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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )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 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 23ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/21އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު ގަިއ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 .2ލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އަދާކުރާ މިންބަރު ބަ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ތަކަށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް. ޤަކޮމިޓީ -4.2

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  އިްއޒަްތތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 



2 

 

 ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. މަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީހަ

ން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ވާ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

. ަގއި އަންގާފަ 2015ލް އެޕްރީ  27ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން

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

 މެންބަރުތްތެރި ިއއްޒަ ދާިއރާގެ ކުރެންދޫއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ އިޢުލާންކުރަން. ޤަ

 މާރިޔާ  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މަްއަޗންގޮޅީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ  އަޙްމަދުދީދީ

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ 107ހުގެ ގަވާއިުދގެ މަޖިލީ ،ލިބުމުން

. ަގއި އަްނގާފަ 2015އެްޕރީލް  27ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން

ން ެއގޮތަށް ން އެކަވާ ޮގތުގެ މަތީ އްދާގެ )ހ( ގައިވަަނ މ107ާރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ބަދަލުަގއި އެ  ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު ިހތަދޫކޮިމޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އިޢުލާންކުރަން. އިޖުތިމާޢީ

ދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުްނ އެ ުޙސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އަލިފުށީކޮމިޓީއަށް 

ަގއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 107ވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަ  ،ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

ވާނީ  ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް އެކަން ވާ

 ވަނ107ަރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،. ެއހެންކަމުންގަިއ އަްނގާފަ 2015އެްޕރީލް  27ކުން އެސް.އެމް.އެްސއަ

އުމީ ސަލާމަުތގެ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތީން އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާްނކުރަން. ޤަ

 ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫއަޙްމަދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ޮކމިޓީއަށް هللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ތިނަދޫ

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން  ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ން ގޮުތގެ މަތީ )ހ( ގައި ވާ ވަނަ މާއްދާގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ   ،ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިުޔން ލިބުމުން

 27ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ  ވަނ107ަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ގައި އަްނާގފަ. އެހެންކަމުން،  2015އެޕްރީލް 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަހނިމާދޫއްމު ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެކަްނ ެއގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން. އާ ގޮތުެގ މަތީން

 މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް  ގެޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު

ޕާޓީގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ  ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ގޮތުެގ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ވާ 107މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ   ،ލިބުމުން

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 އެްޕރީލް 27ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން
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މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް  ވަނަ 107ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

 ކުރަން.އިޢުލާން

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަންޖެހޭ ބިލުތަޢާރަފުކު މަޖިލީހަށް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ފަިއވާހީމް ހުށަހަޅުއްވާމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާިއއްޒަތްތެރި ގެ އިރާތުލުސްދޫ ދާ -5.1

 ޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ށް އިޞްލާނޫނަގާލުން ހިންގުމުގެ ސޫމަރުކަޒީ އުތައް ލާއިރާރީ ދާއްޖޭގެ އިދާ ދިވެހިރާ، 2010/7

ލުްނ ސޫމަރުކަޒީ އުތައް ލާިއރާރީ ދާ އްޖޭގެ އިދާދިވެހިރާ، 2010/7ނޫނު ނަންބަރު . ގާފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން

 .ުޙ ގެނައުމުގެ ބިލުށް އިޞްލާނޫނަގާހިންގުމުގެ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީ ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ބިލު،  ޙު ގެނައުުމގެވަނަ އިޞްލ1ާށް ނޫނަގާއި ޕެރޯލްގެ އްޭޖގެ ޖަލުތަކާ ވެހިރާދި، 2013/14ނަންބަރު  ނޫނުގާ -6.1

ގަިއ  2015އެޕްރީލް  21. މި ރިޕޯުޓ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކުރަްއވައި ނިންމެވި ސާމަތުގެ ކޮމިޓީްނ ދިރާޤައުމީ ސަލާ

ލީހަށް ޞްލާހެއް ލިބިފައިުނވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް އި

. ރިޟާ އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުަރއިދޫ ،އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤަ

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

އި ޕެރޯލްގެ އްޖޭގެ ޖަލުތަކާވެިހރާދި، 2013/14ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .`

ވަނީ މީގެ ކުރިން  ުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައިޤަ، ގާނޫުނގެ ބިލު ޙު ެގނައުމުގެވަނަ ިއޞްލ1ާށް ނޫނަގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ  ،މްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވުުމންަރީއސުލްޖު ،ން އެ ބިލު ފާްސކޮށްޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

ުނ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި. ޓަކައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވު ފާހަގަކުރެވުނު ަބއެއް ކަންތަްއތައް އަލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
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ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ށް ން ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ވަރަމަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ގޮތުގެ ، އެހެންވީމާ

ްނ ބިލަށް ގެނެއްސަ. ެއގޮތުގެ މަތީ ވެސް ވަނީށް ފެންނަ ބަދަލުތަކެއް އަނެއްކާ ކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީއަމަޝްވަރާ

ނޑަށް ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާކޮމި  ޓަކައި، ޝުކުރު  އަދި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑު ފާސްކުރުމަށްދަންނަވަމުން އަ ނޑު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އަޅުގަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ޓަކައި ޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ނަވަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިީޓގެ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރުދަން ޝުކުރު

ނޑައެޅިަފއި މިނެުޓ  27ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ަގޑިއުުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު.  1ވަނީ ޖުމްލަ  ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 3ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޭއއަށް  54މިނެޓު  7ރީ ޕާޓީއަށް މްހޫިސކުންތު. ޖު 9މިނެޓު  15.ީޕއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 40

މިނެޓު.  3ނުވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ނެޓު. ަވކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްމި 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު 

 ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު އަރުވަނީ ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާަލން.

 ށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޑުމެން ، 2013/14 !އާދެ ؛އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު އަުޅގަ

ކުރުމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހެންނަމަވެސް މި ގާނޫނު ތަސްދީގުވަރަށް ފަހުން ފާސްކުރި ގާނޫނެއް. އެ

ނޑުމެްނެގ ދިވެހި ރަްއޔިތު ،ފޮނުއްވުމުން ގުޭޅގޮތުން ހުރި  ންގެ އަާސސީ ބައެްއ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ކަންތައްތަކާއަުޅގަ

ގެން މި މަޖިލީހުން ގުޅި  ފޮނުއްވުމާބައެއް ތަންތަން އިޞްލާޙުޮކށްލަން އެ މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހަށް އަލުން 

 ގެނެއްސަ މި އިން ނިންމަވާފަގެ މަތިން ގެނެވުނު އިްޞލާޙަކާ އެއްކޮށް މިއަދު ކޮމިޓީގެންދަން އޮންނަ އުސޫލެއްކުރިއަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ  ،ގޮތަށް  ބައެއް ބޭފުުޅން ތުހުމަތުކުރައްވާނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރާހާ އެްއޗެއް ފާސްކުރާހާ ،ކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ކިތަންމެ ބޮޑަށް އޮތަސްމަޖިލީހުގައި ސަރު ްށ ގޮތަކަ އަޅުގަ

ގޮަތކަށް  އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވހާ އެއްެޗއް ފޮނުއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީުގ ވެސް ނުކުރައްާވކަން،

ންނަމަވެސް ިމ ދޭ. އެހެ މިއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާަމވެގެން އެބަ، ނޑުމެން ނުޖަހާކަންރަބަރު ތައްަގނޑު ވެސް އަޅުގަ 

ގުިޅގެން ީމޑިޔާތަކުންނާިއ ތަފާތު ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން ދެެކވެމުންދިޔަ ާވހަކަތައް ައޅުަގނޑު ބޭނުްނޭވ  ގާނޫނު ފާސްވުމާ

ގޮތަށް ޕެރޯލްެގ ގާނޫނަށް  ުނެވވޭރިކަންކަމުަގއި ހަރަކާތްތެފާހަގަކޮށްލަން. ޖަލުަގއި އޮްނނެވި ަވކި ބޭފުަޅކަށް ސިާޔީސ 
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ވަކި ބޭފުޅަކަށް  ،އިރު މީޑިޔާތަުކަގއި ވާހަކަެދއްެކވި ޕެރޯްލގެ ގާނޫނު ފާސްކޮށްފިއޭ ކިަޔއިގެން ،އިޞްލާޙު ގެނެއްިސއޭ

ނޑުވާ ވާހަކަެއއް ނޫން މީކީ، އެހެންއަމާޒު   ވަނަ 63މި ގާނޫނުގެ  ،ނގޭމެްނނަށް ވަރަށް ރީއްޗަށް އެބަ އެނޫންތޯ. އަޅުގަ

ހުރިހާ ، ތިބޭ ގައިދީންނަށް ހަމަ އަމާޒުކޮށް ނގޭ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިއެ މާއްދާއިން ވަރަށް ރީއްޗަްށ އެބަ

ަވިކ  ،އިޞްލާަޙކީ. އެހެންނަމަވެސް، ގައިދީންނަށް ެއއްހަމައަކުން ކަންތައް ކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން އޮތް އިޞްލާޙެއް 

މީޑިޔާަތކުަގއި ހަމަ ުނވެވޭނެ ގޮތަށް ކިަތއިގެން އެ ވާހަކަތައް ބައިވެރި ަގއި ހަރަކާތްތަކުަގއިބޭފުޅަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު

ނޑުމެން އިިކާޔފަފަލަ ސުރުޚީތަކުަގއި ނަން މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ،ައއިމަ މީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަ

ުގޅޭގޮތުން ހުރި  ތު ަރއްޔިތުންނާތުަގއި އެ ަވގުދައުލަ ،އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގެން

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް އައިސް މި ކުރަނީ.  ކަންތައްތަެކއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ މި ،އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުަރން މިއަދު ތަނުގައި އައިްސކުާރ  އަުޅގަ

ނޑުމެ ރަށް ފަސޭހަ ލުއި ދުވަހެއްގެ ގޮުތަގއި މިއަދު ފާހަގަވެގެން މިމަސައްކަތްތަުކގައި ވަ ންނަށް މި ދަނީ. އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  ،ތަނުގައި މަަސއްކަްތ މި ކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަށަިއެގން މި ދައުރު ފެށުނީއްސުރެ

އަިދ  ސް ތާޅަފިްއޔާއި ދުއްމާިރއާއި އޭތިމީތި ޮގްއވައިތަނަށް އައި ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި 

ޓަަކއި ގަޔަށްބޮލަން  ނުވިވަަރކުން ައއިސް އަުޅަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި ަދއްާކ ވާހަކަަތއް ހުްއޓުވުމަށް

ނޑާަލއި ގެންދިޔައީ  ތަނުގައި ކުރަމުން މި މި ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެތް މި، އަރަިއ، ކުރިމައްޗަށް އަރަިއ، މައިކު ކަ

ގޮތަށް  އެކަން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވަކި މީހަކު ޖަލުގައި ހުރީމާ

ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގެން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ގެންދިއުމަށް އޮތް ެއ މީހުންގެ ޙައްޤެއްކުރިއަށް 

ކަމެއް ނޫން ޖަލަށް މީހުން ލުމަކީ. އިއްޒަތްތެރި  ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކުރާމި އި ،ބޭނުންވަނީ މި ފުރުޞަތުގައި 

އެ ބަލަން  ޝަރުޢީ ކަންތައްތައް ،ކަމެއް ނޫން ޖަލުން މީހުން ދޫކޮށްލުމަކީ. ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ކުރާ

ނަޑއަޅާ ހުކުންަތއް ދާން ކުްށެވރިވާ މީހަކަށް އެ ކުުށގެ އަަދބު ދެވެމުންއޮންނަ ގޮެތއްެގ މަތީ ނެ. އަދި ޝަީރޢަތުން ކަ

ިރ ކަމަށް އިްއޒަތްތެ ވެްސ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާނެ ކުރުމުގައި އެންމެ އިންިޗއެްއގެ މިންވަރުތަންފީޛު

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހާމުކޮށް ވިދާޅުވެފަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ާއއް  އި ކަމެްއގަ  ނެތް ގުޅުމެއް  އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އްޖެހެން ސް މި މަޖިލީހުން ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތްަކން މިހާރު އެނގެްނވެްސ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ިއހުތިޖާޖުކުރިޔައައި

ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަްނ މެންބަރުންނަށް ވެސް. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީ އިހުތިޖާޖުކުރާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ން ައޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އިގެން ނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްަތކުަގއިމިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް ިވސްނިވަޑަ 

ނޑު ފާހަަގކޮށް ަވރަށް ބޮޑަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެއްބާރުލުންދިނުމުގަިއ ެއ ޭބފުޅުން މަސައްކަތް ކުަރްއވާކަްނ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ދަންނަވަން މިއަދު. އާދެ! މިއާއެއްކޮްށ އަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު މެންބަރުންނަށް ޅުގަ

އެ ވަގުތަކު ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި ައޅުަގނޑުެމން ، ބޭނުންވަނީ މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް
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ނޑުމެން ކުާރ މަސައްކަތަށް އިތުބާރުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ސާބިތުކަންމަތީ ތިބޭނަން. ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިްތވަރުލިބިގެންދާނެ. ިއސްލާޙުކުަރންވެފައި ހުރި ވަރަށް ގިަނ މިންވަރަކުން އަުޅގަ

ގާނޫނުތައް، އަލަށް ހަދަންވެފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ގާނޫުނތައް މި ޤައުމުގައި އެބަ ުހރި. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ 

ނޑުމެން ހަމަ މުސާރަ ގާނޫނުތަކެއް ހަަދއިގެން ޭއގެ ހުރިހާ ފޮނިމީރުކަމެއް ރައްޔިތު  ންނަށް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

ނުޑގެ ކަނާްތ  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަ ނަގަިއގެން މި ތަނަށް އައިސް ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަުޅގަ

ފުޅާ ކޮންމެ ދުވަހަުކ ފަރާތުގައި މި އިންެނވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ ބޭ

އައިސް މި ތަނުގައި ކުރަްއާވ މަސައްކަތްތަކާއި ޖައްަސވާ ވައްތަރުަތއް ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ބައްލަވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ނުޑ ހަމަ ޮގވާލަން އަލިފުށީ ދާއިރާެގ އެންމެހަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް، ތި ބޭފުޅުްނ  ބައްލަވާެބއްލެވުމާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ޑަިއގަންނަވަން އެަބ ޖެހެއޭ ރ. އަތޮުޅގެ ެއކިއެކި ާދއިރާތަާކއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހާ އަދިވެސް ވިސްނާވަ 

ެގ އިންތިޚާބުކުރެޭވ އެހެން މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮއްެވވުމުަގއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި، ރަްއޔިތުންނަށް ވަފާތެރި، ަރއްޔިތުން 

މުސްތަޤްބަލުގައި. އެހެންނޫިނއްޔާ ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން  ެނ ބޭފުޅުން ހޮއްވެވުމަށްޙައްޤުަގއި މަސައްކަްތކުރާ

ބުކުރާ ެއއްވެްސ ބޭފުޅެްއެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް މަތްތަކުގައި އެ ބޭފުޅުން އިްނތިޚާރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދު 

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އެ ބޭފު ޅުން ހަމަ ވަަޑއިގެން ވާނެ ެއއްެވސް ފައިދާެއއް ޯނންނާނެ. އެކަން އަުޅގަ

ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް  ފާޑެއްގެ ބޯެޑއް ހިފައިގެން ވަކި މީހަކު ޖަލުން މިނިވަންކުރުމަށް އިހްތިޖާޖުކުރުން

މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ، ށް އެނގިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ކުިރކަން އަޅުަގނޑަ

ނޑު ،މުންފާހަގަކޮށްލަން. ފާހަގަކޮށްލަ  ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައިއަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންދާއިރާ ގެމަނަފުށީ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދާދި ދެންމެއަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން އެ ދިޔަ ރިޕޯަޓކީ 

ތަްއ އަށް ގެެނވުނު އިސްލާޙު 2013/14އެީއ،  .ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެޯރލް

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވަިއ، 3ވަރަށް މުހިއްމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިޓީން އަިދ ކޮ ނުކުާތއެްއ ފާހަަގކުރަްއވައި އަުޅގަ

ނޑު މި ރިޕޯޓާ މި ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަށް ގޮތުން  ބެހޭ ގޮުތން، މި ބިލާ ބެހޭ އޮތީ ރިޕޯޓް އެކުަލވައިލާފަ. ައޅުގަ

ައކީ، ިމ ބިލުގެ އެންމެ ޕޮއިންޓެއްަގިއ ހިފައިގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޭނުންވާ ވާހަކަ އިރު ދަންނަވަންއެްއޗެއް ދަންނަވާ 
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ނުޑމެންގެ އާއްމީޑި ގޮތަްށ ބައެއް މީޑިޔާަތކުން ދައްކާ  އުފެދޭްއޔިތުންނަށް ހިތުގައި ނަފުރަތުމު ރަޔާތަކުން ދަމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއާވާހަކަތަަކކީ ޙަ އޮތީ އެންމެ  ނަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް. މި ގާނޫނުަގއި މިދޭތެރޭަގއި ވިސް ޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

މާއްާދއެްއގެ ަމއްަޗށް އެކުެލިވގެންވާ ގާނޫނެއް.  142މާއްދާއެްއގެ ވާހަަކއެްއ ނޫނޭ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާޫނނަކީ 

އި އެބަ ހުިރ . މި ގާނޫނުގަ ރުޞަތުތަކެއް ތަަނވަސްކޮށްދީފަމި ގާނޫނުގަިއ އެބަ ހުރި ުޒވާނުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފު

ށް ނުކުމެގެން އެ ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިެއކި ކަންަތއްތަުކގަިއ މުޖުތަމަޢަޖަލުތަކުގައި ތިބި ުޒވާނުންަނށް 

 މީހުންނަށް ކާންދޭނެ ގޮތްތަކާއި . މި ބިލުގައި އެބަ ހުރި ޖަލުތަކުގައި ތިބިފަހިކޮށްދޭނެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުކުރެވިފަމަގު

މަގުފަހިކޮށްދީފައި ހުރި  ކެއް އަސާސީ ޙައްޤުތަެކްއ؛ އެތަެކއް އަސާސީ ޙައްޤުަތކަށްތްތަާކއި، އެތަކަސްރަތުކުެރވޭނެ ގޮ

މި ގާނޫުނ ތި ދެންނެވި ޕޮއިންޓު އިނގޭތޯ. ތި ވިދާުޅވާ ޮޕއިންޓު  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އަދި

ދިަޔ ހުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުން ޝީދަކީ ެއއީ ޖަލުގެއިުރގައި ެއއީ ރަީއސް ނައަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނު ެއކުލަަވއިލި

ޖަލުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  މިއަދު، ބޭފުޅެއް ވެސް ނޫން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ން ުސވާލު ތޯ ައޅުަގނޑުމެއިސް މަޤާމެްއ، ޒިންމާދާރު މަޤާމެއް އަާދކުރާނީ ކިހިެނއްބޭފުޅަކަށް ސިޔާީސ ޕާޓީެއްއެގ 

އުފައްދަން އެަބ ޖެހޭ. ކޮބަިއތޯ ޒިންމާނެގުމަކީ؟ ޖަލުަގއި ހުރެގެން ނަގާ ުމޒާހަރާތަކުެގ ޒިންމާނެގިދާނެތޯ؟ ޖަލުަގިއ 

ނޑުމެންނަށް ޒިންމާ ނެގިާދނެތޯ؟ ކައުންސިލުން ނިންމާ  ހުރެގެން ސިޔާސީ ޕާޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަޅުގަ

އެއީ ޖަުލގައި ހޭދަުކރަންޖެހޭ މުއްދަތެއް އެއީ. ެއ  ރިވީމާނުނެގޭ ދެއްތޯ. ކުްށވެޒިންމާ ތަކަށް ޒިންމާނެގިދާނެތޯ؟ނިންމުން

ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއެގ  ،ތެރޭަގއި އުޅެންޖެހޭނީ ޖަލުގައި. ޖަލުގައި ހުރެެގން ރައީސް ނަޝީދަށް އަޅުަގނޑުމެން ގެމުއްދަތު

އެތަެކއް ދަރިންނެއް  ފައިންނެއް އެބަ ތިބި ޖަލުގަިއ،ބަކަމަށް ވަންޏާ އެތަކެއް މައިން ޒިންމާދާރު މަޤާމެއް އަދާކުރެވޭ

 ޓަކައި ދަރިން ވެސް ނެރެން އެބަ ޖެހޭ. ދަިރން ސްކޫލަށް ގެންދިއުމަށް  އެބަ ތިބި ޖަލުގަިއ. މައިންބަފައިން ބެލުމަށް

އްކޮށް ފިހާރައަްށ އެ ޓަކަިއ، އަްނހެނުންނާ ޓަކައި ަބއްޕައިން ވެސް ނެެރން އެބަ ޖެހޭ ޖަލުން. އަދި ިވޔަފާރިކޮށްލުމަށް

ޓަކައި ޖަލުަގއި ތިބި ފިރިހެނުން ވެސް ނެރެން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ިޒންމާތަކެއް ބޮލުގައި އެޅިފަިއ  ދިއުމަށް

އިލީ ޒިންމާތަކެއް އެަބ ހުރި. އަާސސީ ޒިްނމާތަކެއް އެަބ ހުރި. ަގއުމީ ިޒންމާތަކެއް ެވސް އެަބ ހުރި. ޢާތިބި ބައެއް. 

ކުްށވެިރއެްއގެ  އި ހޭދަކުރާ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއިޖަލުަގއި ެއ ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގެ ތެޭރަގއި، ޖަލުގަ  އެހެންނަމަވެސް،

ކުމެއް އަިއސްގެން ހޭދަކުާރ މުއްދަތުގައި ޖަލުަގއި ހޭދަުކރަން އެ ޖެހެނީ ސަބަބެއް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ހު، ގޮތުަގއި

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ ، ޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާިއއް ވާނެ،ން. ވަރަށް ގިނަ ަޙއްޤުތަކުން މަޙުރޫމުއޮެވގެ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅުއްވި ައޅުަގނޑުމެން  ނުކުތާގެ މަްއޗަްށ ބައްލަވަިއ، 3މުހިއްމު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑ  ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިމއަދު ކޮމިޓީން މި ނިންމެވި ރިޕޯޓަީކ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. ިމ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ސްެވގެންދާނެކަމާ ދޭތެރޭ ވޯޓުެގ މަރުޙަލާަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިުލ ފާ

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީޝައްެކއް  ިމއީ އެންމެ ޕޮއިންޓެއް ނޫނޭ.  ،ނުކުރަން. އަުޅގަ
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ްއވާށޭ. މި އްޗަށް ެއުކލެވިގެްނވާ ގާނޫނެކޭ. މި ގާޫނނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް މީޑިާޔތަކުން ދިރާސާކުރަމާއްާދގެ މަ 142

ނޑުމެން ުކށްވެރިންނަށް ލިބިފައި ހުރި ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްަކވާށޭ.  ،މު ރަްއޔިތުންނަށްގާނޫނުގެ ތެެރއިން ާއއް އަުޅގަ

މުޅި ާގނޫނަކީ ހަމައެކަނި އެންމެ ޮޕއިންޓެއް ކަމަށް ބަލައި އެ  ،ކަނި އެންމެ ޕޮއިންެޓްއގައި ހިފައި ދަަމއިހަމައެ

 ވާހަކަނުދައްަކވާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ  ގޮތަށް ފަސާދަ އުފެދޭައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއަށް އަޑުފަތުރައި، ފިތުނަ ކަންތައްތައް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޝުކުރިއްޔާ  . އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

 އިން ުމގެ ބިލު އަނެއްާކވެސް މި ފްލޯއުވަނަ އިސްލާޙު ގެނަ 1ގެ ގާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް`. 

ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކެއް އެބަ ން މިސްކުެރވިގެނުވަތަ ތަޅުމުަގއި ބަހު  ދާ ަވގުުތގައި އަުޅގަ

 ޞަީތވެ އެ ކޮމިީޓއަށް ވަރަށް ާޚއްއަށް ފޮނުއްވީާކވެސް ެދވަނަ ަފހަރަށް ފްލޯއަެނއް ހުރި. މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރަްއވަިއ،

ދަނީ ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ  ޝުކުރެއް ދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު ފެންނަމުން މި

ނިޒާމުގަިއ  ނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ ޕާޓީ ހިންގުމުގެދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ  ޓެރަރިސްޓުންނަކީ އެއީ

މީހުންނަށް ކުށްކުރުމަށް  ،ތަުކގެ ކުްށވެރިންނަކީ ެއއީއުޅޭ މަންޒަރު. މިއަދު ޖަލުރައީސުންނަށް ހަދަން

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް، ކަންކަްނ ކިޔައިދިނުމަށް ތިބޭ ބަަޔކަށް ވާން މަސަްއކަތްކުރާ ބަަޔުކ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދީފައި އޮތީނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނވާ އިސްލާން ވެއްޖެ. ައޅުގަ  ނޫން.  އެހެނެއް ކީދީން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދީފައި މި ަގނޑުމެްނގެ މާތްވެގެންާދ އިސްލާންއަޅު ތަކާއި އޮތީ މާތް ރީތި އަޚްލާޤު ދީން އަޅުގަ

 ަތއްތަުކގެ މަތީގައި ދެމިތިބެ،ތަޢާލާ އަންގަވާފަިއވާ ކަންهللا ރަނގަޅު ރިވެތި ސުލޫކުތަުކެގ މަތީގައި ދިރިއުޅެން. 

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ މިނަހީކުރައްވާަފއިާވ ކަންތަ ދެންނެވި  އްަތުކން ދުރުވެގަތުުމގެ މަްއޗަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ޔާމީން هللا މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ޢަބްދު ،ކަންތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް

އި ފަސްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާެނ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން މިހާރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނުތައް ތަންފީުޛކުރުމުގަ

ރޭގައި ހުންނަވަިއގެްނ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެهللا ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ޢަބްދު

ނެ ބޭފުެޅއް ނޫންކަން ވީަނމަވެސް ެއކަމަށް ފުރުޞަތެްއ ދެއްވާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު ކަމެްއ ކުރަން އެދުނުކަުމގައިގާނޫނާ 

އޭނާ  .ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ަނޝީދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް .އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށްމެ އެނގިއްޖެ
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ނޑަައޅާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ ހުކުމަކުން ނޑައަަޅިއ  .ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ކަ އެ ހުކުުމގައި ކަ

އަދި  .އަހަުރގެ ޖަލުގެ އަަދބު އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް 13ނައަކީ ޓެރަރިސްެޓއް ކަމާއި ޭއނަ ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ، އޭ

ނަޑއަޅާފައި މި އޮތީ. އަދި ޖަލުގައި އެ ހުންނެވީ. އެހެްނީވމާ، މި ގާނޫނުަގއި ަކނަޑއަަޅއި ބަޔާންކޮށްަފއި މި އޮތީ،  ކަ

އިްސވެރިންެގ ގޮުތަގއި، އެިކއެކި މަޤާމުތަުކގަިއ އެގޮތަށް ޖަުލގަިއ ހުންނަ ެއއްވެްސ މީހަކީ، ިސޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ 

ތިބެވޭނެ ބަެއއް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް މެންބަރަކަށް ވުުމެގ ޙައްޤު ލިބޭނެ. މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ަޙއްޤު ލިބުނުކަމުަގއި 

ތިޭބ ބަެއއް. އެއީ ވީނަމަވެްސ، ެއކިެއކި ކުށްަތުކގަިއ ބަންދުވެފަިއ ތިބޭ މީހުންނަކީ ަވކި ބަެއްއގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި 

ނޑުމެން ކިޔަނީ މުިޅން ތަފާތު ބަޔަކަށް. އިސްލާްނ  ނޑުމެންނެްއ. މިނިވަނުންނޭ އަުޅގަ މިނިވަނުންނެކޭ ނުކިޔަން އަުޅގަ

ދީނުގައި ވެސް މިނިވަނުންނަކީ ކޮބަިއކަން ވަރަށް ސާފުޮކށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަ ޮއތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ 

ަކއަކީ، ކިތަންމެ ވަރަކަްށ އިދިޮކޅު ަފރާތްތަކުން މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ިވޔަްސ، އަދި ބޭުރަގއި ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަ

ވިޔަްސ، ކިތަންމެ ވަަރކަްށ އިހުތިޖާޖުކޮށް، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ނުރަްއކާތެރި މެްސޖު ދިންކަމުގައި ވީނަަމވެސް 

ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަްށ އެއްެވސް ކަމެއް ކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫެމއް ނުދެއްވާނޭ. ކިތަންމެ ވަރަކަްށ هللا އެްއވެސް ފުރުޞަތެްއ މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

މަވެްސ އޭނަ ދޫކޮށްލާށޭ ބުނިކަުމގަިއ ވީނަމަވެްސ، ކިތަންމެ ަވރަކަށް އޭނަ މިިނވަންކުރާޭށ ބުނިކަމުަގއި ވީނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް ަބއްޓަންކުެރވިފައި އޮީތކީ އެެހނެއް ނޫން. ގާނޫނުަގއި ބުާނ ގޮތުން އޭނަައކަށް މާފެއް 

ނުދެވޭނެ. އަދި އޭނައަށް އަދަބަށް ލުއި ދެވުނުކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އޭނައަށް ައދަބަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނީ 

ގާނޫނު ބަޔާްނކުރީ. އޭނައަށް ވެސް އާދެވޭނީ ހަަމ އެހެން މީހެކޭ ެއއްފަދައިން  ކޮންަވގުތެްއގަިއ، ކޮން ހާލަތެްއގަިއކަން

ނޑު  ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބައި އޭަނގެ މުއްދަތުން ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި. އޭނަ ޖެހޭނެ އެ މުއްދަތުގައި ހޭދަކުރަން. އަުޅގަ

ީތގެ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންނާއި އަދި ކުަޑކުދީންނަށް ދެކޭގޮުތގައި ޓެރަރިސްޓުންާނިއ މީހުންމަރާ މީހުންނާއި މަސްތުވާތަކެ

ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ، މިފަދަ ޒާތުގެ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ަބއެއް. 

ނުވަތަށް  އަށް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މާފުދިނުމުގެ ބާރު،އެހެންވީމާ، ގާނޫނީ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަދަބަށް ލުއިދިނުމުގެ ބާއރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދީފައި އޮުތމާ އެކީގައި ގާނޫނަކުން އެ ޮއތީ ވަކި ގޮތަކަށް މާފުދިނުމާއި 

އަދަބަށް ލުއިދިނުމުގެ ާޖގަ ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޭބފުޅުންނަކީ، އިިދކޮޅު ފަރާތްަތކަކީ އެއީ ގާނޫނު ނުދަންނަ 

ނޑަައޅަިއ ބޭފުޅުންތޯ؟ އިސްލާމީ ޝަ ރީޢަތް ނުދަންނަ ބޭފުޅުންތޯ؟ ކީއްެވގެންތޯ ގާނޫުނގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނުވަތަ މިތާ هللا ބަޔާންކޮށްފައި އޮްއވާ ޢަބްދު

ތު ލިބެންވީ. އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ލިބިގެނެއް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އިހުތިޖާޖުތަކެއް ކުރުމަށް ފުރުޞަ

ނުވާނެ. ެއއީ ގާނޫނަށް ޚިލާފަށް އެ ގޮވަނީ. ގާނޫުނގަިއ އޮތީ މާފެއް ނުދެވޭނޭ. އެކަމަކު މި ވިދާޅުވަީނ ދޫކޮށްލަދޭށޭ. ެއ 

ތިން ބައި ހަަމވުމުގެ  ކިޔަނީ ކީކޭތޯ؟ ދެން އޮތީ އަަދބަށް ލުޔެއް ދެވޭ ވާހަކަ. އަަދބަށް ލުޔެއް ނުދެވޭނެ ހަތަރު ބައިކުޅަ
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ކުރިއަކުންެނއް. އެހެންވީމާ، ާގނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އުޅުްއވަން ނޭނގޭ، ދަސްވެފައި ެނތް ބަޔަކު، ޗާޓުން ބޭރުގަިއ 

އުޅެން މަސައްކަތްކޮށްަފއި ތިބި ބަޔަކު، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އުޅެން ފަރުތަވެފައި ތިބި ބަޔަކު އަބަދުވެސް 

އެކަހަލަ ފާޑަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޕެރޯލްެގ ގާނޫނަށް މިއަދު މި ގެނައި  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނީ

ނުޑ ދަންނަވާނީ، އޭނަެގ ެވސް މުއްދަތުން އަދި އަެނއް މީހާގެ ވެްސ  އިޞްލާޙުެގ ނަތީޖާއެްއގެ ޮގތުން އަުޅގަ

އަށް އަދަބަށް ލުޔެްއ ދިނުމުގެ ޖާގައަށް އޭނައަްށ މުއްދަތުން ހަތަރު ބައިކުޅަ އެްއ ބައި މުއްދަތުން ފާއިތުވީމާ، ދެން އޭނަ

ފުރުޞަތަށް އެދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނާވނީ، ަވކި މީހަކަށް ވަކި ގޮެތއް، ވަިކ ޢާއިލާައކަށް ވީތީެވ، 

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު...  ވަކި މީހަކށް ވީީތވެ، ވަކި ުމއްސަންޖަކަށް ވީީތވެ، ވަކި ެއގޮތަކަެށއް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނުގރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަްށ ، 2013/14ރައީސް. ގާނޫނޫ ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މުހިއްމު ިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި 

ޖެހިލައިގެން އަމާންކަމާ އެްއކޮށް ރައީސް. މިއަދަީކ، މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް އުފާކުރަން.  ވާހަކަދަްއކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ދުވަެހއް. ެއކަމާ ައޅުގަ

ންެގ އެކަމުެގ ސަބަބުން މުހިއްމު ަކންތައްތަކެއް އެބަ ދޭހަކޮށްދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނަން ނީއްަވއި، އުފުއްަލއިލަިއގެން ބޭރަށް ނެރުމުެގ އިތުުރން، ެއގޮތަށް އެ ޢަމަލު ނުޮކށް ވެްސ، ރީތި އުސޫލުެގ 

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ  މަތިން ވެސް މިކަންކަން ކުރެވިދާނެކަން މިއަދު އަުޅގަ

މުހިއްމު ގާނޫނެްއގަިއ، މުހިއްމު ިއޞްލާޙުތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން.  އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަުމން މި ދަނީ

ނޑުމެންނަށް ވަްއކަްނކޮށްގެން، ަވއްކަންކުރުމާ ބެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރާއްޭޖގައި އަބަދުެވސް ފެނިގެންދަީނ އަުޅގަ

ންެގ މި ރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ގޮތުން ގާނޫނަކަށް އިޞްލާުޙެގންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން އަމާޒުެވގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެ

ކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް. ޖަލަށް ލައިގެން، މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަލުގެ ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެއްސި ކަމަްށ 

ނޑުމެން،  ވަންޏާ ބައެއް ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިގެންދަނީ މި ރާއްޖޭގައި ެވރިކަންކޮށްފައި ހުރި މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

އެ މީހާއާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދާ ތަން. މިއީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މަސްތުވާތަކެތި ބޮއިގެން، 

މަސްތުވާތަކެތި ބޯ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ގާނޫނަކަށް ިއޞްލާޙު ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ެއެވސް ހަމަ މި އަމާޒުވަނީ މި 
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މަށް ބައެއް ރައްޔިތުން އެބަ ގަބޫލުކުޭރ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންކޮށްަފއި ހުރި މީހަކަށް ކަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން މިތާަގއި މި ހަާދ ގާނޫނުތަާކއި ހެދިފައި ހުިރ ގާނޫނުތަކަށް ިމ ގެންނަ 

ޞްލާޙުތަކެއް ނޫން. އިޞްލާޙުތަކަކީ މި ރާއްޖޭގަިއ ވެރިކަންކޮށްފައި ތިބި ވަިކަވކި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ެގންނަ އި

ނޫނިއްޔާ ހެދޭ ގާނޫނުތަެކއް ެވސް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މިތާގަިއ، މުޅި ިދވެހިރާްއޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން 

އެބަ ދެކެވޭ، ައޅުަގނޑުމެން ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މި ރާއްޖޭގައި ވެިރކަންކޮށްފަިއވާ ގ. 

މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ޖަލަށް ލުމާ ގުިޅގެން ެއ ަމނިކުފާނަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަރީއސްކަމާއި މެންބަރުކަން ގެއްލޭ ކެނެރީގޭ 

ގޮތަށް ހެދޭ ގާނޫނެއް ކަމަށް. ނޫނީ ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ަކމަށް. އެްއގޮތަކަްށވެސް ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިީއ އެހެން 

ނޑުމެން  މިތާ ގައި ގާޫނނުތަކާއި ަގވާއިދުަތކާ، މިކަްނކަން މި ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރެިވގެންދާ ކަމެއް ނޫން. ައޅުގަ

ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ ޭއގެ އެންމެ ަފއިދާހުރި ގޮުތގައި. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އަމާންކަމާިއ 

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއެގ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮުތގަިއ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަިއމުވެސް ައޅުަގނޑު 

ނޑެއް ގަބޫލެއް ނޫން ާރއްޖޭަގއި ެވރިކަންކޮށްފައި ހުރި ރަީއސަުކ، ގ. ކެނެރީޭގ މުޙައްމަުދ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ބަހައްާޓކަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ނަޝީދު އޭ.ސީކޮށްފައި ހުރި އެޕާޓްމަންޓެއްަގއި 

ގެ އެިކއެކި މަޤާމުތަކުަގއި އެކަްނކަން ފުރިހަމަކުރަން ތިބި ވެރިން، އެ ޭބފުޅުންގެ ހިތްހެޔޮކަމުން އެ ސަރުކާރު

އަދި ކުިރމަތީގައި އެވަރުން ުނވެގެްނ ރަނގަޅު، ރީިތ ރޫމެއް ހަދައިދީފަ.  މަނިކުފާނަށް އެހެރީ އޭ.ސީކޮްށފައި ނުލާހިކު

ސްބާނަން އެތާ ކުރިމަތީަގއި ގޮތުަގއި މަ  ައޅުަގނަޑށް ޚަބަރު ލިބޭ . މިހާރުއް ަހއްދާނެ ބޮޑު ާޖަގއެއް ދީފަބަގީާޗއެ

ނެޑއްމަސް ހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަކަށް ވާ ކަންތައްތައް. މި ވެސް އެބަ ހަދައިދޭ. މިއީ މިހާ ހެޔޮކޮށް މި ފެންގަ

 ވެސް އެ  މަތްތެރިއަކުރަހު ންޏާ އެ ވަ ކަމަށް މަތްތެރިން އެތާ އުޅޭފާނުގެ ރަހުަމނިކު ނުދެއްކޭ. ހަމައެާއއެުކ އެ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ހޯރަ ތަނަށް އެބަ ލައި ނިކުފާނު ފޫހުވެދާނެތީ ގެނެސް އެމަ ދޭ. މިހާރު އަޅުގަ

މާފުށީ . ހޯރަ އިއްބެ ވަނީ މީގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހިގެންގޮސް ނިކުފާނުގެ ެއންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާމަ އިއްެބއަކީ އެ

ބަދަލުކުރާނެ ޚަބަރު  ހަކުއެ މަިނކުފާނު ކައިރިއަށް މިއިން ުދވަ. ހޯރަ އިއްބެ މިހާރު ހައްޔަރުކުެރވިފަ ޖަލުގައި

ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ހެޮޔކަމެއް ނޫން. ވެސް ކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ގައަޅުަގނޑަްށ ލިބިފައި އެބައޮްތ. މިއިން ެއއް 

ން ެއްއޗަކަށް އިޞްލާެޙއް ައއިއްސި ގޮތަށް މިއި މެންބަރުަކން ގެއްލޭނޫނިއްޔާ  ،ގޮތަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަރއީސްކަން ގެއްލޭ 

ނޑަށް ގަމަނިކުފާނަށް ކުރެވޭ އަިނޔާެއއް. ައޅު  އެ ކަމަށް ވަންޏާ ރީްއޗަށް  މާ އަށްވުރެބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި އެ ގަ

މަނިކުފާނު ލުމުެގ  އެ ވެސް ތަނަށް ގޮތަށް ގެންގޮްސ އެ  ގެ އެްނމެ އާދަިއގެ ކުށްވެރިން އުޅޭއަނިޔާކުެރވިދާނެ އެތާ 

 އެ  ،ދީފައިޓްމަންޓެއް ހަދައިގާނޫނާއި ގަވާއިދުަތކުގެ ތެރޭަގއި. ެއހެންނަމަވެސް ވަކިން އެޕާ ހުއްދަ އެބަހުރި މި 

ނޑު ހަދައިދީފައި މަސްބާނަން މަސް، މަތްތެރިން ގެނެސް ކައިިރައށް ލައިދީފައިމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ގާތް ަރހު  ،ފެންގަ

 އިތުރުްނ މީހާ މަސްތުވާނެ އެްއެޗއް ހައްދާނެ ތަނެއް ހުރިއްޔާ އެއަިދވެސް އޭގެ ، ދީފައިީގޗާ ހޯދައި ަހއްދަން ބަބަގީޗާ 



12 

 

ގަން ތިބި ކަންކަން ހިން މިކަމެއް ކުރީމާ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގއި ތިބި،  މިހުރިހާ ،ދީފައިތާ ހަދައިވެސް އެ ތަން

ކަންަކމަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަރއްޔިތުްނ  ހެޔޮކަމެއް ނޫންތޯ. މި ތްހި ގެނޫްނތޯ. ނޫނީ ސަރުކާރު  ވެރިންގެ ހިތްހެޮޔކަމެއް

އަތޮޅު މެންބަރެއް  އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއްއަޒތްތެރި ރ. ެކއް ނޫންތޯ. އިއްޒަތެރި ރަީއސް.ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަ

. އަލިފުށީ ދާއިާރެގ ގޮތަށް އަލިފުށީ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ކަންޮބޑުވޭ ިއނގޭތޯކަމަށްވާ ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ިވދާޅުވި 

ކަމެއް ކޮށްަފއެްއ  އެްއވެސް އިުރގަިއ މިއިންޓުދިންބަޖެޓަށް ވޯ އެާތެގ އެިކއެކި ކަންތައްތަކަްށ،، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެން ދިވެިހ ހުރިހާ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނުޑމެން އަޅުގަ ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

ޔާމީނަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަކަމާއި هللا މިހާރުގެ ަރީއސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢަބްދު ،ސަރުކާރުން

ަވިކ  .ކޮށްދޭނެ ރައީސެއް އިނޭގތޯ. މިއީ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ރައީެސއް އިނގޭތޯއެްއކޮށް ވެިރކަންއިންސާފުވެރިކަމާ 

ފުރުޞަތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި  ީވމާ، އަޅުަގނޑު މިމީހަކަށް ވަކި ގޮެތއް ނަހަދާނެ ރައީސެއް އިނގޭތޯ. އެހެން 

 ...ދަންނަވަމުން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ކުރަްއވާ ުބރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އަރުވަީނ ފޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ވަނަ  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ، 2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޖިލީހުން މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމައިލެއްވީީތވެ، ަޤއުމީ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މަ

ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ މުޤަްއރިރަށާ އަދި ނައިބު މުަޤއްރިރު، އަދި ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްކުަރްއވާ އެންމެހަިއ 

ނޑު ވަރަށް މެންބަރުންނަށާއި، އަދި ކޮިމޓީގެ މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވި އެންމެހައި އިދާރީ މުަވއްޒަުފންނަށް އަޅުގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލަކީ މީ، ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަިއ ދިރާސާކުރެވި، ސަރުކާރުްނ 

މި ބިލަށް ގެންނަން ފޮނުވި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީ ެމންބަރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިވސްނައި ފިކުރުކޮށް، ވަރަށް 

އް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށް، ހަމަ އެކަމަށް ޓަަކިއ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު މި ރަނގަޅަށް ނިންމަވާފައިވާ ިބލެ

ނުޑ  ފުރުޞަތުގައި ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނުތަކަށް މިގެންނަ ިއޞްލާޙު ގެންނައިރު، މި ގާނޫނުތަ ކުެގ ބޭނުން ހިފަން ދަންނަވާނީ، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެދިފަިއވާ މުައއްސަސާތަކުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މި ހަދާ ގާނޫނުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ 

ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ހިފުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަީކ މި ވަގުުތ އަުޅަގނޑު ހަމަ ގޮަވއިލާ ޮގަވއިލުމެއް. ެއގޮތުން، 
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ނޑުމެްނގެ މިނިވަން ބައެއް މުައއްސަސާަތއް އަުޅަގނޑުމެން ވުޖޫދަށް ގެެނއްސަ އަޅުަގނޑުމެންނަ ށް އެބަ ފެޭނ އަުޅގަ

ހުންނައިރު، ެއ މުއަްއސަސާަތކުގެ ބޭނުމަީކ ދިވެހި ަރއްޔިުތންނާއި ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ދިާފޢުގައި، ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ 

ގޮތުން އުފެދިފައިވާ  ނޫނީގާވާހިނދު،  އައްަސސާތަކެއް ކަމަށްޙައްޤުަގއި، ދިފާޢުގައި ަވކާާލތުކުރަން ހެދިފައިވާ މު

ނޑު މުއައްސަސާަތކެއް ދޭތެރޭަގއި ދުނިޔޭގެ ބަެއއް ަޤއުމުތަކުން،  މެންގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމާކަމަށް ވާިހނދު، އަުޅގަ

ްސ އެްއެޗއް ބުނެނުލާ، ުޗއްޕު ހަމަ ެއއްވެ  ،ދުނިޔޭގެ ަބއެއް ޖަމުޢިްއޔާތަުކން ފާޑުފާޑުގެ ނޭެދވޭ ވާހަކަަތއް ދަްއކާއިރު 

ނޑު ހިތަށް ބައެއް  ފަހުން؛ ފަހަރު އެބައަރާ. ދާދި ވެސް ބުނެނުލާ މި މުއައްސަާސތައް ތިބުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހޭ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ މިކަން ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ދިވެހިރާއްޖެއާ

އަޮތޅު ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  އައްޑު ،ފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓު ގޮތުން ދާދި ބެހޭ

ބޭފުޅުން ެއ އެ  ؛ގޮތަށް ބާރާތުން ކުށްވެިރކުރަން. އެއީ ިދވެހި ދައުލަތް ބަދުނާމުވާހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ހަރުަކށި އި

ނޑު ހަމަ މި ފާޑުގެ ރިޕޯޓު ނެރުނުއިުރ،  ކޮބައިހޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާ ،ފުރުޞަތުަގއި ޮގވާލަން ައޅުގަ

ގޮތުން އެންމެ ފުރިހަމަ ތަފުޞީލީ  ގޮތާ ބެހޭ ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް ހިނގާއްޔާއިން ދިވެހިބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ. މި ޖަމުޢި

ދޭތެރޭ  ޢިއްޔާ. ެއްއެވސް ެއއްެޗއް މިޔާރިޕޯޓުތައް ނެރެންޖެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ. ެއކަމުގެ ދިފާޢުަގއި ވާހަަކދައްކަންޖެހޭ ޖަމު

ނޑު ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް. އި ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެސް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނުބުނެ މަޑުން އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ލިިބގެން ެއބަ ވާ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިަވންކަމާއިލިބިގެން ނޑުމެން އިޚްިތޔާރު އަުޅގަ  ނަށްވޭ. އަުޅގަ

 ޤައުމުތަކާ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުދޫދުެގ ތެރޭން ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ ޙައްޤު ޮބޑެތި ވެސް ދިރިއުޅުުމގެ ޙައްާޤއި 

ނޑުމެންގެ އަަވއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ،އެްއވަރަށް ލިބިގެންވޭ. ކޮަބއިތޯ ނޑުމެންގެ އަޚުްނ އަޅުގަ  ،ޓެރި ފެންނަ އަޅުގަ

ޖަރީމާތަކުގެ އަޑުަތްއ  ރުތަކުން ގޮސް އަަރއިގެން މި ދޭންނަށް ދުނިޔޭގެ ބާޠީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުކަމަށްވާ ފަލަޞް

ނޑާލަނީ. އެަތްއ  އިތޯ އެމްނެސްީޓ އިންޓަރނޭޝަނަލް؟ ގެދޮރާއަޅުަގނޑުމެނަށް ނުިއވެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ކޮބަ  އެްއޗެހި ފު

ނޑުކޮށް މަރައި ނޑުފު ނުދެކެވޭ. މި ޤައުމުން މީހަކު މަރަިއގެން ވާހަަކއެްއ  ލާަފއި ދުްއވާލަނީ. މިބަޔަކު ބަރިބަރިއަްށ ފު

އެންމެންނަށް ވެްސ އެނޭގ  މީ  ،ކުާރ އަނިޔާ  އުޅެނީެއއް ނޫން. ދުނިޭޔގެ ަޤއުމުތަކުަގއި މިހިރަ ބޮޑެިތ ޖަލުތަކުގަިއ މި

ކު ވާހަކަެއއް ނުދެކެވޭ. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖަލަކުން މީހަކު ބިންދާލަނީއެއް ނޫން. މީހަ ބޮޑެތި އަނިޔާަތއް. މިބޮޑެތި

ނޑާލަިއގެން އުޅެނީެއއް ނޫ ން. ޖަލުތަކުގައި ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ހުންނަނީ. މަރާލަނީއެއް ނޫން. ތަނެއް ފު

ނޑުމެންނަށް މި އަޑުިއެވނީއެތާ ބޭ. މީހުންނަށް އަރާމުކޮށް އިރު ބަރާބަރަށް ކޮއްުތ ލި 3 .ގެ ާކެއއްޗެހީގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނުޑވަރުތައް ބިނާ އެބަ ުއޅެވޭ. އެތަނަށް ަގއި އެބައެތާ ކުރެވޭ. މީހުންނަށް އުފަލާއި  ލާ ބޮޑެތި ކުށްވެރިންނަށް ގަ

އެއިްނ  ،ލާ މީހަކު ޭއގެ ޖަލަކަށް ،ބުނާ މި ،ގައި އަނިޔާކުރާ ވާހަަކ ދައްކާއިރު އި އުެޅވޭ. އެހެންނަމަެވސް މިތާއަރާމުގަ 

އިލާއަށް ވެސް އެ މީހުންނަށް ން. އެ މީހުންގެ ޢާއެނެގނީއެއް ނޫ މީހަކު ދުވަހަކު ފެންނަނީއެއް ނޫން. ވާނުވާެއއް ވެސް

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާ ވާހަަކ ނެނުގޮތުން ރިޕޯޓު  ތަންތަނާ ބެހޭ ގޮތެއް އެނގެީނއެއް ނޫްނ. މި ވާ ރޭތީ އަުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭދަންނަވަން ނޑުމެްނ މިހަދާ ގާނޫނުތަކުގެ، . މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ ބޭނުން  އަުޅގަ

ކުރުމުެގ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުްނ ތަންފީޛުނޫނުތައް މި ގާ، ތުަގއި ހިފައިހެޔޮގޮ

ހެދެނީ. އެހެންވީމާ،  ނޫނުތަްއ މި. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ގާދެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ޮގވާލަންއެއްބާރުލުން

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވަދެނޫނުތަހި ަރއްޔިުތންނަށް ޓަކައި ހަދާ ގާއަޅުަގނޑުމެން ދިވެ ިމ ، ުކގެ ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނޑާލަން މަސަްއކަތް ނޑު ގޮވާލަންގާނޫނުތައް ފު ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މި ފުރުަޞތުގައި އަުޅގަ  ،ކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ  ހަކަ، ޖަލުތަކުެގ ދަނީ ޖަލުގެ ވާ ވަސް މިމަސްދު 3މި މުޅި  ،މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަުޅގަ

ނޑުމަްއޗަށް ލައިިފއްާޔ  ،ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުުޅން އެ ކަންބޮުޑެވގެން ުއޅޭ ޭބފުޅުންގެ ޒަޢީމު ނޑުމެންގެ ކަ އަުޅގަ

ހަަކއެއްނު؟ އަދި މަްސވަންދެން އެ ބޭފުޅުން ދައްކާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ވާ 3މަސްވެރިކަން ވެސް ވަރަށް ަރނގަޅުވާނެތާ. 

މީގެ ރިސޯޓަކަށް ޮފނުވާލައިފިްއޔާ ރިސޯޓުތައް ވެސް ތަރައްޤީކުރާ ވާހަކަ  ،ޒަމުގެ ތެރެއަށްރިއެ ބޭފުޅާ ޓޫ

ތްތެރި ރައީްސ، ީމ ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އިްއޒަ ދައްކާނެެއއްނު؟ މިއަދު ޖަލު މައްސަލަ މި

އްޖެ، ދިވެހި ސަުރކާރުން، ދިވެހި ދައުލަތް، ދިވެިހ ބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ދިވެހިރާއެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނޑަށް ގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މުއައްސަސާައކުން މިކަމަށް  ޤައުމު، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ޓަކައި މި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،އެއްބާރުލުންދީ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ އޮތީ  އަަހރުގެ ދައުރަކަށް މި 5އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ދައުލަތާއި  މަނިކުފާނު ހުވައެއް ކުަރްއވަިއގެން އެ ހޮވިވަަޑިއގެންފަ. އެ ނޑުމެން ހުންނެވީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ކުރަްއާވ  ދީނާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި، ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުަގއި އެ މަނިކުފާނު އެޤައުމާއި، އިސްލާން 

އިގެން ކުިރއަށް ދާން. އެއްބާރުލުންދީ، ފަހަތުން މި ޤައުމަ، ބީ ހުވާކޮށްގެންތި މަސައްކަުތގައި ައޅުަގނޑުމެްނ ވެސް މި

ނޑު މިއަދު  އެހެންވީމާ، މި  ޝުކުިރއްޔާ.ހެިދފައިވާ ހުރިހާ މުއައްސަާސއަަކށް ގޮވާލަން. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައިށް `. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ފަހަރަ

ނޑުމެންނަށް މީެގން ދޭހަވަނީ ނިންމެވި ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާިއރުގައި އަުޅގަ މިއިން ކޮންމެ  ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ައުޅގަ

މަސައްކަތަކީ އަުޅަގނޑުމެްނ އެ ޤައުމަކަށް ޓަކައި ެއ ސައިޒަށް ބައްޓަންކުރަްނ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމުގައި 

 ޔާމީން ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާަކން. އެހެން އަުޅަގނޑު މި هللا ރިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް، ިމއަދު ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫ
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ނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާކޮށް، މީގެ ކުރީަގއި މުިޅ މީޑިއާތަކުަގއި އަ ،ދެންނެވީ ގެންނަ  މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މިުޅގަ

ހަމަ  ،ގޮތަށް އެ ވާހަކަތައް  ޖުަތމަޢުގައި ފިތުނަފަސާދަ ފެތުރޭމު މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީިޑާޔގައި،ގޮތުން  އިޞްލާޙާ ބެހޭ

އި ވަކާާލތުކޮށް، ައޅުަގނޑުމެން ރެޔާ  ދެމުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިތާޕޮއިންޓެްއަގއި ހިފަިއެގން ދަމާ އެންމެ

ފަހަރެއްަގއި ވެސް ނުިވސްނޭކަމުެގ  މި ކަމަށް ޓަކައި މި ވާ ޤުރުާބނީތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް، ދުވާލު މިތާ ަވގުތު ހޭދަކޮށް

ނޑުމެްނ  ނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ އެއް ސަބަބު މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ އެއް ހެކި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މިއަދު ގާނޫނެއް ހަދަނީކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ފަހަކަށްއައިސް މާ ފޭމަސްވެެގން ކަމަށް ހެދި ބަޔަކު، އެ 

ނޑުމެން އެ އުޅު ްއވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކުރީގެ ަރއީސެއް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ެއ ވިދާޅުާވ، ރައީސް ނަޝީުދެގ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑަްށ ެއކަން ސިަފވަނީ ުކޑަކުދިން ަކއްޓަފުިޅއެްއ ހިފައިގެން ފެނަށް ދިރުވަްނ  ވާހަކަ ަދއްކާކަެށއް ވެސް ނެިތން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަަކށް މިއަދަކު މާ ފަސޭހަ ކަމަށް އުޅޭ ކަހަލަ، ހަމަ އެ އިހުސާސް އަޅުގަ  ނޑަށް ވެސް ކުެރެވނީ. އެއީކީ އަުޅގަ

ވެސް ުނވޭ. އަދި ައޅުަގނޑުެމން މި ޤައުމުަގއި ކޮމެންހެން މި ހަދާ ގާނޫނުތަކާއި ގާނޫނުަތކަށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙުތަކާ 

ލާން ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވޒަންކޮށް، ިމކަން ޤައުމާ އެްއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން އިސް

އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަންތައްަތއް ކުރަމުން މި ގެންދަނީކީ ކޮންމެހެން ރައީސް ނަޝީދަކަށް އޭތި ފަރުމާކޮށްގެން، އެ 

ނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި ކޮންމެ ގާނޫނަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ، އަދި ެއ  ކަމަކަށް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެ ބިލަކަށް، ނޫނީ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގައި މި ތިބި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ކޮން

ފަސޭހަ ުލއި ނޫނީ ،އި ފޮިނމީރުކަން ލިއްބައިދޭނެ ބިެލއްެގ ގޮުތގައި ޔާިއ މަންފާނޑުމެން އެ ކަމަކުން ުލޔާއި ލާަބޔާއަޅުގަ 

ނޑު މެން ެއކަްނ ކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ލިއްބައިދޭނެ ބިލެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެ ބޭފުޅުން   ޑްރާމާތައް ކުޅުްއވިޔަްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އިމުގެ ގާނޫުނގަިއ  ،ތެރެއިން  ގޮތުަގއި މިއަދު ަރއީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޖާގަތަކާ މި ހުރި ހުސް އުމުގެ ަސއިޒަްށ މި ޤައުމަށް އެކަީށގެންވާ ގޮަތށް މި ޤަ އަިދ ގާނޫނުން އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް މީަގއި ެވސް އުނި ކަންތައްތަެކއް  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ހެނދުންތައް ފަރުމާކުރަނީ މިއަދު ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެެނއް ނެތީމުހުރި ކަމަށް ފެންނާ  ،އިލާއެްއގައި ނޫނީ ވަކި ޢާ، ކޮންމެހެނެއް މިއަދު ވަކި ބޭފުޅަކަށް ،ތީވެ. އަޅުގަ

މި ކަންކަުމގައި އެ ބޭފުޅަކަށް ލުެޔއް ދޭކަށެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިފކުރާިއ  ،ވަކި މީހަކަށް މި ކަންކަން ަބއްޓަންކޮށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިސްލާީމ  މި ވަޠަނަށް،، އުމަށްޤަ ެވހިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމާޒު ހިފާނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ދި

އުމަށް ޓަކަިއ މި ޤަ ،މަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓައި ގައި އަޅުަގނޑުމެން ޞުލްޙަިމ ތާ ،ވަހުދަތު ދަމަހައްޓަކައި

މަށް ޓަކައި. ގާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ލިއްބައިދިނު ގޮތާއި ރައްކާތެރި ގޮތްއަޅުަގނޑުމެން ޭއގައި އޮތް ެއންމެ ލުއި ފަސޭހަ 

ަވކި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޭލގެ  ނެތް، ައޅުަގނޑުމެން ހަނދާނަކު ވެސް ؛އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ފަހަރެްއަގއި ވެސް 

އެ ބޭފުޅަކީ ައޅުަގނޑުމެން  ،ނޫީނ ރަން އަކުރުން ލިޔެިވގެން ،ކުރެިވގެންޚާއްޞަދަފުތަރުގައި ަވކި ބޭފުޅެްއގެ ނަން 
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ވަުރގެ ޔޭަގއި ނެތްބޭފުޅެއްގެ ނަމާއި އެ ބޭފުޅެއްގެ އަބުާރއި ިއއްޒަާތިއ އެއީ ދުނިމުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެން އެ 

 ،ވެފައި ހުިރ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ތްތެރިއުމަށް ަޓކަިއ ިކތަންމެ ޚިޔާނާކީ މި ޤަެއ ޭބފުޅަ ،އެްއޗަކަށް ހިފަިއގެން

ޖޭގެ އިސްތިޤުލާލު ނަގާލަން މަސައްކަތްކުެރއްިވ ނޫނީ އެ ބޭފުޅަކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފާއި މި ދިވެހިރާއް

ނޑުމެނެއް ނެތިން.  ބޭފުޅެއް ކަމަށް ިވޔަސް ެވސް އެއީ ރަން ކޯިޑއެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދަިއގެން އުޭޅކަެށއް އަުޅގަ

މި ދައުރެއްަގއި  އުމަކުން ދެކެފަެއއް ނުވޭ ތި ބުނުއްވާ ރައީްސ ނަޝީދުގެޤައަޅުަގނޑުމެނެއް ފަހަރެްއގައި ވެސް މި 

ނ .އުމަށް ވީ ހެޔޮ ކަމެއްޤަ  !ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކުރިމައްޗަށް އަރައި ެވސް އަޅުަގނޑަށް ދަްއކަބަލަޑަށް ަދއްކަބަލަ! ައުޅގަ

ހަދާލެްއވީ. އަދި ިމ އުމު އަންދާ އަޅިއަށް ބޭފުޅެއްެގ ފަހަތުން މި ޤަ ބުނުއްވާ މުޅިންވެސް މި ޤައުމަށް ލިބިފައި ހުރީ ތި

އްތުުތއްތު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޮލބުވެތި އެ ތިބި ތު ފަތުރަމުންދިޔަ. އަދި ނުލަފާ ކަންތައްތަކެއް އުމުަގއި ހުރިހާ ނުބައިޤަ

ންނަށް ނޫނީ ޓީނޭޖުގެ ކުދިންތަކަށް އަބަުދވެސް ޭދ ނަސޭހަތަކީ ނުބަިއވެގެްނާވހާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ކުދީ

ނޑުމެން އެ މަްނޒަރެއް އުމަކުން ނުފެންނާނެ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެިރ މި ޤަ  އަހުލުވެިރވުމަށް. އެކަަމކު މިައދަކު އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ  ގެގާނޫނީ ޓީމަކުން މީގެ ކުރީގައި އަޅުަގނޑުމެން އޮޕޮިޒޝަން ،ރައީސް. އަުޅގަ

 ނޭނގެ ފާޑެްއގެ ؛މަގުމަތި ހަލަބޮލިކުާރ މި އުޅޭ، ގޮތެްއގަިއ މިއަދު އޮޮޕޒިޝަްނގެ ގޮުތަގއި އޮތް ޮބޑު ބަިއަގނޑެއް 

ނޑަަކށް ނޭނގެ ޝޭޚުބައެއް އިނގޭތޯ.  ނޫނީ ގާ ސޭކުންނެއް ކަެމއް. ެއ ބޭފުޅުން ނުކުމެ ،ންނެއް ކަމެއްއަުޅގަ

ސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުން ކުރަނީ ހުهللا ޢަބްދު ،މި އުފެދިފައި އޮތް ގާނޫނީ ވެރިަކން މިއަދު ،ދިރާސާތަކެއް ކުރަްއަވއި

ގާނޫނީ  ،ހިފައި ރޫހުގާޫނނީ  ،ގާނޫނީ ހިފައި ،ސާީސ ހިފައިނޫނުއައް ކަމަށް ބުނެ ޤާޚިލާފު ކަންަތއްތަ ގާނޫނާ

ސާބިތެއް ނުކޮށްެދވުނޭ. ކޮން ވާހަަކެއއްތޯ މިއަދު ިމ  !ބަލަ ހިނގާ ކަންަތއްތަެކއް؛ދިރާސާތަކެއް ކުރަްއވާފަިއ މިައދު މި 

 މި ޤައުމު އަންދައި، ްއޓާލައިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަހަލަބޮލި އުމުވެސް ކަމަކީ މި ޤަދައްކަވަނީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެހާ 

ނޑުމެނަށް ދައްކަ ދަތު ހިފަހައްޓަން ޤައުމުގެ ވަހު މި އްަލވާ!ބަަވއިއަޅިޔަށް ހަދަން. މި ނޫން ކަމެއް ނޭނގޭނެ. އަޅުގަ

ނޫނީ ިމފަދަ އެްއވެސް ކަމެްއަގއި ަރއްޔިތުން ލަްއވާ ުކޅިވަެރއް  ،އުމީ ޖޯޝެއްަގއިއްެވސް ޤައުމުގެ އެ ނޫނީ މި ޤަ

ަބއްލަވާ. އެކަަމކު މިއަދު ވައިްއޔިތުން ލަްއވާ އެހެން ކަމެއް ވެސް ކުުރވި އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ދަްއކަ ރަ ،ވިޔަސް 

 ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރަގއި ބައްަލވާ...هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ނޑު ހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަ މިހާރު  ހަމަވީ. އަުޅގަ

 ތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.ފުރުޞަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ގެނައުުމގެ ބިލު ލަށް އިޞްލާޙު މިވާ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި  ޝުކުރިއްޔާ

ެއކު ވޯޓާ އަުޅަގނޑު މެންބަރުންގެ ؛އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިންެވސް މި ބިލަށް ވާނީ މި ކޮޅުން ބައްލަވާފައި ވޯޓު 

ަރއްަވއި ެއއް ޮއެވެގން އަނބުރާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްީދގުނުކުލަދިޔައިއިުރ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަަރށް ބޮޑު މަްއސަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ބިލުތަކަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ މެންބަރުން އޮއި މި ަލްއވާފަފޮނުއްވައި  ތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްމު ޕޮއިންޓެއް ިއތުރަށް ކޮމިޓީތަކުން ވެސް އެަބ ސަމާލުވެލައްވަންޖެހެއޭ. ެއީއ ވަރަށް މުހި ވުރެމިހާރަށް ،ދެްއވާއިރު ވޯޓު

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ަވއިފޮނު ތަސްދީގުުނކުރަްއަވއި، ޔަތްނުކުރެިވ އޮތުމުންޙަޤީޤަތުގައި ރިޢާ  ލަްއވާފަިއ އޮްތކަން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް އެ ބިލަށް ވޯޓުދީފަެއްއ ނުވާނެ އެ މަްއސަލަ އޮތީމަ. ދެން މިފަދަ މައްސަލަ ްއ ތައެހެންވީމާ، ޚުުދ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނު ނުޑ ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ންވަނީޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން  ތްކުރައްވަންޖެހެއޭޔަރިޢާ މަޞްލަޙަތަށް ،ދެންމެ ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދައްަކވައިފި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ މަޞްލަޙަތަށްއެންމެން ވެސް  ބަެއއް ގާނޫނުަތްއ  ،ދޭ ދެއްތޯ ބަލަންޖެހެއޭ. އަޅުގަ

ެފނޭ ބައެއް ފަހަރު. ެއީއ  ތަން އެބަ އުމުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްިލގެންދާމުޅި ޤަރެވޭ ގޮތުން ވެސް ފަރުމާކު

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  އިސަުރކާރާ އިހުރިހާ އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކާހަމަ  ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެނަށް މީގެ ކުރިން އެބަ

ލީހުން ފާސްކުރެވުނު ދެތިން ދަނިކޮށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިގެން ހަމަ މަސައްކަތްކުރަމުންމެންބަރުން ވަރަށް ގުޅި 

ން އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެނިެގން ހިނގައްޖެ. އެހެންވީާމ، ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް ދިަޔ ތަ ުއމުމުޅި ޤަގާނޫނެްއގެ ސަބަބުން 

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގާނޫނުތައް ފާސްކުރަްއާވއިރު  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވަރަްށ މުހިއްމު

ޔަތްކުެރއްވުން. އެއީ ހުންނާނެ ގޮތަކަށް ވެސް ރިޢާަރއްޔިުތންގެ މެދުގައި ހަމަޖެހުމާއި މަޞްލަޙަތު  ؛މަޞްލަޙަތު ،ސްވެ

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ.  ދާނުކުންނަމުން ގެނެވޭ ުކޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި މައްަސލަތައް

އަްށ  5ން އި 7ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ބެންޗު ، ޙަޤީޤަތުގައި ފެުށނު ހިސާބަކީ ގޮތުން މި ހަލަބޮލިކަން އަޅުަގނޑަށް ީހވާ

ވަރަށް ުކއްލި ގޮަތކަށް ބަދަލުކުރެއްވީ މަޖިލީހުން. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްަތއް ބަދަލުކުރަްއވާއިރު ވެްސ 

އެީއ  ،ތުރަށް ވިސްނުންއުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުން މަޞްލަޙަތަށް އިމުއްދަތެއް ލިުބމާއި ޤައެކަީށގެންވާ 

ނޑު ަގބޫލުކުރަން. ވަރަށް ޮބޑަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުސަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިއއްޒަތްތެިރ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ތު މި އަރުވަނީ ފުރުޞަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މިރަށް.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

ފަހު އަނބުރާ މަށްމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރު ،ލް ބިލުގެ ޖަލުތަާކިއ ޕެރޯއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭ ޝުކުރިއްޔާ

 ޝުކުރު އަށްއަޅުަގނޑު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކައި ކަިއ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ކަމަށް ޓައިތުރަށް ވިސްނުމަށް ޓަ

އިޞްލާޙުކުރަން އޮންަނ  ދަންނަވަން. އެއީ ައޅުަގނުޑމެން މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރާ ކަންތައްތައް އިތުރަށް

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެހެން ވެްސ ތެއްގެ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންކަން ހަނދާންކޮށްދެއްވުމަކީ ަރއީފުރުޞަ

ނޑުމެނަށްގެ ރޫހަނޫނުއަސާސީ ޤާ ކަމަށް ކުރަްއވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާެނ ކަމެއް އެނގޭ. އެބަ  ށް ބަލައިލީމަ ވެސް ައޅުގަ

 ބިލާ މެދު މަސައްކަތްކުރެވެމުންދަނީ ޅުނީމާއަިދ ބިލެއް ހުށަހެ ލުތައް ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު،ދެން މި މަޖިލީހުގައި ބި

ނޑު ދަންނަވާނީ ،ހަމަގައިމު ވެސް  ނުޑމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ކެރިކުޅަދާނެ ކަެމްއ  ،އަުޅގަ އަުޅގަ

ހޯދަންޖެހޭ  ަކންކަން ބަލައި،ހޯލްަޑރުންނާ ވާހަކަދައްަކއި އެ ޭއގެ ސްޓޭކް ބޭނުންކޮށްގެން. އަދި ެއކަމާ ގުޭޅގޮތުން

ނޑުމެންނަކީ އިންސާނުން ަކމަށް ވާތީވެހާލަތްތަކުގައި އެކަން ެވސް ހޯދައިގެން. އެހެން ނޑުމެްނ  ،ނަމަވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ކުރާ މަސަްއކަތުެގ ތެރޭަގއި ިމ ބާވަުތގެ އިޞްލާޙުތައް ގެްނނަންޖެހޭ ޒާތުގެ ކިތަންމެ ނިްނމުންތަކެއް ައޅުަގނޑުމެނަށް 

ނޑު ފާހަގަުކރަން. އެހެން މި ދަންނަ ްލެގ ލުތަކާއި ޕެރޯމި ޖަ ،ވާ ަކމަކީމި މަޖިލީހުން ނިންމެމުންދާކަން މިއަދު އަުޅގަ

ިގަނ  ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެށިގެން ވެސް ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން 17މިދިޔަ  ،ބިލަކީ

އިުރގައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެންމެ ުފރިހަމަ އެއްެޗއްގެ ގޮުތގައި އިއަދި މިހާތަނަށް އަ ،ބަހުސްތަކެއް ކުެރވި

ނޑު  ފަިއވާ ބިލެއްތައްޔާރުކުެރވި ީކ ގެ ހިތާމަޔަޫނންކަން ސިފަވެގެންދާ ބިލެއް. އާދެ، މި ބާވަތުގެ ކަްނކަމުގައި އަުޅގަ

މިތާ ކުރާ މަސަްއކަތާ ދޭތެރޭަގއި  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ މެންބަރުން މި މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރަން ތިބެމެ

ނޫން.  ނޫން. އެއްގޮތަކަްށވެސް ކުރެިވގެންވާނެ ކަމެއް ަކމެއްންމާދާރުޒި އެގޮތަށް ުސވާލުއުފައްަދއި ވާަހކަދެއްކުމަކީ އެއީ

ލާގައި މަރުޙަ އެއީ ކޮންމެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަްށ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާސްކޮށްފައި އެ ބިލުގެ ކޮމިޓީ

ތު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޞަމުގެ ފުރުއެ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު ،ފަހުފޮނުވުމަށް ރިޕޯޓް ،ފަހުމުމަށްދިރާސާކޮށް ނިން

ނޑު ދަންނަވާނީ އެްއވެސް މެންބަރަކު މި ެދންނެވި އުސޫލާ ޚިލާފަްށ  ވެސް ލިިބގެންވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު ނުދެކެން. އާދެ،  ކަމަކަށް  ކަމެއް ެއއީ ކުރެްއވިގެން ވާނެ ،ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިީއ ައޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ރޯޕެ ޖަލުތަކާއި ލްެގ ބިލު މިައދު ފާސްވެގެންާދއިރު އަުޅގަ

މުހިއްމު ބިލެކޭ. އަދި ވެްސ ފުންކޮށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވިދާެނ 

ދިވެހިރާއްޖެ ޖަލުތަކަށް ވަންނަ މީހުންނަކީ އެހާ ފަސޭހައިން  ،ބިލެކޭ. އެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑުމެްނގެ މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތައް އެބަ ނުކުމެވިގެްނވާނެ ތަނަކަްށ ވެގެެނއް ޖެހޭ  ނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޖަލުތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެ  ންނަށް އެބަމަސައްކަތްކުެރިވގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ތަނަކަށް ވެސް ވާން. އަޅުގަ

ލިބޭ  ،އުމަކަށް ވެަފއިއަދި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ޤަައޅުަގނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެައކީ ؛ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ނޑުމެން މިއަދު ،އުމަކަށް ވާީތވެ ވެފަިއވާ ޤަށް ބޭނުން ތަަރއްޤީ އިންތިހާއަ، އާމްދަނީ ކުަޑވެފައި  އަުޅގަ

ގޮތަށް ގޮސް ޖަލުތަްއ  ސުންނާފަތިކުރީމާ އަނެއްކާ ދާ ތަޅައި މެ ޖަލުތައްނުވާނެ ަގއިދީން ނުކުގަބޫލުކޮްށގެން

ނުވަަތ ރައްޔިތުންެގ އަތުން ފަިއސާ  ޚަރަދުކޮށްގެންނޭ. ލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ނީ ދައުއަޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ

ކުެރވޭނެ  މަސަްއކަތްކުެރެވންޖެހޭނެ. އެ މީހުން ލައްވާ އެ  ހޯދައިގެންނޭ. އެ މީހުން ަލއްވާ އެ މަސަްއކަތް

ނޑު ހަމަ  ނަޑއެޅެންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، މި ދެންނެވި ގޮތަށް ަޖލުތަކުގަިއ އަުޅގަ ނޑުމެނަށް ކަ އުސޫލުތަެކއް އަުޅގަ

 .ދަންނަވަން..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަދާއި ތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީމެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ށް.މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ބިލަކީ އެއީ ޒާތީ ތަޢައްޞުބުްނ  ގެލްގަބޫުލކުރަނީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ލާ އުސޫލުން ފަހާލެވިފައި އޮތް ބިލެއްގެ ސިފަިއގައި. ކޯޓެއް ފަހައި އޮތް އިހަކަށް ފަރުމާކޮށް ހެދިފަފުރިގެން ވަކި މީ

ނޫން. އެކަުމން ނެއްޓިގަތުމަށް ޓަކައި ވަަރށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ތަފާތު  އެހެން މި ދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް

މުޅި ދުނިޔޭގެ  ،އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގައި ދައްކަވަުމން އެބަ ގެންދަވާ.މިތާމެންބަރުން 

ގޮތުން ދިމާކުރުމަށް ޓަކައި ހެދިގެން  ަރއީސް ނަޝީދާ ޒާތީ ،އެންމެންނަށް އެނގޭ ގޮތަށް އެބަ އެނގި ހާމަެވގެންދޭ

ނޑުމެން އެންެމ އުޅޭ ބިލެްއކަން މި ބިލުގެ ެތރެއަށް ވަދެފަިއ ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކަީކ. އެހެންވީާމ، މީ ކީ އަުޅގަ

ނޫން މިހާރަކު. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ވަރަްށ އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް ހުރިހާ  ކުއްޖާ ވެސް ގަބޫލުނުުކރާނެ ކަމެއްތުއްތު

. ޤާނޫނުއަސާސީއަކަްށ ނެތް ގާނޫނަކަށް ބެލުމެއް ،ތަން. މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ބެލިޔަސް ކަމެއް ކުރަމުންދާ

ދަނީ. ަވގުތަކަށް ބޭނުްނވާ ކަެމއް ކުަރްއވަމުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ިތ ގެން . ހަަމ އެތިރާމުކުރުމެއް ނެތްއިޙް

ލޫމާތު ލިބެމުން އަންނަ ގޮތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކައުންސެްލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢު

މައިން ގެއްލެނީ. އަމީންޢާްއމާ ހަމައިން ގެއްލެނީ. ދެން އެ ލަފައެއް ތި ބޭފުާޅއާ ހަ ރަލް ލަފައެއް ދެއްަވއިފިްއޔާޖެނެ

ނޑު ގަބޫލެއް  ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. މީކީ މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި ކަން ހިނގަންވާނެ ގޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ  ވާނުާވއެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް ކުރިމަތީ ތިބެެގން މި ކުރާ ،ނުކުރަން. އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން ކަންތައްތަކަކީ  އަުޅގަ

ނުބުނާންވެގެން  ބަސްނ. އެހެންނަމަވެސް ނުރަނގަޅު ކަންަތއްަތކެއް ކުރާތީ އެ ކަންތައްަތކަްށ އާޅު ކަންކަމެކޭރަނގަ

ނޑުމެން ތެދުވެ އަުޑއުފުލަން މި ޖެހެނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި  ތިޖާޖުކުރުމަށް މިއިހު ތަނަށް ނުކުމެ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށްޅި ޤަ. މުދަނީ އަނިޔާވެިރކަން ހިނގައްޖެ ދާދި ފަހުން ިއްއެޔ ފެނިގެން އުމުަގއި އަިނޔާވެިރކަން. ައޅުގަ

 އޭަނއާ ުގޅުންހުރި ކަމެއް  ،ތަން  ހަިއކޯޓުަގއި ުހވާކުރި ،އަފްރާޝީމްގެ މަްއސަލަިއގައި ހައްޔަރުކޮްށގެން ެއ އުޭޅ ޖުްއކާ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ،ނެތި ގުޅުމެއް  ަގއި އޭަނޔާެއކަމު ،އެނގި ހާަމވެގެންދޭ ނޫނޭ. އޭނަެގ ެއކި ބަޔާންތަުކން އަުޅގަ

ސަރުކާރު ހިންގެވުމުގައި ިއސްކޮށް ހުންގާނުަގިއ ހުންނެވި މި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޮުލގަިއ  މިހާރު

ދޭ މިހާރުެގ  އެބަ  އިލްޒާމުތަެކއް އެޅޭ ގޮތަށް ަކންތައްތަކެްއ ހިނގާފަިއ ޭއގަިއ ހުރިކަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ވެރިވުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއެްއގައި އެ ކަުމގައި ސީދާ ޔާމީނު ބައި ،ހޯމް މިނިސްޓަރު

ދޭ. އެހެންވީމާ،  ިއން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަސޯޝަލް މީޑިޔާކަމުގެ ސިޓީ ސާފު ހެކި ލިބެންހުރި

ވޭތޯ އިތުރަްށ  ޖިލީހުން ވެސް އިތުރަށް އެކަން ދިރާސާކުރައްަވއި މީގައި ގޯެހއްމި މަ ،އަޅުަގނޑުމެން މި އެދެނީ

ައތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ މެންބަރުން  އަދި ޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނޑު އެދެން ރ. ،ބައްލަަވއި

ްއުކރެވޭނެ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް. އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެ އެކަުމގައި އަުޑއުފުލައި މިކަމުަގއި  މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް

 ަގއި ޑރ.އި މި މައްސަލަ ން ފެންނަމުން ދަނީ،ހިތަކުންނާިއ އެްއޗެމެންނަށް އަުޑއިވެީނ ސޯޝަލް މީިޑޔާއަޅުަގނޑު

ޕޮލިސް ތެރޭަގއި  ؛އަފްރާޝީމްގެ މަރު ފޮރުވުމަްށ ޓަކައި ކިތަންމެ މަރެއް އިުތރަށް ވެގެންދާ ވާހަކަ. ކަފަ ޝަރީފް

ބަޔާނުގަިއ  ޙުމާމުގެ .ގެންދޭބޭފުޅެއް. ވީުނވީެއއް ނޭނގި މަރުވި ވާހަކަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިވި  މަސައްކަތްކުރި

ނޑުމެން އެދެނީ މި ، އަންނަ ނަޒީފް ޝަުއކަތެްއެގ ވާހަކަ ނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އަުޅގަ މަުރވެގެންިދޔަ ވާަހކަ އަުޅގަ

ން ނުޙައްޤުނޫނީ  ،ުނވާ ގޮތް  ބެލުމަށް. ޖަލަށް މީހަކު ލުމާ އެއްކޮށް ކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް. މި ކަންތައްތައް ވާ

ގުަޅއިގަތުމަްށ ލިބިފައި ހުރި ޙައްޤުތަކެއް ނި  އަނިޔާތަެކއް ދިނުމަށް ޓަކައި އޭނައަށް ޤުއްނުޙަ ،މީހަކު ޖަލަށް ލާފައި

ނޑުމެން ަގނުޑ އެދެނީކީއަޅު ނޫން ތަނުން ކުއްލިައަކށް ބިލުތައް ވައްަދއިގެން އެަކން ކުރުމެއް ޓަކައި މި . އަުޅގަ

ލިިބގެންދިަޔ  ވާޑަށްގޮްތ ބަލަން. އަސް  ގޮްތ ބަލަން. ިރޟްވާނަށް ވެގެންދިޔަ  ން ފަހުމީއަށް ވެގެންދިޔަ އަލްހާ، އެދެނީ

ނޑުމެން އަނިޔާތައް  ހުރި ކަންކަމަކީ. މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ތަޙްޤީޤުކުރަން މިހާރު ބޭނުންވެފައި ބަލަން. މިއީ އަުޅގަ

ަވޑަިއގަންނަވާ ިއސް ވެރިންގެ ޮބޑުންގެ ބޮުލަގއި އިްލޒާމުތައް އަޅުވަމުންާދ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މިހެން ތްވެނިސްބަ

އްލެއް ހޯދުމަށް ޙަ ޖެހޭ މިކަމަށް މި މައްސަލައަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެސް އެބަ ،ހުރިއިރު

ރަން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރުގެ ރައީސް އެއްެވސް ވަރަކަްށ ކު ޓަކައި ކުެރވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް

ނޫނޭ ބުނާ ައޑުިއިވގެން  ފުދޭކަށް ބޭނުމެއްންޒަރު. މީހުންނަށް މާނޫނޭ ވިދާުޅވާ މަ މަޝްވަރާކުރަްއާވކަށް ބޭނުމެއް 

ނުކުރަްނ  ށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއްއަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީކީ. މިއީ ރައީެސއްގެ ގަިއަގއި ހުންނަންވާނެ ސިފައެއް ކަމަކަ

ތަކުަގިއ ގޮތުން މިހާރު އިނދިކޮުޅ ފަރާތް ޒާތީ ،ވެސް ހަުރއަުޑން ޮގވާލަނީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އަދި ހަމަގައިމު ވެ 

ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޙައްޤުތައް ނިގުޅަިއގަތުމަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މެޖޯރިީޓ  ތިބި އެންމެންނަށް

ނޫނުއަސާސީގެ އިމުން ބޭރުން ޤާ، އިގެން ަރއްޔިުތން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަކަށް އިންަނވައި ބޭނުންކުރައްވަ 
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ނޑުމެން ރައްޔިުތންނަށް ވެވޭ ޭބއިންސާފެކޭ ކަންތައްތައް މި . ތަނުން ފަުރމާކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ައޑުން ޮގވާލަްނ. އަދި ވެސް ކުިރއަށް އޮތް ށް އަޅުަގނޑު ހަރުވުމަކޯރުވުމެކޭ. އެ ފަދަ ަކންތައް ތަކުރާރުނުކުރެއް ހަރާން

ނޑު ބޭނުންަވނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ުއޅެވޭެނ  ނަށްއެންމެން ެއއް.ޢަދުުލވެިރ ދިވެހިރާއްޖެ ،އިންސާުފވެރި ،ތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުރާއްޖެެއއް މިތާދިވެހި  ޙައްޤުނު، ންނަށް ވެސް އެދެނީގައި އޮުތން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ރާއްޭޖގަިއ ވާެނ  ،ހިފައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ނުރަނގަޅު ޮގތަކަށްޭއގެ ބޭނުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތަތީ ގޮތުަގއި

އުުމެގ ޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ޤަރައް  ،އުމަށް ގެއްލުްނވާނެ ގޮތްަތކަށް ެއއްެވސް ކަމެއް ފާސްނުކޮށް ޤަ ިދވެހި ،ތަކަށްތަގޮ

 އަށް ހުިރހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.މާއި ތަަރއްޤީރިއެރުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަައޅަން.  ހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކަމުގައި ކަ

ވާ ގޮުތެގ  އެ މާްއދާގެ )ށ( ަގއި ،ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ަގވާއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

 3ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  1ްލގެ ގާނޫނަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯ ،2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ންމަތީ

އެހުުމގެ ކަންކަްނ ވޯޓަށް  .ޯވޓަށް އެހުަމށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން، 7 ޔުން ިއއްވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމުވަނަ ކި

ން، ވަަރްށ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުއެ ަވގުުތގައި ިރޔާސަތުން ބައްދަލުކުރާނެ  އެހެންވީމާ، .ަގއ1:30ިއަދު އޮންނާނީ މި

  .ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޮޑަށް
 

 ]އަށް  13:30އިން  9:48ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  7 އަށްދާއިުރގައި އެޖެންޑާ އަިއޓަމު`. ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތިއގެން ުކރި އަްށ އަުޅގަ

 ން ުދވަސްތަެކކޭ ވެސް އެްއގޮތަށްއެހެ .ވޯޓަށް އެުހމަށް ހުރި ކަންކަން އޮތީގަިއ މިއަދު  7މު ންޑާ ައއިޓަމި ދަނީ. އެޖެ

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ެދއްވުަމށް އިދާރީލައްސަވާވޯޓުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލުމަށް ދަންނަަވން. 

ދުވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެިއން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް ، 7.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -7.1

ގެ ގާނޫނަށް ެއއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ލްޖަުލތަކާއި ޕެރޯ ދިވެހިާރއްޖޭގެ، 2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު  އެހުން.
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ނިވަޑައިގަންަނވާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމާކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި  ،ބިލު

 ދެްއވުމަށް އެދެން.ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   42     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން ދެންމެ ގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހު

ންބަރުންެގ . ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެްއވި މ60ެނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ކަމަށް  ނުވާގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން . ވަކ2ި. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 40އަދަދު؛ 

. 22ނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސުވމަށް ބ42ޭ. ޯވޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 2ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ކަމުަގއި ދަްނނަވަން.  ްޞލާޙު ފާސްވެއްޖެއެކުަގއި މި އި މި ނަތީޖާއާ
 

 ނިންމުން 
 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ގަިއ. 9:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015 ލްއޭޕްރީ 29ގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ ދެން މަޖިލީހު
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


