ިޅގެން އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިާޚބު. އެ އިންތިޚާބުން މޮޅުވެަފިއ އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕކަން ދިވެހި ކަ

ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއގެ ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުުކރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ އަީކ ެއ އިންތިޚާބު ވެްސ 

ނޑުމެން މިއަުދ އެކަން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ.  ހަމަ ސީދާ ދިމާ އިދިކޮޅަްށ ފުށުއަރުވާލީ ސުޕްރީމް ޯކޓުން. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޕޮލިސް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންަބރުން ޢައްޔަންކުރި ކަމުަގއި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެންޖެހޭނެ. ޕޮލިސް ވީނަމަވެސް އަދި އެ ނިުމނީކީ ނޫނޭ. މިނިވަންކޮށް، މުސްތަޤިއްލުކޮށް އެ ތަންަތން ހިން

އަޅަްނ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓެއް ނެރުނީ. ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު 

ނުދޭ. ކޮންމެވެސް ހިސާބަުކން އެބަ ހުއްޓާ. އެހެންވީމާ، ފިޔަވަޅުތަެކއް ނޭޅޭ. އެިޅައކައެހެންނަމަވެސް، އެ  .ނިންމީ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ން، އެހެން ބޭނުންހާ ބުނަްސ ވެ އްޔަްނކުާރ ފަރާތްތަކު ަކއިރީަގއިމި ޢަޖެހޭ ައޅުގަ

ނޑުމެން ތި ތަނުންތިތާ ުނތިބޭށޭ.  ގޮތަކަށް ދީލައިލަންޏާ ިދވެހި  ނިކުމެގެްނ ދާންޖެހޭ. ބޭނުން ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަންަތުކގައި މަަސއްކަތް މި ކުރަނީ އިންޑި .ކުރަން ކޮމިޝަންތަކަށް ވަންނަނީރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

އެ ވެން އޮީތ މިނިވަންކަން ޮއވެގެން. ކުރެ މަ އަށް ނޭވާަލއިގެން މަަސއްކަތްއަުޅަގނޑުމެން ފުރިހަ .ވަކި ބޭނުމަކަށް ޓަަކއި
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އްޓުމަށް ޓަަކއި ކުަރނީ. އެހެންވީމާ، ެއ މިނިވަްނކަން ދެމެހެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަްތ މިއަދު މި

ޓް ކަހަލަ އިންޑިޕެންޑެން މިކުެރވޭީނ މި ކޮމިޝަންތަކަށް،  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

އެ ފަރާތްތަްއ  ކޮްށގެން.ެއކު މަސައްކަތް ވެސް ތެދުވެރިކަމާ ލާ ފަރާތްތައްއޯގަަނއިޒޭޝަންތަކަށް ުނވަތަ ކޮމިޝަންތަކަށް 

ވޭކަްށ ލެ މެ އެއްޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅޭ. ސަރުކާރުން ދީލައިލާ ގޮތަކަށް ދީލައިބުނެގެންނުވޭ ސަރުކާރުން ުބނާ ކޮން

 ބަސް ބުނަންޖެހޭ. ޑިމޮކްރަސީގެ ޙައްުޤގައި ބަސް އެބަ ބުނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،އެބަ އްޤުގައި ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ ޙަ

ލަ އަށް ޖެހޭ އަމިއް ޅަކަށް ވެސް އެބަލާ ބޭފުކޮމިޝަނަކަށް  މީގެ ކޮންމެ އެ ބަސް ނުބުނެވޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ޕޮލިްސ އިންޓެދީފައި ވަަޑިއގަންނަވަންއިސްތިޢުފާ ނަްށ ގްރިޓީ ކޮމިޝަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަންތައްތަާކ ، ގްރިޓީ ހުރިތަކަކީ ެވސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އިްނޓެކުރާ ފަރާތްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ޢައްޔަން

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ، އަޅު  ވިސްަނއިދޭތެރޭގައި  ކުރާ މަސައްކަތްނގަޅު ޑިމޮކްރަސީެއއް ެގނެސްދިނުމަށް ރަގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ފަރާތްތަކަށް ވާނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފަރާތުން ނީ ޕީ.ޕީ.އެމްއަރުވަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި

 ޢުޘްމާނަށް. ޖަމީލް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުށީގެމަނަދެްއކެވުމަށް ވާހަކަފުޅު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ްނ ނޑުމެންގެ މިނިވައަޅުގަ މިއަދު ވެސް މި ފެނިގެންދަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ކާރުން ަކންތައްތައް ައވަސްކޮށްެދއްަވއި ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުތުން ހަރުދަނާގޮމުއައްސަސާަތއް އެިކއެކި ގޮތް

ކުރެވޭ މަސައްކަތްަތއް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި މީހުން  ކޮމިޝަންތަކަށް ޢައްޔަންކުަރންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ،ލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒިންާމއެއް މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖި

 ،އް މިއީކަމެ ންމެ މުހިއްމު އެއް ކޮށްފައިވާ އެޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލާޒިމްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަ

ނޑަެއޅުމަކީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީމިނިވަން މުއައްސަ ލުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ައޅުަގނުޑ ސުވާ ސް.ސާަތކަށް ެވސް މީހުން ކަ

ނަޑކަށް  ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީ ބަްއދަލުވުންތަކުަގއި މި؛ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  މަނިކުފާނާ މެންބަރުންގެ  11އޮތީ ގާްތގަ

ންތައްތައް މެންނަށް މި ކަމި ކޮމިޓީަގއި މި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑު ށް ެއކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކަށް ވެފަ.މައްޗަ

މި ރިޕޯުޓގަިއ ުނގަންނަވާ ވާހަކަ ެގ ބައްދަލުވުންތަކަށް ަވޑައިެގ ދެ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީނިމިގެންދާ ހިނދު އެމް.ޑީ.ޕީ 

ތަްއ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ،އޮތް. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވަނީ ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ

ނޑުމެން ޓަކަ ކުރުމަށްހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނޭ. ހަރުދަނާޝަންތައް ޮކމިޒިންމާދާރުކުރުވަންޖެހޭނޭ.  އި  އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް  ،ހިނދު އެިކއެކި ބަހުސްތައް ކުރާ ،ކޮށް ޑޮކިޔުމަންޓުތައް މުޠާލިޢާ މި ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުނުވީމާ އަުޅގަ

. މި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގަިއ ނުދާނެމާތުތަކެއް، ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް މި ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ނިމިގެންބޭނުންވާ މަޢުލޫ

މިކަްނ ނޫނީ  ؟ންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އޮޅުމެއްތޯހު މު މަސައްކަތްތައް މިނަނީ ެއންމެ މުހިއްއޮން ޙަޤީޤަތުގައި މި

ޅުަގނޑަށް އެނގޭ ެއއްަޗީކ އަ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުން ވެސްެއ  . ސަބަބަކީ. އެމް.ޑީ.ޕީންކޮށްަލންޖެހޭ ކަަށވަރު އަދި އެބަ

ކަމަކު މި  އެކަން. ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނުހިމެނިފައިވާ ވަަރށް ލޫމާތުތަކެއް، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާގިނަ މަޢު ވަރަށް

ޚިޔާލުތަްއ  ންނެއް މީަގއި ބަިއވެރިެވގެންކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެޭރގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރު

ށް، ކަށަވަރުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ އަދި ޔަޤީންކޮޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ަގނދެއްވާފައި ހުރި ތަނެއް އަޅު 

ނ ނުޑ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ އެއް އަޅު ޑު ފާހަގަކޮްށލަން. ހަމައެއާއެުކ، ކަމުގައި އަުޅގަ އޮތީ  ބޭފުޅުން މި މި ،ަކމަކީގަ

ނޑަށް އެބަ ަޔޤީންކުރެވޭ ވަރަށް ޤާބިލު،އޮތީމާ އަ ލިބިފައި އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް 11ގާތްަގނޑަކަްށ %  ުޅގަ

ނޑުމެން އެން ވާނެ ކަމަށް. އަދި ާޚއްޞަކޮށް ބޭފުޅު އެކަީށގެންވާ ބޭފުޅުންނަށް މި ނަށް އެބަ ހުރި ބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަ

އާިއ  އޮތްތޯ ރަޕްޝަްނގެ މައްސަލަެއއްއެންޓި ކޮ، ސާފުކޮށް ތައްތަކާއި ެއކިެއކި ކޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުކްރިމިނަލް ރެކޯޑު

ގަިއ ބެލެވިފައި އޮތް ކަމަށް މި ރިޕޯޓުެވސް  ގިނަ ކަްނތައްތަކަށް ތޯާއ މިކަހަލަ ވަރަށްއޮތް ކުށުގެ މައްސަަލއެއް

ބޭފުޅުންެގ  ގޮުތގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެްއގައި އެ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ

ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް  މި ވަރާއި މަަސއްކަުތގެ ތަޖުރިބާާއ،ފެންަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ތަޢުލީމީ ކަ ޕާފޯމަންސްތައް ދައްކާނެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ސްކޯ 11% ؛ެވސް މިވަުރގެ ބަލައިލާއިުރގައި  ކުރެވުަފއި ހުރީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިނެ. އެހެންކުރެިވގެންދާންގެ މި މުއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާގޮތުަގއި އަުޅގަ މިއީ  ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މި ވޯޓުގެ މަރުޙަލާގެ  ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓް ފާސްެވގެްނދާނެ ތެރޭގައި މި ރިޕޯ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ކަދައްަކވަން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ބަލާނަން

އެުކ  ނެތުމާޕާޓީއަކުން އެދިަވޑަިއގެންފައިބަރަކު އެދިވަަޑއިގަންަނާވތޯ. އާދެ! އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންފުރުޞަތުއެރުވޭނެ 

 ކުެރއްވުމަށް މެންބަރުކަމަްށ ބޭފުޅަކު ޢަްއޔަން ހުސްވެފަިއވާ ކޮމިޝަނުން އިންެޓގްރިޓީ ޕޮލިސް، 1.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގޮތުން މި ހުށަހެޅުނު  ނަންފުޅުތަކާ ބެހޭ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓަކައި

ނޑަރިޕޯޓު ެގ ވޯޓު 1331ންޖެހޭ ވޯޓު ައޅަން. މި ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ަނގަގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިުމމަކަށް ައއީ ކަުމގަިއ ކަ

 ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 



50 

 

 ޑޮިކއުމެންޓްސް  އަިއޑެންޓިޓީ ސްސީފެއަރާ  އޯގަނަިއޒޭޝަންގެ ލޭބަރ ންޓަރނޭޝަނަލްއި، 1.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -1.3

 ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،މައްސަލަ ބަިއވެރިވުުމގެ އިން ރާއްޖެިދެވހި ގައި (112 ސީ) 2113 (ރިަވއިްސޑް) ކޮންވެންޝަން

ިޢއްޒަތްތެރި  ަގއި 2112ޮނވެންބަރު  13ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓް  ގޮުތގެ ނިންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި

ދެްއވާީނ އިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިވަނީ ފޮނުވިފަ މެންބަރުންނަށް

 އަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ފުރުޞަތުގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަ ،ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

 އަިއޑެންޓިޓީ ސްސީފެއަރާ އޯގަނައިޒޭޝަްނގެ  ލޭބަރ ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިންޓަރނޭަޝނަލް

 މައްސަލަ ބައިވެިރވުމުގެ އިން ދިވެހިރާއްޖެ ަގއި(112 ސީ) 2113 (ރިވައިްސޑްސް )ކޮްނވެންޝަން  ޑޮކިއުމެންޓްސް

ކަމާ ބެހޭ މެދު  ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުން މި ކޮންވެންޝަންގަިއ ބައިވެިރވުމާކޮމިޓީ އަްށ ލިބުމާ ގުޅިގެން  ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ

ށް ވެދާނެތޯ ބެލުމަ ކުރިމަތިގޮތުން ެއްއވެސް ކަހަަލ މައްސަލައެއް ީމގެ ސަބަުބން ޚިޔާފުެޅއް ހޯދުނު. އެފަރާތްތަކުގެ 

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފުޅު ޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ލިޔުމުން،  ކަުމގައި ެއއްވެސް  މި ދެްއވީއެ ފަރާތްތަކުން ައޅުގަ

 ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް.ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ފައިދާތަކެއް ހަމަ މުން ކަމުގައި ބައިވެިރވު މި މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށާއި 

ތުން މި ނިންމީ، މި ކަމުގައި ބަިއވެިރވުމަށް ޓަކައި. ލަބިއްޔަގޮތުގެ މަތީން އެ ޚިޔާލުފުޅާ އެކުަގއި ކޮމީޓީގެ އަޣް އެ

ނޑު  ތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. މި ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން،އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މި ރިޕޯޓް އަޅުގަ

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ކުަރމުންދާއިރު ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް 

ކޮމީީޓގެ އިދާރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކު، ޓަކައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ދަންނަވަން. ނަށް ވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުމަށް ޓަކައި އެ މުވަްއޒަފުންއަޅުަގނޑަށް ދެްއވާ އެހީތެރިކަ މުވަްއޒަފުން

ޅުތަކާއި ޮކމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ރިޕޯެޓއް މި ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅުންގެ ނަންފު

ނޑު މިސައި ހިމެނިފަިއވާނެ. ެއހެންވުމުގެ ގަރިޕޯޓު ހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ  ބަބުން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔަ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ ! މި ފުރުޞަތުގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު 

އެުކ ޝުކުރު  ޤައްރިރަށާިއ ޢިްއޒަތްެތރި އެހެން މެންބަރުންނަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ާނއިބު މު

މިނެޓު  2ންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ޑިއިރު. ެއއީ ކޮނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމްލަ ބައި ގަ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވެްސ ކަ
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި . މިނެޓު 2ށް ނަވާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަވެަވޑައިުނގަންއަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތް   އަޅުގަ

 އިނަށް. ޙުސަދެްއކެވުމަށް ވިލިނިގލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު .އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުއަރުވަނީ ޕީ.ޕީ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 ައއިޑެންޓިޓީ  ސްސީފެއަރާ ޯއގަނަިއޒޭޝަންގެ  ލޭބަރ . އިންޓަރނޭޝަަނލްއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބައިވެިރވުމަށް ޓަކައި ދިވެިހ  އިން ދިވެހިާރއްޖެ ގައި(112 ސީ) 2113 (ރިވައިްސޑް) ކޮްނވެންޝަން  ޑޮކިއުމެންޓްސް

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޓަކަިއ ސަރުކާރަށް ވަރަ  ކާރުން މަޖިލީހުގެ ލަފަަޔކަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާީތ މިަކމަށްސަރު

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ  މި ކޮންވެންޝަންަގއި ރާއްޖެ  އިން ބަިއވެރިވުުމގެ ސަބަުބން ދިވެހި ސީމަނުންނަށް އަދި ކަ

ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްަޞ އިނާޔަތްތަކެއް ލިިބގެންވާެނ. އަދި ހަމަމިއާއެކީަގއި ދިވެހި ސީމަނުންގެ ދަރަޖަ 

ރ ޯއގަަނއިޒޭޝަްނގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ސީމަނުންނަީކ އިތުރަށް މުޅި ދުނިޭޔަގއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލޭބަ

މަޝްހޫރު ބަޔަކަށް ެވގެންދާނެ. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި ިދވެހި ސީމަނުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުުރމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ 

ލިބިގެންދާނެ މަންފާތައް މީގެ ސަބަބުން އިތުރުެވގެންދާނެ. މީ  އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ދިވެހި ސީމަނުންނަށް

ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވަޒީާފގެ ާބޒާރަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުެމއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. 

ގަިއ، މި މިކަމަށް ޓަކައި ިމއަދުެގ ސަރުކާރަށް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން، ހަމައެާއއެކީ 

ކޮންވެންޝަންަގއި ބަިއވެރިވުުމގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މި ކޮންވެންޝަނަށް 

ޢަމަލުކޮށް، މި ކޮންވެންޝަްނގައި ަބިއވެރިވާ ިދވެހި ސީަމނުންނަކީ ވަކި އޮންލައިން ަރޖިސްޓްރީއެއް ާޤއިމުކުެރވިގެން 

ބެލެހެއްޓިގެންދާނެ އެއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި ވަކި ކާޑުތަެކއް ދިވެހި ސީމަނުންނަށް ދިވެހި ސީމަނުންގެ މޮނިޓަރިން 

ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރިންވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަށް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ީސމަނުންގެ ދަރަޖަ އިތުރަށް 

ނދު، ދިެވހި ސީމަނުންނަށް މި ލިބޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ަޢމަލުކުރެވިގެންދާ ހި

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މިހާރުވެސް ދިވެހިާރއްޖޭ ައީކ  ކުރިއެރުންތަުކގެ މަންފާ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ލިިބގެންދާނެ ކަަމށް އަުޅގަ

އައި.އެމް.ޯއގައި ަވއިޓް ލިްސޓު ޤައުމެއް. އެހެންވީމާ، ަވއިޓް ލިސްޓު ޤައުެމއްގެ ގޮުތގައި ޮއވެ، އިތުރަށް ދިވެހި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ސީމަނުންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ނުޑ ވާހަކަ ދައްކާލުމުގެ ތެރޭަގއި  ސީމަނުންނަށް މިހާރުވެސް ބައެއް ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި. މި މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ

ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސީމަނުންނަށް ދިމާވެފައި

ހީނަރުކަމުގައި ދިވެހި ސީމަުނންނަށް ދިމާވެފައި އެބަ ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުންތައް. އެޮގތުން، ވަޒީާފގެ ބާޒާުރގަިއ 

ވެސް އެަބ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލޭގު ުނވަތަ ދިވެހި ސީމަނުން ޤަބޫލުނުކުރާ ބައެއް ޤައުމުަތއް

ކޮންވެންޝަނުަގއި ަބއިވެިރުވމުގެ ސަބަބުން، އެފަދަ ަޤއުމުތަކުން ދިވެހި ސީމަނުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެްއ 
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ނޑު ފާހަަގކުރަން. ެއގޮުތން މިހާރަކަށްއައިްސ ލައިބީރިާޔ ފަދަ ޤައުމުތަުކގައި ިދވެިހ  ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެްސ ައޅުގަ

މަނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބުން މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް ދިމާވެފަިއ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސީ

ކޮންވެންޝަނަކީ މުޅި ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ ާއއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސީމަނުންނާ އަދި 

ޢަމަލުުކރަމުން މިދާ ރޫޙަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިިބގެންދާނެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން

ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ާފހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް 

ނޑު ފާަހގަކުރަން. މިއީ ިދވެހިރާއްޖޭ  ެގ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ލިބިގެންދިޔަކަން އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ދިވެހިާރއްޖެ އަްށ ލިބޭ ކުރިއެރުންތަެކއް ކަުމގައި ފާހަަގކޮށް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކޮްނވެންޝަނަށް 

ބައިވެިރވުމަށް ޓަަކއި މި ޮކންވެންޝަނާ އެްއގޮތަށް ިދެވހިރާއްޖެ އިން ބަިއވެރިވުމަްށ މަޖިލީހުގެ ރުހުމަކަށް އެދި 

ހަޅުއްވާފައި ވާތީ، އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެނީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް މި ކޮންވެންޝަާނ އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުށަ

ނޑުމެންެގ  ކޮންވެންޝަނުަގއި ބަިއވެރިވުަމށް ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް އެއްބާރުުލންދިނުމަށް އަޅުގަ

 އްާޔ.އެދުމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .އަށް هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ކުރެންޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިންޓަރނޭޝަނަްލ ލޭބަރ އޯގަނައިޭޒޝަންެގ ސީފެއަރާސް އަިއޑެންޓިޓީ 

(ގައި ިދވެހިރާއްެޖ އިން ބައިވެިރވުމަކީ ވަރަށް 112)ސީ  2113ޑޮކިއުމަންޓްސް ކޮްނވެންޝަްނ، )ރިަވއިސްޑް( 

ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުންނާ އަދި ައޅުަގނޑު ޚާއްަޞކޮށް ދެކެން. ައިއ.އެލް.ޯއގެ ކޮްނވެންޝަންަގިއ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އެމް.

ބައިވެިރވުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް، ވާނީ ެއ ކޮންވެންޝަންަގއި ބައިވެިރެވވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފަ. އާދެ! 

ނޑުމެން ބައިވެިރވުމުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ޯއގަނަިއޒޭޝަންގެ މި ސީެފައރާސް ކޮން ވެންޝަްނގައި ައޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނެ ވަރަށް ގިނަ ަފއިދާތަެކއް ހުންނާނެ. އަުޅގަ

ސީމަނުންނަކީ މާޒީގައި އަިދ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ގިަނގުނަ ފައިދާތަެކއް ކޮށްެދއްވާ 

ޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދަިއދީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔާތްކޮށްދިނުމަށް މި ބޭފު

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ައއި.އެލް.އޯެގ  ކޮންވެންޝަނުަގއި ަބއިވެިރުވމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް. އާދެ! އަުޅގަ

މަ އަށް ހޯދަންޖެހޭ ނުވަތަ ހޯދޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮންވެންޝަނުަގއި ބަިއވެރިެވެގން، އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަ
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އެބަހުރި. އެ ކަންތައްތަްއ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮންވެންޝަނުގައި ބަިއެވރިވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން މިއަދު ބަލައިލަންޖެހޭ އައި.އެލް.ޯއގަިއ ބަިއެވރިވުމުން އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ. އާދެ! ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ ޒުވާނުންނަށް މިހާރު  ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް. ޭއގެތެޭރން ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެްއ ހޯދުމަށް ޓަކައި، އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި ައއި.އެލް.ޯއެގ  ވެސް މަަސއްކަތްކުރުުމގެ މަުގފަހިވެގެންދޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަިއވެިރވެފަިއވާ އެ މުޢާހަދާގެ ދަށުން، އެބަ ހުށަހަޅާ ބައެއް ކަންތައްަތއް.  ކޮންވެންޝަނުގެ ދަށުން ައުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގިއ  މިސާލަކަށް، ދަންނަވާ ކަަމށް ވަންޏާ މިނިވަމް ވޭޖު، އަުޅގަ

ނަޑއެޅި، މިނިމަމް ވޭޖެްއގެ ފަ އިދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަ

ނޑުމެން އެްމ.ޑީ.ޕީން ތާއީދުކުރާނެ، އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް  ކަމަށް. އާދެ! މި ބިލަކީ ަގއިމުވެސް އަުޅގަ

ރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ބަލައިލަނީ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަާވ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރަކު އިންނެވިތޯ. އާދެ! ފުރުޞަތު އަރުވަންޖެހޭ އިތުުރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެުތމާ އެކު، އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ނޑަައޅަން. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން 1.3 ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

 ަގއި، ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާަހކަ ވެސް ދަންނަވަން.  1331ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު 

ޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްސަ .1.2 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން -1.2

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 11އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، ުމޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ަގއި ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއ އިްޞލާޙު ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އާދެ!  2112ނޮވެމްބަރު 

ނޑު މިހާރު މި ބަލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ ކަމުގައި. ކުރިން 

ށް މި ދެންނެވި ފަދައިން، ެއއް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އެބަ ވޭ. އާދެ! އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަ

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ޢިްއޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެފުރުޞަތުއަރުވަނީ. އާެދ، 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ައގުން ެޓކްސްނެގުުމެގ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 2111/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ  2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  12ޤާނޫނަށް އަންނަނިވި އިޞްލާުޙގެނައުން. ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ަވއިގެ ދަތުރުފަތުުރގެ ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި  -2ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. )ހ(ގެ 

 ވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވިްއކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް. ޝުކުރިއްޔާ.ރައްޔިތުން ފިޔަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއާދެ! ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، 

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

މަހިބަދޫ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު  މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އަުޅގަ

 ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޚިދުމަތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ިމ  1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަުހސްކުރުމަށް ޖުމްލަ  ގަިޑއިުރގެ ވަގުުތ ކަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  21މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  20މިނެޓު  21ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ވަނީ. ެއގޮތުން

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  3ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  12މިނެޓު  3ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ އަށް  21މިނެޓު  1

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލީ. މިނެ 3ނިސްބަތްވަަޑއިނުގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ޓު. އަޅުގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މީ ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް އޮތް ރިޯޕޓަކަށް ވާތީއާ އެްއކޮށް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރުޙަލާ ނިމުނީ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ އެދިވަަޑއިގެންަފއިނެތުމާ އެުކ، މި ހިސާބުން މި އައިޓަމުެގ ބަހުސްގެ މަ

ނަޑއަޅަން. އާދެ! އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ  ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  12ކަމުގައި ކަ

މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް  2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ިތން ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 2
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ އަށް 2.1ޑާ އަިއޓަމު އެޖެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ރުޖޫޢަވަނީ

ބިރުދެްއކުމާިއ ، 2111/11ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާދެ! ބިުލގެ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާާރއި ތޫުނ ެއއްޗެހި ގެންުގޅުން މަނާުކރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   އަށް. هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުބަހުސް މަރުޙަލާ. އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މާއި ނުަރއްކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއްއޗެހި ބިރުދެްއކު، 12111/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެންގުޅުން މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އާދެ! މި އިޞްލާޙަްށ 

ނުޑމެން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަްނތައްތައް ެވސް އެބަ ހު ރި. ތާއީދުކުރާއިުރަގއި އަުޅގަ

ުދވަހުެގ ތެރޭަގިއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުން ކޯޓުތަކާ ހަމައަށް މި  12މިގޮތުން، ައޅުަގނޑު ފާަހގަޮކށްލަން 

ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  31މައްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކައި ފޮނުވޭ ކަމަކީ، އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ޭއެގއިުތރުން 

ނޑުމެްނ މަރުޙަބާކިޔަން. ެއކަމަކު، މައްސަލަ ބަލައި ނިމޭނެ ާވހަކަ މި ބި ލުގައި އޮތީމަ ެވސް އެކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ނަޑއަަޅއި، އެ ދުވަހުން ނިންމަން ޤާނޫނުހެދުމަކީ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޤާނޫނެއްަގއި ދުވަސް ކަ

ނޑުމެންނަްށ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. އެެހން މިދެންނެވީ މިހާރުވެސް ޯކޓުތަ ކަށް ލާ މައްސަލަތައް ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

އެވްރެޖު ގޮެތްއގައި ނިމެނީ ކިތައް އަހަރުންތޯ ނުވަަތ ކިތައް މަހުންތޯ، އެ ސުވާލުކުރަމުން ިއއްޔެ ވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިޕާރޓްެމންޓް ޖުޑިޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ނުލިބުނު. ައޅުަގނުޑ 

ނަޑކަށް  އެހެންނަމަވެސް، ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ނޑަށް މި ފެންނަނީ އެވްެރޖު ގޮތެްއގައި ގާްތގަ ހިސާބުޖަހައިލީމާ، ައޅުގަ

އަހަރާ ދެމެދުގައި މައްސަަލއެއް ނިންމުމަށް ނަގާ ކަމަށް. އެހާ ގިނަ މުއްދަތެއް ނަގަން ދިމާވާ  1އަހަރާއި  3

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މީގެތެރޭަގއި އެންމެ  ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ކޮރަޕްޝަން. މައްސަލަތަކެއް ވެސް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ވަާބގައި ޖެހިެގން މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ގިނަ ދުވަސް ނަގަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއްަގިއ 

ނަޑއެޅި ކަމުަގއި ވިޔަްސ،  1ދުވަސް ަކނަޑއެޅިަޔސް  ގަިޑއިރު ހަނުހުރުމަށް ނުވަަތ ޤާނޫނު ވަކީަލކު ހޯދުމަށް ކަ

ނޑު ނުދެެކން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް އެހާ ފަސޭހައިން އެކަން ކޮށްެލވޭެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ހަނުހުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ނުަވތަ ވަކީަލކު ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮުތން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގައި ިމަކމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ 

ނޑު ދެކެން.  ނޑު ދެކޭގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ ާއދެ! އަޅުގަ

ނުޑ މިދެންނެވީ ބިރުދައްކަިއގެން  ވަރަށް ގިނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަެކްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަށް އަންނާނެ. އެހެން އަުޅގަ
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ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުވަތަ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންޮކށްގެން މީހުން ލައްާވ ކަންކަްނކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ނުވަަތ އެ 

ނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން އިންނަ ނުވަތަ  މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭން ފެނިފައި އެބަ ހުރި. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ، އަުޅގަ

ފަރުވާދޭން އިންނަ ޑޮކްޓަރަށް ވެސް ބިރުަދއްަކއިގެން އަުޅަގނޑުމެން ފަރުވާހޯދަން ުއޅޭ ަތން އެބަ އާދޭ. އެހެންވުމުެގ 

ބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ައއިްއސަ މަސައްކަތްކުރާނެ ޮޑކްޓަރުންެގ ދަތިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަބަ

އެބަ ލިބޭ. ގަދަކަމުން މީހަކު ލައްވާ ކަމެއް ކުރަން ބިރުދަްއކަިއގެން އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ، ރަނގަޅު ނޫން ކަމެއްގެ 

ނޑުމެން ޤާނޫެނއްެގ  ގޮތުން އެބަ މުޖުތަމަޢުަގއި ުއޅޭ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ދަްސކޮށްދޭންޖެހޭ. މި ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ދިމާވެފައިާވ މައްސަލަތަކަށް ކޮންމެވެސް  ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ައުޅގަ

ނޑު  ވަރެްއގެ ފިނިކަމެއް އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ހުރިހާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ައންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން.  ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މި ިބލަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ވިިލނގިލީވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރު

 ށް.ޙުސައިނަ ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

ބިރުދެއްކުާމއި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއއްޗެިހ ، 2111/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ުމގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވީތީ ސަުރކާރަށް ގެންގުޅުން މަނާކުރު

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްެތރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ިމ ބިލު ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްިވ 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އެްއވެސް ޝަެކއްނެތް.  ފޭދޫ ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ވެސް

ނޑުމެން   2112އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން އަނދަވަޅަކަށް ެވއްޓިފަިއ އޮތް ހާުލގަިއ އަުޅގަ

ބަދަލާއެކީަގއި ވަނަ އަަހރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް އައި  2112ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް ޖެހިލަން އެބަ ޖެހޭ. 

ބަސްނޭހުމުެގ ހަރަކާތްތަކެއް ިދވެހި ާތރީޚުގައި މުިޅ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ ބަޔަުކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޕްރެކްޓިސްކުރަން ފަށާފަިއވޭ. އެ ޕްރެކްިޓސްކުރުމުެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަމާންވެިށ ތަޣައްޔަުރވ، ކުށްކުރުުމެގ 

ިޓ، މިއަދާ ހަމައަށް މި ފާއިުތވި ިދހަވަރަކަށް އަހަރުދުވަސް ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ މާޙައުލަކަށް ުޒވާނުން ވެއް

ދިވެހި ތާރީޚު ނުދެކޭ ފަދަ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ތެޭރގައި. ކުށްކުރުމުގެ މާޙައުުލގައި ޒުވާނުްނގެ ދައުރު ފުާޅވެ، 

ކަމުގެ ުޒވާނުން ބޭނުންކޮށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރުދީ، ުޒވާނުން މިކަމަށް ޓްރޭނިންކޮށް، މި
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ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓުތަކުންނާ އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުން ވަރަށް 

ހުންނާ ތަޅާނެ ބޮޑަށް ސާބިތުވެފައި އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ައޑުއަހަމުންދިޔައިން ތަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބޭނުމޭ، ފުލު

ބަޔަކު ނެރެން، ތަޅާނެ ޒުާވނުންކޮޅެއް ނެރެދޭށޭ، ހޯދަިއދޭށޭ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއި ހުންނެވި 

ބޭފުޅަކު ފޯނުކޯލަކުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިިވގެންދިޔަ. މި ހާލަތަށް މި ޤައުމު 

ައސްލަކީ ކުރީގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައި ހުންނެިވ ރަީއސް  ވެއްިޓގެންދިއުުމގެ އެންމެ ބޮުޑ އެއް 

ނަޝީދުކަމާ މެދު މިއަދު ެއއްވެްސ ދިެވއްސަުކ ަޝއްެކއް ނުކުރާނެ. އެ މަނިކުފާުނ ދިވެހި ތާރީުޚގެ ތެރެއަްށ 

ަޤުއމަށް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ  ދިވެހިރާއްޖެ މަދަނީ ބަސްނޭހުމުގެ ތެރެއަށް ވައްަޓއި، ޑިޮމކްރަސީގެ ނަުމގައި މި

ނަމުގައި ޑިމޮކްރަީސއާ ޚިލާފު ބައެއް އުސޫލުަތއް ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފޯރޮކޮށްދިނުމުެގ ނަތީޖާ އަކީ މިއަދު މިފަދަ 

ހާލަތަށް މި ޤައުމު ވެއްޓިެގންދިއުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިާޔސަތުގެ ސަބަބުން، ކުށްވެރިްނގެ ހިމާޔަތުގައި މަގުމަްއޗަށް 

ތަންތަން ރޯކޮށް، ޒުވާނުން މިކަމުގެ ތެޭރަގއި އަްއޑަނައަކަށް ހަދަިއގެން ިމ ޤައުމުގައި ޕްެރކްޓިސްކުރި ، ނުކުމެ

ނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު ުކށުގެ ވެއްަޓކަށް ބަދަލުވެފަ. ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން އެންެމ  ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ތަކަށް ބަޔަކު މީހުން ގެނެއްސަ ތިބި ޒުާވނުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ އެއް ސިޔާަސތަކީ، މިފަދަ ހާލަ

ގެނައުުމގެ މަސައްކަތް ިމއަުދގެ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތަކީ. މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ިސާޔސަތަކީ ބޮޑެތި ކުށްަތކުން މި 

ރުގެ ސިޔާސަަތކީ، ަދއްާކ ޤައުމު މިންޖުކޮށް، ކުްށކުރާ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބު ަތންފީޛުކުރުން. މިއަުދގެ ސަުރކާ

ވާހަކަ ާއއި ޢަމަލާއި ބަހާ ދިމާނުވުމުގެ ސިޔާސަެތއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ސިޔާސަތު. މިއަދު ޒުވާނުްނނޭ ކިޔަިއގެން، ިމއަދު ޤާނޫނޭ ކިޔަިއގެން، ިމއަދު ޤާނޫނުއަސާސީއޭ ކިަޔއިގެން ިމ 

ލާުތކުރާ ބޭފުޅުންގެ އަޑު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ އަުޑއަހަން. މި ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތު މި ކަންކަމުގެ ޙައްުޤގައި ވަކާ

އަހަރުދުވަސް ތެރޭގައި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ނެހެދި، މި ޤައުމުގައި ޙުކުްމ  3ބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަން ލިބުނު ހިނދު، 

ިދޔުން މީ އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއްަގއި ތަންފީޛުނުކުރެވި، މި ަޤއުުމގައި ޮބޑެތި މުޖުރިމުން ދޫކުރެވިގެންދިޔަ

ވާހަކަދަްއކާލަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ! ދިވެހި ޒުާވނުންނަކީ ގޭންގުތަކޭ ިކޔަިއގެްނ ގޭންުގގެ ގޮތުަގއި ުޒވާނުން 

ުޒވާނަުކ  2ވަަނ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިަކމުގެ ތެރޭަގއި.  2111ބައްޓަންކޮށް، ގޭްނގު ތަޢާރަފުކުރެިވގެންދިޔަީއ 

ކަންމައްޗަށް އެްއވެއްެޖއްޔާ، ެއވީ ގޭްނގެކޭ ކިޔާފައި ޒުވާން މުޅި ޖީލު އެއްކޮށް ދިވެހިާރްއޖޭގައި މި އޮތީ ގޭންގުަތކަށް 

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެްއވެސް ަޝއްކެއްނެތް. މި ަޤުއމުގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް އެބަ  ބަދަލުކޮށްފަ. މީ އަޅުގަ

ަގއި މީހުން އެބަ މަރާ. މި ޤައުމުގައި ބޮޑެތި ވަްއކަން އެބަ ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ހުރިހާ ކުރެވޭ. މި ޤައުމު

ނޑުމެން މިއަދު ފާހަަގކުަރމުން މި ދަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި  ޒުވާނުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ޫނން، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަ

ނުޑ؛ ޤާނޫނީ  ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަީށގެންވާ އަދަބު މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުން ހަމަޖައްސައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ފްރޭމްވޯކް ރަނގަުޅކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މި ސަރުކާރުން މި ގެންގުުޅްއވަނީ. ުޒވާނުން މިފަދަ ކުށްތަކަށް އަރަިއގަތުްނ 
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ލެއް ބިނާކުރުުމެގ ހުއްޓުަވއި، ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސް، ޤަދަރުވެރި، ަޤއުމަށް ފައިދާކުރަނިިވ ޒުވާން ޖީ

ސިޔާސަތު މިއަުދގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ގެްނގުޅުްއވަީނ. އެކަްނ ތަންފީޛުކުަރއްވަމުްނ އެ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީާމ، 

މިފަދަ ކަންކަމުން ޒުވާނުން އަނެއްާކ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުުމގެ ހަރަކާތްަތއް ހުްއޓުވަިއ، މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަްށ 

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވަން. ަޤއުމަށް ގެނެވޭ އިޞް ލާޙުތަްއ ހުއްުޓުވމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކުރާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުުޅން ވެސް ދޫދޭން. ަޤއުމަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުުޅންގެ ސިާޔސަތުތަކަށް ވެސް 

މާޙައުލަށް ހިތްވަރުދޭ ސިޔާސަތުތައް އެބަ ޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީން ބަދަލުގެންނަން. ދީނާ ދުރު ސިޔާސަތުތަާކއި ކުށްކުރުމުގެ 

އެކަހެރިކޮށް، މި ޤައުމަށް ަޓކައި އެ ބޭފުޅުންެގ ަވގުތުތަްއ އެކަީށގެންވާ ގޮުތގަިއ ހޭދަކޮށް، މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގިއ 

ރުދޭ ފަދަ އިބާރާތްތަކުން ވަކާލާތުކުެރވޭ ަވކާލާތުކުރުންަތކުަގއި ވެސް ކުށްކުށަށް ައރައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަ

ވާހަކަނުދެއްކުަމކީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ހިފޭނެ ކަމެއް ކަމަށް 

 އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. އެހެންކަުމން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރު  ޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުނ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު؛ އާދެ! ބިރުދެއްކުާމއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫ

އެްއޗެހި ގެްނގުޅުން މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މިއީ ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ތާރީެޚއް އޮްތ ބިލެއް. 

ނުވަތަ ކަމެއް. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ، މި މައްސަލަ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ 

ނޑު ވެސް  ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި އުޅުނު ދުވަްސވަރަކު ފުލުހުންގެ ވަރަށް ިއސް ބޭފުޅުން ފަރާތުން. އަޅުގަ

ބްރީފިންއެއް ދެްއވި، ވަރަށް ތަފުޞީލު ބްރީފިންއެއް. ގޭްނގު ހަރަކާތްތަކާއި ތޫނު އެްއެޗހި ބޭނުންކުރުމާ، އެކަންކަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުލުހުން އިސްނަގައިގެްނ ހުރިވަރު. ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ތައްޔާރުކުެރްއވި ދެ ޑްރާފްޓެއް. އަޅު ގަ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަްޝަވރާ ވެްސ ބޭނުންކުރަްއވަިއގެްނ ކަމަށް ވެދާނެ. ތަްއޔާރުކުެރއްިވ ޑްރާފްޓެްއ މަޖިލީހަށް 

ނަމަ،  ލިބުނު، އޭރު ފޮނުވަން އޮންނަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން. އެ ޭބފުޅުން އޭރު ވިދާޅުިވ، މި ދެ ޤާނޫނު ފާސްވެއްޖެ

ތިމަންނަމެންނަށް މިފަދަ ކުށްތައް ކޮންޓްރޯލުކުެރވޭނޭ. ދެން އެގޮތުގެ މަތީން ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން 

ނުޑ  ނޑު ވެސް ބަިއވެިރވެ، މަސައްކަތްކުރިން މެންބަރެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން. އަުޅގަ މަސައްކަތްކުިރކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ންވަރަްށ ވުެރ ވަރަށް ބޮުޑ ތަން ބަދަލުގެެނސް، ެއއަށް ވުރެ ޤާނޫނުެގ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ ބޭފުުޅން ފޮނުއްވި މި
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ބާރުގަދަކޮށް، ޤާނޫުނގެ ސަުފހާތައް އިތުރުކޮށް ހަދަިއގެން ފާސްވެގެންދިަޔއީ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އެފަދަ ބަދަލުތަކެއް  ގޮތުަގއި މިފަދަ އިޞްލާޙުަތކެއް މި ައއީ އޭރު އެ ބޭފުޅުން އެ ހުށަހެޅުއްވި ާޤނޫނަށް

ބޭނުންފުޅުވެގެން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، ތަޢާފަރުގައި މި ވިދާޅުވާ "މިހާރަށްއައިްސ" މިއީ 

ރަނގަޅު ބަހެއް ނޫން. މި މައްސަލަ އަކީ ކުރީއްުސރެ އޮތް މައްސަލަެއއް. ަރނގަޅު ޙައްެލއް ނުހޯދި ޮއތް 

ނޑު  ެދންނެވީ މިހާރަކަށްއައިސް ކުިރމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެްއ ނޫނޭ މައްސަލަ އަކީ. ދެން މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު މީަގއި ހަމަ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ ދެތިން ނުކުތާއެއް. އަުޅގަ

އްސަލަ އަކީ، ޤަުއމީ މައްސަލަެއއް. އެހެްނވީމާ، ގޮތުަގއި މީ ިސޔާސީ ގޮތުން ބަހުސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. މަ

 2މި އޮންނަނީ  -ވަނަ މާއްދާ އަށް މި އޮންނަ ބައި. )ހ( 11ދެން އެހެންނަމަވެސް މީގައި އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ 

މަތުަގއި ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުިރ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ކުށެްއގެ ތެރޭން ކުށެއްގެ ތުހު 0ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން 

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އޭާނގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  12ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހަކު ހައްޔަުރކުރެވޭތާ ގިނަެވގެން 

ނޑުެގ މައްސަލައެއް ނެތް މިގޮތަްށ  ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނޭ. މިކަމެއް މިގޮތަކަށް ނުހިނގާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނުޑ ވޯުޓ ެވސް ދޭނަން. އެކަމަކު މިކަްނ މިގޮތަކަށް ފާސްކުރިއެްއ ކަމަކު . ފާސްުކރަން ވޯޓަށް އެއްެސވީމަ ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން. ދެން )ށ( ގައި މި އޮންނަނީ މިފަދަ  ނުހިނގާނެ. އެހެންވެ، އަޅުަގނޑު ރެކޯުޑަގއި އަުޅގަ

 12ތަކުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރާތާ ގިަނެވގެން މައްސަލަތަކުަގއި އެކަީށގެްނާވ ހެކި ލިބިފައި ވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަ

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ މައްސަަލިއގަިއ ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ުހށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ މައްޗަްށ ލާޒިމުވާނޭ 

ބަޖެޓު  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް. ދެން މިހާރު ހުންނެވީ ވަރަށް ޤާބިުލ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް. ދެންމެ އަޅުަގނޑު

ުދވަހު ތެރޭގައި  1ކޮމިޓީގައި ކުރި ުސވާލެްއގެ ޖަވާބުަގއި ވެސް ވިދާުޅވި، ިމހާރު މިއެދޭ ވަރަށް ބަޖެޓު ދީފިއްޔާ 

ފޮނުއްވާނަމޭ. ދެން މި ޒަމާނުގައި ަފއިސާ ހުރެއްެޖއްޔާ، ޭބނުންވަރަކަށް ފައިސާ ހުރުމުްނ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުެރވޭ. 

ނަޑއެޅީ؟ ޢާއްުމ އެހެންވީމާ، ފަހަރެްއގައި ހި ނޑުމެން ކިތައް ކަމަށްތޯ މުއްދަތު ކަ ނަގއިފާނެ. އެކަމަކު މި ތަނުން ައޅުގަ

މަސްދުަވހުގެ ތެރޭަގއި އެ ޤާނޫނުތަްއ  1ޤާނޫނުތަކާ ގުިޅގެންހުރި ަގވާިއދުތަކަށް ކިތައް ފަހަރުތޯ؟ މިިދޔަ އަހަރު ވެސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި )ނ( އިން މި ؟ ހެދުމަށް ކިތައް ފަހަރު މުއްދަތު ދީފައިތޯ މި އިތުރުކުރަނީ ދެން އަޅުގަ

އޮންނަނީ މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޙައްލެއް ދީފަ. ާއދެ، އެކި ސަބަބުތަކަށް ޓަަކިއ، އެކި މުއްދަތު ކޮންމެހެން 

ންނެވި މުއްދަތުތައް. އިތުރުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްަގއި އެކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް އިތުރުކުެރވިދާނޭ. މި ދެ

ނޑަްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮުތގައި  ނަޑއެޅިފަިއ  3އެ ކުރު މުއްދަތު އަުޅގަ ގުނައަށް އަަރއިގެންދާނެ މި ކަ

އޮތް މުއްދަތަށް ވުރެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މީ މާ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ނޫން ކަންނޭނެގ. މިދެންނެވީ ޢާއްމުކޮށް މި 

ންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު. އާދެ! ދެން ހަމަ މުއްދަތުގެ ވާހަކަދައްާކއިރު، ިއސްތިޢުނާފުކުރަން މި އޮންނަ ކަންކަން ހިނގަމު

ނަޑކަށް  21މަރުޙަލާ، އިސްތިޢުނާފުކުރަން އޮންނަ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމަށް އޮންނަ މާއްދާ މި އޮންނަނީ  ގައި. އަުޅގަ
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ނޑުމެން ހީނުކުރާ ކިތަންމެ އުއްމީދީ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ެއގޮތަށްވެްސ އެކަން ހިނގާނެ ކަމަކަ ށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 ކަންތައްތަެކއް ެވގެންދޭނޫންތޯ ދުނިޔޭގައި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މިނަށް.ޔާهللا ޢަބްދު

 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިރުދެއްކުމާއި ނުަރއްާކތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއެޗހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ 

ނަމަވެސް، ެއގޮތަށް މިކަްނ  ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގައި ރަނގަޅު ކަންަތްއތަކެއް ފާހަަގކުރެވިަފއި ހުރި

ނޑު މިހެން  އޮތްކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ބިލުގައި ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ުނރައްކާތެރި ވާހަކަަތކެއް އެަބ ހުރި. އަޅުގަ

މިދެންނެވީ، ނުރައްކާތެރި ވާަހކަތަކަީކ، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަެކއް ހަނިކުރުމުގެ ވާހަކަތަެކއް ވަރަްށ 

ގައި ދެކެވިަފއި އެަބ ހުރި. ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަމަކީ، މާރާމާރީ އާއި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މި ކުށްތަކަކީ، ބޮޑަށް ބިލު

މި ބޮޑެތި ކުށްތަކަކީ ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެކަން އަުޅަގނޑު ވެްސ 

ގަކުެރވިފަިއ މިހިރަ ކަންތައްތަަކކީ، ާޚްއޞަ ގޮެތއްަގއި ހަނުހުރުމުެގ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ މި ބިލުަގއި ފާހަ

ނޑު އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެ  ޙައްޤާ އަދި އެހެނިހެން ކަންަކން ހަނިވަމުން އައިއްސަ އޮްތ ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އެއީ އަުޅަގނޑުެމން މި ބިލުގެ ތެރޭން މިއަ ދު މި ވާހަކަތައް ޖަހައިގެން މި ކަމަކީ އަުޅގަ

ޙައްޤުތައް ހަނި މި ކުރީ. މި ހުޅުވައިެލވެނީ ދޮރެއް. ދެން މާދަމާ އެހެނިހެން ކުށްތަކުަގއި ނޫނީ އެހެނިހެން ކަންކަމުގަިއ 

ިއ ހައްޔަރުކުެރވޭ ފަރާތްތަކަށް ސްޕެސިފިކު ޤާނޫނު ހަދައިގެން ހަނިކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ، މި މާއްދާ؛ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަ

މި ޙައްޤު ހަނިނުކުރާންވީ ދާއިރާެއއް އޮތްހެނެއް ހިއެްއނުވޭ. މާދަމާ ހަމަ މިކަން ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުން ހަމަ 

ގެންދަވަްނވީ. އެކިެއކި ޤާނޫުނތަކުަގއި ހަމަ ެއކިެއކި ކުށްަތކާ ުގޅިގެްނ، ެއކިެއކި ެލވެްލތަކުގެ ކުށްތަކާ ގުިޅގެން މި 

ނަޑއެޅިގެން ލިބިދީފަިއވާ ަޙއްޤެްއ އުނިކުރުމަކީ ައޅުަގނޑު މާއްދާ ހަނިކުރަންވީ. އެހެްނީވމާ، ޤާ ނޫނުއަސާސީގެ ކަ

ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ާޚްއޞަ ގޮެތއްަގއި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުމަކީ، އެ ަޙއްޤު ނުލިބޭ ގޮތަށް ކަމެްއ 

ނަޑއެޅުމަކީ އެްއވެސް ގޮތަަކށް ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫން. މި ބިލުގައި ވަރަށް ްސޕެސިފިކުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  ކަ

ވަަނ މާއްާދގައި. ެއ ޙައްުޤ ެއއްެވސް މިންވަރަކަށް ލިބިގެެނއް ުނެވއޭ. އެްއވެސް މިްނވަރަކަށް  11އެބަ އޮްތ، 

ލިބިގެނެއް ނުެވއޭ. އެއީ ާޤނޫނުއަސާސީން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް. އެއީ ކޮންމެ ތުހުމަތެއްގަިއ 

ނު ކަމުގައި ިވަޔސް އެ ޙައްޤު އެގޮތަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާފައި ލިބިދޭ ބަންދުކުރެވު
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ޙައްޤެއް މަޙްރޫމުކޮްށގެންނުވާެނ. ދެން ހަމައެއާެއއްކޮށް ޤާޫނނީ ވަކީލެއް ަޢއްޔަންކުރުމަްށ ޓަކައި ވެސް ދީފައި އޮތް 

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަންަނ ކަންތައްތަކާ. އެހެންވީމާ، މުއްދަތަކީ، ވަރަށް ހަނިކޮށްފައި މި އޮތީ. 

ނޑު ެއކަމަކަށް ާތއީދެްއ  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތައް ހަނިކޮްށގެން މިަކން ކުރާ ކަމުަގއި ވާނަމަ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އަސްލު މައްސަަލ އަށް ވާހަކަަދއްކަން އެބަ ޖެ  ހޭ. އަސްލު މައްސަލަ އަްށ، ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ކުށް ކުރަނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ ެއހާހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވި ކަމުަގއި  އެނގޭ ޒުވާނުން މަގުމަީތގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަ ދާކަން. އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ވިޔަ ސް ުޒވާނުން ކުށްކުށަށް އަރަމުން އެބަ ދާކަން. އެީއ އަޅުގަ

ޒުވާނުން ކުށަށް އަރަިއގަންނަނީ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތއް ނެތީމަ. އެ ޒުވާނުން މަގުަމތީގައި އުޅެންޖެހޭ ހާލަތަށް 

ނޑުމެްނނަށް މަގުފަހިކުރެވިފައި ނެީތމަ. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަން މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަން އޮތީމަ. އެ ކަންކަން ައޅުގަ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ޙައްލުކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. ހަމަެއއާެއއްކޮްށ މިހާތަނަށް ކުށުގަިއ ތުހުމަތުކުރެިވގެން ހަްއޔަރުކުެރވޭ 

އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަެވްސ  ފަރާތްތައް ދޫކުރެވިަފއި އޮތީ ޤާނޫނެއް ނެތިގެންތޯ؟ ޤާނޫނުގައި ކަންކަން ަކނަޑއެޅިފައި 

ހަމަ ވައްދާ ގޮތަށް ވަލުދޮރާށިން ނެރެގެން ގެންދަނީ ކުށްެވރިން. އެީއ ޙަޤީޤީ މައްސަަލ އަކީ. އަނެްއކާ ތަކުރާުރކޮްށ 

ކުށްތައް ކުރަން މެދުވެރިވާ ަސބަބަކީ އެއީ. ހަްއޔަރުކުެރވޭ ުކށްވެރިން ނުކިއްސަރު ގޮތަކަްށ ދޫވެގެންދާތީ. އެ މައްސަަލ 

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ. އެކަން އެގޮތަްށ ވަނީކީ ޤާނޫނެއް ނެތީމަެއއް ނޫން. ޤާނޫނު ކިތަންމެ  އަށް އަުޅގަ

ވަރުގަަދއަކަށް ވެސް ހެދިދާނެ. ހަމަ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ހިފަހައްޓައިގެން ވެސް ޤާނޫެންއ ހެދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ިމވެނި ޮގތެއް، އަެނކަކަށް މިވެނި ގޮެތއް ހަދަންވީމަ އޭތި ރަނގަުޅ  އޭތި ތަންފީޛީ މަރުޙަލާ އަށް އައިމަ، އެކަކަށް

ގޮތުަގއި ތަންފީޛުކުެރވިގެެނއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 

ކޮށްަލންޖެހޭ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުންދާންވީ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ފާހަގަ

ތަންފީޛީ މަރުޙަލާ އަށް ައިއސް، ޝަރީޢަތްކުރުމަށް ހުރި ކަންތައްތަެކއްެގ ސަބަބުން ެވސް ހަމަ ކުށްވެރިން ޫދވެގެްނ 

އެބަ ދޭ. އެހެްނވީމާ، އެކަްނކަމަށް ވެސް ރިާޢޔަތްކޮށް، ހަމަ އެދާއިރާތަުކގައި ހުރި ލޫޕްހޯލްސްތައް ވެސް ބަަލިއ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މުއްދަތުގެ މަރުޙަލާެގ  އެކަންކަން ވެސް ައޅުަގނުޑމެން ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

އެއްބަްސވުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އިންކާރުކުރީަމ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވަކން. އެކަމަކަށް ވެސް އެބަ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަ ާސސީގައި ހުރި ަޙއްޤުތަެކއް ހަނިކުރުމުގެ ވާހަކަ ަދއްކާެނ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ައސްލު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަްށ މަސައްކަތްކުރަްނވީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނުޑ ގޮަތކަށް މިހާރު މި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ެވސް ދަންނަވަން އޮތީ، މަިއގަ

ނޑު ެވސް ަކންބޮޑުވާ ކަމެްއ، ކޮންމެވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަ ްށ ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެްސ މީގައި އަުޅގަ

ނުޑ  ވަރަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ އެބަ ކުެރވޭ، ޤާނޫނުއަާސސީއާ ތަޢާރަޟުވުންތަެކއް މީަގއި އުޅޭ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ދަންނަވަން އޮތީ މިގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަުޟާވ ގޮތަށް އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެަބ 

ނޑު ެއއަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރުވނުއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ފާހަގަކުރަްއވާ. އަުޅގަ

ކަންތައް ކުރެވިަފއި އޮތީ، ަވރަށް ބޮޑު ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ައަވސްއަރުވާަލިއގެން ނަމަވެސް 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި، ހުރިހާ ބާބުތަކާއި މާއްދާތަކަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ގޮތަށް ިވސްނާލައިގެން ވެސް ނޫނޭ. 

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރާއިުރ، އެކަން ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކު ރައްވާ. އެހެްނވީމާ، މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެަފއި ިމ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟުުނވާ ގޮތަށް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ންކަމެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އޮތް މައްސަަލ ައކީ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަްށ ބޮޑު ަމްއސަލައެކޭ. ަރއްޔިތުންނަށް އަމާ 

ނުޑމެންނަށް މިއަދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފެނިގެން މި ދަނީ ބިރުވެރިކަން. އެހެންވީާމ، މި  ނެތް. ރަށުތެރޭގައި އަުޅގަ

ކަންތައް ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުގެންނަން އެބަ ޖެހޭ ކުރީގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ެއ 

ނުޑމެން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޙައްލުތަކެއް ގެނެސްގެން ެވސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަޢާރު ޟްވުންތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ިއޞްލާޙުގެެނވޭނެ.  މަޖިލީހުން ކުރެވެން އެބަ ހުރި އެ ކަންަތއްތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށަިއަގންނަން. އާދެ! ވަރަށް ގިނަ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު ގޮވާލަން، މި ކަންަތްއތަކަށް އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ާފހަގަކުރަްއަވއިފި މީގެ ަމއްސަަލ. ޙަޤީޤީ މައްސަލަ. މި ޯކޒް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެަބ 

ން ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޖެހޭ. ކީއްެވގެންތޯ ޒުވާނުްނ މިގޮތަށް މިފަދަ މަގުތަކުން މި ދަނީ. އެއީ އަޅުަގނުޑމެ

ނޑުމެން ރެސްޕޮންސިބަލް ވާން އެބަ ޖެހެއޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން އޮތީ، މީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ެއކި ތަންތަނުން ެވސް  ޒިންމާވާން އެަބ ޖެހޭ. މިފަދަ ދުވަްސވަރެްއގަިއ އަުޅގަ

ނ ޑުމެން ބޭނުންނުވާ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މައިންބަފައިންނާ އަދި މުޅި ވަރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންތައްތަކަށް ވިސްަނއި ދަރިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޮުޑކުރުމަށް  މުޖުތަމަޢުން ވެސް އަުޅގަ

ރީ ުދވަހު ެވސް ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން. ޒުވާނުންނަށް ބާރުއަޅަން. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ދިމާވާ އަެނއް މައްސަަލ ައީކ، ކު
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ފުރުޞަތު ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. ޒުވާނުން މިފަދަ ގޯޅިތަކަްށ ވަދެފައި މިތިބީ ފުރުޞަތުތައް ނުލިބިގެން. ހަމަހަމަކަން 

ނޑުމެްނގެ ފަ ނޑުްނ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އޮންނަންވާ މިންވަރަށް ނެތިގެން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ ްސގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުީދ، ުޒވާނުން ހެޮޔ ގޮުތގަިއ، ުޒވާނުންގެ ބޭނުން ަޤއުމުެގ ތަަރއްޤީ އަްށ ހިފޭނެ ގޮތަކަށް 

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރަން! ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތަކީ ުޒވާނުން ތަރައްީޤަގއި  ފުރުޞަތުތައް ދޭން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެޔޮ ބައިވެިރކުރުން ކަމަށް. އަދި ވަރަށް ބޮ ޑު ބަޖެޓެއް ވެސް އެބަ އޮތް. އެ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ގޮތުަގއި، ޒުވާނުންނަށް އެންެމ ހެޔޮ ގޮތުަގއި އެ ބަޖެޓު ހޭދަކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނެއް 

ނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާނެ . އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފޯނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ. ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ވެސް ައޅުގަ

ބަދަލުކުރާ ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މުޅިން ވެްސ ޤާނޫނުތަަކށް އަބަދުވެްސ އިޞްލާުޙ، 

ނޑުމެން ހަދަން މި ޖެހެނީ ނުވަތަ އިުރއިރުކޮާޅ  އިޞްލާޙުގެންނަ؛ ޙަޤީޤަތުަގިއ ދަންނަވަން އޮީތ، ޤާނޫނު އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަން ނޑުމެން ތެރޭަގއި ޤާނޫނެއް ނެތީކީ ނޫން.  އިޞްލާޙު އަުޅގަ މި ޖެހެނީ އެއްވެސް ހާލެއްަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހުރި ޤާޫނނުތައް، އެ އެންމެ އެެދވޭ ގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެން ތަންފީޛެްއ 

ަހގަކުެރވެމުން އެބަ ދޭ. މިއަުދ ބަޖެުޓ ނުކުރެވޭ. މިހާރުެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާ

ކޮމިޓީގައި އެިކއެކި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން ވެސް ދަްއަކވާ ވާހަކަަތކުން އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުންތަކުން ވެްސ. އެ 

 ވިދާޅުވަީނ ތިމަންނާމެންނަށް އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮތަށް ތަންފީޛީ މަސައްކަތްަތއް ނުުކރެވިގެްނ މި އުޅެީނ ވެސް 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  ނޑިވަުޅަގއި އަުޅގަ ނޑަށް ހީަވނީ މި ދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންނޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަންތައްތައްހެން މިހިރީ. އެ ަކންތައްތަކަށް ވިސްަނިއގެން ުކރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ަޤއުމު އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްީޤކޮށް، 

ން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފޭނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ކުރިއަުރވަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ ޒުވާނު

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ  ނޑު ުއއްމީދުކުރަީނ އަުޅގަ ނުޑ މިދެންނެވި ކަންބޮުޑވުންތައް، އަުޅގަ ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޫންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަރުޙަލާގައި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެ ކަންތައްތަކަށް ވާހަަކދެއްކޭނެ ކަމަށް. އެހެން

ހަމަ އަބަދުވެސް އަންނާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުްޟވުން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުންނަ ކަންތައް. ޢާއްމު ކަމެްއެގ 

ނޑު ހަމަ ހުރިހާ  ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންތައް ކުެރވޭނީ މި މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންަތއް އަުޅގަ

ނޑުގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. މެން  ބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ގެންނަމުން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަީނ، ގެމަަނފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ނުޑ ހިތަށްއަާރ ހަނުހުރުމުގެ ވާހަކަ މާ ގިނަގިަނއިން މި ދެެކވެނީ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮ ޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަނުހުރުން މިއިންކީްއވެބާޭއ، ޢިއް ޑެތި ނިކަމެިތ އަޅުގަ

ނޑު ދާއިރާ އަށް މި ކުރި ދަތުރުގައި ދެްއވަދޫ ރަްއޔިތެްއ ތަެކއް މި ގެނެސްދެނީ. އިހަކަށްކަންތައް ދުވަހު އަުޅގަ

އެ ޭގގައި ހުރި ހުރިހާ  ރުފިޔާ އާއި އެ ޭގަގއި ހުރި މުދާކޮޅާއި 2211އެ ގޭަގއި އޮތް  ،އަޅުަގނޑު ަކއިރީ ބުނީ

ނޑަށް ަލއިގެން ނުުކމެގެން އަންނަނިކޮއެްއޗިހިތަކެއް ގޯންޏަކަށް އަަޅއި އޭަނ  ށް ފުލުހުންނަށް ގުޅަިއގެން ައއިމާގެން ކޮ

އިގެްނ ފިލީ. ބުނީ ތިމަންނަ މިހިރީ ހަނުހުރީއޭ. ޖެހިގެން ހުރި މީހާ ެއ ޯގނީގައި ހުރި ލާިރކޮޅާިއ އެ ޭގ މުދާކޮޅާ ހިފަ

، ީވ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް. އެހެންވީމާ މި ތްލީމާަޓކައި އަ ބަހައްޓަންީވ. ދެން އެ ގޯނި ނެގުމަށްއަދިވެްސ ހަމަ ހަނު

ތާ މިއީ މިކަހަލަ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭނެ. މިީއ މިދެންނެވީ މިދިޔަ ހަފް 

ނޑުމެން ހަނުހުރު، ވީމާ ދެްއވަޫދގައި. އެހެން ގެއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާ ތެރޭގައި ކަންަތއްތައް ވެގެންިދޔަ ގޮތް، ން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮން ހަނެއްތޯ ހުރެވޭނީ ނޑުމެން ހުއްުޓވާލަްނ އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ  ،އެބަ ޖެހޭ ނައްތާލަން. މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭގގައި ހުމުދާކޮޅު ފޭރިގަނެގެން ގެންދިަޔއިމާ ގޭަގއި ހުރި ހުރިހާ  ރި ެއްއ ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެ ލަްއކަ. ައޅުގަ

ެއގޮތަށް ކަންތަްއ ނެތް ށް ކަ ައޅުަގނޑުމެންނަ ިއގެން ެގންދިޔައިމަ ހަމަ ހަނު ބަހައްޓަންވީތޯ؟ަވގަށް ަނގަ ރުފިޔާ

ހިފައިގެން، ހަނުހުރުމުގެ މި ނެސްދެނީ މި ހަނުހުރުމުގެ ބޭނުން ކުރެވޭކަެށއް. ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަމެއް މި ގެ

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުން މަ ގެފުރުޞަތު ޓަކައި  ކުރުމަށްރައްދަިއ، ޒުވާނުން ގޯިޅން އެކަހެރިގުފުބޭނުންހިފައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޒުވާނުންނަްށ  މެްއ މިއީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކުރެވޭ މަަސއްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރެޭވ ކަ އަުޅގަ

ނުކުެރވޭނެ.  އްއްލެަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މިހިރަ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް ޙަ އުފާވެރިކަން ގެނެސްީދގެން ނޫނިއްޔާ ައޅު

ުކރަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ުޒވާުނން އެބަ ތިބި. ކަިއވެނިކޮށް ަކިއވެނި، މިއަދު ވެސް އެ ތިއްެބވީ ވަަރށް ގިނަ ުޒވާނުން

މި މީހުން އުޅޭނެ  މަކު މި މީހުން އުޅޭނެ ގެދޮރާއިނިންމާފައި ދެ ދަރިން ލިބިފައި ތިބި ޒުވާނުން އެބަ ތިބި. އެކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޒުވާނުންނަށް ހަމައެކަނި ޤާނޫނެއް ހެދިޔަކަްސ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. މި  ،ތަންތަނާއި ހޯދައިނުދީ

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 311ންވެގެން. ޒުވާނުްނނަށް ތައް އަަޅންވެގެން މަސަްއކަތް މި ުކރަނީ މިހެސަރުކާރުން ފުލެޓު

ޓަަކއި ހުރި  ޞަތުތައް ހަނިކޮށްގެން، ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ުހރި ފުރު އުޅެނީ މިހެންވެގެން. ުޒވާނުންނަށް ޚަރަދުކުރަން މި

ނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ. މިހާރު އަޅުގަ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކޮށްގެން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހުއްޓުވާ ނުްނގެ ވާހަކަ މާ ގިަނއިން ދައްކަިއ،ޒުވާ ލަން މަސަްއކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައީސް  މި ސަތޭަކ ުޒވާނުންނެއް، އެަތއް ހާްސ  ފަހަތުަގއި މިއަދު އެަތއް ކުރަނީ ީކއްެވގެންކަން. ައޅުގަ

 މެ ރަށަކުން ވެސް އެބަ ތިބި. ތިބެންޖެހޭ ސަބަބީ ކީއްވެ؟ކޮން ،ޒުވާނުންނެއް ކޮންމެ ދާއިާރއަކުން ވެސް 

ޓަކައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ  ގެ ރައީެސއް. ުޒވާނުންނަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޒުވާނުން
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ނޑުމެން މާލޭގަ ނޑާ ރައީސެއް. އަުޅގަ ނޑުމެން މި ުކޅޭ ފުޓްސެލް ދަ ަތއް މިއަުދ އެ ެފންވަރުގެ ަދނޑު އި އަުޅގަ

ނުންވޭ ހަމަ މިފަދަ ވެސް ބޭހުޅުިވގެން އެ ދަނީ. އެ ކުދިން ެވސް ބޭނުންވޭ، އެ ުޒވާނުން ރާއްޖެތެރޭގެ އެތަންމިތާ 

ނޑުތަކުަގއި ފުޓުބޯޅަ މަރުކަޒުތަުކެގ  ގެޒުވާނުން ،ކުޅެލަން ބޭނުންވޭ. ޒުާވނުންގެ މަރުކަޒުތައް އަަޅއިފުޓްސެލް ދަ

ނޑުަގއި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިފައިއިްނޑޯ ގޭމުތަާކއި ައއުޓްޑޯ ގޭމު ތެރޭގައި ފޫހިވެފަިއ،  ،ތައް ކުޅެން އެބަ ޭބނުންވޭ. ރޭގަ

ން ރުިފޔާ ޚަރަދުކޮށްލަިއގެން ެވސް މިލިއަ 311ނުވޭ.  ީތގައި މިހެްނ ތިބޭކަށް ުޒވާނުން ބޭނުމެއްގޯިޅގޯޅި ކަންމަ

ކޮށްދޭްނ. ުޒވާނުންެގ މަރުކަޒުތަްއ ޤާއިމު ވަީނ ެއ ުޒވާނުންނަށްން ބޭނުންޭވ، ރައީސް ބޭނުންފުޅުއަޅުަގނޑުމެ

ޔަތާއި ތަފާތު އެިކއެިކ ތަރުބިއް ތަފާތު ތަޢުލީމާއި ާވނުންނަށްޒު  ،ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްީދގެން

އެކަހެރިކޮށްލަން މި ުއޅެނީ  އް ަތނަވަސްކޮށްީދގެން ުޒވާނުންްކޝޮޕްތަކާިއ އެިކއެކި ފުރުޞަތުތަ ޓްރޭނިންގްގެ ވޯ

ނޑުމެން ދާއިރާަގއި ެވސް، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ  ކުރެިވގެންކީްއވެގެންތޯ. އަުޅގަ

 11111. ސްކޫލު ނިންމާ، އޮތީ އެކަހެރިކޮށްލާފަ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޒުވާުނން މިއަަހރު 2މި ދިޔައީ ވޭތުވެިދޔަ 

ނޫން.  ޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ލިބެނީކީ. ތައްބޭ މިއަދު ެވސް ނިކަމެތިވެފަކުދިން މި ޤައުމުަގއި އެބަ ތި 21111ކުދިން، 

ރުަގއި ކޮލިފިކޭޝަން ކަލް ކޮލިފިކޭޝަން އަންނަނީކީ ނޫން. ވަޒީފާއަކަށް އެޕްަލިއކޮށްލާއިއެ ކުދިންނަށް ބޭނުންނާ ޓެކްނި

އެޕްލިކޭޝަން އެބަ އާދޭ.  2211މީހުންގެ ވަޒީފާ އިޢުލާންކޮށްލީމަ  31. ވަޒީފާައކަށް ިއޢުލާންކޮށްލީމަ، ހަމައެއްނުޖެހޭ

ން ވާނީ. ފުލެޓުތަކަށް ިއޢުލާންކޮށްލީމަ ތިން ހާހު  މަތާ ދެއްތޯ މިހެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަމއްސަލަެއއް ހުރީ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހިރަ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅު، ޕްލިކޭޝަން އެބަ އާދޭ. ެއހެންވީމާއެ ގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އަމަްނއަމާންކަމާއި ސުލްަޙވެރިކަންޙަ  އްލުކޮށްގެްނ ނޫނިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

 ސްޓުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިނުބެލެހެއްޓޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންމަތީަގއި މިތިބަ ޒުވާުނންނަކީ ހުސް ޓެރަރި

ނޑުމެން މާލޭ މަގުތަކުގައި ވެސް އެބަ ތިބި ޒުވާނުން. ރާއްޖެތެޭރ  ނިންމާލެވޭކަށް ނެތޭ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުލިބިގެން. ުޒވާނުންނަށް ބި. ުޒވާނުން އެ ތިބީ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ރަށްރަށުގައި ވެސް ުޒވާނުން އެބަ ތި

ނޑުމެން ޚިޔާލުކޮށްފައި ހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ނިމުމުގެ އުއްމީުދގައި. އެ  ހަދަން އިންިތޒާރުަގއި ެއ އަޅުގަ

ނޑުތައް ނިމޭނެ ންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާިއ ކަމުގެ ުއއްމީދުގަިއ އެ ތިބެނީ. ޒުވާނުތިބެނީ. ފުޓްސެލް ދަ

ޒުވާނުންނަށް ެއކިއެކި ޑިގްީރ ކޯސްތަކާއި މާސްޓާސް ޯކސްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންވެފައި ތިބި 

 ެއއީ ުޅވަނީަގއި މި ތިބަ ުޒވާނުްނނަކީ ތި ވިދާރޫްމތަކުބި. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޭގގެ ސިޓީންޒުވާނުން އެބަ ތި

ނުޑމެންގެ ސްކޫލު؛ ވާނެ ކަމެްއ، ޢިއްަޒތްތެރިކިިހނެއް  ރިސްޓުންނޭ. އެއީޓެރަ ލާީމ އިސް ރައީސް. އަުޅގަ

ތްވަރުދޭ މީހުންނަށް ވާނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ހި ނުކުންނަ ކުދިންނަީކ ޓެރަރިސްޓު އަަޅއިގެންމަދަރުސާތަކުން މޫނުބުރުގާ

ނޑުމެންނަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަީކ މިއީ މިނިވަްނ، އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުސްތަޤި ކިހިނެއް؟ އްލު ަޤއުމެއް. އަުޅގަ

ުގޅުން ބަދަހިކޮށްލާއިރަށް  ތިބި ބަެއއް. އަުޅަގނޑުމެން ައވައްޓެިރ ޤައުމުަތކާމާތްވެގެްނވާ އިސްމާދީން ޤަޫބލުކޮށްގެން 
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ނޑު، ަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ައގުަވއްޓާލައި އަޅު  މެންގެ ރާއްޭޖގެ އަޅުަގނޑު، މެންެގ ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓުވާަލއިއަުޅގަ

ނޑުމެން ރިސޯޓުތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރާ އިލާެއއްގެ އެހީތެރިކަން ލިއެތަންމިތާގައި ތިބި އެތައް ޢާ ބިފައި ތިބި އަޅުގަ

ނޑާަލއި އެ ވަޒީފާަތުކން އެ މުަވއްޒަފުންނަށް ިލބެމުން އަންނަ އާމްދަނީތައް ، މުވަްއޒަފުން އެ ވަޒީފާތަކުްނ ކަ

ބޭފުޅުން ބައްލަވާ،  މުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުންދަނީ. މިއަދު ވެސް ތިޓަކަިއ، ބޭރުެގ އެކި ޤައު ހުއްޓުވާލުމަށް

ރީ ގެ ަލއިބްރަރީ ެތރޭގަިއ، ަޗއިނާގެ ަލއިބްރަގެ ލައިބްރަރީ ތެރޭަގއި، ހޮލެންޑުލަންޑަންގެ ލައިބްރަރީ ތެރޭަގިއ، އެފްރިކާ 

ނޭ. ފަތުރުވެރިކަން؛ ގައި މި ތިބީ ޓެރަރިސްޓުންމި ރާއްޖޭ ،ޮކށްފައި ހުރި ބަޔަކު ވިދާޅުވަނީތެރޭގައި ރާއްޭޖގައި ވެިރކަން

 ލައިބްރަރީތަކުަގއި ވެސް ހުރި، ފޮތްތައް ނެރެފައި އެހެރީ. އެ ދުވަހެއްގައި ބޭނުން ހިފާ އެތައް މިލިއަން މީހުން ދަތުރު؛

! މީގެ ސަބަބުން ތަކަށް ނުއިދުމަށް. ބައްލަވާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮުޓކުުރމަށް. ރިސޯޓުރައީސް ވިދާުޅވަނީ މި ރާ

ނޑުމެްނެގ ގެ ޒުވާނުން ރާއްޖެތެރޭގެ އެތަންމިތާ ތިބި ނިކަމެތި ޢާއަޅުަގނޑުމެން  އިލާތަކޭ ބިކަވެގެްނ އެ ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ދާއިރާ ރަށްރަށަށް ނުވަތަ  ،ތެރޭގައި ކިަތއް ޒުވާނުން ިލބޭ އާމްދަނީތައް އެ ދަނީ ރަށްރަށުގައި، އަުޅގަ

އިލާތައް ހިތްހަމަޖެހިގެން މި އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، . އެ އާމްދަނީތައް ލިބިގެން ެއ ޢާަގއިރާއްޖެތެރޭ އެަތއް ރަށްރަށު

މަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އަށް ެވއްިޓގެންދިޔައި 2އަށް ެވއްޓިގެންިދަޔއިމަ، % 11ންީސ %މި ރިސޯޓްތަކުގެ ޮއކިޔުޕެ

ނޑުމެން ،އާމްދަނީ ހުއްޓުިވގެން މި ދަނީ. އާދަިއގެ ިނކަމެތި ރަްއޔިތުން ެއ ުޒވާނުންެގ  ނިކަމެތިެވގެން މި ދަނީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ، އާމްދަނީތަކުން ޢާއިލީ ހިތްހަމަޖެހުން ނެތިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ މިކަން ހުއްުޓވޭކަްށ އަުޅގަ

ހިއްސާ.  33ގެ %ނުލައި މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ޒުވާނުންނަކީ މި ޤައުމު ވެސް ޒުވާނުންނާ ހަމަގައިމު

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ޒުވާނުންނަކީ މި ަޤއުމުެގ މުސްތަޤްބަލު. ޒުވާނުންނާ އެްއވެސް ކަމެއް ުނކުރެވޭނެ،  ނުަލިއ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ، ައލިފުށީފުރުޞަތު މި  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށްމެން

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  އަލިފުށީ

 ހި ގެންގުޅެން ޗެޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ބިރުދެްއކުމާއި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާިއ ތޫނު ެއއް

ނުޑ އަޅު ޅު ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސްމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި މި އިޞްލާޙުަގއި އެބަ ހުރި ވަރަށް ރަނގަ ގަ

ނޑަށް ހަމަ  ކަންބޮޑުވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީއާ  ޚިލާފުވާ، ތަޢާރުޟްވާ ކަންތައްތަކެއް ީމގެތެރެއަށް ވަންަނމުންދާތީ. އަޅުގަ

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުން އަވަހަށް ެއ މައްސަލަ  ައވަްސކުރުމާއި  ރަނގަޅު، ތަޙްޤީޤު ވަރަށް ފުރިހަމަ، ވަރަށް 
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ރީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ކުރަން ބޭނުންާވ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމާއި ޝަރީޢަތުގައި ައވަހަށް ޙުކުމްިއްއވުމާ، މިހި

ށް ވެްސ. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ކަންތައްތައް. ަވކި ކުްށވެިރައކަށް ނޫން. ހަމަ ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ކުށްވެރިންނަ

ލަށް އިލާެއއް ބިނާކުރާތާ އެތައް ުދވަހެްއ ފަހުން ކުއްލިއަކަށް ޖަ. ޢާވިދާޅުެވއްޖެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ރާ ފަހުން އް ބިާނކުއިލާއެހުން ޢާފަ ،ލަތުގައި ތިބޭ މީހުންކުދިކުދި ކަންކަުމގައި އެ ފަދަ ހާ ،ދާންޖެހޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ

، ރުއަާޅ ކަމަކަްށ ވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ަވރަށް ދެރަކަމެއް. އެހެންވީމާިއލާ ރޫޅުމަށް ބާޖަލަށް ދާންޖެހުމަކީ އެއީ ޢާ

 އްތައް. އެ ހުރިހާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި ުއޅެނީ މި އިޞްލާޙުގައި އެބަ ހުއްޓޭ ރަނގަޅު ކަންތަ 

ނޑު ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރުޟްނުވާ ހުރިހާ ކަމަށް  ރައީސްެގ  އީދުކުރަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަށް ތާ އަޅުގަ

ތަޢާރުޟްވާ ުނަވތަ ޚިލާފުވާ ކަންތައްތަކެއް  ސްގެ ރިޔާސަުތގައި ޤާޫނނުއަސާސީއާރިޔާސަތުަގއި އަދި ޤައުމުގެ ިމ ރައީ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް އަޅުަގނުޑ  ފާސްވަމުންދާ ސަރުކާރަކަށް ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ރިާޔސަތަކަށް ވުމަކީ އަުޅގަ

އެހެން ، ލުކޮށްފައި ހުރިއިރު. އެހެންވީމާއްޔަތުން ވަކާލާުތުކރަން ބަޔަކު ހަވާގައި މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ހައިސި މިތާނ

ސާީސެގ ވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން، މިާހރު އޮންނަ ޤާނޫނުއަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމެއް. މިހާރުނުވުމަކީ އަޅުަގނުޑ ވަ

ގަދަބާރުން ތަޙްޤީުޤ ، މަރުޙަާލގަިއ ައނިޔާކޮށް ެރވޭނެ ގޮްތ އެަބ ޮއވޭ. ތަޙްޤީޤުކުއިން ބަންދުަގއި ހުރެގެްނ ޙުކުމްތެރެ

 ގެނުފޫޒުވެސް މެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. މިހާރުިއްއވަން މަސައްކަތްކުރުަމކީ އެީއ އެންބަޔާން ނަގަިއގެން ޙުކުމް

ފުރަތަމަ  ތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްކުރުވާފަ. އެހެންވީމާ،ޙަލާގައި ވެސް އެބަ ހުރޭ ފުރަބޭނުންކޮށްގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރު

އެ މީހުން ކުރި ކަންތަްއ  ،ލަތްތައް މި އަންނަނީދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކުރަން ހާ ައނެއްކާ ،ފަހަރު އެއްބަސްވާ ފަހުން

ނުޑ  ނުޑ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ދަންނަވައިލާހަމަ ނޫން ކަންތައްތަކަށް އެއްބަްސކުރުވާފައި ހުރީމަ. އަުޅގަ ނަން! އަުޅގަ

ވަޙީދު ރާްއޖޭގައި އޭރު ހިނގަމުންދިޔަ  ކުީރގެ ރައީސް ޑރ. ،ވެސް އެ ަބއެްއގެ ތެޭރގައި ުއޅެމުން އައި ދުަވސްވަރު 

ފޯސް  އޭރު ބިންބި  ،ޓަކައި ޖަލުން ޑިމްސް ރޯކޮށްލީ އެ މަނިކުފާނު ކަމަށް ހެއްދެވުމަށް ،ކަންތައްަގނެޑއްގެ ތެޭރގައި 

ެއ  ،ކިޔާ ގުރޫޕެއް ޖަލަށް ފޮުނވަިއގެން ެއ ރޯކޮށްލި މީހުން ގާުތގައި މި ބުނަނީ ކޯޓުަގއި މިެހން ބުނެދޭށޭ. ބުނެގެން

ކުެރވެމުންދާ އިސް އެ ާވހަކަދައްކަން ފުރުޞަތުދިން. ިއނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންމީހުން ކޯޓަށް އަ

ދަވެިރކަން ބޮޑު މާޙައުެލއްަގއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޖާގަ ވަރަށް ބޮޑަްށ މިހާ ސިޔާީސ ވާ ،ތަންތާނގައި

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ވެްސ ، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ފަހިވެފައި މި ،ފުޅާކޮށް

މުގެ ާޖގަ ވެްސ އެބަ އޮތް ހެކިންެގ ބަހުން. ފުރަތަމަ އެއްބަްސވެދާނޭ. ފަހުން ހެކިންގެ ބަހުން ސާބިތުެވެގން ސަލާމަތްވު

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި ، ޖާގަ ވެސް އެބަ އޮތް. އެހެްނވީމާ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުުމގެ ،ސަލާމަތްނުވެ

މީހާ ްށކުރީމަ އަދި ހަނުހުންނަ އޮތް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް މި ހުރިހާ ައދަބުތައް ދެވޭނެ ގޮތްަތކާއި ކު އުޅެނީ މިހާރު މި

ހުރީމަ އޭނަގެ ޙައްޤެއް ެގއްލެނީއޭ. އޭަނ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު އޭނަ އަށް އެ މިސާލަކަށް ހަނު

އިްއވެން ހުއްަޓސް ޭއނަގެ މަްއޗަށް ޙުކުމް އޭނަ ައނގައިން ނުބުނެ  ،ބަންދުވަނީ. އެކަަމކު ހެކިބަހުން ސާބިތުކޮށްދެވުނީމަ
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ނޑު ބެހޭ އޮތް. އެހެްނވީމާ، ހަނުހުރުމާ އެބަ އްޗަްށ ނުޖެހޭ އޭނަގެ މަމެން ކަންބޮޑުާވކަށް ކޮންމެހެން ގޮތުން އަޅުގަ

ތޫނު އެްއޗެހިން މާރާމާރީ ހިންގައި، މީހުން ކަތިލަިއ ، . ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީސާބިތުނުކުރެވިދާނެތީ

ނުޑ ތާއީުދކުާރ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި މި ަޤުއމުގެ ެއްއވެސް މީހަކު ާތއީުދކުރާނެ ކަމެްއ ވެްސ ނޫނޭ.  މެރުމަކީ އަުޅގަ

ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން.  އްޓުވެން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާީސއާއެހެންނަމަވެސް، މިކަންތައްތަްއ ހު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި ވެސް މި ތަން.  ބާވަުތގެ ކަންތައްަތއް ކުރާ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މާޒީ އަށް ެޖހިލަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރި ަފދައިން މަރު ގިނަވެަފއި ހުރީ އަޅުގަ 

ނޑު ދަންނަވަން މި މަރު ، ބަޣާވާތަށްފަހުއޭ މަރު ގިނަވީ. ބަޣާވާތަށްފަހު ،އުޅެނީ މިވެނި އަހަރުތަކެްއގައޭ. އަުޅގަ

ެއ މީހުން ނަހަމަ ގޮތުަގއި މިތާނގައި ޤާނޫނީ އިމުން  ،ށްގެން ބަަޔކުޖެހުނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބޭނުންކޮގިނަވާން

މީހުންގެ. ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ  ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް އެ ،ބޭރުން ކަންތައްތައް ކުރުވީމަ. މިހާރު ބިރެއް

ރުކެއް ިވޔަސް ގޮްސ ފޯއްން ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވިގެން. ފެންނީ ފުލުހުންގެ އިސްކޮްށ ތިބި މީހުންނަށް އެ މީހު އުޅެ

ނޑާލަނީ. އަނެއް  ދާންޖެހުނު ކަމެއް ިވޔަސް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ިމ ކަންތައްތަްއ ހަމައިން، ފާުލން ނެއްޓިގެން ކަ

އިްސކޮށް ތިބި ަބޔަުކ  ،ގުިޅގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިްނ ބޭނުންކޮށްެގން ކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އޭުރ ބަޣާވާތާސަބަބަ

ނޑަކަށް ީނވޭ ެއއްެވސް އެކަންތައްަތއް ކުުރވީމަ . އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ައޅުަގނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި ައޅުގަ

 ލާަފއި އޮތް ވާހަކަ. އެކަމަކު ިސޔާސީ ބޭނުމަށްހެއްގެ ުފރާނަ އަށް ވަކި ކަމަކާ ުގޅިެގން ދުއްވައިނަހަމަ ގޮތެއްަގއި މީ

ނޑަ ނޫނީ ވެިރކަން ދިފާޢުކުރުމަށް ،ޓަކައި ނޑުމެންަނށް ވާދަވެރިޓަކައި އަުޅގަ ނޫނީ މިހާރު  ،ށް އެބަ އަުޑއިވޭ އަުޅގަ

ޖެ ޓީވީަގއި ރޯކޮށްިލ ތަން. އެގޮތުްނ ރާއް ތައް އެުޅވޭތަކުގެ ބޮލުަގއި ތަފާތު އިލްޒާމު ވެރިކަމުަގއި ތިއްެބވި ފަރާތް

ހިޔާ ރުވާދިނީ ސެނައެކަމަކު އެ މީހުންނަށް ފަ ދޭތެރޭގައި ވެސް މިހާތަނަށް ޙުކުމެއް އިއްވިަފެއއް ނެތް. މީހުންނާ

ގޮުތން ވެސް އަދި މިހާތަނަކަށް  ބެހޭ ށް އަފްރާީޝމް އަވަހާރަކޮށްލުމާހޮސްޕިޓަލުންނޭ ކިޔާ އަޑު ިއވޭ. ހަމަ އެގޮތަ

، ދަނީ. ހަމަ އެގޮތަށްދުކުރާ ބަޔަކު ވެސް ދޫޮކށްލަމުންއެްއވެސް ތަޙްޤީޤެއް އެެދވޭ ގޮތެްއގައި ނިމިފައެއް ނެތް. ބަން

ޓަކަިއ. އޭނަގެ އެްއވެސް ޚަބަރެްއ  ވީ. އެވެސް ަހމަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް އުޅޭތާ ެއތައް ދުވަހެއްރިޟްވާން ެގއްލިގެން 

ހުެގ ތެރޭަގއި. މީަނ ހަތަރު ދުވަން ފިލި މީހުން ހޯދައިފި ދެތިންނޫން. އެކަމަުކ ޖަލު ވީކީ  އަދި މިހާތަނަށް

 ؛ނެތް. ނުކުޅަދޭ މީހުންނަށް ހަދާލެވިފައި އެބަ ހުރިއުޅޭތާ މިހާ ދުވަސްީވއިރު އެްއވެސް ކަމެއް ކުެރވިަފއެއް ގެއްިލގެން

 މެ ކަމެއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެީނ؛ގޮސް ކިތަންޝްާވޑް، އަލްހާން ފަހުމީ، މިހެންއަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު  އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

އް ފަރާތްތަކުން ެއއީ ހަމަ ަބއެ މެދުަގއި ވާ ބައެއް ކަންަތއްތަކާ ބިލުގައި ދާ `. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި

 ދެކޮޅު ބިުލގައި ުނރައްކާތެރި ކަންަތއްތަެކއް ހުރި  ނަޑއެިޅގެން ެއ މީހުންގެ ޚިޔާލާ ދެކޮޅު ބިެލއް ކަމާއި ަގއި ކަގަސްތު

މެންބަރުން  ަތނުގައި ތިިބ މަދު ަޓކަިއ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ުނވަތަ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުަގއި މި ކަމަށް ދެއްކުމަށް

ދަ އަނިޔާވެރިކަމެއް ާވކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ޙަޤީޤަތަީކ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެ ފަހަކަދަްއކަވާަފއިވާ

ނަމަވެސް އެ އަނިާޔވެރިކަން ވަީނ އަޅުަގނޑުމެން މާތްވެގެްނާވ ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ކޮންމެ ފަދަ ނަމެއް ކީކަމުގައި ވީ

 ނަަމވެސް ެއކަންނަމެއް ކިަޔއިގެން ކަމުގަިއ ވީ . ެއއީ ކޮންެމ ފަދަރައްވާފަނުގަިއ އެކަްނ ަޙރާމްކުއިސްލާމްދީ

ނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ އިސް އަޅުަގނޑުމެން ދުރަށް ޖެހިލަންޖެހޭކަން، އޭގެ ސަބަބުތަކާ ލާމްދީނުަގއި އެކީ ވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެ، އިންސާނީ ކަރާމަތަށް ،. ނަމަވެްސ، އިންސާނީ ޙައްޤުަތކޭ ބުނެބަޔާންކުރަްއވާފަ ންެގ އިސްާލމީ ޝަރީޢާ އަުޅގަ

ނުޑކޮށްލެްއވުމަށްމުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ާބއްަވއިލެްއވުމުެގ؛ މުޅި އިންސާނިްއޔަތަށް ބާްއވައި ނޑުފު  ލަުމގެ މަޤްަޞދު ފު

ހޭ ދެްއކެޭވއިރުަގއި ވެސް ތިމާމެންނަށް ނޭނގޭކަމީ ހައިރާންވާންޖެޓަކައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަްށ އަސްލުަގއި ވާހަކަފުޅު

އިން  ޓަކަިއ ރާއްޖެ ދުރަށް ެގންދިއުމަށް ތެރިކުރަންޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސް ދީނާދީން ރައްކާ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތަީކ ކޮބައިތޯ؟

 އެއީ ބޭނުން ެއއްެޗއް ނޫން ާނވެެގންވާ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާބޭރުގައި މުޅި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް އޭގެ މައްޗަށް ބި

ނޑު ެއްއ މައިގަބޮޑު، މިއީ އެްނމެ  އި ކާކުތޯ ވަާކލާތުކޮށްފައި އޮތީ؟އުމުތަކުގަ އިން ބޭރު ޤަ ރާއްޖެ ،ކަމަށް ބުނެ

އިންސާނީ ޙައްޤުަތެކްއ  ސަބަބު. މިއިން ކިހިނެއްތޯ ދިފާޢުވާނީ؟ ދިފާޢުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދެން ދެ ވަނަ ކަންތައް.

ކަށް އަރަިއގަންނަމުންގެންދާއިރުަގއި މީހުންެގ ލަމުންގެންދާއިުރގަިއ، މީހުންގެ މުދާތަމީހުންގެ ނަފްސު ކަތި ،ކަމުގައި ބުނެ 

އަނިާޔ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މުންގެންދާއިރުަގއި މާރާމާރީ އާއި މީހުންގެ ުމދާ ފޭރިގަންނަ ފައިސާ އާއި

 ޙައްޤުތައް އޮންނަންނީ ޙައްޤު ޙައްޤުަގއި އެކަނި ިއންސާ ކުށްތައް ކުރާ މީހުންގެއި އާ ބޮޑުެވގެންދާއިުރގައި އެ މާރާމާރީ

ތަނުން އަޑުިއވިގެން ހިނަގއްޖެ. މި  އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިށް އަސްލުަގއި މި ތަނުގައި ދެންމެގައި އްޖެ ކަމަވެ

ޖެ ކޮންމެވެސް ންގެ ވާހަަކ ވިދާޅުެވއްންނަށް އިިވގެން ހިނގައްޖެ. އަލްހާމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެ

ބޭނުންވެގެްނ  ބަހައްޓަންމާވި އަިނޔާވެރި ޢަމަލުަގިއ ހަނުނަށް ެއ ދިއަލްހާ ންގެ ވާހަކަ ވިދާޅުިވއިުރގައިމެންބަރަކު. އަލްހާ

އަލްހާން ނުކުޅެދުންތެރި ނަށް ހަމަލާދީފައި ތެރޭގައި މި ބޭބޭުފޅުންނޭ. އަލްހާ ވާހަކަފުޅު މި ަދއްަކަވނީ މިތާމިއަދު 

ނަ އަށް ެއއްވެްސ ކަހަލަ އިންޞާފެްއ މީހަކަށް ހަދާފައި ބަހައްޓާފަިއ އަލްހާން ރުއްސުމަށް ަޓކަިއ، ބަލާބަލާށޭ އޭ

ކަލޭމެްނ  !އޭނުލިބުނޭ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަުތގަިއ އަނެްއކޮޅުން، އަނެްއ އަތުްނ މި ބުނަނީ، އަލްހާނަށް ހަމަލާދިން މީހުން؛ 
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 ދުރު ެއއްޗަކަށް  ބޭފުޅުންނާ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެްނވާ ޙައްޤެކޭ އެއީ. ެއ ކަމަުކ މި ،ހުންނާށޭހަނުށޭ ހަނު. ތިބޭ

ނޑަައާޅ އަށް އިޙްއަޅުަގނޑުމެން އެ  ،ުއޅޭ އިސްލާމީ ވެގެން މި ިތރާމްކުރާ މާތްވެގެްނވާ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

އެންމެ ވަރުގަދަ ހެކި ަނއްތާލުމަށް  !ބޭފުޅުން މި ވާހަކަދައްކަވަނީ. ކޮބައިތޯ ިޚލާފަށް މި ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ

އަމިއްލަ އިޢުތިރާފް. އަމިއްލަ ؟ ވަުރގަދަ ހެއްަކީކ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ކުރަނީ. ކޮބަިއތޯ އެންމެ މަސައްކަތް މި

ނަޑއެޅިގެްނ ހަނުހުރެގެން ެއ މީހާއިޢުތިރާފު ކަމެއް  ފަދަ ކޮންމެ  ،ދުވަްސ ދުްއވާލުމަށް ަޓކައި ގެނެގުމަކީ އެއީ ކަ

އޭަނ ، ާވއިުރގައި  މުގައި ނގެނީ އޭނަ އަމިއްލަ އަށް ކަކޮށްފައި ވެސް ހަނުހުންނަންވީ. އޭެގ އަސާްސ މި އެ

. މި ލެވެނީވަރުަގދަ ހެކި ނައްތައިބެހެއްޓީމާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ އެންމެ ހަނު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ނގޭބާ މިއިން އެބަ އެ މިކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަސްލު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ތަޢާލާ ހަތް އުޑުމަތިން ބާއްަވއިލެްއވި އެިކއެކި ޙުކުްމތަކާ މެދުގައިهللا ދީނުގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަބއެއް ިޢއްޒަްތތެރި އަޚުން. ޢިްއޒަތްތެރި ފާޅުގަިއ ވާހަކަަދއްކަމުން ެއބަ ގެންދޭ މިތާ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން  އިރާންވަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސްކުރަން. ހަތީ ހިތާމަދައްކަަވމުންގެންދާހަކަފުޅުމެންބަރުން ވާ

ތުަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަ ،ވާއިުރގައި އިން ަސއްަތ މުސްލިމް ޤައުމަކަށް  ސައްތަ ބަލައިލަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުެމންނަކީ

ތޫނު ަކންތައްތަކެއްތޯ އޮތީ؟  ކޮންޤިާޞޞް ހިފުމުގައި ކޮން .ކޮްށދީފައި އޮތީ ޯކޗެއްތޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޔާން

ނަޑއެޅިަފއި  ގޮތްތަކަކީ ބަޔާންެވގެްނވާ  ،އެްއޗަކުން މީހަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ޚިލާފަށް  ކަމަކު ިމޔާ އެ .ގޮަތކީ  އޮތްކަންތައްތައް ަވންޏާ  އެހެން ަޖރީމާތައް ހިންގައިފި ކަމަށް ކޮަބއިތޯ؟ ކޮބައިތޯ

ވެރިންނަށް  މުގެ ބައި ގެްނގުޅުނު ޤައުމެްއ.ކުރުމާނުއްސުރެ ފެށިގެން މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްޑުމެްނގެ ޤައުމަކީ ޒައަޅުަގނ

އޮތް ޤައުެމއް.  އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި. ޤައުމެއް ގެންުގުޅނުަބއި  ކިޔަމަންވުމުގެ

ރަީއސް ، ވާީތވެ ޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލިްއަޔތު ކަމުގައިވެގެްނދިބޭނުންމީހުންގެ ހަތިާޔރަކަށް ހަމައެކަނި  ނަމަވެސް އެ

ކުރި މި ޤައުމު އާރާސްތު ،ގައި ެއޅި ބިންގާ 1011މި ޤައުމުގައި  އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުޤައްޔޫމު

ްށ ޓަކައި ރަްއޔިތުންނަށް ކުރުމަތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ޖީބު ބޮޑު ކޮށްލުމަށްފަހުގައިތުކުރުން ފުޑުފުޑު އާރާސް

ދަސް ޒަކީ ަލްއވަިއ ޤްުރާއން ހިތު ،ކުރުަވިއގެންފުރަތަމަ ވެްސ ފެއްެޓވީ ހުވާ  ަލްއވަިއގެން މި ަޤއުމުގައި ޅުވާއޮ

ކޮށްލަިއގެން ނަމަވެސް އެހެން މީހުން މަރާލުމަށް. ދެވަނަ އަށް ހުވާކުރުަވިއގެން ސްއިަސއިޑް ނުވަތަ ނަފްސު ގަތުލު

ނޑު އް ކޮށްގެން މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން ރޭވީ. އެތަްއއެތަތޫނު ކުރީ.ތޫނު ތަެކއްދުންފިނި ޖަގަހައެއްގެ ނަުމަގއި ދަގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ރަނގަޅަްށ ބޭފުޅުން ކޮން ވާހަކަފުޅެއްތޯ މި ދައްކަވަނީ.  ފަހުގައި މިޖަރީމާތަކެއް ހިންގުމަށް

ގެން ނިޔަތް އޮތްެލއް ވެރިކަން ޭބނުންވެ އަށް ނުދަީނސް އަމިއްލައިރު، ރަނަގޅަށް އިޞްލާޙުކުެރވިގެންނުކުރެވޭ އިޞްލާޙު

 މިއަދު ފާސްކުރުމުގެ ކޮށްގެން ޤާނޫނުައސާސީ އަށް ދިމާލަށް މުޒާހަރާ އޭރުަގއި ުހންނަ ވެރިމީހާ ބޮޑުކަމުންގޮސް

ތެރޭަގިއ ހިމެނިގެންދިއުން. މިއަދު ށުއަރާ ެއތައް މާއްދާތަކެއް ީމގެނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިޔައީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ފު
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 ޤާނޫނު އަނެއް ޤާނޫނާ އެއް . ޤާނޫނުތައް؛ށުއަރަިއގެންފު އާއަނެއް މާއްދާ ،އެއް މާއްދާ ނީއުޅެ މިއަޅުަގނޑުމެން 

 ކޮމިޓީ  ބިލަށް ވާހަކަދައްކައި ނުެވގެން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިކަންތައް އިޞްލާޙު ފުށުއަރަިއގެން މި

ކުށްތަކާއި މަުރގެ  ގަންަނވާ ބޭފުޅުްނ މިފަދައިސްލާމީ ޝަރީާޢ ދެނެވަަޑއި ވެސް ްއކެމުަގއި މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދެ

ނޑުބިލު މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ގެނެސްގެން  ދައްަކަވއިގެން ނޫނިއްޔާ މިވާަހކަ މައްސަލަތަކުަގއި ގޮތް ދެކޭ  ނުވާނެ. އަުޅގަ

. ވަރަށް ސަރީަޙކޮށް ގޮތް ވަރަށް ސާފު މިކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގައި އޮތްދެންެނވީ.  އަޅުަގނޑު މި

 ގައި ނުަވތަ ގުނަވަނެްއގެ ބަދަލުަގއިތަކު އެހެންވީމާ، މަރުގެ މައްސަލަްއވާފައި ހުރި ވާަހކަތަކެއް މިއީ. ކުރަބަޔާން

މިއިން ކަމެއް ގައި އޮންނަ ގޮަތަކށް ނޫނިއްޔާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތު އަޅުަގނޑުމެން އެއީ  ،ައއުން އްގުނަވަނެ 

ނޑުމެން، ން ބަދައަޅުަގނޑުމެ  ުޅަގނޑުމެންގެ...އަލުކޮށްގެންުނވާނެ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޢިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފަހުމީ އަށް.  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 ވުން:ފަހުމީ ވާހަކަެދއްކެ  ންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

އަދި ސަރުކާރުެގ  ،ތް ސަރުކާރު އޮވެމެއޮ މިހާރު މި .ތިން ވަނަ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ީއސްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޮއވެމެ،އާ ރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީ ބާރުގެ ތެރޭަގއި މި ައޅުގަ

ނޑު އަބަުދވެސް މިކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަުކ ލިބިގެންދަ ނީ ސިއްސަިއގެންާދ ކަހަލަ ބިރުވެރި ޚަބަރެއް. ައޅުގަ

ނުޑމެން ދިވެއްސަކަށް ވީތީ މިހާރު ފަޚުރެއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވަނީ.  މި ފާހަގަކުރަނީ. އަޅުގަ

ކޮންމެ ދުވަހަީކ  ،ވީތީ ބިރުަގންނަނީ ދިވެއްަސކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވީތީ ބިުރގަންނަނީ.  ދިވެއްަސކަށް

ދުވަހެއް. އިްއޔެ ބިލަބޮްނ  ރައްކާތެރިކަން ެގއްލިގެންދާ ގެ ކޮންމެވެސް ރައްޔިތަުކގެ ހަށިފުރާނައިގެދިވެހިރާއްޖޭ

ހިމެނޭ ެއކަކު ގައި ިހނގި ކަންތައްަތއް ބައްަލވާ. އޭގެތެރޭ ތަނުގައި  ހޫރަމުން ވަދެ އެހުރަމުންސްކޫލަށް ަވޅި ހައި

ނޑުމެންަނކަށް  . ދެން އަނެއް ދުވަހު ދޫކޮށްލާނީ ކާކުދޫކޮށްލި ޚަބަރު ލިބުނީ ނޑު މި ކަމެއް އަުޅގަ ނޭނގެ. އަުޅގަ

އޮތް  އިން ސަތޭކަ ޔަޤީންކަްނ އެބަ ދަނީ މިރާއްޖޭގެ ޮބޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މުޖުިރމުންނަށް ހަމަ ސަތޭކަދަންނަވަމުން

. ޔަޤީންކަން އެބައޮތް އިން ސަތޭަކ އަށް ސަތޭކަ .ކަުމގެވަންވާނެއެ މީހުން މިނި ،ބޭފުޅުން އެ އިނގޭތޯ 

ވެސް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ ތެިރ ރައީސް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ދޫވާ ކަމެއް ނޫން. އެްއގޮތަކަށް ސް  ޢިއްޒަތްއެްއގޮތަކަްށވެ

ވުމެއް ނޫން. މި ރާއްޭޖެގ ދޫވާދޫ އިން ސަތޭަކ ޔަޤީކަން އެ ލިބެނީީކ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ގޮސް  މީހުން ސަތޭކަ

ކަމުންނާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެިއން. ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން، ނާޤާބިލު މިނަލްކްރި
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ހުށަހެޅި  ދުގެ ަމއްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށްޢަލީ ޙަމީ !ކަމުންނާިއ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެެރއިން. ަބްއލަވާނާޤާބިލުގެ ސިސްޓަމު

މުެގ ސަބަބުން. ކޮފީއެޅު ؟ތޯ އެ ަމއްސަލަ ނުބެލި ހުއްޓިަފއި ަވނީާރއްޖޭެގ ޤާނޫނެއް ނެތިގެން ެއއީ މި .މައްސަލަ

ތޯ. ފުލުހުން ވަނީ ކީއްެވގެން ހަމައެއާއެުކގައި ދެންވެސް ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަ ހުއްޓިފައި އެ ޤާނޫނެއް ނެތީތޯ؟

ގެ ހޮޓެްލގަިއ ސްރީލަންކާ ވެސް  ހުރިކަން ކޮށްފައިންއެްއޗެހިން ބޭނު ކާޑުތަޙްޤީޤުކުރަމުންދިޔައީ ކްެރިޑޓް

 ދާ ދިމާ،ވަނީ. ހަމަ ސީޝަންގެ ތެރެއިން ުހއްޓުވާަފއި ކޮަރޕްއެބަހުރި. ހުރިހާ ހެކިތައް  ކަމާ،ބޭނުންކުރައްވާަފއި ހުރި

ނޑިޔާރުކަން  އެްއވެސް ހުރަހެއް ކުރެްއވުމުަގއި. ނެތި ެއންމެންނަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި އެ އިންަނވަނީ ފަ

އަާސސެއް. އިސްލާީމ ހުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދަންނަވަން ބޭނުންވި ކަމަީކ ހަނު ައޅުަގނޑު އީއެހެންވީމާ، މި 

. މި ޙައްޤެއް ހަންޏެްއ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ލިެޔިވގެންވާ ަޙްއޤެއް އީމި .ަކމެއްގެ އަސާސެއް  ވީ ހުރިހާޝަރީޢަތް، ދުނިޔަ

 ގެ ޙައްުޤަގއި ތިމާ ،ތިމާ ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤުހުރީމަ ހަނު؟ ގޮތް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާތޯ ހުރީމަ ވާނުކުރެވޭނެ. ހަނު

ހެކި  ،ގޮސް ސާިބތުވެދާނެ. ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްެވގެންވާ ކަމެއް އުފިލި ގޮތަށް ވާހަކަނުދެއްކީމާ ދައުލަތުން ދަޢުވާ

އަިދ ކޮރަޕްޝަްނ  ނާޅާ ކަމަށް ވަންޏާނުވާނެ. ހެކި ހުށަ ސާބިެތއްކަމަށް ވަންޏާ ދައުލަތުން ހެކި ހުށަނާޅާ ހުށަހެޅުމަކީ. 

 ،ްސ ތިމާ އަށް އެްއގޮަތކުން ެގްއލުންވާނީ ވެޙަޤީޤަތުގައި ހުރީމާ ްއ ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަނުއޮތިްއޔާ ސާބިތެ

ށް ހުށަހެޅި ޤީޤުކޮވަކީެލއްގެ ެއހީތެރިކަން ބޭނުންނުކުރީމާ ދައުލަތުން ތަޙް ނޫނިއްޔާނުދެްއކީމާ. ގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަތިމާ

ކޮން ޖަްނގަްއޔަކަށްޯތ  !ބަްއލަވާ .ނުދެއްިކއްާޔ. އަސާެސއް ނެތް ވާަހކަނެނޫންތޯ، ދިފާޢުގައި ވާހަކަގޮތަށް ސާބިތުވާ

، މާރާމާރީ ހިންގައިގެން ،އަނިާޔޮކށް ގެންދަނީ. އެއްކަލަ ޖަަލށް ވައްދަިއ، ތަަޅއި ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން އަނބުާރ މި

 ދަންނަވަނީ މި  މި މެންއަުޅަގނޑު ؛އުފުލުމުގެ ަޙއްޤެއް ށް ަދޢުވާނެއްކާ މީހުންގެ ަމއްޗަކޮްށގެން އަގަދަކަމުން ކޮންފެސް

ހުއްޓުވާށޭ މި ހިނގާ ަކންތައްތައް. އަުޅަގނޑުމެން  ،ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާިއރު ހާރު މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބާރެއް މި

ލޭގެ  ވާހަކަ މާމި އްޖޭގެ ރާޔެ ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލީޑަރު އިއް . ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަންބޮޑުވޭ

. ރާއްޖޭގެ މާލޭެގ ހެޑްަލއިން މޭކުކޮށްފަނޫސް މީޑިޔާގެ  .އޮތީ ހަވީރު ނޫހުަގއި ސީދާ އެ ދައްކަމުން ވިދާުޅވީ،

 ގޭްނގެްއ އެބަ 13ނުރައްކާތެރި  ހެން ބުނާއިރު ހޯްމ މިނިސްޓަރު މި ބުނަނީއެކަމަށް. ނެްތ ކަމަށް.  ނޫޅޭ ގޭންގުަތކެއް 

ނޑަައޅާފައި  ،ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަން ލިެބންޖެހޭނެ ކަމަށް އަދިޅޭ ކަމަށް. އު  ހޯދަން ވަކި މުއްދަތެްއ ކަ

މައްސަލަތަުކަގއި  ރާމާރީގެ މަްއސަލަތަާކއި ޖިނާޢީޮބޑެތި މާ .އެބަ ދޭންޖެހޭ ގަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދައުލަތުންވާއިރު 

އެ ކަންތައް ، ނަމަ ވަނީ ރެވޭ ަކމަށްނުކުލަުކ ހޯދުމުގައި އެފޯޑުލައަކަށް ވަކީވަކީލުން ދޭންޖެހޭނެ. ތިމާ އަމިއް ދައުލަތުން

ކުރުވާ ގޮތަކަށް ޤާނޫނެއް ނުެހދޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއގޮތަކުން މަޖުބޫރު ، ށްކަނޫން ގޮތަ ޖެހޭނެ. އެފޯރުކޮށްދޭން

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  މި މާރާމާރީ ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ދުވަހަކީއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ. މިއީ 

ކުރިމަތީ ހިނގާ ެއންމެންގެ ރޯމާދުވާލު  !ބައްލަވާ. ކޮންމެ ދުވަހަކީ. ދަނީ މި ނާމާން ދުވަހަކަށް ވެގެން ،ބިރުވެރި

ނޑު ކުރިްނވެްސ ދެންނެވީ؟ ޤީޤުކޮށް ެބލޭތޯކަންތައްތައް ތަޙް ައއްޑޫ ސިީޓގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ  .އެ މިސާލު އަޅުގަ
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ެއންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހިނާގ އަދި ފުލުހުންނަށް ވެސް  ،ހިފަިއގެން ނިކުމެނޑުގެން ދަގައަަޅއިޖަލްސާގައި މާސްކު 

ަގޑިއިރު ނުވަނީސް ދޫކުިރއޭ  22ވެސް ބުނާ މީހުން  ހަމަލާދިންކަމުގަިއ ފުލުހުންގެ ބަޔާންތަކުގައިއެކަމުަގއި 

ޝުކުިރއްޔާ ަގޑިއިރު ުނވަީނސް ދޫކުރެްއވީ.  22. ގެ ވެށިން އަތުަލއިގަތީކޮށް ކުށު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރެޑް ޭހންޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ  އަުޅގަ

 ށް.މުޞްޠަފާ އަ މަދުމުޙައްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްަލއިފިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޙުސައިނަށް. ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

މި ބިލުގެ އަސާްސގެ މައްޗަށް ، އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ިދެވހި .ތްތެރި ރައީސްޢިއްޒަ .ކަމުަގއި ދެިކގެން މު ކަމެއްްއކުމަކީ ވަރަށް މުހިއް ދެވާހަކަ

ނުޑ  ކުރަްއވާޙައްޤުގެ މައްަޗށް ވަކާލާތު ހަނުހުރުމުގެ ،ވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްތަޢާރުޟު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

، ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީެއންމެ ބޮޑަށް ގައި މިއަދު ން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުކަންބޮޑުވަ

ނޑު މިހިރީ ހަނުހުރުމުގައޭ ބުނެ،ވެ ލާފައިމީހަކު މަރައި ޙައްޤު ބޭނުންކޮްށެގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޙްޤީޤީ އެ  ސް އަުޅގަ

ނޑިެގން ދާ އިްސލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަްށ  ސަލަ އަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މައްދިޔުމުގެ މުއައްސަސާަތކުގެ ބާުރކެ

އަޅަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކަީށގެންވާ ގޮތުަގިއ އުމެއްަގއި ިއސްލާމްދީން ބާރުޤަ މާޔަތުަގއި ޮއތްހި އިސްލާމްދީނުގެ

ނޑައެިޅގެންދިއުން. މިފަދަ ހާމަރަ ،ތަޙްޤީޤު ހިންގި ަގއި މީހަކު ތުގައި މީހަކު މަރާލި މީހާ، ގަސްތުލަށް މަރުެގ އަދަބު ކަ

މަނަކަށްވެ އި މީހަކު މެރިކަމުގެ ސާބިތު، މަންގަ ސްތުމީހަކު ގަ އެ ނެއްތޯ ހަނުހުރެގެން ސާބިތުވާނީ؟މަރާލިކަމަށް ކިހި

 ތޯ މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާނީ؟ އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ސިޔާސަތުތަުކގެ މައްޗަށް ވާހަކަދަްއކައިކިހިނެއް ،ހުރެ
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 ގުމަށް ޓަކައިދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޝަރީޢާ ހިން ،ވަކާލާތުކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

އޭ. ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އެޖެންާޑ އްކަތަށް ެއއްބާރުދޭން އެބަ ޖެހެގެންދަވާ މަސަމި ސަރުކާރުން މި ކުރައްވަމުން

ނޑު ދަންނަވާލަން. ެއއްވެްސ ޝަްއކެއްނެތް. ދޫކުރައްވަްނ އެބަ ޖެހޭ ގެނެޭވ ގެ ޤާނޫނަށް މި  2111/11 ކަމަްށ އަުޅގަ

ނުޑ ލާމީ ޝަރީޢާ ތަންފީޛުކުރެވިގެންސްއި އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދާނެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިސްލާޙުތަެކއްކަން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  11ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ވަނަ މާއްދާގަިއ؛ 11ގެ ޤަބޫލުކުރަން. މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ 

މަށް ދިމާވެފައި ލަތްތަކުގަިއ ނުވަތަ ޤައުވާ ހާލަތްތަކުގަިއ، އިސްލާމީ ަޝރީޢަތާ ޚިލާފުމިފަދަ ހާ ،އެބަ ކަށަވަުރކޮށްދޭ

ލަތްތަކުގައި އަސާސީ ަބއެއް ަޙއްޤުތަްއ، ަޙއްޤުތަުކގެ ތެރެއިން މިފަދަ ަކންކަމަށް މި ޙައްޤުތަކުން، ިމ ހުންނަ ބޮޑެތި ހާ

ލަތުގައި ކުރެވެންޖެހޭ ހާއެ ަޙއްޤުތަްއ ހަނިއެއާއެީކގައި މަށް، އަދި ހަމަކަ ޙައްޤުތަުކގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހިފިދާނެ

އެބަ ކަށަވަުރކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަީކ  މި ޙައްޤުތައް ހަނިކުރެވިގެްނދާނެކަން ޤާނޫނުއަސާސީން ވެސް

ނޑު ނުދެކެން. ދިވެހި ޝަރީޢަތުގަިއ  ތަޢާރުޟުވާ އިޞްާލޙެއް އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޤާނޫނުައސާސީއާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ފަދައިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ކު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ  ،ްށކުރާ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަަދބު ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން މަރާ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިމހާރު ހިނގަމުންދާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކިއ 

ޤަބޫލުކުރަން. ެއްއވެްސ ތައްތަެކއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގައިދާނެ ކަންންވަރަށް ތަްޙޤީޤުކުރެިވގެން ހިނއެކަީށގެންވާ މި

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރެއް ިދވެހި ޤައުމަށް އައުުމގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރުގެ މެނިފެސްޓޯަގއި، ިމ  ޝައްެކއްނެތް.

އާއި ތަޙްޤީޤީ   ރުޙަލާަޝރުޢީ މަ ،ލާފައި އޮންނާނެއި އަިލއަޅުަވއިދާއިރާެއއްގަ  ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޯޓގައި ަވރަށް ފުޅާ

ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް  ،އޮންނަ މުއްދަތު ވީާހވެސް ބޮޑަްށ ކުރުކޮށް ހިނގާ،  ދޭތެރޭގަިއ މި މަރުޙަލާއާ

ނޑަެއޅިގެން މީހެްއގެ މަްއޗަ ނިންމައި އެ  ދިއުން. އެ ިނޒާމަށް މިއަދު ިމ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުެވގެން މިްށ ޙައްޤު އަދަބު ކަ

ނޑުމެން އެަބ  ،ެއޅިޔަސްށް ބާރުދަނީ. ކިތަންމެ ވަރަކަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ިމކަން ހުއްޓުވަން މަަސއްކަތްުކރިޔަސް އަުޅގަ

ތިމާޢީ ފޭރާމާއި މި ދިވެހިރާއްޖެ ކުށްކުރުމުގެ ވެއްަޓކަށް ެވއްޓިގެންދިަޔީއ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖް، ޤަބޫލުކުރަން

ޒަމާނީ ޑިމޮކްަރސީގެ ނަމުަގއި އެ ޑިމޮކްަރސީ  .ސަބަބުން ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަީސގެ .އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތުަތކުެގ ސަބަބުން

ތެރޭގައި ހުރި އިސްލާމްދީނާ ދުރު ސިޔާސަތުތަކެއް މި ިޑމޮކްރަސީގެ ތެރެއަށް ވަށްދަިއގެން މި އިސްލާމީ ޤައުމުެގ 

ތެރެއިން ިމ  ތެރެއަށް އެކަްނކަން ފެއްތުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަުތގެ ތެރެއިން ކުރަްއވަމުން އަންނަ މަސައްކަުތގެ

ނޑުމެން ނޑު ޮގވައިލަނީ، ދަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ޤައުމަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތަކެއްކަން އަުޅގަ މި  ،އަޅުގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން ހުރި އޮތް ޮގތަށް ގެނެސް މީތި ތަންފީޛު ޤާނޫނު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި

ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އް މި މަޖިލީހުން ކުރަން. މިއީ މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުުށގެ ެވއްަޓށް ހުރިހާ މަސައްކަތެ

ކިތަންމެ ަވރަކަށް ކެތްނުކުެރިވގެން ޮގވަްނ ތިއްބަސް މި ސަުރކާރުން އްލެިވޔަސް، ެއއް. ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ހަޅޭފަރުވާ

ހިފާނެ.  މި ސަރުކާރުން ދިވެހި  ނެ. މި ސަރުކާރުން މަރަށް މަރުމި ސަރުކާުރން ކުއްތާގެ ބޭނުންކުރާ ،ކުއްތާ ގެނެސް 



75 

 

ޤައުމަށް ފައިދާހުރި  ،ބުރަތްތެރިޢި، ދަރުވެރިނެ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާން ޖީލު ޤަމާޔަތްކުރާރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ހި

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ هللا  ،ކާރުންޒުވާން ޖީލެއްގެ ގޮތުަގއި ބިނާކުރާނެ. އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ޒުވާނުން ގެންނާނެ މި ސަރު

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު  ރަކަށް ގޮިވޔަސް. އަޅުގަނު ގޮވާލަން ޤާނޫނުއަާސސީ އަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ނަމަވެސްކިތަންމެ ވަ

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އޮތުންގޮުތގަިއ  މާޔަުތަގއި އޮންނަ ެއއްެޗްއގެކުށްވެިރޔާގެ ހި، އެކަީށގެންވާ ގޮތުަގއި ބޭނުންނުކުރެވި

އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ދިވެހިރާއްެޖ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަަކއި  ،އެއީ ޤާނޫުނއަސާސީން ބަަދލުކޮށްގެން ނަމަެވސް

 މީހުން ވަކާލާތުކުރަން މި ޖެހެނީ؟ކަމުގައި. ކީްއވެތޯ މީހުން މަރާ މީހުންގެ ޙައްޤުަގއި މިބައި  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

 ،އަށް ލިބިދީފައި އޮންނައިރު  އެކަމުން ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމަ ،ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ދިފާޢީ ވަކީލުން ގެްނގުޅެ

ނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވަނީ. ހަނުހުރުމުެގ  ހަމައެކަނި ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްަޤކީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ކަމަށް ބަޔާންކުރާތީ އަުޅގަ

ގައި މީހަކު ރާފައި އޮްނނަ މީހާ، ގަސްތުހަކު މަތަޢާރުޟުވުމަށް ޓަކައި. މީ ނާޙައްޤުގެ ބޭނުން މި ކުރަނީ އިސްލާމްދީ

އެއްވެސް ، ތިމަންނަ މީހަކު ނުމަރަމޭ .ހަނުހުރެގެން ،މީހާ މަންމަނަކަށްވެ މެރިކަމަށް ކިހިނެއްތޯ ސާބިތުކުރެވޭނީ އެ

އިސްލާމްދީނާ ތަޢާރުޟުވާ  އަށް އިޢުތިރާފުނުވާހާ ހިނދަކު. އެހެންވީމާ، ފާުޅގައި  އޭނާ އަިމްއލަ އެްއޗެކޭ ިކޔައި

  ކޮން ޤައުމެްއަގއިތޯ އޮތީ މިކަން؟އެއް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްަޤކީ. އްދާމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  31ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

    

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ޔާސަ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ދަށުން ކުރިއަށް މި ގެންދާ ބިުލެގ 2މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް ުކރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. އެެޖންޑާ ައއިޓަމު 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަްނ، ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މަސައްކަތް؛ އާދެ، ބަހުްސގެ މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ކީ، އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވާހަަކދައްކަމުން މި ދާ ބިލަ

ނަޑއަޅު  ްއވާފަިއވާ ރައްޔިތުންނާިއ ދިވެހި މުޖުތަމަޢާއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މާތްެވެގންވާ ިއސްލާމްދީނާ؛ ައސްލު ދީނުގައި ކަ
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ނޑުމެން ދަްއކަމުން މި ެގންދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިކަްނ ވާަހކަ އަުޅގަ ކަންތައްތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅުންހުރި ބިލެއްގެ

ޑުެމން ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ. ހަނުހުރުމަކީ ކޮބައިކަާމއި ހަނުހުރުމުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަުތެގ ބަޔާންކުރުމުަގއި ައޅުަގނ

ތެރޭގަިއ ހިނގާ ކަންތައްތަުކެގ ތެރޭަގއި ކަްނކަން ނިންމަންޖެހެނީ ކޮންގޮތަކަްށކަން ައޅުަގނޑުމެން އޭތި ނުަބއި ގޮތަކަށް 

ރުމަކީ ެއއީ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ކަމަށް ބުނަމުންގެންދާއިރުަގއި މާނަކޮށްގެންނުވާނެ. ބަެއއް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަނުހު

ދިރިހުރި އިންސާނަކު އޭނަ ވަޅިން ހަމަލާދީ، ނުވަތަ ކޮްނމެވެސް ހަތިޔާރެްއ ބޭނުންކޮްށގެން އޭނަ މަރާަލއި، އޭނަ 

ހަދާލުމުގެ ޖާގަ މީހަކަްށ ނުކުޅެދުންތެރި މީހަކަށް ހަދާލައި، އޭނަެގ މުޅި މުދާ ފޭރިަގނެ، އޭނާ އަީކ ނިކަމެތިމީހަކަށް 

ނޑުމެން މި  ދެވޭއިުރގަިއ އެ މީހަކަށް ަހނުހުރުމުގެ ޙައްޤުދިނުމުގެ ަނތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ކޮްނޮގތެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރަނީ ކުށްކުރުމާއި ކުށްކުރާ މީހާތޯ. ނޫނިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން މި ހިމާޔަތްުކރަނީ މުޅި މުޖުތަމަޢުތޯ. 

ތަޢާލާ ވަީޙކުރަްއާވފައިވާ އާޔަެތްއގެ މާނަިއގަިއ هللا ވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީނުގައި ކީރިތި ޤުރުާއނުގައި އަޅުަގނޑުމެން މާތް 

ވަރަށް ރީްއޗަށް އެ މަފްހޫމް ނެގިގެންދޭ. މީހަކު މަރާލައިފި މީހާ މުޅި އުއްމަތް މަރާލި ފަދައޭ. މީހަކު ދިރުވައިފި މީހާ، 

މަތް އެއްޮކށް ދިރުވައިފި ފަދައޭ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އޭނާ މަރައިނުލާ ދޫކޮށްލައިފި މީހާ، މުޅި އުއް

އެނގެން މި އޮންނަ ެއްއޗަކީ، މިއަދު މީހަކު މަރައިފި ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް، އެ މަރާލި މީހާ، އަނިޔާކުިރ މީހާ، ޭއަނ 

އެންމެ ވަރުގަދަ ދަލީލު ކަމުގަިއާވ ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންދެވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މި އޮތް 

އަމިއްލަ އިޢުތިރާފު އޭނަ ވުމުގައި ހުރަްސއަޅާަފއި މި އޮތީ. މިފަދަ ބާވަތްތަކުެގ، މިފަދަ ކުށްތަުކގެ ތެރެއިން އެފަަދ 

ޒާތުގެ ހަނުހުރުމެއް ައޅުަގނޑުމެން ގެންގުޅެން ފަަށއިފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ޙަޤީޤަުތގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި 

އެންމެ ވަުރގަދަ ހެއްަކކީ، އެ މީހާގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފު ކަމަށް ވީހިނދު، އެ އިޢުތިރާފަށް ހުރަސް އަޅުަގނޑުމެން ިމ 

އަޅަނީ. އެހެްނވީމާ، މީހުން މެރުމުގެ ޙައްޤުގެ ވާހަަކ އެއީ އަނެއް ފަރާތަށް ިއންސާނީ ޙައްޤެްއގެ ގޮުތަގއި 

އް ކަމަށް ަބއެްއ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާކުރުމަކީ ވަރަށް ހައިރާްނވާންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާބަކުން ދީަފއި އޮތް ަޙއްޤެ

ކަމެއް. ތިމާެގ އަިމއްލަ މިނިވަންކަމާއި ަޙއްޤުތަެކއް ޮއންނަ ފަދައިން، އަެނއް ީމހާގެ އަސްުލ ހިމާޔަތާއި 

ނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. ތިާމގެ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަެމއް އޮވޭ. އޭަނގެ ޙައްޤުތަކެްއ އޮންނަްނވާނެ ކަަމށް އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެބަ  މިނިވަންކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ ފަދައިން، އަނެއް މީހާގެ މިިނވަންކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން

ށް ގޮްތގޮތަ އަީކ މީހުން މަރާލުމަށްފަހުގައި، މީހުންެގ ގުނަވަންަތއް އެކި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ދެރަާވންޖެހޭ މައްސަލަ

އޮތީ  އޭނަގެ ހިމާަޔތުގައި ޤާނޫނުއަާސސީގެ އަާސސީ ހުރިހާ ޙައްޤެއް މި ،ކުށްކުރި މީހާދުއްވާލުމަށްފަހުގައި އެްއކަލަ 

އަށް  ދެރައެއް ނުވަތަ އޭނަ ،އަށް ކަމަށް މާނަވާ ގޮތަށް ދޭހަވުން. އޭނަގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ެގއްލުމެއް އޭނަ

ކުށްތަކަށް މަގުފަހިވާ ފަަދ  ނުވަތަ އެ ކުށްަތކާ އެ ،ކަމަށް ބުނެ ގެްނވާނެ ކަމެއްއަދަބެއް ަކނަޑއެޅުމަކީ އެއީ ކޮށް

މަރުހިފުމަކީ އެީއ ޤިޞާޞްހިފުން ކަމުގައި  އަށް ަދއްަކއިިދނުން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި މަރަށް ގޮތެއް އޭނަ

ޔާންކުރާ ބަެއއް ފަރާތްތަކުްނ ިހފުމަކީ އެީއ އޮންނަންޖެހޭނެ އެްއެޗއް ނޫން ކަމަށް ބަ ބަޔާންކުރަްއވަިއ، ޤިޞާޞް
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ނޑު ދޭ. ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއވެުމން އެބަ މެްނގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީން ދެަރ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑައަުޅއްަވއި ނޑުމެ ދެ ؛އޮތީ އެ އެްއޗެްއގައި  ދެްއވާފައި މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ ެއއްެޗްއަގިއ  2ން ެއއްެޗއް، ައޅުގަ

ނޑުމެން ެގްއލެނިވެ ،ނަމަ ަވނީ ހިފަހައްަޓއިފި ކަމަށްަގއި އްެޗއްނުމަށް. ދެ އެހިފަހައްޓާލަދި ނުދާނެ ހަލާުކވެގެން، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިމ هللا އްަވއިެލއްިވ ކީރިތި ޤުރުއާން އަދި ތަޢާލާ ހަތް އުޑުމަތިން ބާهللا ކަމަށް. އެއީ  ތަޢާލާ އަޅުގަ

د رسول هللا صلى هللا علއުއްމަތަށް ަކއުކުެރއްވި  ނޑުމެންނަށް ގެނެްސދެއްވި يه وسل ممحم  ދޭތީގައި  މި  ސުންނަތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެއްިލގެ ،ނަމަ ވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓައިފި ކަމުގައި ނޑަައޅައި ބަޔާްނކޮށްދެްއވައި އަުޅގަ  ންނުދާނެކަން ކަ

ެމން ޤަބޫލުކުރާ ތިއަރީއެްއގެ އެންދަ ބޮޑު އިސްލާމީ ޤައުމުަގއި އޮތް ފަ ވަނީ މި އުއްމަތަްށ މި މި ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި  ތަޢާލާ އިންސާނާ ެހްއދެވުމަށްފަހުގައި އެ އިންސާނާ هللا . އެހެންނަމަެވސް ޮއތީ ޤަބޫލުކޮށްފަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 ފަިއވާ ކުރަްއވާސްލާމްދީނުގަިއ ަކނޑައަަޅއި ަބޔާންއި ،އެީއ އިސްާލމްދީނު ކަމުގަިއ ބަޔާންކުަރއްާވފައި ،ގޮތް  އުޅެންވީ 

މަތިން ކަމަށް  ރަސޫލާެގ ސުންނަތުަގިއވާ ގޮުތގެ އިނާޖެހެނީ ކީރިތި ޤުރުއާ ން އުޅެން މި މަތީ ގެގޮތު

ދިޔުމަށް  ދުރަށް މަށް ބަޔާންކުރައްވާފަިއވާ ގޮތާހިފުތަޢާލާ ޤިޞާޞްهللا ނުގައި ްއވާފަިއވާއިުރަގއި ީކރިތި ޤުރުއާބަޔާންކުރަ

ފަދަ ގޮތަކަށް  ދޭހަވާ ،ަފދަ ައރައިގަތުން ކަމަށް މާނަވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ،ޓަކައި އެއީ އަނިޔާވެިރކަމެއް 

ން އެފަދަ މަލުފުޅުޢަގެ رسول هللا صلى هللا عليه وسل مގެންދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން. ކީރިތި  ވާހަކަދަްއކަމުން އެބަ

ގެންދާ ކަންތަްއ  ށްކީ އެއީ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާ ދުރަކަންތައްތަކަ  ކުަރްއވާފައިާވއިރުަގއި އެކަންތައްތައް ތަންފީޛު

هللا ުނވާނެ. ފަދަ ގޮތަކަްށ ވާހަކަދެެކވިގެންދަްއކަާވކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެދޭަހވާ ފަދަ ގޮތަކަްށ ވާހަކަފުޅުކަމުގައި 

هللا  ،ައށް ސިނކުޑި ދެއްވީމާ ގޮތް ބަޔާންކުރަްއވާފައި އިންސާނާ ތަޢާލާ އިންސާނާ ހައްދަވާފައި އިންސާނާ އުޅެންވީ

ނޑައަުޅއް މޮޅު  ލޫޤު އެއީ މާއްދެވިގެްނވާ ފަރާތް ނުވަތަ މަޚްހެ ،ޚިލާފަށް ޔާންުކރައްވާަފއިވާ ޙުކުމްތަކާވާ ބަތަޢާލާ ކަ

ރަނގަޅު  ހުރީ މާ މޮޅު މީހަކަށް ވެގެން އޭނާެގ ވިސްނުމުގަިއ، އޭާނގެ ބުްއދީގައި ވެގެން، މާ މީހެއް ކަމަށް

 ގެ ޤައުމުތަކުން ވާހަކަެދއްކި ޓަިއގެން ދުނިޭޔގެ ހުޅަނގު ކަމަށް ބަޔާންޮކށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ަފއްތަކެއް އެްއޗެހި

ނޑުމެން އި ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ނޑުމެން ދުރަށް  ޚިލާަފށް ސްލާމީ ަޝރީޢަތުގަިއވާ ގޮތްތަކާއަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުެމންނަކީ މި ގިއުގަ ގޮްސގެން ނޑު، ނުޑގެ ތެރޭގައި ތިބެންޖެހޭނެ ބައެއް. އެހެންވީމާނުވާނެ. އަުޅގަ  މެންއަުޅގަ

ނުޑމެން ހުށަހެޅިގެން މި  އެއްގޮތްާވ  ކަންތައްަތއް ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތާދާ މިބިލުގައި މިވާ  ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ޮގތުގެ ،ވާނަމަ ހިފުން ކަމުގައިމަރަށް މަރު ން މިއީމަތީ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަުޅގަ

ޖެހޭ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއާވ  ކުރަން އެބަެއއަށް ރިފަރ، ގޮތަށް ޢަތުގަިއވާޖެހޭ. ިއސްލާމީ ޝަރީ ދާން އެބަ ބުރިނއެ

ނޑުމެންނަށް އެ  ވަނީ ކުރެވިއްޖެ ކަުމގައިބައްަޓން، ނޫން ގޮތަކަށް ކަންކަން ބަދަލުވެ ގޮތަށޭ އެކަން ކުރަންޖެހެނީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ،ނަމަ ނޑުމެްނެގ ، އިގެން ތިބުމުގެ ޖާގަނުދީކަމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހިފަހައްޓަ އަޅުގަ އަުޅގަ

އިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް  ރާފަރާތްތަކުން ޔަހޫދީން ނުވަތަ ނަޞާފިކުރީ ހަގުާރމައެްއގެ ތެރެއިން ބައެއް  ބައެއް ޤައުމު؛
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ގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރި ހިތާމައެއް ،ނަމަ ވަނީ ދާންވެއްޖެ ަކމުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ބައްޓަންެވގެން

ނޑުމެން ތިބެންޖެހިދާނެ. އެ ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަޒަން ވެސް ނުކުރެވޭހާ ދަރަޖައިގައި އަުޅގަ ސަބަބަށް  ބޮޑުކަން އަުޅގަ

 ޓަކައި ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ންބަުރ ޒަތްތެރި މެއަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޤާނޫނަކަްށ  ؛ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ،ވާ ބިލަށް މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދ ހުށަހެޅިފައި

އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ  ފައިވާ އިޞްާލޙަކީހުށަހެޅި 2111/11ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. އާެދ! މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު  ޖޭގެ ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލާދެންމެއަކު ދިވެހިރާއް ުގޅިގެން ހަމަ ދާދި ވާތީ، އެކަމާ ށްއިޞްލާޙަކަ  ވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ދޭހަވި އެްއޗަކީމަޝްވަރާކޮށްލައިފީމު ނޑުގެ  ،އަދި ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ވިދާޅުވެަފއި ،. އަުޅގަ  އަުޅގަ

ދިޔުަމކީ ރަްއޔިތުންނަށް އިންސްޓިުއޝަންތައް ެފއިލްވެގެންދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހެދިފައިހުރި ބަެއްއ  ،ގާތުަގއި ހަމަ ވިާދޅުވީ 

ނޑު ެއއަށް ތާއީުދ. ދެވިފަިއވާ އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ އުނިކުރަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫ  އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މިނޭ. އަޅުގަ

އެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ދީފައި މިހިރީ ރީ. އަސާސީ ޙައްޤުތަެކްއ ދީފައި މިހި ނުމަކުން ވަކި ބޭއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ކުުރމަށްފަހު. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހަނުހުރުމުގެ މިނިވަންަކން ނެތޭ ކިޔައިގެން ދަްއކާ ޤައުމުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް

ވިދާޅުެވގެން ތިއްބެިވ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކިޔަވާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ހަމަޔަޤީނުންވެސް  އަކީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ

މުގެ ޙައްުޤ ކުރެވޭ މައްސަލައެްއގައި ހަނުހުރުމިސާލަކަށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތު، ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ

ހަނުހުރުމުގެ  ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު. އެހެންވީމާ އޮތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ އެބަ، ނިގުޅަެއއް ނުގަނެވޭނެ. އެހެްނވީމާ

ދެކޮޅުހަދާ  އަކީ އެީއ އަޅުަގނޑު އެކަމާ ޙައްޤަކީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނެތް ެއއްެޗކޭ ިކޔަިއެގން ދައްކާ ވާހަކަ

ޤީޤު ބަރާބަރަށް ހަޤީޤަތުަގއި ދަޢުވާ ައވަްސކުރެވޭނެ ގޮތެއް ަހދަންވީ. ތަޙް، ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ކުރަްނވީ ކަމަކީ 

ނޑުމެންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަންވީ  ުކރަންވީ. އަާސސީ ޙައްެޤއް ީޤޤުކުރުމުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ތަޙް ގެ. އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓަން މިއަދު ވިސްނާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެތަކެއް ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކްއ 

ނޑު ބަލަ ،ބިލުގައިވާ ގޮތުން  އެބަހުރި. މި  ހަނުހުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެއްކޮށް މި ،ލާނަންއިފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ ތަޙްޤީޤުތައް ކުރެވޭ ގޮތާއޮންނަނީ ނިގުޅަިއގަނެވޭ ޮގތަށް. އަޅު އަދި ޕޮލިހުންގެ  ގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެ ،މަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ބަލާއިރުފުލުހުންެގ މުއައްސަސާަތކުަގއި ޢަ، މުއައްސަސާަތކުގެ  ން ައޅުގަ
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ނޑުމެން ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި  ނުޖެހޭ. އެމެރިކާޙައްޤު މިގޮތަށް ހިފަހައްޓާކަށް ހަނުހުރުމުގެ އޮްތ އުސޫލަށް އަުޅގަ

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު މުޅިްނ އެީކއެކަްށ ހިފެހެއްޓުމަކީ  ،ލުމަކީ ހަމަ އެންމެ ަރނގަޅު ކަމެއް. އެހެންކަމުންބަލައި

ސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަ ،ވެސް މުޅިްނ ޚިލާފު ކަމެކޭ. އެހެންކަމުން ރޫހާޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫުނއަސާީސގެ އަޅުަގނ

ހިފެހެއްޓުމަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދޭ ކަމެއް ޫނން. ޙައްޤެއް ހަނިކުރެވިދާނެ.  ޙައްޤެއް މިގޮތަށް އެީކއެކަށް 

އެީކއެަކއްޗަށް  ޙައްޤެއް ގަެނވޭނެ. ޙައްެޤއް ހަނިކުރުމާއި ނު އްެޤއް އެީކއެަކއްޗަށް ިނގުޅައިއެހެންނަމަވެސް ޙަ

ން. ނިގުަޅއިގަތު ޤަުތގައި ަޙއްެޤއް ެއކީެއކަށްއުޅޭ ކަމަކީ ޙަޤީ ބިލުން ކުރަން މި ކަމެއް. މި 2މީ ތަފާތު  ނިގުޅަިއގަތުމާ،

އިން ެވސް ަތންދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ  ވަނަ މާއްދާ 11ެއއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ، އެހެންވީމާ

އުޅޭ ކަމަކީ  ބިލުން ކުރަން މި ކި މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ހަނިކުރުން. އެހެންނަމަވެސް މިޙައްޤެއް ވަ

ކަށް ޮގސްގެން އަސާސީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ެއކީެއކަްއޗަކަށް ިނގުޅަިއގަތުން. އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޯވޓަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ލުވޯޓަކަްށ ގޮްސގެން މެނުވީ ބަދަރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤެއް؛  ވަނަ  2ނުުކރެވޭނެ ޙައްެޤއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ގަިޑއިރު.  1އޮންނަނީ  ކުރުމަށް ޓަކަިއ މިަވކީލަކު ޢައްޔަން ، ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ޯލޔަރަުކ  1 ،ވާނަމަ ައއްޫޑގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ިހގައިފި ކަުމގައި ؛އަްއޑޫަގއި ހުރި މީހަކަށް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަ ކުެރުވނު ނަމަވެސް މި ބިލުަގިއވާ ތެއް. އަދި ލޯޔަރަުކ އެޮޕއިންޓުނުދެވޭނެ ކަމަކީ އަުޅގަ

ޖެހެނީ.  ދަްއކަން މި ވާހަކަ ޒިުރގައި އެ ޕޮލިސް، ފުލުހުންގެ ބޭފުޅެްއގެ ހާ ޖެހެނީ ގަިޑއިރު ވަންެދން މި 01 ،ގޮތުން

 ،އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަން، ލިޓީ؟ ކިހިނެްއތޯ ވާހަކަދަްއކާނީ؟ އެހެްނވީމާންުޓެގ ކޮންފިޑެންޝަބައިތޯ ލޯޔަާރއި ކްލަޔަކޮ

މިފަަދ  ،ޙަޤީޤަތުގައި މިތަނުެގ ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ވެސް ިތއްބަަވއިގެން އަދި ޤާނޫނު ދަންނަ ބޭފުޅުން ވެސް ިތއްބަަވއިގެން 

ކަމީ އަޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއ. އަދި އަޅުަގނޑު ކުރިން  ރިޔަށްދާއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވަިއގެްނ ކު

ނޑު ެއކަން  ،ވާތީ ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް ކަމުަގއި ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އެކަމާދެންނެވިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޕރޮ އަުޅގަ

 .عليكم المالس  وޔާ. ފާހަގަކޮށްލަން ޝުކުރިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ނޑު ދަންަނާވނީ މިހާރު  ،އޮތް ބިލުަގއި އުސޫީލ ކަންތައްަތކެއް  މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހުއްޓޭ. އަިދ  ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއްކަންތައް އެބަ ،ވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނާލަން 2އަޅުަގނޑުމެން 



80 

 

 ދު ހާސިލެއްދި މިހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞައަ ވާލަން ބޭނުންވަނީ މިވަރަުކންއިތުރަށް ައޅުަގނޑު ދަްނނައޭގެ 

ނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާއް ވެސް ގޮސް ހުއްޓޭނީ ހެކިބަސްދިނުމާ ނުވާނޭ. ހުރިހާ ކަމެ އަކީ ހެކިބަސްދޭ  ހަމައަށޭ. އަޅުގަ

ފެށޭ ދުވަހާ އަދި  ދަޢުވާ  އިކުުށގެ ހާދިސާ ހިނގާ ުދވަހާ ،ކަމަށް ވީނަަމެވސް ސްވެފައި ވީހެކިބަސްދޭން އެއްބަ  ،މީހުން

އި ހާ ދިގު މުްއދަތެއް ފަހަނައަޅައިދާއިުރގަިއ ހެކިބަސްދޭން އިންކާރުމާހެކި ބަހަށް ގޮވާ ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި އެ

 ،ލުވެޢޫއެެހން ކަންކަމުގައި މަސް ،އިން ބޭރަށް ގޮސް ދޭން ޖެހިލުންވުމާއި ހެކިބަސްދޭން ތިބޭ މީހުން ރާއްޖެހެކިބަސް

ެނ ގޮތް ުނވެގެން ވަރަށް ގިަނ ދިރިއުުޅން ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ގޮސް ޯކޓަށް ހެކިބަސް ލިބޭ ،ކިަޔވަން ނަމަވެސް

އަބަުދވެސް މީހުން  ،އަކީ ތަން އާދޭ. ހެކިބަސް ނެގުމުގައި މިހާތަނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ މީހުން ދޫވެގެންދާ

ދޭ މީހުންނަށް  ހެކިބަސް .ހެކި ފޮރުވޭނެ ގޮެތއް ނުވަަތ ހެކި ަރއްކާތެރިުކރޭވެނެ ގޮެތއް ނޯންނާތީއޭ ،ބުނާނެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ތީއޭ.މާޔަތްނުދެވޭހި ކުރެވިދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ގޮެތއް ކަމަްށ  ލަތުގައި މިކަންހާ އަުޅގަ

ދޭން ބޭނުންވާ މީހާގެ ހެކިބަސް ކޯޓަށް ޮގސް ަވގުތުން ަބސްއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކުށެްއ ހިނގާ ަވގުތު ެއކަމަކަށް ހެކި

މީހާ  ދެން އެ އިގެ ލިޔުެމއްގެ ގޮތުަގއި ބާްއވާފައި ކޯޓުޒަރުކޮްށފަޙްއި އެ މައެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް ނެުގން. ނަގާފަ

ކޮްނމެ ދުވަހަކުން ެއ ޝަރީޢަތް  ،ެވސް އެ ަމއްސަލަ ކޮންމެ ދުަވހަކުން ތާވަލުކުެރވުނަސްމަށް ވީނަމަކަ ދިޔަފުރައިގެން

އެހެން  ދުވެސް ފެންނަން.ެގ ޑޮިކއުމަންޓެްއގެ ގޮުތަގއި އަބައެ ހެކި ބަސް އޮންނާނެ ކޯޓު ، ކަމަށް ިވޔަސް ހިނގި

މީހާ  ޅޭއިރު އެމީހާ ހޯދަންއު ހެކީގެ ކަންތައް ޖެހުނީމާ ދެން އެ ،ޝަރީޢަތް ފެށޭ ހިސާބާ ހަމައަށް މަޑުކޮށް ނަހަދައި

ބޮޑަށް ދުރަށް ގޮއްސަ. އޭނަ ހޯދޭ ގޮތެއް ޯނވޭ. ެއ ހެކިބަހާ ނުލައި ޝަރީޢަތް  ން މާއިޚްތިޞާޞު  ގެއޮންނަނީ ކޯޓު

 އެ ުދވަހުން އެ ދުވަހަށް ހެކިބަސްދޭން  ،ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ހެކިބަސް ަވގުތުން ނެގޭނެ ގޮެތއް ހަދައިކުރިއަށް ގެންދަން

ޒަރުކޮށް ކޯޓުަގއި ބޭއްޭވނެ ގޮތެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް މަޙް ،ަޔއުމިްއޔާކުެރވި ،ކުެރވިރެކޯޑުބޭނުންވާ މީހާގެ ހެކިބަސް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ މުހިއްމު ކަމެއް ނޑުމެން ދައްކާއިުރަގއި ކަމަށް އަޅުގަ ނުންވޭ. ވަކީލުްނގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ހަތަރު މީހުން ެއއްފަހަރާ ތިން، ައކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މި ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ޮބޑު އެއް ަމއްސަލަ

ބައްދަލުކުރުމުގެ  ވަކިަވިކން ވަކީލާ ،އެއްފަަހރާ ތިންހަތަރު މީހުންނަށް އެއް ވަކީެލއް ހުރީމާވޭއިުރަގއި ހައްޔަރުކުރެ 

ނިޑވަުޅގައި ދޭއިރުަގއި ަވކީލު ފުރުޞަތު އެ  ،ދައްކަން ތަންކޮެޅއް އުނދަގޫ. އެހެންނަމަވެްސ ަވކީލު ވާހަކަ  މި ؛ދަ

 އެ  ކުރުމާ،ެއ މީހުންގެ ވާހަކަ ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް އަށް ދިއުމާ،ކައިރި  ެކއްގެ ވާހަކަ ހިފައިގެން ައނެކަކުއެ

ަވކީލެްއގެ ހާޒިރުަގއި ބައްދަލުކުރަން.  ،ލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކަންކަން އުޅޭކަން އެނގޭތީވެ މީހުންގެ ވާހަކަ ބަދަ

ލަތްތަކުަގއި ޓެރަރިޒަމާ ރަށް ދިގު މުއްދަެތއް. ިއނގިރޭސިވިލާުތގައި ވެސް ަބެއއް ހާަގޑިއިަރީކ ވަ 01އެހެންނަމަވެސް 

އެ ފުުރޞަތު ހަނިކުރޭ ަވކީލަކަށް ުފލުހެއްގެ ހާޒިުރަގއި ނޫނިްއޔާ  ،ަގޑިއިަރށް ހިފަހައްޓާ. ެއއީ 31ބެހޭ ކުށްތަކުަގއި 

ަގޑިއިރު. ޙަޤީޤަުތގަިއ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަާލގަިއ މީހަކު ބަންދުވާ ހިސާުބގަިއ  31ބައްދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ފުަރތަމަ 

ިކ ބަަދލުކުރާށާއި ހެކި ފޮުރވާށާއި ހެ ގެ ތެރޭަގއިވަގުުތކޮޅު  ވަނީ ރަން ަވގުތުކޮަޅކީ. އެ  އިރަީކ ކަމަށް ގަޑި  31ފުރަތަމަ 
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ެއ  ،އަިދ ދެން ތިބި މީހުންނާ ވާހަކަދަްއަކއިގެން ވާހަަކ ބަދަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިދޭތީވެ ނައްތާލުމަށާހެކި 

ނޑިަވޅުަގއި އެކަން ނޑަްށ  31ކުރަން ބައެއް އެހެން މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކުރާ އުސޫލުން   ދަ ގަިޑއިރަށް ހެދުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެގޮތަްށ  01ބަްސެވވިދާނެ ކަމެއް. އެއް ގަިޑއިރަީކ ވަރަށް ގިނަ މުްއދަތު ކަމަށް އަުޅގަ

މުއްދަތު މަޖިލީހުގަިއ މި ދައްކާ ވާހަކަ މިހާތަނަށް އި ދޭ އިޢުތިރާފާ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މުއްަދތު މަޖިލީހުގައި މި

ައކީ  ޖެހޭ މައްސަލަ ކޮށްފަ. މީގައިޮއތް އެކަމަށް އިޝާރާތް ވަަރކަށް އެބަ ކޮންމެވެސް އިބަލައިނުގަންނާތީ މި ބިލުގަ

ަކމަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި  ހިންގަމުންދާ މަޖިލިސްތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް މި އިމުއްދަތު މަޖިލީހޭ ކިޔާފަ

ބަންުދގެ  ،ގެންގޮއްސަ ަދއްކާ ވާހަކަތަކަށް ގޮަތކީ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާަގއި މުްއދަތު މަޖިލީހަށް ނުބެލުން. އެހެންވީމާ، ވާ

ެއއީ ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ކަމަށް  ،ޮގސް އޭނަ ކުށަށް އިޢުތިރާފުިވ ކަމަށް ވިޔަސް ގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން 

އެްއކަލަ މީހާ ދައްާކ  ،އަހަރު ފަހުން ޝަރީޢަތް ފެށުނީމާ 3 ،އަހަރު 2 ،ފަހުން ޝަރީޢަތް ފެށޭއިރުަގއި ވެ،ނުބަލާތީ

އިޢުތިރާފަށް  ،އަށް ފުރުަޞތު ލިބިދޭތީވެ ހަކަ ރުޖޫޢަވުމަށާއި އެކަމާ ެދކޮޅުހެދުމަށާއި އެކަމަށް އިޢުތިރާފުނުވުމަށް އޭނަވާ

 އިގެ ގޮތުަގއި ބަަލއިނުގަެނވޭނެ ކަމަށް ބުނެފަތިރާފު ނޫނީ ހެއްކެއް ވާ އިޢުއި ނީ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގަކޮށްގެން، ނޫބިނާ

ކުރިން ހުންނަ  އިނަ ދައްކާފައޭަނެގ ހެކި ބޭނުންނުކުރެވެނީ. އޭދަނީ. ވެގެންނަ މިނިވަންއޮންނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭ

އަކީ ހަމަ ަކނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކުރަންިވއްޔޭ ުމއްދަތު  ވާހަކަ  ގެވާހަކަ ޤަބޫލުނުކުެރވެނީ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު 

ށް ވާނެކަމާއި މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި މުއްދަތުޖަހަން މަޖިލީހަކީ ވަކި ކަހަލަ ކުއްތަކަކާ ގުޭޅގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ

ނޑިޔާެރއްެގ ކުރިމަތީަގއި ދައްކާ ވާހަކަ އި ގެންގޮްސ އޭނަ ޝަރީޢަުތގަ ކަމުަގިއ  އަކީ ޝަރީޢަުތެގ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ފަ

ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަދި ކޮންމެ ޒަމާނަކުން އޭނަގެ މައްޗަށް އެ ަދޢުވާކުެރވުނު ކަމަށް ވީނަމަެވސް. އެއީ  ބެލެވޭނެކަމާ

ނޑުގެ  މެއް. އެހެްނނަމަވެސް އޭތި ތަންކޮެޅއް ބޮަޑށް ސާފުކޮށް އެނގޭއި އޮތް މަފުހޫމީގަ ގޮތަށް ެއބަ ބުނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދަޢުވާކަ ވާހަ އަބަުދވެސް މި  ނުެގންދެވެންވީ؟ އާިއ ތަޙްޤީޤާ އެކުއެުކަގއި ައކީ ކީްއެވގެންތޯއޭ ައޅުގަ

ނޑުެގ ވާހަކަ  އެތައް އަހަރެއް  ،ޤުކޮްށ ނިމިދައްކަނީ ތަޙްޤީ ައީކ  ާވ ފަހުން ނޫނީ ދަޢުވާ ނާންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ލަކަށް އަލްމަރުޙޫމު ނުކުރެޭވ ތަޙްޤީޤުުކރާ މަރުޙަލާގައި ދަުޢވާކުާރކަށް. މިސާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް މަނަލެއް

. އިގުިޅގެން ދަޢުާވ ހިނގަންފެށީ ތަޙްޤީޤާ އެުކއެީކގަ  އަވަހާަރކޮށްލި މައްސަަލއާ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަކީލު ނަީޖބު

ނޑުމެން ިމ ވިސްނަނީ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމީމާ  އިހި ހަދާފައެްއޗެ ދެން ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓާ ،މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 ޤުގެ މަރުޙަލާ ތަޙްޤީ އި،ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ބަލާފަ ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވީމާޕްރޮ

ޅަނީ. މިއީ އްޔާ ދަޢުވާ ހުށަހަވާކުރަން ފެނިއްޖެދަޢު އިހުރެގެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިން ބަލާފަ އިއިން ދުރުގަ

ނޑުމެންނަށް ތަްޙޤީޤު ހިނގަމުންދާ ގަޑީގަ ޙަޤީޤަތުގައި ވަގުތުަނގާ ޕީިރއަ  އި،ޑަީކ، މުއްދަތަކީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 ކުަގއި ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ދަޢުާވއާ އެ  އިތަޙްޤީޤާ އިލްގެ ޮއފީހުން މީހަކު ތަޙްޤީޤާ ގުޅިފަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ވެސް ކުރެވޭނެ. އަދި އޭަނގެ ޝަރީޢަތް ވެްސ  . ވަގުތުން އޭނަގެ ަމއްޗަށް ޗާޖުވަގުތުން އޭނަ ބަންދު ވެސް ކުރެވޭނެ
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ނޫން.  ހުރިހާ ެއްއޗެއް ތަުޅއެުޅވުނީމައެއް ،އް ލިބިހިނގަންފަށާނެ. ކޮންމެހެން ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހޭނީ ހުރިހާ ހެއްކެ

ނޑުމެނަށް  ތަޙްޤީޤު ފަހަރެއްގައި ބަދަލުކުރަން ވެސް ޖެހިދާނެ ޝަރީޢަތް ހިނގާ ފެނިގެންދިޔަ ގޮތުން. މިކަން އަޅުގަ

އް ނުލާ އެކަްނ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާިއ ތަޙްޤީޤު ފެށުމާ ދޭތެރޭގައި އެހާ ގިނަ މުއްދަތުތަކެ ނަޖީބުގެ މައްސަލަިއަގއި

ހަކަށް ވަކީލުން ޕީ.ީޖ ސާޅީ، ހަކަށް ކުެރވިގެން އުޅެނީ ީކްއވެގެންތޯ؟ މިކަން ނުކުރެިވގެންއުޅެނީ ތިރީކުރީމަ. މިކަން ނު

ނާެނ ތެރެއަށް ވަން ެއއިން ކޮންމެ މަްއސަލައެްއގެ ވެ،މައްސަލަ އޮންނާތީ 111ކޮންމެ މީހެއްގެ  ،އޮފީހުގައި ތިޭބއިރު

ތިބެނީ ދަޢުވާކުރަްނ  އެުކގައި ހުރިހާ ެއްއޗެއް ހިފަިއެގން އެ ތީ. ބޭކާރު މައްސަލަތަކާއުޅޭ ެވގެންވަގުތު ކުދިންނަށް ނު

ނުޑމެން ވެއްޖެނޫންތޯ ކުދިކުދި ހުރިހާ އެއްޗިހިތައް ެއއްަކއިރިޮކށްފަ އިމަރާފަނުކުމެ. ލޯ އެއީ ދެން މީހުންގެ  އި،އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމަށް މުހިއްމު ،އިކަމަށް ހަދާފަ މައްޗަށް ދަޢުވާނުކުރާނެ ެއއްޗިހި ސް ސީރިއަ ،ބޮޑެތި އަުޅގަ

މީހުންނަށް އޮތް  ކޮށްގެން އެއި އެކަނި ވަކީލުން އެްނގޭޖުމައްސަލަތަކަށް ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަ 

ދާ ަވކީލުންެގ ދާން. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ މަަސއްކަަތއިގެން ކުރިއަށް ންއެ ަވކީލު ،ވަގުުތ ހުސްކޮށްގެން 

ފުލުހުންނާއި ވަކީލުންާނއި ތަޙްޤީޤީ  އި،ެވސް ބޮުޑވެފަ މައްސަލަިއގެ ތެރެއަށް ވަެދޭވވަރު އި،ފެންވަރު ވެސް ރަނގަުޅވެފަ

ބޮޑު މައްސަލައަކަށް އިދާރާތަކާއި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުތަކާ ގުިޅގެން މި މައްސަލަތައް ކުިރއަށް ގެންާދކަށް މާ 

ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް  ،ވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ 2އެބަހުރި މިދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެން ައދި  ނުވާނެ. މީގައި

ނޑަށް ރަނގަޅު. ީމގެ ިޓއުނިންާދ މިސްރާބު އަޅު  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. އެހެންނަމަވެސް މި  ގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން.  ޝުކުރިްއޔާ.  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ ޒަތްތެރި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއް ފުުރޞަތު މިރި މެްނބަރު. ދެން އަޅުގަ

 އަށް ބާކީ އޮތީ. އެމް.ޑީ.ޕީ މިނެޓު 1އަށް.  މީމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:އިމްތިޔާޒު ފަހުދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު 

ނޑު އަނެއްާކވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ،އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއާވ  ތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނަނީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަުކެގ ެއ ނަގަހައްޓާ ޤައުމުތައް އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެން ،މަތިވެރި އުސޫލުތައް 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ތަުކެގ މަޯކޓުަތކުން. ވަރުގަދަ ައސާސް، ތަކުންސްޓިކްޝަންޖުޑި އްޗަށް؛ ެއއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ނޑު މިހާރުެވްސ ބަހުސް މި ކުރެވޭ ދަ ރައިޓް ައގައިންްސޓް ސެލްފު  އަސާސްތަްއ. ޭއގެ ެއއް ަކމަކީ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައި މި އިންކްރިމިނޭޝަން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަ އެނގޭ ކަ

އޮންނަނީ، ކުށްނުކުާރ މީހަކަށް އަދަބު ލިބުމަށް ވުެރ، ކުްށކުރި މީހަކު ޮއޅުމަކުން ދޫެވެގންދިޔުން ވެސް އަޢުލާކަްނ 
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ނޑުމެން މުޅި ދުނި ެޔ ބޮޑުެވގެންެވއޭ. ސަބަަބކީ ކުްށނުކުރާ މީހާ އަށް އަދަބު ިލބިދާނެކަމުގެ ބިރައްަޓކަިއ ައޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާ އަދި އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ޤަބޫލުކުާރ ައސާަސކީ މި ދެންނެވި ަރއިްޓ؛ ދަ ރައިޓް އަަގއިންސްޓް ސެލްފު 

ނުޑމެންނަށް ފެނޭ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް އަދަބުދޭ ޤައުމުތަކުަގއި، ހުޅަނގު  އިންކްރިމިނޭޝަން. އަުޅގަ

ޑިްސޓިކްޝަންސްަތކުަގއި ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންިދޔުމާ އެުކަގއި ބުެނވޭނެ، "ޭމ ޤައުމުތަކުަގއި. މިސާލަކަްށ ެއމެރިކާގެ ޖު

އައި ލީވް ނަުއ، ައއިޑޯންްޓ ވޯންޓް ޓޯކޭ" ބުނެ، އެ ހިސާބުން ދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހިސާބުން ތަޙްޤީޤު 

ހެކި ހޯދުން. ހެކި ހޯދާހޯދާހޯދާ  ހުއްޓެނީކީ ނޫން. ދަޢުވާ؛ ދައުލަތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ޤާނޫނީ ބާރަކީ

ބަނދެލައިގެން ޝަރީޢަތަށް ެގންދާނީ. ދެން ތިމާގެ ދިފާޢުގައި ތިމާ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ކޯުޓގަިއ ދައްކާނީ. ެއާޔ 

ޚިލާފަށް ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ތިމާގެ މައްޗަށް ހެކި ހޯދައިދީގެން، ދައުލަތަށް އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ތިމާ 

ނޑު ހިތާމަކުރަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކުށްވެ ިރވާކަެށއް ދިޔުން އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮްނނަ އުސޫލެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި މި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއާވ 

 އި ވާހަކަދައްަކވާތީ... މިދެންނެވީ އަސާސްތަކާ ޚިލާަފށް މި މަޖިލީހުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ތުޅާދޫރުވަނީ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަށް. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި. އަޅުަގނޑު ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު  ޙަސަން

 ށް.ރަޝާދަ ނާޡިމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝާދު ނާޡިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ވަބަރަކާތުހޫ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، هللا ` އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

ވެސް ކަންޮބޑުވާ ބަެއއް ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ގިނަ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގައި އަުޅަގނޑު 

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ާވތީ ބައެއް ނުކުތާ އަިދވެސް 

ވަނަ މާއްދާެގ  13. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަނުދެެކވި ހުރުމާ އެކު، ެއ ނުކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑު އަިލއަޅުަވއިލާނަން

)ނ( އަށް ބަލާއިރުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްގެ ވާހަކަ މީަގިއ 

ވެއްޖެ އެބަ އޮވޭ. މި ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަޢއްޔަންކުރުމަށްފަހުަގއި ވެސް އޭނާގެ ަވކީލު ހާޒިރުނު

ވަނަ ފުރުޞަެތްއ  2ނަމަ، އަދި ވަކީލު ހާޒިރުނުަވނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތަށް އެންގުމަކާ ނުލާކަމުަގއި ވާނަމަ، 

މި ލިބެނީ ވަކީލަކު ަޢއްޔަްނކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ުކށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތަްށ އެންގުމާ އެުކގަިއ ަވކީލު 

ފަރާތަކަށް އިތުރު ވަކީލަުކ ހަމަޖައްސަން ނޫނީ ޢައްޔަންކުރާކަށް އިތުރު އެްއވެްސ ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ، ދެން އެ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެންމެ ރަނގަޅަށް ލިެޔވިަފއިވާ ާމއްދާެއއް ނޫން. ޭއގެ  ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭތީ މިއީ ައޅުގަ

ހުރެ، ވަކީލު ަޢއްޔަންކުރުމަށްފަހު އެްއވެްސ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކީ، މި މާއްާދގައި އެްއެވސް ސަބަބަކާ 

ސަބަބާ ހުރެ ވަކީުލ ހާޒިރުުނވެއްޖެ ނަމަ، އޭނަ އަށް އިުތރު ފުރުޞަތެއް ދެވެންޖެހޭެނ ކަމަށް މި މާއްދާ އަލުން 

ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  11އިޞްލާޙުކުާރއިރު ލިޔެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ޝަރީޢަތަށް ހުރިހާ ލިޔެިކޔުންތަކެްއ ފޮނުވަިއ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަން އެބަ ޖެހޭ.  12އިލާއިރު، ބަލަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް މިހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަދި ެދންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

 އުުޅއްވާ ބަަޔކަށް ރަށް އަވަދިނެތިނެރަލުގެ އޮފީހުގައި ވަކީލުންނަކީ ވަޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެ ،އެވިދާުޅވި ފަދައިން

ހުށަހެޅުން  ،ުދވަހުގެ ެތރޭގައި މި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުްނތަކެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 12ވީހިނދުގައި 

ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް  ށްދުަވހަ 12 ،ވެގެން ހިނގައިާދނެ. އެހެންކަމުން ކަމަކަށް ފަހަރަށް ހަމަ ނާދިރު  ބައެއް

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަަތއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް  ،ޤީޤުކުރުމަށްފަހުރީޢަތަށް މި މައްސަލަތަްއ ތަޙްޝަ

ވާހަަކ  އެ ،މުއްދަތެއް ދިނުމަކީ ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ދުވަހަްށވުރެ ދިގު 12ޓަކައި 

ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި  މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަުކގެ ވާހަަކ ވަރަށް ން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ންނަވާލަދަ

ން. ޝުކުރިއްާޔ ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަ، އެކު ތީ އިތުރު ވާހަަކއެއް ަދއްކަން ނެތުމާވާ ފައިދައްކަވާމެންބަރުން 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ   ާދއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ
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 ،ބޭނުންވާތީވެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް އެއްެޗއް ހާމަކޮށްލަން

ނޑު މި ހުށަހަޅައިގެން މިއުޅޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގަިއ  ،ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނުކުރަން. އެއީ  އެްއވެްސގޮތަކަށް ކަންބޮުޑވާްނޖެހޭ އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް މީގައި އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް

ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް  ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާިއރު ޤާނޫނުއަސާސީން ހަމަ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަީނ  ހަނުހުރުމުގެ ަޙއްޤު ހަމަ މިހާރުވެސް މިވާ ޤާނޫނުގެ ތެޭރގައި  ދިފައި މިގޯނާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހެ

ރުވެސް ޤާނޫނީ މަރުޙަލާގައި. ނުހުރެވޭ މިހާށް ޖިންސީގޯނާއެއް ޮކށްގެން ހަނުކުޑަކުއްޖަކަ. އުނިކުރެވިަފއި ހަމަ

ނުޑ ފާހަ ނޑުމެްނ މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި  .އެްއކޮށް ގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީއާއެހެންވީމާ، އެކަން އަުޅގަ  ދެން އަޅުގަ

ނޫން. މިހާރު މި  ނޫނީ ބަޔަކު މީގެ އަނިޔާަގއި ޖައްސާކަށް ،ގެންނަނީ އެއްގޮަތކަށްެވސް ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދޭކަށް

ފިލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. މީގެތެޭރގަިއ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުން ،އަކީ އޮތް ަމއްސަލަ ދިމާވެފައި މި

 ދެވިފައި އޮތީމަ. މިގެ ޤާނޫނުތަކުން މިހެން ފުރުޞަތުމިގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންލިބޭ  އިލާއަކަށް އަނިޔާަތްއ އެބައެތައް ޢާ 

ކުއްޖާ އަށް ކުރެވޭ ކަމެްއގެ ސަބަބުން މިހާރު މި ކަންތަްއ  އެ ގެ ުކއްޖަކު، އަހަރު  11އުމުުރން ، އަކީ  ދިމާވާ މައްސަލަ

 އަހަރުން ފަހުން  12އާދޭ  އެބަ އޭނަގެ މަްއޗަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްދިމާވެފައި އޮންނަ ގޮތުން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި 

ކުދިން  އެ ،ފަސް ކުދިން ލިބިތަރުއަަރިއގަނެވުނު ފަުހން މީހަކާ އިނދެގެން ހަ ކުށަކަށްއަްށ  އޭނަ ،ވެސް. އަންނައިރު

 އެ ،އަންނަނީ. އަންނައިރު އޭަނގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް މި  ގައި ސްކޫލަްށ ގޮސްގޮސް ތިއްބާސްކޫލު މަރުޙަލާ

ނޑުމެން މި . އެހެންނަމަވެސް ބަކު އެބަ ހުރޭން އަނތްއިނދެގެ ޤުަތއް ގެއްލުނީ. އޭނަގެ މީހަކާކުދިންގެ ޙައް އަުޅގަ

ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ައވަްސ  ،ޤީޤީ މަރުޙަލާގައި އަަވސްތަެކއް ައއިސްތަޙް ކުށްކުާރ މީހުންނަށް ގައިޙަލާޝަރުޢީ މަރު

ކުދިންގެ ަބއްަޕެގ  އެ ކުދިންނަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާނުވާނެ އިތުރަށް. މިހާރު އެ ،ޙައްލެއް ލިބެންޏާ ވާނެ ގޮތަކީ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން އެބަ ،މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް ދިމާވާީތވެ، މާޙައްޤު މަޙްރޫމުވެގެންިދޔައީ. އެހެންވީ ޖެހޭ  އަުޅގަ

ލާޙުތަްއ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްާކތެރިކަމަށް ޓަކަިއ ެވސް އަިދ އިތުރު ކުށްަތއް ހުއްުޓވުމަށް ަޓކައި މިކަހަލަ އިޞް

ެވސް މި ހަނުހުރުމުގެ އިޞްލާޙު ގޮަތކަށް. އެއްން މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީުތގެ މަތީއެގޮ، ގެންނަން. އެހެންވީމާ

އައިްސގެްނ އަލަށް  ްނދިޔުމަކީބާވަުތގެ ކުްށތައް ކުރާ މީހުންނަށް ުއވިގެ ދިޔުަމކީ މިހަނިކުރެވިގެންދިޔުަމކީ ނޫނީ ުއވިގެން

ންސީ ުކޑަކުދިންނަށް ޖި ،ދެންނެވީ ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ކުރިންވެސް މި އުޅޭ މައްަސލައެއް ނޫން.އަލަށް ދިމާވެގެން 

، ޙައްޤު ލިިބގެނެްއ ނުވޭ. ހަމަ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އޮްތ ޙައްެޤއް. އެހެްނވީމާގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ިމހާރުވެސް މި 

މީހުން މަރާ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ ހަނުހުރުމުގެ  ިލބެންވީ؟މީހުން މަރާ މީހުންނަށް ކީއްެވގެންތޯ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކުަޑކުދިންނަށް ޯގނާކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  ގެ ދަށުންނޫންތޯ. ހަމަ މި ޤާނޫނުއަސާސީޙައްޤެއް ލިބޭކަެށއް ނުޖެހޭ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއީ. އެނިކުެރވިފައޮތީ ހަމަ އު ވެސް މި ، ާއ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ އަލަށް، ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ިއޞްލާޙުކުރެިވގެްނ ކަންތައްތައް  ރަނގަުޅކުރެޭވނީ. އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ  ކަމުގެ އުނދަގޫަތއް މި ދިމާވަނީ؟ކިތައް ރަްއޔިތުންނަށްތޯ މި ނޑު ހަމަ އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ކަމަށް  މި ކަންކަމަކީ މިއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް .ވެސް ލިބޭ ޕީ.ޖީގެ މަޝްވަރާ ވެްސ، ލަފާ

ނޑުމެން ާޤނޫނުގެ ތެރެއިން ގެންނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަ ނޑުމެންނަށް ަލފާ ލިބެނީ. އަުޅގަ ށް މަޝްވަާރ ލިބެނީ. އަުޅގަ

އުޅޭ މައްސަލަަތއް  ދިާމެވގެން މި ،ރަނގަޅު އިޞްލާޙުަތއް ގެނެްސގެން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަތައް

ނުޑ ދަންނަވަކަ ޙައްލުކުރުމަކީ އެީއ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް  . ލާނަން މިސާލެއް އިމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ސް މި ހުންނަނީ ހަމަ އިލެކްޓްރިކު ައއިޓަމުތައް. ރޫމުގައި ވެސް އަދި ކޮޓަރިެތރޭގައި ވެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޭގގޭގެ ސިިޓން

އްޖަކު ެވސް ގޮްސ ކުޑަކު  މީގެ ނަރެއްަގއި  ންނަމަވެސްއެބަ ހުރޭ. ކަރަްނޓު ނަރުވެސް އެބަ ހުރޭ. ެއހެ ކަރަންޓު

އަށް އަނިޔާެއއް  . އެނގޭ ކަރަންޓުަގއި ޖެހުނީމަ ތިމަންނާ ތަތްލާނެކަން. ތިމަންނާއް ވެސް ނުލާ ނާޅާ. އަތެދަތް

މަކުން އެ އެއްޗެިހ ވަިޅ، ތޫނު އެއްެޗހި އަދި ތޫނު ހަތިޔާރު ގޭތެރޭގައި ހުރު، މާލިބިދާނެކަން. މަރުވެދާނެކަން. އެހެންވީ

ނުޖެހޭ. އެ އެއްޗެީހގެ ނަށް ބިރުދައްކާކަށްމީހުން މަރައި މީހުން ،ސް މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށްގޮހިފައިގެން

 ،ބޭނުންހިފަންޖެހޭނީ އެ އެްއެޗއްގެ ބޭނުންހިފަން އޮންނަ ގޮތެްއގަިއ. ެއކަން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެނގުނީމަ

އަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާ ހަލުވިކޮށް  މަންނާމަލާދީފިއްޔާ ތިހަ ތޫނު ހަތިޔާރަކުން ،ތިމަންނާމެން ތޫނު އެއްޗެހިން

، ނެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ ދާ ދުރަށް . ެއޔާދަބުތައް ލިބޭކަން އެނގެންޏާ އެ ކަންތައްަތއް ހުއްޓޭނެއަމިކަހަލަ 

ނޑުމެްނގެ ބޭނުމަކީ . ޤާނޫނުތައް މި ދޭކަށް ނޫންކަންކަމުން. އަނިޔާ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުން މިކަހަލަ .މިއީ އަުޅގަ

މުރުން ދުވަސްީވ މީހުންގެ ވެސް ޙައްޤުގައި. ޒުވާނުންގެ ވެސް ޙައްޤުަގއި. އުންގެ ޙައްޤުަގއި. އެއީ ހަމަ ރައްޔިތުހެދެނީ 

މި ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުންދީގެން ައޅުަގނުޑމެން އެންމެން ވެސް އެއް ، މާކުޑަކުދިްނގެ ވެސް ޙައްުޤގަިއ. އެހެންވީ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އާދޭހާ ،ގެންވާހަކަެއއް ދަްއކައި  ައޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތެްއަގއި  .އެްއކޮށް އެދެން އަުޅގަ

ހުރިހާ  ،މި ބިލަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް، ވީމާހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. އެހެން

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަ ނޑުމެންނަށް މެންބަރުން ވެސް ެއއްބާރުލުންދީގެން އަުޅގަ ޢަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީވެ ޙައްލުވާން، ސަލާމަްތވާން މަސައްކަތްކުރުަމކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ވާަހަކ  މި ،ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ދަންނަވާލަންވެގެން އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ހިސާބަށް ދަތުރުކުރެވުނުއިުރ މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިަވޑަިއގަތް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

ބަހުސްކުރުމަށް ގެ ދަށުން 2.1ައއިޓަމު  އަުރވަިއ ނިމުނީ. އެހެންަކމުން، އެޖެންޑާފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ަވގުތުބޭނުން

ުގޅޭގޮުތން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަުދ  މި ބިލާކަމުގައި ަކނޑަައޅަން.  ޙަލާ ނިމުނީެލވުނު ބިލުެގ ބަހުސްެގ މަރުހުޅުވައި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގައި ވޯޓު ގަީޑގައި އޮްނނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 1331
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 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. ވޯޓު ނެގުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދަން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ލާނީ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މިއަދު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވައި ކަމަށް.

ދެ  އޮތް. ހޮަވންޖެހެނީ، ފާސްވާންޖެހެނީ ފުޅެއް އެބަތިން ނަން ،ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކެގ ވޯޓަށް. އެގޮތުން

މަށް ވެސް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ވޯޓަށް ކޮމިޝަުނން ހުސްވެފައިވާ މަޤާގްރިޓީ ޕޮލިސް އިންޓެ ފަހުގައިދެން އޭގެނަންފުޅު. 

މުގެ ވޯެޓއް. އަދި ދެންނެވުން އެބަ އޮތް. ދެ ަނންފުޅެއް ހުށަހެޅިފައި އެަބ ޮއތް. ޭއގެ ފަހުަގއި އޮީތ ބިލެްއ ފާސްކުރު

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް އޭގެ ފަހުަގއި އޮތީ ބިެލއް ބަލައިގަތުމުގެ ވޯެޓއް. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ

ބެހޭ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓެއް ވެސް ެއބަ އޮތް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. އަިދ ކޮންވެންޝަނަކާ 

ކޮށްލަދެްއވުމަށް. ޅުކޮށްއަރުވަން ކާުޑޮކޅުތައް ެޗކުދަންނަވާލަން ަކމަށް. އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ހަނދުމަފުއާދެ! ވޯޓަށް 

 ބަރުނޮވެން 22ގެ ތެރެއިން ދެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ފުރަތަމަ ވޯޓު. އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

އިލެކްޝަންސް  ،2111/1ބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫުނ މަށް މެންގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ ދެ މަޤާ 2112

ރިއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ަރއީސުލްޖުމްހޫވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ގައި  2ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުެގ 

ޝަްންސ ތާރު، އިލެކްމް ޢަބްދުްއސައްހަތިހާ، އަލްފާޟިލް ޢާޞި /ން ބ.އޭދަފުށީ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރެއި

ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ ކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   11     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 11        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 23ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވ12ޯތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 21މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން، މި  .11؛ . ޖުމްލ31ަ. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 11ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނަމެއް ފާހެއްނުވި. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ތެރެއިން ދެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުެގ ދެ ވަނަ ވޯޓަްށ މި ދަންނަާވލަނީ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

މަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނު ގެ ނިޔަލަށް ހަަމވާތީ، ެއ ދެ މަޤާ 2112 ބަރުޮނވެން 22މުއްދަތު 

ރިއްޔާ ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ރައީސުލްޖުމްހޫވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ަގއި 2އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  ،2111/1

ދު އަލިވާޭގ، އަލްފާޟިލް އަމްޖަ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރެއިން ގއ.މާމެންދޫ

ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުޠަފާ، އިމުޞް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން
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 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   12     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަށް

 12        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 13ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް 13ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 2. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 1މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .12ލަ؛ . ޖުމ33ް. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 12ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ 2112 ބަރުޮނވެން 22ގެ ތެރެއިން ދެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަުތ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން

ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ އި ،2111/1މަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ ދެ މަޤާ 

ރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިާވ ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ރައީސުލްޖުމްހޫ)ނ( ގައިވަނަ މާއްދާގެ  2ޤާނޫނުގެ 

ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޠަފާ، އިއަލްާފޟިލް އަމްޖަދު މުޞް، އަލިވާގެ  / ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ގއ.މާމެންދޫ

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުން ފާސްވެއްޖެ.މަޖިލީމެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއުވމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަްށ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްގެ މަޤާމުގެ މި ދަންނަވާލަނީ ތިން ވަަނ ވޯޓު. އިލެކްޝަންްސ ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެެރިއން ދެ މެންބަރެ

ރުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނު މަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުގެ ނިޔަލަށް ހަަމވާތީ، ެއ ދެ މަޤާ 2112 ބަރުޮނވެން 22މުއްދަތު 

ރިއްޔާ ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ރައީސުލްޖުމްހޫވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ަގއި 2އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  ،2111/1

، އާހިޔާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡް / ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެިއން ނ.

ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއުވމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގެ މެންބަރުލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއި

 ން އެދެން.ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   10     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 10        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 12ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 22ދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދ13ަތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 21މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .10. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 10ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނުވި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެއްވި ނަންފުޅު މަޖިލީހުން ފާހެއްވޯޓު ދެންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަްށ މިޝަނުން ހުސްވެފަިއވާ މެންބަރުގްރިޓީ ކޮތަރު ވަނަ ވޯޓަށް. ޕޮލިސް އިންޓެމިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ހަ

އިވާ ގޮތުެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަ  22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2111/2ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާޫނނު ނަންބަރު 

ތަރު ނަންބަރު ދަފު ،ރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރެއިންމަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫ

ރެްއވުމާ މެދު ަކމަށް ޢައްޔަންކުއަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު 2131

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   12     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ 12މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 13މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

. ވޯުޓގައި 2. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންުނވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު 2ރުންގެ އަދަދު މެންބަ

އެހެންކަމުން،  .12. ޖުމްލަ؛ 33. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 12ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

، 2111/2ބަރުަކމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ހުސްވެފައިވާ މެން

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 

މޫސާ، ޕޮލިސް  އަލްފާޟިލް އާަދމް ސަޢީދު، 2131ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކެގ ތެރެއިން، ދަފުތަރު ނަންަބރު 

އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްުވމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަަމށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެންަނށް ވަގުތުކޮެޅއް ހޭދަކޮށްލަން މި ޖެހުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަ ލް މައްސަލަެއއް ޙައްލުކުރުމަށް އާދެ! ދެންމެ އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން މި އުެޅނީ މިއަދުގެ  ވަނަ ވޯޓަށް.  2ޓަކައި. މިހާރު އެ ަމއްސަލަ ޙައްލުވެފަިއ ވަނީ. މިހާރު ައުޅގަ

 2އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން.

ދިމާވެގެން އުޭޅ މައްސަލަ ދަންނަވާލަފާނަން. މިއަދު ވޯޓުަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ  އާދެ! މި  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނަ ވޯޓަށް.ވަ

ނޑު ޮކންމެ ށްލަދެްއވާށޭ. ފަހަރަކު ވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމުންދިަޔއީ ކާުޑކޮޅުތައް ެޗކުކޮ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ތަޖުރިބާ ލިބިވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުގައި ވަަޑިއގެން މިކަމުގެ

ފެންނަ  . އަދި ކުރިމަތީަގއި ދެއަރިމަތިން މިއި ގަކާުޑޮކޅުތައް، ވަކިން ާކޑު އެބަހުރޭ ސިސްޓަމު .އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޒިުރވެަވޑަިއގެން ހުންނެވި ކަމަށް ވެްސ ވަންޏާ. ހާ ބޭފުޅަކު ާކޑުކޮޅުަތއް ޖައްަސަވއިފި ކަމަށް ސްކްރީނުން ފެންނާނެ އެ

ނޑު ދަންނަވަމުންގެންދިަޔއީ ާކުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަށް. ކޮންމެ ފަހަރަ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންީވމާ ކު އަުޅގަ

އެ  ،ކުރެްއވީދިޔުމުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ފާހަގައެގޮތަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރަވމުން ގެންދިޔައީ. މިހެން ދިޔަ

ނޑު ތެރި މެންބަރެއްގެ ާކުޑކޮޅު ރީޑުޢިއްޒަތް ވަނަ ވޯުޓގެ  2ނަ ވޯޓަްށ ދަންނަވައި ވަ 2ނުކުރާ ކަމަށް. އެީއ އަޅުގަ

ެއކަމުގެ މައްސަަލ މޭޒުން އެކަން ބައްލަަވއި  ގުިޅެގން އިދާރީ ފަހުން. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ކުރިނަތީޖާ އިޢުލާން

ވަނަ  2ދަނީ  ށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަޑަިއގެން އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު މިކުރެވޭ ކަމަ އެ ރީޑު ، އްލުކޮށްޙަ

ދަންނަވާލަނީ  ިމކަން ަމޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ. އާދެ! މި، ވޯޓަށް. އެހެންވީމާ

 (ޑްޔުމެންޓްސް ކޮންވެންޝަން )ިރވައިސް ޑޮކި  ްސ އަިއޑެންޓީލޭބަރ ޯއގަނަިއޒޭޝަންގެ ސީފެއަރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި ވުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމާ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބަިއވެރި (112ސީ ) 2113

 ދެްއވުން ެއދެން.  ތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 12    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 13    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   12     އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގަ 

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:

 ފާސް           ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަިއގެން . ހާޒިުރވެވަ 12ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 

 ،އެހެންކަމުން .12. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 12ުދ؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 (ޑް )ރިަވއިސްްސ އައިޑެންޓީ ޑޮކިޔުމެންޓްސް ކޮންވެންޝަން ލޭބަރ އޯގަނަިއޒޭޝަންގެ ސީެފއަރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެިރުވމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމަށް ފެނި (112ސީ ) 2113

 ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން، އަދި  2111/11ވަނަ ވޯޓަށް. އެއީ ޤާޫނނު ނަންބަރު  1މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ދަލާއި މު 2111/11ނު ނަންބަރު ޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވާނެ. އެހެންވީމާ، އަދި ޤާނޫވޯ

މެންބަރަކު އިޞްލާޙު ެނގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢިްއަޒތްތެރި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް

ނޑު އަމީންޢާއްމަހުށަހަޅުއްވަިއ، ތާއީދުލިބިފަިއ އެބައޮތް. އެހެްނވީ އިޞްލާުޙ  މި ،ށް ދަންނަވަންމާ، ައޅުގަ

 ދެްއވުމަށް. އިްއވަަވއި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން  2111/11ޞްލާޙު. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އި

ވަނަ  2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  12ޓެކްސްނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އަްނނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުން. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

ަވިއެގ  . ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެތެޭރަގއ2ިވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  12ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން، ދިވެހި ރަްއޔިތުން ފިޔަަވއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ިވްއކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން        ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   11     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 11        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 12މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 11ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވ13ޯތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 11މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .11. ޖުމްލަ؛ 31. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 11ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓު. އާދެ، ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  1މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްެނގުމުެގ  2111/11މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި ިއޞްލާޙާ ެއކު ފާސްުކރުމާ މެދު، ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް        ންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެ

 

 12    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   12     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 12ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ 

އެހެންކަމުން،  .12. ޖުމްލަ؛ 31. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 12ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަުފށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 
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މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްްސނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލަށް މަޖިލީހުން  2111/11ބަރު ނަން

 ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  1ވާލަނީ މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓު. އާދެ، މި ދަންނަ

ބިރުދެއްކުާމއި ނުރަްއކާތެިރ ހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއއްޗެހި  2111/11އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެަނއުމުގެ ބިުލ މަޖލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގެންގުޅުން މަނާކުރުުމގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

        ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 12    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 13    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   11     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 12މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ތިއްބެވި މެ
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. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 12މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .11. ޖުމްލަ؛ 31ްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފ11ާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނަންބަރު ފޭޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެނައުމުެގ އިޞްލާޙު ތޫނު އެްއޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ތެރި ހަތިޔާރާއިނުރައްކާ ބިރުދެއްކުާމއި 2111/11

ނޑަައޅަން. ،ބިލު  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުޚުްއވަތްތެރިކަމަްށ  ތްކަމާއިގާ  ބަހައްޓަވާ ެއކުވެިރކަމާއި، ދަންނަވަންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ަގއި. 0311ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ެހނދުނު  2112ަބރު ންނޮވެ 22ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ޓަކައި. ދެން މަޖިލީހު

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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